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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) لتحذير من تعليق التمائما (
 

 

 

احلؿد هلل الذي ال هلإ إال هق عؾقف تقكؾُت وإلقف أكقب، وأصفد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيؽ لف ، 

لرشالة وأدى األماكة وكصح األمة وجاهد يف اهلل حؼَّ جفاده حتك وأصفد أنَّ حمؿداً عبده ورشقلف؛ بؾَّغ ا

رها مـف، فصؾقات اهلل و شالمف عؾقف وعذ أتاه القؼني ، ما ترك خرًا إال دلَّ األمة عؾقف، وال رشًا إال حذَّ

  .آلف وصحبف أمجعني

ومـ تقكؾ عذ اهلل  ،أن ربَّف يسؿعف ويراه : اتؼقا اهلل تعاىل وراقبقه مراقبة مـ يعؾؿ عباد اهلل أما بعد 

ة األمقر ومؼالقُد الساموات واألرض ، ال قابض لام  كػاه ، ومـ التجل إلقف أعاكف وهداه ، فبِقَده وحده أزمَّ

بسط ، وال باشط لام قبض ، وال ماكع لامام أعطامك ، وال معطامل لامام مـامع ، وال مِعامزَّ دامـ أ ل ، وال مامذلَّ دامـ 

َـّ َكاِصامَػاُت ُ ر ُقْؾ أَ  ﴿ :أعز  ام َهامْؾ ُهام ُ بُِر   إِْن َأَراَدِيَ اهَّ
ِ
ـْ ُدوِن اهَّ امةٍ َفَرَأْيُتْؿ َما َتْدُعقَن ِمام  ِه َأْو َأَراَدِي بَِرْْحَ

ُؾقنَ  ُؾ اْدَُتَقكر ُ َعَؾقِْف َيَتَقكَّ َـّ ُُمِْسَؽاُت َرْْحَتِِف ُقْؾ َحْسبَِل اهَّ  . ﴾ َهْؾ ُه

ـٌ عظامقؿ مبـاماه عامذ تؽؿقامؾ ديامـ العباماد بـبامذ القاـقامة وأكامقا  التعؾؼامات عباد اهلل  : إن ديـ اإلشامالم ديام

بادخؾققني ، وتؽؿقؾ عؼقهلؿ بـبذ اخلرافات واخلزعبالت ، وحثر الـاس عذ معايل األمقر وكافعفا ُما 

 .اودكققّير يؽقن فقف ترقل العؼقل وزكاء الـػقس وصالح األحقال كؾرفا ديـقرف 

: وإن مـ اخلرافة التل تتـاىف مع الديـ ومع العؼؾ السؾقؿ تؾؽ التعؾؼات الباضؾة بام يسؿك عباد اهلل 

امامها وعظامامقؿ  احلروز والامامتام ؿ بامامامام التامل ال يامامزال ك امٌر مامامـ الـاماس يتعؾامامؼ باماما مامع حماربامامة اإلشامالم هلاماما وبقاكامف ل ر

 اومآالهتا وأهنا رشٌّ ال خر فقفالم بـبذها وحماربتفا وبقان فساد عقاقبفا مػاشدها ؛ إهنا خرافة جاء اإلش

 بـبامامذ هامامذه اخلرافامامة صامامذ اهلل عؾقامامف وشامامؾؿو ٌر ال كػامامع فقفاماما ، ولؼامامد تؽاماماارت األحاديامامث عامامـ رشامامقل اهلل 

  .أو متا ؿ بلير صػة كاكت وعذ أير صؽٍؾ كاكت خرافة التعؾؼ بحروزٍ 

 الخطبة األولى



 6من  2الصفحة 
 

صذ اهلل عؾقف وشؾؿ قال : َأْبََصَ الـبل ريض اهلل عـف ران بـ حصني فػل ادسـد لإلمام أْحد عـ عؿ

