خطبة الجمعة بتاريخ 2013/20/51
في عظيم حرمة دم الـمسلم
حنمدهُ ونستعينُهُ ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شروِر أنفسنا
إ ّن احلمد هلل ُ
مضل له ومن يضلل فال هادي لهُ ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
ومن سيّئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال ّ
وقائدنا وقُّرَة أعيُنِنا
وحده ال شريك له وال مثيل وال ضد وال ند له .وأشهد أ ّن سيَدنا وحبيبنا وعظيمنا َ
نذيرا فصلى اهلل على
ّ
مبشرا و ً
حمم ًدا عبده ورسولُهُ وصفيُّهُ وحبيبُهَُ ،من بعثه اهلل رمحة للعاملني هاديٌا و ً
حممد وعلى كل رسول أرسله.
سيدنا ّ
أما بعد عباد اهلل فإين أوصيك ونفسي بتقوى اهلل العلي القدير القائل يف حمك التنزيل ﴿قل تـعالوا
أتل ما ح َّرم ربُّكم عليكم أالَّ تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وال تـقتـلوا أوالدكم ِّمن إمال ٍق
نَّحن نـرزقكم وإيَّاهم وال تـقربوا الفواحش ما ظهر منـها وما بطن وال تـقتـلوا النـَّفس الَّتي ح َّرم اهلل
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بني ربُّنا تبارك و تعاىل يف هذه اآلية مجلةً مما
إالَّ بالح ِّق ذلكم و َّ
صاكم به لعلَّكم تـعقلون ( ﴾)۱٥۱ن َ
ط
غريه هلَك و َحبِ َ
َحّرَم اهلل على عباده و قد َ
احملرمات فإ نن من عبد مع اهلل َ
نم اإلشراك باهلل لكونه أكرب ّ
عملُهُ وكان من اخلاسرين ،ومثله مجيع أنواع الكفر كمن يشبّه اهلل خبلقه كالذي يصفه تعاىل بصفات
اخللق أو يستهزئ باهلل أو رسله أو كتبه أو مالئكته أو دينه فإن من مات على ذلك خيلد يف نار
أبدا.
جهن ً

وذكر اهلل يف هذه اآلية ﴿وال تـقتـلوا النـَّفس الَّتي ح َّرم اهلل إالَّ بالح ِّق﴾ وفيه بيان عظي ُج ِرم قتل
َ
حرم اهلل إال باحلق هو أكرب الذنوب بعد اإلشراك
حرم اهلل قتلها إال باحلق فقتل النفس اليت ّ
النفس اليت ّ

ذنب قتل املسل بغري حق بالكفر فقال سباب
باهلل و قد شبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
َ
الكفر باهلل عز
الـمسلم فسو ٌق وقتاله ك ٌ
فر اه وليس معىن قوله عليه الصالة والسالم (وقتاله كفر) َ
ف ح نق املسل
عر َ
وجل حىت يصري به مرتدًّا وإن ما ال مراد أنه ٌ
ذنب كبري شبيه بالكفر فإن املسل ملا َ
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على املسل وعرف ُح َرمتَهُ عند اهلل مث قتله فكأمنا غطّى هذا احلق كأن مل يكن .إ ّن ُح َرمةَ املسل عند
اهلل إخوة اإلميان عظيمة عظيمة عظيمة .امسعوا معي قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلّ حيث
سأل الصحابة يف حجة الوداع يوم النحر أال أي شه ٍر تعلمونه أشد حرمة قالوا أال شهرنا هذا ،قال
أال أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ،قالوا أال بلدنا هذا  ،قال أال أي يوم تعلمونه أعظم حرمة ،قالوا
حرم عليكم دماءكم وأموالكم
أال يومنا هذا ،قال عليه الصالة والسالم فإ ّن اهلل تبارك وتعالى قد ّ
وأعراضكم إال بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا اه  ..اهلل أكرب  ..اهلل

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه اه هكذا يقول رسول اهلل فما بال
أكرب ُّ ...
بعض الناس اليوم  ...يقتل أحده املسل وكأنّه أمر ال بأس به  ...ويغصب ماله وكأنَه مباح له ...

وينتهك عرضه وكأنَه ال حرمة له  ...انتبه يا أخي املسل فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّ
فيما رواه مسل لزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل رجل مسلم اه واهلل تعاىل يقول ﴿ومن يـقتل
2
يما (﴾)۹٣
مؤمنًا ُّمتـع ِّم ًدا فجزآؤه جهنَّم خال ًدا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأع َّد له عذابًا عظ ً
 ...وغضب اهلل عليه ولعنه وأع ّد له عذابا عظيما  ...ولعُظ ِ ذنبه يكون عذابه يف جهنّ عظيما
كافرا والعياذ باهلل فيخلد يف نار
طويالً هذا ما مل يكن مستحال لقتله وال قتله إلميانه وإال فإنّه يكون ً
جهنّ ال خيرج منها أبداً .عصمنا اهلل من ِ
موج ِ
بات ال نس َخط.

