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 اخلطبة األوىل
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال ُمِضلَّ له، ومن 

له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله ُيضِلل فال هادي 
 وأصحابه وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:
 حق التقوى، واستمسكوا من اإلسالم ابلعروة الُوثقى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها املسلمون:
ابلعبادة،  -سبحانه  -ا يف السماوات وما يف األرض، وأسبغ عليهم نَِعمه ظاهرًة وابطنة، لُيفرِدوه خلق هللا عباده، وسخَّر هلم م

فبِقي الناس بعد آدم عشرة قرون يعبدون هللَا وحده، فزيَّن الشيطان لبعض خلقه عبادَة األصنام فعَبدوها، فأرسل هللا الرسل 
ه، ومن رأفته خبلقه جعل ِفَطرهم موافقًة ملا خلقهم له، فكل مولوٍد يُوَلد على وأنزل معهم الكتب لريجع الناس إىل عبادة هللا وحد

َها النَّاسَ  َفطَرَ  الَِّت  اّللَِّ  ِفْطَرتَ : -عز وجل  -فطرة إفراد هللا ابلعبادة، وأنه املعبود وحده دون من سواه، قال   :الروم] َعَليـْ
30]. 

عليه  -باَد من رضا رهبم عنهم، ومن النعيم املُقيم املَُعّد هلم يف جنات عدن، قال والشيطان يسعى إلفساد ِفطَر اخللق ليحرم الع
: إين خلقُت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالَْتهم عن دينهم، -عز وجل  -قال هللا »: -الصالة والسالم 

 ؛ رواه مسلم.«ل به سلطانً وحرََّمت عليهم ما أحللُت هلم، وأَمَرهتم أن ُيشرِكوا يب ما مل أُنزِّ 
أن »: أيُّ الذنب أعظم؟ قال: -صلى هللا عليه وسلم  -يدعو إبليُس اخللَق إىل الوقوع يف أعظم ذنٍب يُعَصى هللا به، ُسِئل النيب 

 ؛ متفق عليه.«جتعل هلل نِدًّا وهو َخَلَقك
 .[17 :هود] يـُْؤِمُنونَ  اَل  النَّاسِ  ثـَرَ َأكْ  َوَلِكنَّ : -سبحانه  -فَعَبد كثرٌي من الناس غري هللا، كما قال 

رضي  -فإنه ال يُثاب عليه لُفقدان أصل الدين، قالت عائشة  -وإن كان صاحلًا  -ومن آاثر عدم اإلميان: أن كل عمٍل يُعمل 
ال ينفعه، إنه »فُعه؟ قال: : اي رسول هللا! إن ابن ُجدعان كان يف اجلاهلية يِصُل الرَِّحَم، ويُطِعم املسكني، فهل ذاك ن-هللا عنها 

 ؛ رواه مسلم.«مل يقل يوًما: رب اغفر يل خطيئت يوم الدين
َُذوا الَِّذينَ  ِإنَّ : -عز وجل  -وهذا الذنب سبٌب لسخط هللا وحلول الذِّلَّة واملسكنة ملن فعله، قال   َغَضبٌ  َسيَـَناهُلُمْ  اْلِعْجلَ  اَّتَّ

نـَْيا احْلََياةِ  يف  َوِذلَّةٌ  َرهبِِّمْ  ِمنْ   .[152 :األعراف] الدُّ
َا  َحَرًجا َضيًِّقا َصْدرَهُ  ََيَْعلْ  ُيِضلَّهُ  َأنْ  يُرِدْ  َمنْ وَ : -جل شأنُه  -وصاحُبه يتقلَّب يف كروٍب ومهوٍم وأحزان، قال   يف  َيصَّعَّدُ  َكَأَّنَّ

 .[125 :األنعام] السََّماءِ 
 النَّارُ  َوَمْأَواهُ  اجْلَنَّةَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َحرَّمَ  فـََقدْ  اِبّللَِّ  ُيْشِركْ  َمنْ  نَّهُ إِ : -شأنُه جل  -ومينعه من دخول اجلنة وُُيلِّده يف النار، قال 

