
 

 

 

 اخلطبة األوىل: 

 ِف   واألرَض  السامواِت  ي خلَق الذِ  هوَ ، وبصفاتهِ   بذاتهِ ي عَل الذِ  هللِ احلمد  

  أفَل   شفيع  وَل  ولي  ه من  دونِ  من   مالكم    العرشِ ى عَل استوَ  ثم   أيام   ستةِ 

 .تتذكرونَ 

ل    وأشهد   إلهَ أن  اهلل إل      َل وحدَ     رشيَك ه  وأشهد  له      عبد    ،  حممًدا  ه  أن  

ًل َسِديًدا )}ه،  ورسول   وا اهلل َ َوق ول وا َقو  ِذيَن آَمن وا ات ق  َا ال  م  70يا َأُّيه لِح  َلك  ( ي ص 

َعظِياًم  ًزا  َفو  َفاَز  َفَقد   وَله   َوَرس  اهلل َ  ي طِِع  َوَمن   م   ن وَبك  ذ  م   َلك  ِفر   َوَيغ  م   اَمَلك    {َأع 

 [ 71، 70]األحزاب: 

 : بعد   اأم  

كل  عَل   جيب    فإنه   رب  ِف   يعتقدَ   أن    مسلم      العتقادَ   عليهِ الذِ   الصحيَح   ه   ي 

وهوَ بإحسان    هلم    والتابعونَ   الصحابة     ه  سبحانَ   قاَل   السنةِ   أهلِ   اعتقاد    ، 

َسان  } بِإِح  م   وه  َبع  ات  ِذيَن  َوال  َن َصاِر  َواأل  اْل  َهاِجِريَن  ِمَن  ل وَن  َو  األ  وَن  ابِق  َوالس 



َار  َخالِِديَن فِيَها  َْن  َتَها األ  ِري ََت   ََت 
وا َعن ه  َوَأَعد  هَل م  َجن ات  م  َوَرض  َرِِضَ اهلل   َعن ه 

َعظِيم   ز  ال  َفو   [ 100]التوبة:  {َأَبًدا َذلَِك ال 

َصل  اهلل  َعلي ِه   اهللِ  رسول    عليهِ   ي كانَ الذِ    العتقاد  إل    هللِ  مرض     اعتقادَ فَل 

 ا عَل حييينَ   أن    اهللَ  أسأل  -  السنةِ   أهلِ   اعتقاد    ي هوَ الذِ   ه الكرام  صحابت  وَ   َوَسل مَ 

 . -الرحيم   الرمحن   إنه    ذلَك ا عَل يميتنَ وأن   السنةِ  أهلِ  اعتقادِ 

 اهللِ  رسولِ   سنةِ   وصحيح    اهللِ  كتاب    عليهِ   ا دل  : مَ السنةِ   ه أهل  ا يعتقد  م    وإن  

 هِ خملوقاتِ   فوَق   اهللَ  أن    ؛ وهوَ الصالح    السلف    عليهِ   وأمجعَ   َصل  اهلل  َعلي ِه َوَسل مَ 

ََت ور  }  ه  سبحانَ   قاَل  ِهَي  َفإَِذا  َض  َر  األ  م   بِك  ََي ِسَف  َأن    
ِ
اَمء الس  ِف  َمن    ،{َأَأِمن ت م  

ه  } ه  سبحانَ  وقاَل  َفع  الِح  َير  َعَمل  الص  َكلِم  الط ي ب  َوال  َعد  ال   ى أنه  ومعنَ ،{إَِلي ِه َيص 

 .إليهِ  ا صعدَ لذَ  ه  سبحانَ  اْلخلوقاِت  فوَق  : أنه  إليهِ  يصعد  

 يعتَق   أن    ا أرادَ ْل    أنه    لمي  السه   احلكمِ   بنِ   معاويةَ   حديِث   من    مسلم    وأخرَج 

بَ أتَ   ملوكةً   جاريةً  إَل ى  النبي  ا  َوَسل مَ     َعلي ِه  اهلل    ”  ؟اهلل   أينَ   ”هلا:    فقاَل   َصل  

 السام  ِف :  قالت  
ِ
  ا فإْنَ   ا،أعتقهَ   ”:  قاَل   ،اهللِ  رسول    أنَت :  قالت    ”   ا؟أنَ   نمَ   ”:  ، قاَل ء

 ” مؤمنة  



ِف ومعنَ  ى 
ِ
السامء    فوَق   أنه    أي    : 

ِ
قاَل كاَم   اْلخلوقاِت   وفوَق   السامء  ه  سبحانَ    

ضِ } َر  األ  ِف  وا  ِسري  األرضِ عَل   أي    {ق ل   وقاَل   ِف  }  ه  سبحانَ   ،  م   َبن ك  َوأَل َصل 