ـْ اْلَقاِهـَِة ، َقاَل  ـْ ُصْػٍر َفَؼاَل َوْْيََؽ َما َهِذهِ ؟ َقاَل ِم َ  < :َعَذ َعُضِد َرُجٍؾ َحؾَْؼًة ِم  ا اَل َتِزيُدَك إاِلَّ َوْهـًا َأَما إهِنَّ

  .> َوِهَل َعَؾقَْؽ َما َأْفَؾْحَت َأَبًدا اكْبِْذَها َعـَْؽ ، َفِنكََّؽ َلْق ِمتَّ 

فتلمؾ هذا اإلكؽار عذ مـ يعؾرؼ التؿقؿة أو يعؾرؼ خقطًا أو يعؾرؼ حرزًا أو يعؾرؼ ودعة أو غر  لؽ ، 

 . : خسارة الدكقا واخآخرةسارتنيأنَّ مـ يعؾؼ هذه األصقاء مجع لـػسف بني خعؾقف الصالة والسالم وبنيَّ 

َا اَل َتِزيُدَك إاِلَّ َوْهـًا  <لدكقا فػل ققلف : أما خسارة ا  أي ال تـػعفا بؾ ترك .  >َأَما إهِنَّ

 .> َفِنكََّؽ َلْق ِمتَّ َوِهَل َعَؾقَْؽ َما َأْفَؾْحَت َأَبًدا <وأما خسارة اخآخرة فػل ققلف : 

عؾقامامف الصامامالة الـبامامل أن رهطامامًا أقبؾامامقا إىل ريض اهلل عـامامف وجاماماء يف ادسامامـد مامامـ حامامديث عؼبامامة بامامـ عامامامر 

 َباَيْعامَت تِ  والسالم
ِ
ـْ َواِحامٍد ، َفَؼاماُلقا َياما َرُشامقَل اهَّ إِنَّ  <: ْسامَعًة َوَتَرْكامَت َهامَذا ؟ َقاماَل َفَباماَيَع تِْسامَعًة َوَأْمَسامَؽ َعام

كَ  <اؿ َقاَل : صذ اهلل عؾقف وشؾؿ َفَلْدَخَؾ َيَدُه َفَؼَطَعَفا َفَباَيَعُف الـبل  > َعَؾقِْف مَتِقَؿةً  ـْ َعؾََّؼ مَتِقَؿًة َفَؼْد َأرْشَ  .> َم

صامامذ اهلل عؾقامامامف وأرضاماماماه أن الـبامامل ريض اهلل عـامامف وروى اإلمامامام أْحامامد يف مسامامامـده عامامـ عؼبامامة بامامامـ عامامامر 

ُ َلامامُف  <قامامال : وشامامؾؿ  امامَؼ َوْدَعامامًة َفامامالَ َوَدَ  اهَّ ـْ َتَعؾَّ ُ َلامامُف، َوَمامام امامَؼ مَتِقَؿامامًة َفامامالَ َأَتامامؿَّ اهَّ ـْ َتَعؾَّ عؾقامامف الصامامالة فاماملخز  >َمامام

عذ عؾقف الصالة والسالم ودعا  ،أن تعؾقؼ التؿقؿة رشٌك باهلل، ومل يؿدَّ يده دبايعة معؾرؼ التؿقؿة والسالم

 .كؾ معؾرٍؼ لؾتؿقؿة بلن ال ُيتؿَّ اهلُل أمره وأن ال يبؼل لف َدَعًة وال راحًة وال شؽقكاً 

ـْ  <قامال : صامذ اهلل عؾقامف وشامؾؿ أن الـبامل  وجاء يف جامع السمذي مـ حامديث عبامد اهلل بامـ ُعَؽامقؿ َمام

عـدما ُيقكؾ الشخص إىل  -خسارٍة دكققية وأخروية  -، وما أعظؿفا مـ خسارة  >َتَعؾََّؼ َصقًْئا ُوكَِؾ إَِلقِْف 

م يف قامقل كبقـاما  عؾقامف خرزٍة أو خقٍط أو حبٍؾ أو كحق  لؽ ُما ال يـػعف صقئًا بؾ يرامه  رًا عظامقام كامام تؼامدَّ