 .[72 :املائدة]
ولئال يقع العباد يف َشَرك الشيطان وُيسِخطوا رهبم وُُيلَّدوا يف النار أرسل هللا لكل أمٍة رسواًل ُُيذِّرهم من دعوة الشيطان، 

دة الرمحن، وأنزل الكتب، ودعا إليه يف أكثر آايت القرآن، ومجيع ما يف القرآن دالٌّ عليه، وأول أمٍر يف كتاب هللا وأيمرهم بعبا
دوا ربكم، وأول هنٍي يتلوه قارُئ [21 :البقرة] رَبَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَيُـَّها ايَ : -جل وعال  -هو األمر به، قال  ؛ أي: وحِّ

 .[22 :البقرة] تـَْعَلُمونَ  َوأَنـُْتمْ  أَْنَداًدا ّلِلَِّ  جَتَْعُلوا َفاَل ِضدِّه، القرآن هو النهي عن 
وأعظم سورٍة يف كتاب هللا ما اشتملت على التوحيد، سورة اإلخالص، وأعظم آيٍة يف كتاب هللا ما اشتملت على وحدانيته: آية 

إىل توحيد هللا عشر سنني ال يدعو إىل شيٍء سواه، مث تتابـََعت  بعد بعثته يدعو -صلى هللا عليه وسلم  -الكرسي، وَمَكَث النيب 
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أصبحنا على فطرة اإلسالم، وعلى كلمة »عليه الشرائع، فكان يدعو إليها مع التوحيد إىل مماته، وكان يقول يف صباحه ومسائه: 
 ؛ رواه أمحد.«شركنياإلخالص، وعلى دين نبينا حممد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيًفا مسلًما وما كان من امل

وكان يستفتح يومه ابلتوحيد، فيقرأ يف ركعت الفجر بسوريت الكافرون واإلخالص، وُيتمه به، فيقرأ يف الشفع والوِتر ابلكافرون 
نة؟ فقال: ُدلَّين على عمٍل إذا عِملُته دخلُت اجل -صلى هللا عليه وسلم  -واإلخالص، ووصَّى به أمََّته، أتى أعرايبٌّ إىل النيب 

 ؛ متفق عليه.«تعُبد هللاَ وال ُتشِرك به شيًئا، وتُقيم الصالة املكتوبة، وُتؤدِّي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان»قال: 
صلى هللا  -: كنا عند رسول هللا -رضي هللا عنه  -وكان أيمر أصحابه أن يُبايعوه على عبادة هللا وحده، قال عوف بن مالك 

على أن تعبدوا هللا وال ُتشركوا به شيًئا، »قلنا: فعلى ما نُبايُعك؟ قال: «. تُبايِعون رسول هللا؟ أال»، مث قال: -عليه وسلم 
 «.والصلوات اخلمس

إن أتيت قوًما من أهل »وإذا بعث الدعاة إىل األمصار أيمرهم أن يبدأوا ابلدعوة إىل التوحيد، بعَث معاًذا إىل اليمن وقال له: 
 ؛ متفق عليه.«وهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسول هللاالكتاب، فليكن أوَل ما تدع

قالوا: هللا « أال تدرون ما اإلميان ابهلل وحده؟»وإذا جاءه وفٌد من الوفود علََّمهم التوحيد، أاته وفُد عبد القيس فقال هلم: 
 احلديث؛ رواه البخاري...« شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسول هللا »ورسوله أعلم، قال: 

 اأْلَْصَنامَ  نـَْعُبدَ  َأنْ  َوَبيِنَّ  َواْجنُـْبيِن : -عليه السالم  -وخاف الرسُل على أبنائهم اتباع الشيطان بعبادة األصنام، قال اخلليل 
 .[35 :إبراهيم]

، فُسِئل عنه، فقال: «األصغر أخوُف ما أخاف على أمت: الشرك»خافه على أمته، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -والنيب 
 ؛ رواه أمحد.«الرايء»

قال: هللا ورسوله «. اي معاذ! أتدري ما حق هللا على العباد؟»: -عليه الصالة والسالم  -وهو من حق هللا على العباد، قال 
 ؛ متفق عليه.«حق هللا على العباد: أن يعبدوه وال ُيشركوا به شيًئا»أعلم، قال: 