لِ  وِع الن خ  ذ   . النخلِ   جذوعِ عَل  أي   {ج 

 ِف  : إنه  القول   ؟اهلل   أينَ   سؤالِ عَل  الوحيد   الصحيح    فاجلواب  
ِ
 .  السامء

األئمةِ إَل   الصحابة    العقيدةَ   هذهِ   ذكرَ   وقد   حنيفةَ أِب   األربعةِ      ومالك     

 - اهلل  هم  رمحَ – وأمحدَ  والشافعي  

مَ و حنيفةَ أب    قاَل  قاَل :  أعرف  َل   ن  ِف رب        
ِ
السامء ، كفرَ   فقد     األرضِ ِف   أم     

قاَل ا مَ وكذَ  العرشِ عَل   إنه    ن  أدرِ ، وَل   العرش     أِف   ي 
ِ
السامء ِف     .   األرضِ أم 

 (49ص األبسط   )الفقه  

 ِف   : اهلل  مالك    اإلمام    و قاَل 
ِ
 .يشء    منه  و   َيل  َل   مكان     كل  ه ِف وعلم     السامء

 .(هِ  مسائلِ ِف  و داوودَ أب   أخرجه  )

القول  الشافعيه   اإلمام    وقاَل  السنةِ ِف   :  أنَ التِ     عليهَ ي  ورأيت  ا  ا أصحابنَ  ا 

أهل  عليهَ  فأخذت  رأيت    الذينَ   احلديِث   ا،  مثل  عنه    هم    ومالك    سفيانَ   :م 

  عَل   اهللَ  ، وأن  اهللِ  رسول    احممدً   وأن     اهلل إل     إلهَ أن ل    بشهادةِ   اإلقرار    :مهاوغريِ 

  53ص /    الشافعي    اإلمامِ   . )وصية  شاءَ   ه كيَف خلقِ   من    يقرب    هِ  سامئِ ه ِف عرِش 

– 54.) 



قد أخربنا أنه ف السامء و   اجلهمية:عَل    الرد  ِف   حنبل    بن    أمحد    اإلمام    وقاَل 

 َأن  }فقال 
ِ
اَمء َض َأَأِمن ت م  َمن  ِف الس  َر  م  األ   [16]اْللك:  {ََي ِسَف بِك 

 بعض    ى قاَل ا حت   بياِْنَ عَل   والسنةِ   الكتاِب   منَ   األدلة    تكاثرِت   العقيدة    وهذهِ 

 .هِ بذاتِ   اْلخلوقاِت  فوَق  اهللَ  أن  عَل  دليل   ألِف  من   ي أكثرَ عندِ  : إن  العلمِ  أهلِ 

  كل  ب عال    أنه  ناِف  ي  َل  هِ خلقِ  فوَق  اهللِ وعلوه 
 
   بكل   ه حميط  علمَ  ، وأن  يشء

 
 يشء

 وَ    األرضِ ِف 
ِ
َعلِيم  }  تعاَل   قاَل   اْلستقبلِ  وَ وللامِِض   السامء  

 
ء ل  يَش  بِك    {إِن  اهلل َ 

م  } [ وقاَل 75]األنفال:  َفه  ِدُّيِم  َوَما َخل  َ َأي  َلم  َما َبْي   [255]البقرة:  {َيع 

وا  وضلل     ذلَك وا ِف خالف    البدعِ  أهَل    أن  إل    اهللِ   علو  عَل   األدلةِ  وضوِح   ومعَ 

 ذلَك   ؛ ومن  السنةِ   أهلِ   لعتقادِ   وا أقوالً خمالفةً ، فقال  اْلسلمْيَ   عوام    ا من  مجعً 

 مكان    كل  ِف  اهللَ إن   :ا يقولونَ وم   ،اْلخلوقاِت  فوَق  ه  سبحانَ  اهللَ أن   ينفونَ  أْنم  

يقوَل حت    والعياذ    كفري    ا اعتقاد  وهذَ    اْلخلوقاِت ِف   حال    اهللَ  إن    :همبعض    ى 

 .باهللِ

خالَف ْل    وإنه   أن  حاول    السنةِ   أهلِ   اعتقادَ   البدعِ   أهل    ا  بأدلة  يتشبث    وا   وا 

 إَِله  }  تعاَل   قوله    األدلة    تلكم    ومن    ، الناسِ ا عَل وا بَ س  ويلب  
ِ
اَمء ِذي ِف الس  َو ال  َوه 