َا اَل َتِزيُدَك إاِلَّ َوْهـًا  <: ة والسالمالصال   .>َأَما إهِنَّ

امامؼ هامامذه األصامامقاء بـؼامامقض قصامامده ، عؾَّؼفاماما لقامامتؿ أمامامره ولقحصامامؾ دعامامًة وراحامامًة  وهامامذه عؼقبامامة مامامـ اهلل دعؾر

ة ومل يْسَؾؿ لف تقحقٌد وإيامن ، فقؽقن بذا الصـقع مل ْياف ظ وشؽقكاً فؾؿ تزده إال وهـا ، فؾؿ تْسَؾؿ لف صحَّ
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ؾ ربحًا وال فا امدة بتعؾقؼامف هامذه األصامقاء بامؾ كامال  رًا بحتاما ووَهـامًا  عذ رأس مالف وهق التقحقد ومل ْيصر

 .وضْعػا

: وإ ا كاكامامت اخلرافامامة وتعؾقامامؼ هامامذه األصامامقاء يف مامامايض األزمامامان وقامامديؿفا تؾؼامامك رواجامامًا بامامني عباماماد اهلل 

ؾبس يف كؾ زمامان لباشامف ؛ وهلامذا الـاس بطرق شا جة وحؽاياٍت شخقػة وقصٍص واهقة ، فنن اخلرافة ت

راجت اخلرافة بتعؾقؼ تؾؽ احلروز والامتام ؿ يف م امؾ هامذا الزمامان عـامدما ُألبسامت لباماس هامذا الزمامان ، ففامق 

م بلكقا  ادعارف والعؾقم الدكققية مـ ضب  وغر  لؽ فُللبست لدى بعض الـ اس زماٌن حصؾ فقف تؼدُّ

  .تؾؽ اخلرافة لباس هذا الزمان

ج هذه اخلرافة أو بعض أكقاعفا مـ يؼقل : " وهلذا جتد يف " ، ابت يف بعض الدراشات الطبقةمـ يرور

ر بعض األضباء ادختصنيأو " " ، أو كحق  لؽؿ مـ جاء يف بعض األبحاث والدراشات" ، أو يؼقل : "قرَّ

 ءيء مامـ العبارات التل تامروج يف الـاماس اخلرافامة وُتامدرجفا بقامـفؿ، والعاقامؾ احلصامقػ ال يؾتػامُت أبامدًا إىل

فاخلرافامامة تبؼامامك خرافامامة تتـاماماىف مامامع  لباماماٍس ُألبسامامت وباماملير صامامػة ُعرضامامت تؾامامؽ اخلرافامامات والضامامالالت باماملي

 .اإلشالم وتتـاىف مع العؼقل السؾقؿة

يف زماكـاماماماما هامامامامذا صامامامامقرًا  -خرافامامامامة تعؾقامامامامؼ احلامامامامروز والامامامامتام ؿ  -: ولؼامامامامد اهامامامامذت هامامامامذه اخلرافامامامامة عباماماماماد اهلل 

ج ألكامامقا  مامامـ األشاماماور ُيامامزَعؿ أن فقفاماما صامامػاًء وعافقامامًة ودفعامامًا متـقعامامات وأصامامؽااًل متعامامددات ؛ فلصامامبح يامامر وَّ

ج ألكقاٍ  مـ األحجار تقصػ بلهنا أحجار كريؿة وأهنا تـػع يف كذا ومتـع مـ كذا . ،ورفعا   ويروَّ

ج وبشؽؾ واشع ألصؽاٍل هـدشقة إما شداشقة أو غر  لؽ ويؼال :  ابت بالتجارب أهنا كافعٌة "ويروَّ

ج لعنٍي لقهنا أزرق تقضع يف يد أو كحق  لؽ أو يف خاتؿ أو يف شؾسال أو  "كذا يف كذا وماكعٌة مـ . ويروَّ

إىل غامر  لؽامؿ مامـ اخلرافامات واخلامزعبالت التامل ماما  ،تعؾؼ يف شقارة ويزعؿ أهناما واققامة وأهناما كافعامٌة دافعامة 