فقال: اي رسول هللا! أخربين مبا يُقّرِبين  -صلى هللا عليه وسلم  -ن اجلنة ويُباعده من النار، جاء أعرايبٌّ إىل النيب ويُقرِّب العبَد م
كيف »، قال: «أو ُهِدي -لقد ُوفِّق »يف أصحابه، مث قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -من اجلنة ويُباعدين من النار، فنظر النيب 

تعبُد هللا وال ُتشرُك به شيًئا، وتُقيم الصالة، وُتؤيت الزكاة، وتِصل »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: فأعاد، فقال النيب ، «قلَت؟
 ؛ متفق عليه.«الرِحم

 ؛ رواه أمحد.«قولوا: ال إله إال هللا تُفِلحوا»: -عليه الصالة والسالم  -وال سعادة يف الدنيا واآلخرة إال به، قال 
من كان آخَر كالمه: ال إله إال هللا عند املوت دخل »: -عليه الصالة والسالم  -خاِتته عليه دخل اجلنة، قال ومن كانت 

 ؛ رواه مسلم.«اجلنة
من لِقَي هللا ال ُيشرك به شيًئا دخل اجلنة، ومن »: -عليه الصالة والسالم  -ومن مات عليه دخل اجلنة وجنا من النار، قال 

 ؛ رواه مسلم.«النار لِقَيه ُيشرك به دخل
دين تتفاضُل بتفاُضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص، وأعزُّ ما ميلك املسلم هو توحيده لربه، وأهم ما عليه  وأعمال املُوحِّ

: "التوحيد ألطف شيٍء وأنزُهه -رمحه هللا  -ِحفاظه عليه من الُبطالن أو القوادح أو النواقص الواردة عليه، قال ابن القيم 
يٍء وأنظفه وأصفاه، فأدىن شيٍء ُيِدُشه ويُدنُِّسه ويُؤثِّر فيه، فهو كأبيض ثوٍب يُؤثِّر فيه أدىن أثر، وكاملرآة الصافية جدًّا أدىن ش

 يُؤثِّر فيها".
 يَ ُأوحِ  َوَلَقدْ : -جل شأنُه  -أوحي إىل رسله إن وقع منهم شرٌك حِبَطت أعماهلم؛ فكيف بغريهم؟ قال  -عز وجل  -، وهللا 

 .[65 :الزمر] اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوِإىَل  ِإلَْيكَ 
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 :راهيمإب] اأْلَْصَنامَ  نـَْعُبدَ  َأنْ  َوَبيِنَّ  َواْجنُـْبيِن من الشرك، فدعا ربه وهو يبين الكعبة:  -عليه السالم  -ولذا خاف اخلليل 
 ُيشى من الشرك فغريه أوىل. -عليه السالم  -، وإذا كان اخلليل [35

وهو يف نزع الروح يسأل أبناءه عن  -عليه السالم  -وتعليم األبناء أصل دينهم وسؤاهلم الدائم عنه هو هنج الرسل، يعقوب 
ُتمْ   َأمْ توحيدهم   ِإبـَْراِهيمَ  آاَبِئكَ  َوِإَلهَ  ِإهَلَكَ  نـَْعُبدُ  قَاُلوا بـَْعِدي ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  َما لَِبِنيهِ  قَالَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ  يـَْعُقوبَ  َحَضرَ  ِإذْ  ُشَهَداءَ  ُكنـْ
 .[133 :البقرة] ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوحَنْنُ  َواِحًدا ِإهَلًا َوِإْسَحاقَ  َوِإْْسَاِعيلَ 

 يف السماء؛ رواه مسلم. قالت:« أين هللا؟»يسأل جاريًة صغريًة:  -صلى هللا عليه وسلم  -ونبينا حممد 
: -عليه الصالة والسالم  -وُمدارسة كتب االعتقاد السلمية، وُمالزمة ِحَلق أهل العلم من أسباب الثبات على الدين، قال 

 ؛ رواه مسلم.«تركت فيكم ما إن ِتسكُتم به لن تِضلُّوا: كتاب هللا وسنت»
 عليك: معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حىت الصالة". : "أهم ما-رمحه هللا  -قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 :يوسف] اِبلصَّاحِلِنيَ  َوَأحلِْْقيِن  ُمْسِلًما تـََوفَّيِن : -عليه السالم  -والدعاء على الثبات على الدين سبيُل األنبياء، قال يوسف 
101]. 

