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 األوىل:اخلطبة 

احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك  ن  إ  

حممدًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ومن سلك  ن  له، وأشهد أ  

 .هنجه واهتدى هبداه

ُقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِل َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ ﴿ ا الَِّذيَن َءاَمنُوا اتَّ َ ]سورة آل  ﴾َياَأُّيه

 [.102عمران:

َا﴿ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ  َياَأُّيه ُقوا َربَّ النَّاُس اتَّ

ُقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكمْ   ِمنُْهََم ِرَجاال َكثرًِيا َونَِساًء َواتَّ

 [.1]سورة النساء:  ﴾َرقِيًبا

ُقوا اَّللََّ َوُقوُلوا َقْوال َسِديًدا ﴿ ا الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَّ َ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعََمَلُكْم َوَيْغِفْر  *َياَأُّيه

 [ 71:]سورة األحزاب ﴾َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِيًَم 

 :ا بعدم  أ  

أصدق احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدى هدى رسوله صىل اهلل عليه وسلم،  ن  فإ  

 ، وكل ضاللة  يف النار.بدعة، وكل بدعة  ضاللة األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة   ورش  
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 :أهيا الناس

ميزها جعلها و ،اهلل سبحانه وتعاىل أكرم هذه األمة بام مل يكرم به سائر األمم ن  إ  

فقال اهلل  ،اخليار دلأي الع؛ وجعلها األمة الوسط، خري أمة أخرجت للناس

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اْْلُنَكِر ﴿سبحانه :  ُكنُتْم َخرْيَ ُأمَّ

 [.110]سورة آل عمران: ﴾َوُتْؤِمنُوَن بِاَّللهِ

ةً ﴿وقال سبحانه وتعاىل :  َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعََل النَّاِس  َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾َوَيُكوَن ا  [.143]سورة البقرة: لرَّ

 ن  فهي األمة اخليار، وهي األمة الوسط، وهي الشهيدة عىل األمم يوم القيامة، وإ  

وهذا  ،هلو هذا الكتاب العظيم ؛مما أكرم اهلل به سبحانه وتعاىل به هذه األمة

ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز ﴿قال اهلل سبحانه وتعاىل : ، الرسول الكريم َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

ِحيمٌ   [.128:ورة التوبة]س ﴾َعَلْيِه َما َعنِتهْم َحِريٌص َعَلْيُكم بِاْْلُْؤِمننَِي َرُؤوٌف رَّ

َ ﴿وقال اهلل :  ْكَر لُِتَبنيِّ َل إَِلْيِهمْ َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ  [.44]سورة النحل: ﴾لِلنَّاِس َما ُنزِّ

قال اهلل  ؛ةلبيانه وإيضاحه ألنه كتاب رمح ،أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم فاهللُ

ُكْم َوِشَفاء ْلَِّا ِِف ﴿سبحانه وتعاىل :  بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ َا النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّ َيا َأُّيه
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ٌة لِّْلُمْؤِمننَِي  ُدوِر َوُهًدى َوَرْْحَ تِِه َفبَِذلَِك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو  *الصه ُقْل بَِفْضِل اَّللهِ َوبَِرْْحَ

َّا ََيْمَ   [.58س: ]سورة يون ﴾ ُعوَن َخرْيٌ ِّمِّ

فِيِه ُهًدى  َذلَِك اْلكَِتاُب الَ َرْيَب  *امل ﴿قال اهلل عز وجل:  ،هداية   ه كتاُب وألن  

 [. 2-1ة: ]سورة البقر ﴾ لِّْلُمتَِّقنيَ 

ُ اْْلُْؤِمننَِي الَِّذيَن ﴿وقال اهلل سبحانه :  تِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبِّشِّ إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ُِّيِْدي لِلَّ