 .أكزل اهلل با مـ شؾطان
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َـّ اهلل عؾعباماماماد اهلل  ديامامامـ الؽامامامامل  -قامامامف باإلشامامامالم وهامامامداه إىل هامامامذا الامامامديـ العظامامامقؿ : إنَّ ادسامامامؾؿ الامامامذي مامامام

ه اهلل شامامبحاكف مامامـ تعامامالقؿ بقرـامامات  -والرفعامامة والسامامؿق والعؾامامق  ال يؼامامع يف ءيء مامامـ تؾامامؽ اخلرافامامات بامامام أمامامدَّ

، وهلامذا يف حامديث صامذ اهلل عؾقامف وشامؾؿ وهداياٍت واضحات أفادها مـ كامالم اهلل تعاماىل وكامالم رشامقلف 

امامؼ تؼامامدم فقامامف قصامامة : أن كػامامرًا أتامامقه يف مرضامامف وقامامد اصامامتد بامامف ادامامعبامامد اهلل بامامـ ُعؽامامقؿ اد رض فؼامامالقا لامامف : أال تعؾر

: صذ اهلل عؾقف وشؾؿقال رشقل اهلل  :قال –أي يـػعؽ مـ هذا الذي تعاكقف مـ صدٍة ومرض  -؟ صقئاً 

ـْ َتَعؾََّؼ َصقًْئا ُوكَِؾ إَِلقِْف  < َـّ اهلل عؾقف >َم اه بام م الم رشامقل اهلل بف مـ دراية ومعرفامة بؽام. فعصؿف اهلل وكجَّ

 .ؿصذ اهلل عؾقف وشؾ

وإ ا كان أهؾ اخلرافة يـشطقن يف ك ها وتروجيفا عامز وشاما ؾ ك امرة كامالؼـقات الػضاما قة ومقاقامع 

االكسكت وغرها ؛ فعذ أهؾ احلؼ أن يسَعقا يف ك  احلؼ وبقاكف وإبرازه وإيضاحف لقْحقا مـ حلَّ عـ بقـة 

  .عـ بقـة وّيؾِؽ مـ هؾؽ

 

وكَػَعـل اهلل وإياكؿ بام فقف مـ اخآياماِت والامذكِر احلؽامقؿ، أقامقُل بارَك اهلل يل ولؽؿ يف الؼرآِن العظقؿ، 

 ؿ.ققيل هذا، وأشتغػُر اهلل يل ولؽؿ وجلؿقِع ادُسؾؿني مـ كؾ  كٍب، فاشتغِػروه، إكف هق الغػقُر الرحق
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احلؿد هلل ْحداً ك راً ضقباً مباركاً فقف كام ْيب ربـا ويرىض ، أْحده تبارك وتعاىل بؿحامده التل هق هلا 

أهؾ ، وأاـل عؾقف اخلر كؾف ال أحيص اـاًء عؾقف هق كام أاـك عذ كػسف ، وأصفد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال 

 .شؾَّؿ عؾقف وعذ آلف وصحبف أمجعني، صذ اهلل ورشيؽ لف ، وأصفد أنَّ حمؿدًا عبُده ورشقلف 

 .هوأرصده إىل خر أمقر ديـف ودكقا : اتؼقا اهلل تعاىل ؛ فنن مـ اتؼك اهلل وقاه ،عباد اهللأما بعد 

فامامامعباماماماد اهلل  ث عامامامـ رواج اخلرافامامامة فامامامنن رواجفاماماما إكامامامام يؽامامامقن يف أكاماماماٍس ضامامامُعػ حظُّ ؿ : وعـامامامدما ُيتحامامامدَّ

امام تلكقامد  -عباد اهلل  -وكصقبفؿ مـ العؾؿ ال عل بآياتف البقـات وحججف القاضحات ، وهذا  يمكامد أيَّ

ة إىل تعؾُّؿ العؼقدة ودراشة التقحقد والقققف عذ اخآيامات  عذ حاجة الـاس الشديدة و ورهتؿ الامشَّ