 ِإلَهَ  اَل  أَنَّهُ  فَاْعَلمْ هلدى، أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم: وتعظيم توحيد اخلالق وإدراك أمهيته والُبعد عن الشبهات من أسباب ا
َواُكمْ  ُمتَـَقلََّبُكمْ  يـَْعَلمُ  َواّللَُّ  َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمِننيَ  ِلَذنِْبكَ  َواْستَـْغِفرْ  اّللَُّ  ِإالَّ   .[19 :حممد] َوَمثـْ

فيه من اآلايت والذكر احلكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر هللا يل ولكم  ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإايكم مبا
 وجلميع املسلمني من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 
 اخلطبة الثانية

هد أن احلمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تعظيًما لشأنه، وأش
 نبينا حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها املسلمون:
عليه الصالة  -التوحيد أعظم ما تزكو به النفوس، وال يتحقَّق إال ابلكفر جبميع ما يُعبد من دون هللا، وهو معىن الشهادة، قال 

 يذكرين ؛ رواه مسلم.«وكفر مبا يُعَبد من دون هللا حُرَم ماله ودُمه وِحسابه على هللامن قال: ال إله إال هللا »: -والسالم 
ومن حقَّق التوحيد فـُّرَِجت ُكروبه، ونل رضا ربه، وقُِبلت أعماله، وُضوِعَفت أجوره، وكانت حياتُه طيبة، وُغِفرت ذنوبه، ودخل 

 اجلنة بال حساٍب وال عذاٍب.
 ن والثبات عليه.وال نعمة أعظم من نعمة الدي

 الَِّذينَ  أَيُـَّها ايَ  النَّيبِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اّللََّ  ِإنَّ مث اعلموا أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيه، فقال يف حمكم التنزيل: 
ك على نبينا حممد، وارَض اللهم عن خلفائه ، اللهم صلِّ وسلِّم وابر [56 :األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا

، وعن سائر الصحابة أمجعني، وعنَّا معهم جبودك  الراشدين الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعِدلون: أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ
 وكرمك اي أكرم األكرمني.

ين، واجعل اللهم هذا البلد آمًنا مطمئّنا، وسائر بالد اللهم أِعزَّ اإلسالم واملسلمني، وأِذلَّ الشرك واملشركني، ودمِّر أعداء الد
 املسلمني.

 اللهم إن نسألك حتقيق التوحيد، اللهم إن نعوذ بك أن ُنشرك بك شيًئا وحنن نعلم، ونستغفرك ملا ال نعلم.



    هـ  29/10/1431:  يف املسجد النبوي                عبد احملسن القاسم : لفضيلة الشيخ د                     وفضله حيدالتو  :عنوان اخلطبة  

 

-4 - 

اللهم جنِّبنا وذرايتنا عبادة اللهم إن نسألك التوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة، اللهم اصرف عنا الفنت ما ظهر منها وما بطن، 
 األصنام اي ذا اجلالل واإلكرام.

اللهم أنت هللا ال إله إال أنت، أنت الغين وحنن الفقراء، أنزل علينا الغيث وال جتعلنا من القانطني، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، 
 اللهم أِغثنا.

نـَْيا يف  آتَِنا رَبَـَّنا  .[201 :البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً  الدُّ
اللهم وفِّق إمامنا هلداك، واجعل عمله يف رضا، ووفِّق مجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك، وحتكيم شرعك اي ذا اجلالل 

 واإلكرام.
 عباد هللا:

ْحَسانِ  اِبْلَعْدلِ  أيَُْمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى ْرَب اْلقُ  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ : النحل]  َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـْ
90]. 

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئه ونعمه يزِدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.
 