ْم َأْجًرا َكبرًِيا اِت َأنَّ ََلُ احِلَ  [.9]سورة اإلرساء: ﴾َيْعَمُلوَن الصَّ

 ﴾َوَهَذا كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك َفاتَّبُِعوهُ ﴿كام قال سبحانه وتعاىل :  ،مبارك ه كتاب  وألن  

 [.55]سورة األنعام:

َر ُأْوُلوا اأْلَْلَباِب ﴿تعاىل: وقال ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ ]سورة  ﴾كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ

 [.29ص:

ْن َحكِيٍم َْحِيدٍ ﴿:هن  إ   ؛كريم وكتاب   ،عظيم ه كتاب  وألن   ، كام [42]سورة فصلت: ﴾َتنِزيٌل مِّ

 أخرب اهلل سبحانه وتعاىل.

 ؛وهلي تلك السورة ،وهلي أمه ،هلي فاحتته ،أعظم سورة يف هذا الكتاب ن  أال وإ  

والتي هي  ،رر يف كل ركعةكالتي تت ؛السبع املثاين والقرآن العظيم، سورة الفاحتة

 .جعلها اهلل عز وجل من اليرس بمكان عظيم
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ألن  ،كام تسمى مكة بأم القرى ،تسمى أم القرآن ،هذه السورة تسمى الصالة  

اهلل  فأمجله ،اهلل عز وجل مجع يف هذه السورة من املعاين العظيمة ما تفرق يف غريها

 فلهذا سميت أم الكتاب وصارت فاحتة الكتاب. ؛سبحانه وتعاىل فيها

يف صحيحه فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظيل قال حدثنا  مسلم   روى

أبيه  عن -وهو ابن عبد الرمحن بن يعقوب احلرقي - عن العالء  ،سفيان بن عيينة

من صلى صالة مل "أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  عن

وإذا  ،ومعنى خداج ناقصة ،"متاميقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثالثًا غري 

ألنه ركن من أركان  ؛ا سميت بالصالةل هذا بأهن  فد  ، صارت ناقصة ال تصح

ملا يف الصحيحني عن عبادة بن الصامت ريض اهلل  ؛الصالة ال تصح الصالة إال هبا

 ."ال صالة إال بفاحتة الكتاب" بي صىل اهلل عليه وسلم قال : الن   ن  عنه أ  

نكون خلف اإلمام، فقال: اقرأ هبا يف ) أليب هريرة ريض اهلل عنه :  رجل  وهلذا قال 

نفسك، فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: قال اهلل عز وجل: 

ْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلعَ  ،  اْلنَِيَ قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل، فإذا قال: احْلَ

ِحيِم وإذا قال: القال اَّلل: ْحدين عبدي،  ْْحَِن الرَّ لِِك عبدي، فإذا قال: َما ، قال اَّلل: أثنى عيلَّ رَّ

ينِ  اَك  لَّ قال اَّلل: جمدين عبدي، وقال مرة: فوض إِ  ،َيْوِم الدِّ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ عبدي، فإذا قال: إِيَّ
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اَط اْلُْْستَِقيَم * قال: هذا بيني وبني عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اْهِدَنا  ،َنْسَتِعنيُ  َ الِّصِّ

اَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَْْغُضوِب َعَلْيِهمْ  الِّنيَ  ِِصَ قال اَّلل: هذا لعبدي  ،َوال الضَّ