إخوة اإلميان كثرة اهلَرِج فقد روى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة
إ ّن من عالمات يوم القيامة َ
الزالزل
الساعة حتّى يقبض العلم وتكثر ّ
رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلّ قال ال تقوم ّ
الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل اه وحنن يف زمان يكثر فيه اهلَر ُج ترا ُق
ويتقارب ّ
كأّن خراف األضحى فحسبنا اهلل ونع الوكيل  ...حسبنا اهلل ونع الوكيل .يا
فيه دماء املسلمني ّ
أخي املسل  ..يا أيّها العاقل احذر ممّا ّناك اهلل عنه من املنهيات واخ عاقبتها وعذااها فإ ّن العاقل
وعرضه ومالهُ واتبع ما جاء يف اآلية الّيت ذكرت
من امتثل أمر ربّه وانتهى بنهيه وإياك ودم املسل
َ
3
ِ
ومن َواقَ َع ما
شأنه
ظ
لع
إال
كتابه
يف
يذكره
مل
اهلل
ن
فإ
صاكم به لعلَّكم تـعقلون (﴾)۱٥۱
﴿ذلكم و َّ
ّ
ُ
َ
ت وأنّه ُم ٍ
نم .وفّقنا اهلل ملا حيبّه ويرضاه وعصمنا مما
ّنى اهلل عنه فليعل أنّه ميّ ٌ
فض بعد ذلك إىل ما قد َ
ِ
ب هالكنا.
يُوج ُ
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هذا وأستغفر اهلل يل ولك .
الخطبة الثانية
إِ نن احلم َد هللِ َحنم ُده ونَستَعِينُه ونَستَ ه ِديه ونشكره ،ونَعوذُ بِاهللِ ِمن ُشروِر أَن ُف ِسنَا وِمن سيئا ِ
ت أَع َمالِنَا،
َ ََ
َُ
َ
َُ
َ َُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي لَهُ ،والصالة والسالم على سيدنا حممد الصادق
َمن يَهد اهللُ فَالَ ُمض نل لَهُ َوَمن يُضلل فَالَ َهاد َ
الوعد األمني وعلى إخوانه النبيني وال مرسلني .ورضي اهلل عن أمهات ال مؤمنني وءال البيت الطاهرين
وعن اخللفاء الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعن األئمة ال مهتدين أيب حنيفة ومالك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العلِي
والشافعي وأمحد وعن األولياء والصاحلني أَنما بَع ُد عبَا َد اهلل فإين أُوصي ُك َونَفسي بِتَ ق َوى اهلل َ
الع ِظي ِ فاتقوه.
َ
واعلموا أن اهلل أمرك بأمر عظي ،أمرك بالصالة على نبيه الكرمي فقال ﴿إ َّن اهلل ومالئكته يصلُّون
َّ
يما (٦ە)﴾ .4الله صل على سيدنا حممد
على النَّب ِّي يا أيُّـها الذين ءامنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسل ً

وعلى آل سيدنا حممد كما صليت على سيدنا إبراهي وعلى آل سيدنا إبراهي وبارك على سيدنا
حممد وعلى آل سيدنا حممد كما باركت على سيدنا إبراهي وعلى آل سيدنا إبراهي إنك محيد جميد،
يم ( )۱يـوم تـرونـها تذهل
يقول اهلل تعاىل ﴿ يا أيُّـها النَّاس اتَّـقوا ربَّكم إ َّن زلزلة َّ
الساعة شىءٌ عظ ٌ
ك ُّل مرضع ٍة ع َّما أرضعت وتضع ك ُّل ذات حم ٍل حملها وتـرى النَّاس سكارى وما هم بسكارى

ولك َّن عذاب اهلل شدي ٌد ( ،5﴾)۲الله إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر الله لنا ذنوبنا
وإسرافنا يف أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرح الرامحني .الله اغفر للمؤمنني
واملؤمنات األحياء منه واألموات .ربنا ءاتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار الله
اجعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني الله اسرت عوراتنا وءامن روعاتنا واكفنا ما أمهنا وقنا شر
ما نتخوف الله اجز الشيخ عبد اهلل اهلرري رمحات اهلل عليه عنا خريا .عباد اهلل إن اهلل يأمر بالعدل
واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء وال منكر والبغي ،يعظك لعلك تذكرون .اذكروا اهلل
العظي يثبك واشكروه يزدك  ،واستغفروه يغفر لك واتقوه جيعل لك من أمرك خمرجا .وأق الصالة.
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