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   :الخطبة األولى  

 
من يهده اهلل ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، نحمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو .. إن الحمد هلل  

 ..فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو 
 َوالَ  تـَُقاتِوِ  َحقَّ  الّلوَ  اتَـُّقواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َهاأَيـ   يَا: وأشهد أن محمدا عبد اهلل ورسولو ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 

َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نَـّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتَـُّقواْ  النَّاسُ  أَيـ َها يَا ، (ٕٓٔعمران آل)  م ْسِلُمونَ  َوأَنُتم ِإالَّ  َتُموُتنَّ   َزْوَجَها ِمنـْ
ُهَما َوَبثَّ   الَِّذينَ  أَيـ َها يَا، ( ٔالنساء) َرِقيباً  َعَلْيُكمْ  َكانَ  الّلوَ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  بِوِ  َتَساءُلونَ  الَِّذي الّلوَ  َواتَـُّقواْ  َوِنَساء َكِثيراً  رَِجاالً  ِمنـْ
 َعِظيماً  فـَْوزاً  فَازَ  فـََقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعْ  َوَمن ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  َسِديدًا * ُيْصِلحْ  قـَْوالً  َوُقوُلوا اللَّوَ  اتَـُّقوا آَمُنوا

 . (ٔٚ -ٓٚ األحزاب)
 

 ..أما بعد  
ة ثقتو بنفسو المستخلصة من ثقتو بربو و ز مكانة المرء المسلم وصدق انتمائو لدينو وثباتو على منهج النبز إن مما يع: فياأيها الناس 

وىذه ىي ، ال تعصف بو ريح وال يحطمو موج .. نفسو إنما ىو كالطود العظيم بين الزوابع والعواصف فالمسلم الواثق ب ؛وبدينو 
إلى ثبات ويزداد تعلقو بربو وبدينو كلما ازدادت الفتن وادلهمت  من ثباتٍ  يقتر ي.. لم الحق أمام الفتن والمتغيرات حال المس
حاديو في ىذا الثبات سلوك طريق .. يطان وال يلهث وراء كل ناعق وىو إبان ذلك كلو ثابت موقن ال يستهويو الش، الخطوب 

 .. فيو هالكونال كثروإن   ضاللالهدى وإن قل سالكوه والنأي عن طريق ال
 عةً وا إمَّ ونُ ال تكُ : " يحذر أمتو بقولو  -صلى اهلل عليو وسلم  -حديث النبي  ممن وعى الغروبمثل ىذا المنهج يصبح المؤمن 

 " وامُ وا فال تظلِ أساءُ  وا وإنْ نُ حسِ تُ  أنْ  اسُ النَّ  وا أنفسكم إن أحسنَ نُ وطِّ  نْ ولكِ ، ا نَ وا ظلمْ ظلمُ  ا وإنْ أحسنَّ  اسُ النَّ  أحسنَ  إنْ :  ونَ تقولُ 
 .رواه الترمذي وحسنو 

 
لتردد قلبو لعزم كثير اضعيف ا.. فهو يتابع كل أحد على رأيو وال يثبت على شيء ؛ ي لو أىو الذي ال ر  -عباد اهلل  -واإلمعة 

 ..  يفعدنان يامعدِّ  يالقيوإن  يمنذا  ىيمانيا إذا ما الق تجدونو يوما، ب يَ والرِّ  محضن للدخل
  ..في الحديث اآلنف ذكره  -صلى اهلل عليو وسلم  -وىو الذي عناه النبي ، وىذا ىو اإلمعة الممقوت 

كنا في الجاىلية نعد " فقال : ، و حينما ظهرت الفتن إلى مثل ىذا الصنف في زمن -رضي اهلل عنو  -ولقد أشار ابن مسعود 
نو لكل أحد أي الذي يقلد دي" ؛ الناس دينو  الُمحِقمُ وإن اإلمعة فيكم اليوم ، ى دعَ اإلمعة الذي يتبع الناس إلى طعام من غير أن يُ 

  " . في البشر فإنو ال أسوة؛  آمن وإن كفر كفر نو رجال إن آمنأال ال يقلدن أحدكم دي: " وقال أيضا ، 
 

فمن   ..أال إن من أعظم ما يقاوم المرء بو وصف اإلمعة أن يكون ذا ثقة بنفسو وذا عزيمة ال يشتتها تردد وال استحياء  
 .كان ذا رأي فليكن ذا عزيمة فإن فساد األمر أن يتردد المرء 



 

      ىـٖٔٗٔ/ٛ/ٗ في المسجد الحرام                   سعود الشريم   : د  لفضيلة الشيخ                 اإلمعة    خطورة   عنوان الخطبة:  