 رواه مسلم. (ولعبدي ما سأل

وبسائر كتاب اهلل عز وجل  ،أال إهنا سورة عظيمة جيب عىل كل مسلم العناية هبا

 رر يف كل ركعة.كفألهنا ت ،لكن هذه السورة هي السبع املثاين والقرآن العظيم

 :أُّيا الناس

فقد أخرج  ،اب اهلل، أعظم سورة يف كتاب اهللهذه السورة أعظم ما يف كت ن  إ  

 وليس –اإلمام البخاري يف صحيحه من حديث أيب سعيد بن املعىل ريض اهلل عنه 

" :  له قال وسلم عليه اهلل صىل النبي ن  أ   –ري إال هذا احلديث البخا صحيح يف له

 فلما بيدي فأخذ " املسجد؟ من خترج أن قبل القرآن يف سورة أعظم أعلمك أال

" :  قال القرآن من سورة أعظم ألعلمنك قلت إنك اهلل رسول يا:  قلت خنرج أن أردنا

 ."عظيم الذي أوتيتهال والقرآن املثاني السبع هي العاملني رب هلل احلمد

فقد ثبت  ،يف اإلنجيل وال يف الزبور مثلها هذه السورة العظيمة ليس يف التوراة وال

" قال أليب بن كعب:  ،النبي صىل اهلل عليه وسلم ن  عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أ  

أعلمك سورة مل ينزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان  ْنحتب َأ
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كيف تقرأ يف " مثلها؟" قال: نعم يا رسول اهلل، قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم: 

والذي نفسي " قال: فقرأ أم القرآن، فقال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم  "،الصالة؟

وراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها، وإنها سبع بيده ما أنزلت يف الت

ورواه الرتمذي وقال  ،رواه النسائي ،"من املثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته

 .حديث حسن صحيح

هذه السورة نور من اهلل سبحانه وتعاىل أمد اهلل  ،إهنا أعظم سورة يف القرآن

وقد ثبت يف صحيح مسلم : عن ابن عباس  ،سبحانه وتعاىل هبا نبيه واملؤمنني

ا من بي صىل اهلل عليه وسلم سمع نقيًض ريض اهلل عنهام : بينام جربيل قاعد عند الن  

 ؛هذا باب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم"  فرفع رأسه فقال :فوقه 

فسلم وقال  ،هذا ملك نزل إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم" فقال :  ،فنزل منه ملك

أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤتهما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن 

وهكذا فضائل هذه  ،ال آتاك اهلل مثوبة ذلكإ :أي ،"تقرأ حبرف منهما إال أعطيته

أبا سعيد اخلدري ريض اهلل عنه كان مع أصحاب له يف  ن  حتى أ   ،السورة كثرية

فعرض هلم رجل من أهل املاء فقال هل فيكم من راق ؟  ،مسري فمر عىل أهل قرية

فربئ فجاء  ،بفاحتة الكتاب عىل شاء أفانطلق رجل منهم فقر ،ء لديغا يف املا ن  إ  
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أخذت عىل كتاب اهلل أجرا حتى قدموا  :وقالوا ،بالشاء إىل أصحابه فكرهوا ذلك

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه ، هلل أجرايا رسول اهلل أخذ عىل كتاب ا :املدينة فقالوا

 ."إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهلل" وسلم : 

هذه األمة كام أكرمها بسائر  الشاهد من ذلك أهنا سورة عظيمة أكرم اهلل هبا

 هذا الكتاب وهذا النبي.

كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه ﴿اهلل أمر بتدبره : أال وإن مما ينبغي التفقه يف ذلك والتدبر فيه فإن  

بَُّروا آَياتِهِ   [.20]سورة ص: ﴾إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ

هو أفضله أيضًا عىل  فتدبر أهيا املسلم وتفقه يف كتاب اهلل وفيام هو أعظمه وفيام

تدبر يف قول اهلل  ،اخلصوص، وهي هذه السورة العظيمة كام أمرك اهلل سبحانه وجه

يطلق عىل كل خملوقات اهلل  :والعاملون ﴾احلمد َّلل رب العاْلني ﴿سبحانه : 

سبحانه وتعاىل، فاإلنسان إنس من العاملني، واجلن من العاملني، وهكذا أيضًا 

ألحجار واألشجار يف القفار، أو كذلك األشجار يف أمكنتها وااألسامك يف البحار، 

الذي خلقه اهلل سبحانه وتعاىل  ،عامل من هذا العامل ؛واحلرشات وسائر املخلوقات
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اهلل رباهم بنعمته  ن  اهلل رب هذه املخلوقات وأ   ن  هذا يفيدك عند تأمل هذه اآلية أ  

