خطبة الجمعة لتاريخ 8128/28/82ر الموافق  41صفر  4141هـ
التـوكل على ه
الل والتح هذير همن الكهن هة والعرافهين
إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونست هديه ونست غفره ونشكره ،ون عوذ بالل من شرور أن فسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من ي هد الل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الل
وحده ال شريك له وال مثيل له وال شبيه له وال صورة وال أعضاء له وال جثة وال جسم وال مكان
ن عن العالمني ،خلق العرش إظهارا لقدرته ول ي تخذه مكانا لذاته ،جل
له ،خلق العال وهو غ ي
رِب ف هو الواحد القهار .وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وق رة أعيننا حممدا عبده
ورسوله وصفيه وحبيبه ،اللهم صل على سيدنا حممد صالة ت قضي با حاجاتنا وت فرج با ُرباتنا
وتكفينا با شر أعدائنا وسلم عليه وعلى ءاله وأصحابه تسليما ُثريا.
أما ب عد عباد الل ،فإِن أوصيكم ون فسي بت قوى الل العلي القدير القائل يف حمكم ُتابه ﴿ الل ال
إهله إهال هو وعلى ه
الل فـليتـوك هل المؤهمنون (.1﴾)۱٣
إخوة الميان ،من الواجبات القلبية الت وُل على الل وهو االعتماد عليه ،ف يجب على العبد أن
يكون اعتماده على الل لنه خالق ُل شىء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل يف الوجود،
فال ضار وال نافع على احلقيقة إال الل ،فإذا اعت قد العبد ذلك ووطن ق لبه عليه ُان اعتماده على
الل يف أمور الرزق والسالمة من المضار.

1سورة التغابن

االعته ه
فالت وُل هو ثقة القلب بالل ،وقال الن يد الب غدادي رضي الل عنه " :التـوكل هو تـرك ه
ماد
الح هق هيقي على غي هر ه
الل"
فمن ت وُل على الل تنب أن ي لجأ إىل ما حرم الل من العمل بالسحر وإتيان العرافني
والمنجمني ،ف قد قال حبيبنا حممد صلوات رِب وسالمه عليه " :من أتى ه
كاهنا أو عرافا فصدقه
بهما يـقول فـقد كفر بهما أن هزل على محمد" رواه احلاُم.

فالكاهن هو من ي تعاطى الخبار عما ي قع يف المست قبل ُالذين لم أصحاب من الن يأتون هم
بالخبار ف ي عتمدون على أخبارهم ف يحدثون الناس بأنه سيحصل ُذا.
والعراف هو من ي تحدث عن الماضي من المسروق وحنوه.
فمن ذهب إىل عراف أو ُاهن واعت قد أنه يطلع على الغيب ف قد ُفر بالل ورسوله لنه ال ي علم
الغيب أحد إال الل ،قال تعاىل ﴿قل ال يـعلم من في السمو ه
ات والر ه
ض الغيب إهال الل
( 2﴾)٥٦وليس المراد من يظن أنه قد يوافق الواقع وقد ال يوافق الواقع فإنه ال يكفر بل يكون
عاصيا بسؤاله إياهم.
ولي علم أن من الن أحيانا من يستقون السمع من المالئكة الموُلني بإنزال المطر وهم يف
الغمام يصعد الن إىل مكان قريب من هذا الغمام والمالئكة ي تحدثون فيما ب ي ن هم با يصري
هذا العام يف أرض ُذا ومن احلوادث ُذا وُذا ُموت شخص أو والدة مولود أو أن ي ت وىل
شخص الرئاسة أو أن ي عزل عن الرئاسة وحنو ذلك ما أطلع الل المالئكة عليه لن الل يطلع
المالئكة والنبياء والولياء على شىء من الغيب وال يطلعهم على الغيب ُله .ف ب عد أن يستق
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هؤالء الن السمع من المالئكة ي نزلون على الرض ويبون هؤالء الذين لم معهم صحبة من
البشر.
فاحلذر ث احلذر من هؤالء الذين يدعون تضري الرواح وهو يف الواقع تضري الن ،فأرواح
التقياء ال يبون أن ي رجعوا إىل الدنيا ولو ملكوا الدنيا وما فيها ،وأرواح الكفار تت مالئكة
العذاب وال يستطيع هؤالء الدجاجلة أن يسحبوا روح الكافر من مالئكة العذاب إّنا الذين
يضرون إىل ملس هؤالء هم الن الذين ُانوا ي عرفون حال هذا الشخص وعاشوا معه إما قرينه
أو واحد ءاخر ي عرف أحواله يكذب ف ي قول  :أنا روح فالن والعياذ بالل تعاىل.
وال يدخل فيمن ذُرنا من ي ردد ءاية بعدد معني لمقصد حسن فإن هذا قد يضره مالئكة الرحة
بب رُة هذه اآلية ،أما من ُان غرضه الدنيا ف هذا ال يضر إليه مالئكة الرحة.
وأغلب هؤالء الذين ي قولون لن فسهم إن هم روحانيون هم ي عملون مع الن لكن ال ي قولون
للناس حنن ن عمل مع الن لن هم إن قالوا ذلك للناس فالناس ال ي عتقدون هم ،أما إن قالوا روحاِني
الناس ي قصدون هم ،يف البدء أحيانا الن يظهرون أن هم قائمون بالشريعة ث يدخلون أشياء مالفة
للشريعة.
ولقد تدث شيخنا رضي الل عنه عن رجل ُان يف ناحيتهم ي قول إِن روحاِني أي معي مالئكة
ث الناس يطلبونه لمريض أو غري ذلك ،يأت ب عد المغرب ث الناس يضرون إليه ث ب عد ب رهة
يطفئ الضوء ف يحسون برُات ويسلمون على احلاضرين وال ي قولون حنن ج ين وإّنا ي قولون
روحاِني ث ي تكلمون ف ي قولون هذا المريض مرضه ُذا ودواؤه ُذا ،مرة لما حضروا قالوا أي الن
ب عض الناس يسيئون الظن بنا ي قولون حنن ج ين ،حنن لسنا جنا ،حنن الملك بال أب وال أم ،ث
فضحه الل تعاىل لنه هو اعت رف فقال ءامر ابن ميمون بكذا ،فضحه الل تعاىل ،لنه من