َعلِيم  َوِف   َكِيم  ال  َو احل  ِض إَِله  َوه  َر   ِف   وا: اهلل [ قال  84]الزخرف:    {األ 
ِ
 وِف    السامء

 ِف   اْلعبود    هوَ   ى اآليةِ وا: معنَقال    ا بأن   هذَ عَل   السنةِ   أهل    أجاَب   ، وقد  األرضِ 



 
ِ
 لألدلةِ   اْلخلوقاِت   فوَق   فهوَ   ه  سبحانَ   ا اهلل ، أم   األرضِ ِف   اْلعبود     أنه  كاَم   السامء

 .هام بعض  ي تقد  والتِ  الكثريةِ 

 ِف   بل    اْلخلوقاِت   فوَق   ليَس   ه  سبحانَ   اهللَ   أن  عَل   البدعِ   أهل    بهِ   ا استدَل وم  

َوَل  }  ه  سبحانَ   اهللِ  قول    : مكان    كل   م   ه  َرابِع  َو  إِل  ه   
َثَلَثة  َوى  ون  ِمن  َنج  َيك  َما 

َن َما َكان وا  م  َأي  َو َمَعه  َثَر إِل  ه  َنى ِمن  َذلَِك َوَل َأك  م  َوَل َأد  ه  َو َساِدس   إِل  ه 
  {ََخ َسة 

 السنةِ   أهل    عليهم    فرد    .مكان     كل  ِف   اهللَ   أن  عَل   ا يدله وا: هذَ [ فقال  7]اْلجادلة:  

  ه حميط  وعلم    هخملوقات    ا تفعل  مَ   يعلم    فهوَ   اهللِ  علم    اآليةَ   ى هذهِ معنَ  وا: إن  فقال  

َلم  َما  }  فقاَل   بالعلمِ   اآليةَ   ابتدأَ   اهللَ  أن    لذلَك   ، ويدله مكان    بكل   َأَل  َتَر َأن  اهلل َ َيع 

ضِ  َر  اَمَواِت َوَما ِف األ  إِن   }  فقاَل   بالعلمِ   اآليةَ   اختتمَ   ثم    ،[7ادلة:  ]اْلج  {ِف الس 

 َعلِيم  
 
ء ل  يَش   [7]اْلجادلة:  {اهلل َ بِك 

 .هعباد   ما يفعله   يعلم   ، لكنه  اْلخلوقاِت  فوَق  اهللَ  أن   ى اآليةِ ا معنَفإذً 

ا واجعلنَ ،  نةِ والس   التوحيدِ ا عَل نَ وأمت    والسنةِ    التوحيدِ ا عَل حيينَأا  نَ إهلَ   اللهم  

 .الرحيم   الرمحن   أنَت  نَك ا إ عن  راض   اك وأنَت نلقَ 

 

 

  



 

َمد   َعظِيمِ   ال عل    هللِ  احل  شِ   رب    ال  َعر  َعظِيمِ   ال  نعمهِ عَل   ال   الظ اِهَرةِ   السابغةِ    

د    والباطنةِ  َم  َمةِ عَل   هللِ  َواحل  نع  ِحيدِ     هد    الت و  ل    َوأش  إِل  َأن  إَِلَه  َوحده      َل   اهلل   

 اْل َِزيدَ  َفضلهِ  من   توجب   َله  َشَهاَدةً  رشيَك 

هد   َعبد    َأن    َوأش  ًدا  َم  ول  حم     ه َخاتم  ه َوَرس 
ِ
بَِياء َن  ِفيع    األ  مِ   َوالش  َيو  ال  ديدِ   ِف  ، الش 

َوعيدِ  َصَلة أدخرها وَعل آلهِ  َصل  اهلل  َعلي ِه َوَسل مَ  م ال   : ا بعد  أم  ...  لَيو 

َل فإن   اعتقادَ ه  اعتقاد  إل    صحيح        لعقيدةِ   خمالف    اعتقاد    ، فكله السنةِ   أهلِ    

  الطائفة    وهم    الناجية    الفرقة    هم    السنةِ   أهَل   ، فإن  باطل    اعتقاد    فهوَ   السنةِ   أهلِ 

  عنِ    سفيانَ أِب   بنِ   ومعاويةَ   شعبةَ   بنِ   اْلغريةِ   عنِ   الشيخانِ   ، أخرَج اْلنصورة  

   من    طائفة    يزال    َل   ”:قاَل   َصل  اهلل  َعلي ِه َوَسل مَ   النبي  
  هم يأتيَ   ىحت    ،ظاهرينَ   يأمتِ