 ىل.هذه الصفة ال تكون إال له سبحانه وتعا ن  وأ  

 اهلل ن  وأ   ،اخللق وامللك والتدبري فتستفيد من هذه السورة توحيد الربوبية

تستفيد من هذه  ،رب العاملني ومربيهم بنعمته ،سبحانه وتعاىل رب هذا الكون كله

و اهلل ورازقهم هو سبحانه مريب العباد ه ن  أ   ﴾احلمد َّلل رب العاْلني﴿اآلية قوله : 

لْ ﴿،وتعاىل  [.54]سورة األعراف: ﴾ُق َواألَْمُر َتَباَرَك اَّللهُ َربه اْلَعاَْلنَِي َأالَ َلُه اخْلَ

 ،وأمدهم وأعدهم وأكرمهم برزقه ،اهم بنعمته أوجدهم ورباهم بنعمتهالذي رب

اُكْم َوُهَو ﴿اهلل سبحانه وتعاىل : قال ِمُل ِرْزَقَها اَّللَُّ َيْرُزُقَها َوإِيَّ ٍة اَل ََتْ َوَكَأيِّن ِمن َدابَّ

ِميُع اْلَعلِيُم   [.60]سورة العنكبوت: ﴾السَّ

فله احلمد عىل  ،أمدهم ورباهم بنعمته العظيمة ،هو الذي رباهم، رب العاملني

وهو املحمود يف كتابه  ،أوصافه اجلميلة وآالئه اجلزيلة، فهو املحمود يف كل حال

ََمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل ﴿العظيم يف قول اهلل سبحانه وتعاىل:  ْمُد َّللَِِّ َفاطِِر السَّ احْلَ

ْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع َيزِ  ْلِق َما َيَشاءاْْلَاَلئَِكِة ُرُساًل ُأوِل َأْجنَِحٍة مَّ  [.1:]سورة فاطر ﴾ يُد ِِف اخْلَ

أسامء  ،صفات رب العاملني ﴾الرْحن الرحيم﴿ :قولك هذه السورة تستفيد من
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 فإذا ﴾الرحيم الرْحن﴿ ؛اهلل صفات وتضمنت فتضمنت أسامء اهلل ،وصفات

 هو ينالد   يوم مالك ن  فإ   ،العظيمة الكلمة هذه تدبر ﴾الدين يوم مالك﴿ :قرأت

 كام يقول حسان :  ،هلل والدين هو اجلزاءا

 و عند اَّلل ِف ذاك اجلزاء   إىل ديان يوم الدين نميض ***

وثبت من حديث جابر بن عبداهلل حني سار شهرًا إىل عبداهلل بن أنيس إىل مرص من 

ال ينبغي ألحد من  ،أنا امللك أنا الديان" أجل حديث القصاص ويف ذلك احلديث : 

وال ينبغي ألحد  ،يدخل اجلنة وأحد من أهل النار يطالبه مبظلمة ْنأهل اجلنة َأ

وكيف وأنا  :قالوا ،ن أهل اجلنة يطالبه مبظلمةيدخل النار وأحد ِم ْنمن أهل النار َأ

 .دمام أمحرواه اإل "باحلسنات والسيئات :قال! هما نأتي اهلل عراة غرال ُب

تعمله : ما هبذه الكلمة جزاء  ذكرفتت ،ين هو اجلزاءالد   ن  والشاهد منه أ  

ا َيَرُه ﴿ ٍة َخرْيً ا َيَرُه َوَمن َيْعَمْل ِمثْ  *َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة ََشًّ  [.8-7ة: ]سورة الزلزل ﴾َقاَل َذرَّ

ْن ﴿ َوَنَضُع اْْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوإِن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ

ا َوَكَفى بِنَا َحاِسبنِيَ َخْرَدٍل   [.47]سورة األنبياء: ﴾َأَتْينَا ِِبَ
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قِّ َولُِتْجَزى ُكله َنْفٍس بََِم َكَسَبْت َوُهْم ﴿: وهكذا ََمَواِت َواأْلَْرَض بِاحْلَ َوَخَلَق اَّللَُّ السَّ

 [.22]سورة اجلاثية: ﴾اَل ُيْظَلُمونَ 

بإمجاع  ؛فيه أحد يوم القيامةين الذي ال يظلم يف مثل هذه اآلية تستحرض يوم الد  

َوَنَضُع اْْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ﴿قال اهلل : ؛ أحدال يظلم فيه  املفرسين

ا َوَكَفى بِنَا َحاِسبنِيَ  ْن َخْرَدٍل َأَتْينَا ِِبَ ]سورة  ﴾ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوإِن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ

 .[47األنبياء:

 

 اخلطبة الثانية:

وحده ال رشيك له عىل ال إله إال اهلل  ن  وأشهد أ  ، هلل عىل ما أعطى احلمد

ه وأصحابه حممدًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آل ن  وأشهد أ   ،تفضله وهداه

 .ربرةاألخيار األكارم ال

 :ا بعدم  أ  

 منها ما ،ا جزيل ولكن هذه نامذجههقفوإن ، رة عظيمةومعاين هذه الس ن  فإ  

َوإَِذ َأَخَذ اَّللهُ ِميَثاَق ﴿سبق بيانه إشارة إىل ما أمر اهلل سبحانه وتعاىل به يف قوله : 
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َفنََبُذوُه ﴿م اهلل أولئك يف قوله : وذ   ﴾لِلنَّاِس َوالَ َتْكُتُموَنهُ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه 

ْوْا بِِه َثمَ  ونَ َوَراء ُظُهوِرِهْم َواْشََتَ  [.187]سورة آل عمران: ﴾نًا َقلِياًل َفبِْئَس َما َيْشََتُ

يِن َما ﴿ين، قال اهلل : فميز اهلل هذه األمة بأعظم عناية هبذا الد   َن الدِّ َع َلُكم مِّ ََشَ

ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  َأْن َوَّصَّ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ

ينَ   [.13]سورة الشورى: ﴾َأقِيُموا الدِّ

كتابه، سنة نبيه، إتباع هديه، هذا هو الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به،  ،فهذه إقامته

 ن  عند مثل هذه اآلية ينبغي أ   ﴾اهدنا الِّصاط اْلستقيم﴿ففي هذه السورة العظيمة 

اط اهلل هذا الرصاط هو رص ن  أ  ؛ شاء اهلل ن  تتفهم أهيا املسلم، وأنت كذلك إ  

أنبياء اهلل ورسل  الذي ال عوج له، والذي جعل اهلل عز وجل سالكيه هم ملستقيم ا

َوَمن ُيطِِع ﴿كام قال اهلل :  ؛ونعام ذاك ونلشهداء وسائر الصاحلوا وناهلل والصديق

ُسوَل َفُأْوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اَّللهُ َهَداء  اَّللهَ َوالرَّ يِقنَي َوالشه دِّ َن النَّبِيِّنَي َوالصِّ َعَلْيِهم مِّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا احِلِ  [.69]سورة النساء: ﴾َوالصَّ

فال أحسن من هذه الرفقة، رفقة الرصاط املستقيم، رفقة هذا اإلسالم، فالرصاط 

م أمحد من حديث النواس بن ثبت ذلك يف مسند اإلما ،املستقيم هو اإلسالم
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بُِعوهُ ﴿:القرآنهو  :الرصاط املستقيم، سمعان ]سورة  ﴾َوَهَذا كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك َفاتَّ

 [.155األنعام:

نُْه لُِتنِذَر بِِه َوِذْكَرى  *اْلص ﴿ كَِتاٌب ُأنِزَل إَِلْيَك َفاَل َيُكن ِِف َصْدِرَك َحَرٌج مِّ