المعلوم أن المالئكة ال ي تناُحون ليسوا ذُورا وال إناثا إّنا أجسام نورانية ال يأُلون وال يشربون
وال ي تناُحون وال ي عصون الل ما أمرهم وي فعلون ما ي ؤمرون.
إخوة الميان ،قال الشيخ عبد الوهاب الشعراِن رضي الل عنه يف ُتابه (لطائف المنن
والخالق) ن قال عن ابن عرِب قال "من أراد أن ال ي ه
ضل فل يـرهم هميزان الش هريع هة همن ي هدهه طرفة
عين بل يستص هحبها ليل ونهارا هعند كل قـول وفهعل واعتهقاد" اه .
فكلما حضرت أخي المصلي يف مالس علم الدين الت ن عطيها ي قوى عندك ميزان الشريعة،
فمن ت علم شرع الل ميي ز ب ني احلسن والقبيح والطيب والبيث واحلالل واحلرام والكفر والميان.
اللهم علمنا ما ي ن فعنا وان فعنا با علمتنا وزدنا علما.
هذا وأست غفر الل يل ولكم.

الخطبة الثانية
إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونست هديه ونشكره ،ونعوذ بالل من شرور أن فسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من ي هد الل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،والصالة والسالم على سيدنا حممد
الصادق الوعد المني وعلى إخوانه النبيني وال مرسلني ورضي الل عن أمهات المؤمنني وءال
الب يت الطاهرين وعن اللفاء الراشدين أِب بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الئمة ال مهتدين أِب
حنيفة ومالك والشافعي وأحد وعن الولياء والصاحلني أما ب عد عباد الل فإِن أوصيكم ون فسي
بت قوى الل العلي العظيم فٱت قوه.
وٱعلموا أن الل أمرُم بأمر عظيم ،أمرُم بالصالة والسالم على نبيه الكرمي فقال ﴿إهن الل
وملئهكته يصلون على النبهي يا أيـها ال هذين ءامنوا صلوا علي هه وسلموا تسلهيما ( .3﴾)٦٥اللهم
صل على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد ُما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ءال سيدنا
إبراهيم وبارك على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد ُما بارُت على سيدنا إبراهيم وعلى
ءال سيدنا إبراهيم إنك حيد ميد ،يقول الل تعاىل ﴿يا أيها الناس ٱتـقوا ربكم إهن زلزلة الساع هة
ضعة عما أرضعت وتضع كل ذ ه
شىء ع هظيم ( )١يـوم تـرونـها تذهل كل مر ه
ات حمل حملها
ٌ
ٌ
وتـرى الناس سكارى وما هم بهسكارى ول هكن عذاب ه
الل ش هدي ٌد ( .4﴾)٢اللهم إنا دعوناك
فٱستجب لنا دعاءنا فٱغفر اللهم لنا ذنوب نا وإسرافنا يف أمرنا اللهم اغفر للمؤمنني والمؤمنات
الحياء من هم والموات ربنا ءاتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم
اجعلنا هداة مهتدين غي ر ضالني وال مضلني اللهم است ر عوراتنا وءامن روعاتنا وٱُفنا ما أَهنا
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 عباد الل إن الل.وقنا شر ما ن تخوف اللهم اجز الشيخ عبد الل الرري رحات الل عليه عنا خي را
 يعظكم لعلكم،يأمر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القرَب وي نهى عن الفحشاء واملنكر والب غي
 وٱست غفروه ي غفر لكم وٱت قوه َيعل لكم من، أذُروا الل العظيم يثبكم وٱشكروه يزدُم.تذُرون
. وأقم الصالة،أمرُم مرجا
www.apbif.org
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