َوَسل مَ   النبيه   وبْي    .”ظاهرونَ   وهم    اهللِ  أمر   َعلي ِه  اهلل     اْلسلمْيَ   أن    َصل  

 أمحدَ  عندَ   ثبَت  ، فقد  السنةَ   أهَل إل   ضالة  ا كلهَ  الفرَق  وأن    فرق  عَل  سيفرتقونَ 

َصل    اهللِ رسوَل   إن  : أَل ا فقاَل فينَ ه قامَ ، أن   سفيانَ أِب  بنِ  معاويةَ  عن    داودَ وأِب 

  ثنتانِ :  وسبعْيَ   ثلث    عَل   ستفرتق    اْللةَ   هذهِ   إن    ”:  ا فقاَل فينَ  قامَ   اهلل  َعلي ِه َوَسل مَ 

 ” اجلامعة   ، وهَي  اجلنةِ ِف  ، وواحدة  النارِ  ِف  وسبعونَ 

 . السنةِ   أهل   وهم   واحدة   الناجية   فالفرقة  



 ه َل نا، فإن   دينِ نا وِف  رب  ِف   السنةِ   أهلِ   اعتقادَ   نعتقدَ   أن    اإليامنِ   أهَل   اهللَ  فاهللَ

 . هم   اعتقادِ  ِف إل   حق  

 أمرَ   أن    معَ   السنةِ   هلِ أ  اعتقادَ   جيهلونَ   اْلسلمْيَ   ا منَ كثريً   أن    له    ا يتحس  وم  

، عليهِ  مبني   ا عداه  ومَ  األصل   ؛ ألنه  عظيم   أمر   - القلِب ِف  ي هوَ الذِ - العتقادِ 

  : َصل  اهلل  َعلي ِه َوَسل مَ   : قاَل قاَل   بشري    بنِ   النعامنِ   حديِث   من    الشيخانِ   أخرَج 

وإن  َل أ اجلسدِ ِف     وَ كله   اجلسد    صلَح   صلحت  ا  إذَ   مضغةً     فسدت  ه    فسدَ   إذا 

 ”  القلب    وهَي َل أه كله  اجلسد  

أن  علينَ   وجيب   رب  ِف   الصحيَح   العتقادَ   نعرَف   ا  الذِ   هوَ نا   أهلِ   اعتقاد    ي 

وأوصيك  السنةِ    )العقيدة    كتاب    وهوَ   خمتص    نفيس    كتاب    بمراجعةِ   م  ، 

  بيانًا شافًيا لعقيدةِ   فيهِ   ، فإن  -ه اهلل رمحَ   -تيميةَ   ابنِ   اإلسلمِ   ( لشيِخ الواسطية  

 احلكمي    حافظ    ( للشيِخ  العقيدةِ ِف   وجواب    ا سؤال  )مائتَ   ، وكتاب  السنةِ   أهلِ 

 ( نرتنت  اإل) العنكبوتيةِ  الشبكةِ  ِف  موجودانِ  اوكلمهَ  -اهلل  هرمحَ  –

 ، اللهم  اْلسلمْيَ وَ   اإلسلمَ   أعز    رحيم  ا  يَ   ا رمحن  يَ    أنَت إل     إلهَ ن َل ا مَ يَ   اللهم  

  م اْلسلمْيَ عل    ، اللهم  واْلسلمْيَ   سلمَ اإل    أعز    اللهم  ،  واْلسلمْيَ   سلمَ اإل    أعز  

  بأن    اْلسلمْيَ   ِق ، ووف  السنةِ   أهلِ   مهم اعتقادَ عل    ، اللهم  فيَك   الصحيَح   العتقادَ 

 . العاْلْيَ  ا رب  يَ   احلق  عَل  وامجعهم   السنةِ  أهلِ  وا اعتقادَ يعتقد  



 بغتةً   ي ُّيجم  الذِ   اْلوِت   قبَل   السنةِ   أهلِ   اعتقادِ   وا بالتزامِ بادر    ا اْلسلمونَ أُّيه 

ث م  ت َوَّف   }   التحس  وَل   الندم    ا ل ينفع  ووقتهَ  وَن فِيِه إَِل اهلل ِ  َجع  ًما ت ر  وا َيو  َوات ق 

له َنف س  َما َكَسَبت   ونَ ك  م  ل ي ظ َلم   . {َوه 

 .خري   ا لكل  نَ أمرِ  ول   ق  وف   اللهم  

 . لذلَك  اْلسلمْيَ  ولةَ  مجيعَ  ق  ووف   السنةِ  أهلِ   اعتقادِ  لنِش  قه  وف   اللهم  

 كم اهلل كم يرمح   صلتِ وا إَل وقوم  

 