 كام أخرب اهلل سبحانه وتعاىل.، [2-1ف:ة األعرا]سور ﴾ *لِْلُمْؤِمننَِي 

تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ " هو السنة :  :الرصاط املستقيم

 ."عنها إال هالك

َ َلُه ﴿هو سبيل املؤمنني :  :الرصاط املستقيم ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبنيَّ َوَمن ُيَشاقِِق الرَّ

َدى َوَيتَّبِْع  ]سورة  ﴾َغرْيَ َسبِيِل اْْلُْؤِمننَِي ُنَولِِّه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرًيااَْلُ

 [.115النساء:

وعظنا رسول اهلل ":   ،وثبت من حديث العرباض بن سارية ريض اهلل عنه

 يا  فقلنا: ،وذرفت منها العيون ؛صلى اهلل عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب

 ،والطاعة والسمع اهلل بتقوى أوصيكم" : قال! فأوصنا مودع موعظة كأنها اهلل رسول

 وسنة بسنيت فعليكم ؛كثريا ااختالًف فسريى منكم يعش من وإنه ،عبد عليكم تأمر ْنوِإ

فإن كل  األمور وحمدثات وإياكم بالنواجذ عليها عضوا ؛املهديني الراشدين اخللفاء

والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال رواه أبو داود ،  "بدعة ضاللة

 .ن صحيح مذي حديث حسالرت
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َق بُِكْم َعن َسبِيلِِه َذلُِكْم ﴿ ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َوالَ َتتَّبُِعوْا السه اطِي ُمْسَتِقيًَم َفاتَّ َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

ُكْم َتتَُّقونَ  اُكم بِِه َلَعلَّ  [.153األنعام:]سورة  ﴾َوصَّ

 حتققت فيه تقوى اهلل سبحانه وتعاىل. ،ذلك وهذه الوصية حقق فمن

وهم من تقدم ذكرهم من أنبياء  ﴾ِصاط الذين أنعمت عليهم﴿ويف هذه السورة : 

 اهلل ورسله ومن تبعهم.

معنى املغضوب  ن  ثبت اإلمجاع، نقله ابن أيب حاتم، أ   ﴾غري اْلغضوب عليهم﴿

ففيها والء  ،ولكن اآلية عامة ،هم النصارى :الضالني ن  وأ   ،اليهود :عليهم هم

 رصاط األنبياء، رصاط، ﴾عليهم أنعمت الذين ِصاط﴿ :اهدنا أي، ءوبرا

 ؛اهلل ذكرهم ممن ذلك وغري والصديقني والشهداء الصاحلني رصاط املرسلني،

ففيه والء  ،ائر الضالنيوس والنصارى اليهود من عليهم املغضوب طريق وجنبنا

 ﴾غري اْلغضوب عليهم وال الضالني﴿ :والء ،﴾ِصاط الذين أنعمت عليهم﴿

 .براء

 ن  ففي هذا دعاء أ   ،يشمل كل من غضب اهلل عليه ،﴾غري اْلغضوب عليهم﴿ :قوله

كان  سواء   ؛ن طرق الضالنيوهكذا أيضا م   ،اهلل جينبك هذه الطرق التي ذكرت
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أو من ضالل أهل البدع ،  هذا الضالل من ضالل أهل الكفر واإلحلاد

 واملحدثات.

 أخرجه اإلمام مسلم عن ها ما ويف آخر ،هذا بعض ما تشتمل عليه هذه السورة

 إذا قال "النبي صىل اهلل عليه سلم قال:  ن  أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه أ  

 ."، جيبكم اهللفقولوا : آمني ،غري املغضوب عليهم وال الضالني  :اإلمام 

وحكامها وأهلها  ؛ا وعن هذه البالد الطيبةيدفع عن   ن  أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أ  

يمد املسلمني يف سائر البلدان  ن  أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أ   ،كل سوء ومكروه

 .الفتن والبدع واملحدثات والطغيان ويزيل عنهم ويدفع عنهم ،باألمن واألمان
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