ـ هلا يف الؼؾق خ العؼقدة ومتؽر ب وتطرد اخلرافة وتـبذها ، فام أحقج الؼرآكقة واألحاديث الـبقية التل ترشر

 .ؽلـاس بؾ ما أصدَّ  ورهتؿ إىل  لا

أن ْيػظـا يف أكػسامـا وأهؾقـاما و رياتـاما مامـ اخلرافامة إكامف شامؿقع  -جؾ يف عاله  -وكسلل اهلل عز وجؾ 

  .الدعاء وهق أهؾ الرجاء وهق حسبـا وكعؿ القكقؾ

أصامامؾح لـاماما ديــاماما الامامذي هامامق عصامامؿة أمركاماما، وأصامامؾح لـاماما دكقاكاماما التامامل فقفاماما معاصامامـا، وأصامامؾح لـاماما  ؿَّ الؾُفامام

 آخرتـا التل إلقفا مـؼؾبـا، واجعؾ احلقاة زيادة لـا يف كؾ خر، وادقت راحة لـا مـ كؾ رش.

ْشالَِم َواْدُْسؾِِؿنَي، وأَ  الؾُفؿَّ  يـ. َحْقَزةَ  ؿِ احْ وَ  ،نيكِ رِ امْامشوادُ  كَ رْ املَّ الامشر  ِ أعزَّ اإْلِ  الدر

َتـَا َوُواَلَة ُأُمقِرَكا. الؾُفؿَّ   آِمـَّا يِف َأْوَضـِـَا، َوَأْصؾِح َأِ ؿَّ

 وفؼ مجقع والة ادسؾؿني لؾعؿؾ بؽتابؽ، واتبا  شـة كبقؽ، وحتؽقؿ رشعؽ. الؾُفؿَّ 

ْشالَمَ احْلََرَمنْيِ لاِم ِفقف عِ  ـَا َخاِدمَ فرؼ إَمامَ وَ  الؾُفؿَّ    .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿني زُّ اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  فُ بُ ف لاِم حُتِ ف َوَأْعَقاكَ َوَويِلَّ َعْفِدِه َوإِْخَقاكَ  فُ ؼْ َوفر  الؾُفؿَّ 

 .العادنيشدد رمقفؿ يا رب ، واحػظ جـقدكا ادرابطني ورجال أمــا ؿَّ الؾفُ 

 عؾقؽ باحلقاقني ادػسديـ، وباخلقارج الامرقني، وبجؿقع أعداء الديـ. الؾُفؿَّ 
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ا كدرأ بؽ يف كحقرهؿ، وكعق  بؽ مـ رشورهؿ.اكػـا رشهؿ بام صئت الؾُفؿَّ   ، الؾُفؿَّ إكَّ

ـْ َزَواِل كِْعَؿَتؽ، َوحَتَقُّ  الؾُفؿَّ  ا َكُعقُ  بَِؽ ِم  َشَخطِؽ.  َكِؼَؿتِؽ، َومَجِقعِ ل َعاِفَقتؽ، َوُفَجاَءة إكَّ

ـْ الَزَ  الؾُفؿَّ  ا َكُعقُ  بَِؽ ِم  .َوَشقرئ اأْلَْشَؼام ِص َواجْلَُذام َواجْلُـُقنِ إكَّ

 َوادُـَؽِر َوالَبغِل ﴿ عباد اهلل:
ِ
ـِ الَػحشاء  ِ ي الُؼربك َوَيـفك َع

ِ
َ َيلُمُر بِالَعدِل َواإِلحساِن َوإيتاء إِنَّ اهَّ

رونَ َيِعُظُؽؿ   .﴾َلَعؾَُّؽؿ َتَذكَّ

اجلؾقؾ يذكركؿ، واصامؽروه عامذ كعؿامف يامزدكؿ، ولامذكر اهلل أكامز، واهلل يعؾامؿ ماما فا كروا اهلل العظقؿ 

 تصـعقن.

 