-2 - 

 مةَ والرأي السديد الموافقان لصفة اهلل وشرعتو ثُ عزيمة الوبالتتبع واالستقراء لنصوص الشريعة وأحوال السلف علم أنو ال تجتمع 
 ..يحصل الفساد 

في صلح الحديبية في حين إن بعض الصحابة رأى أن ظاىر الصلح  -يو وسلم لصلى اهلل ع -وليس بخاف عنا موقف النبي 
لتردد ولم تؤثر على عزمو  موارد ا هده لم توردعبربو وبو  -وسلم  عليوصلى اهلل  -ولكن ثقة النبي ، مصلحة المسلمين في ليس 

 ..كثرة اآلراء والتهويل 
عندما أراد المسير لقتال الخوارج  -رضي اهلل عنو  -أن علي بن أبي طالب :  -رحمو اهلل  -وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، زم أصحابك لعقرب ىُ فإنك إن سافرت والقمر في ا؛ ياأمير المؤمنين ال تسافر فإن القمر في العقرب : عرض لو منجم فقال لو 
ل تَ فسافر فبورك لو في ذلك السفر حتى قَـ  ؛بل نسافر ثقة باهلل وتوكال على اهلل وتكذيبا لك :  -رضي اهلل عنو  -فقال لو علي 
  . - عنوتعالى رضي اهلل  -بو  ُسرَّ وكان ذلك من أعظم ما ، عامة الخوارج 

 
وىل ىو من  ؟تمعات المعاصرة تستدعي الحديث عن اإلمعة ىل أحوال المج: لسائل أن يسأل فيقول : عباد اهلل  

 ؟الكثرة بحيث يجب التحذير منو 
 فيو اشوالذي ف، وسا أقل منهم ثقة وعلما ال سيما في ىذا العصر الذي كثر فيو موت العلماء واتخاذ الناس رؤ ؛ نعم : فالجواب 

وضعفت فيو المرجعية الدينية وىيمنتها على ، عالمي مشرعا أصبح فيو الصحفي فقهيا واإلو ، الجهل وقل العلم ونطق الرويبضة 
وىو الرجل التافو يتكلم ؛ ن الرويبضة ل أصبح فيو الحديث والنطق من ديدب، الفتوى الصحيحة السالمة من الشوائب والدخن 

 ..إال الكبار  لهاالعامة التي ال يصلح  رو أمفي 
 

ومما يدل على صحة ما ذكرنا ما تحدث بو ابن قتيبة ، حاجة لمثل ىذا الطرح  وال جرم عباد اهلل فإن أي مجتمع ىذا واقعو لفي
.. و باإلمعة بحصف صاو مى الذي ييصف فيو أحوال الناس وكون نفوسهم قابلة للتحول والتأثر والتقليد األع -رحمو اهلل  -

 -رسول اهلل  عي النبوة مع معرفتهم بأنولو ظهر لهم من يد، والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا : "  -رحمو اهلل  -فيقول 
 . انتهى كالمو رحمو اهلل" وأشياعا  عي الربوبية لوجد على ذلك أتباعاخاتم األنبياء أو من يد -صلى اهلل عليو وسلم 

 
وىما في الوقت نفسو ال يقتصران على ، إن التقليد األعمى ووصف اإلمعة وجهان لعملة واحدة : أيها المسلمون  
فكما أنو يكون في الفرد فإنو كذلك .. بل إن وصف اإلمعة يتعدى إلى ما ىو أبعد من ذلكم ، لرعاع من الناس فحسب السذج وا

 .. ينعِ إمَّ فقد يكون الفرد إمعة والمجتمع إمعة والناس ؛ في المجتمع بفكره وعاداتو وتقاليده 
د انتساب المرء للعلم ال يعفيو من أنو قد يكون ضحية فإن مجر ؛ وقولوا مثل ذلكم في العامي والمتعلم والمنتسب إلى العلم 

ل ما يالحظ بين الحين حمَ وعلى ىذا يُ ، لتقليد األعمى ومعرة الوصف باإلمعة إذا ما كان كثير االلتفات واىن الثقة بالصواب ا
واآلخر من اضطراب بعض المنتسبين للعلم في المنهج والفتوى وكثرة التنقل بين المذاىب واآلراء بسبب المؤثر الخارجي وفق 

فيطوع لهم ؛ المزاحمة والضغوط والمحدثات التي تنهش من جسد التشريع ما يجعل المنتسب للعلم يسير حيث سار الناس 
وال تغدوا ، اغدوا عالما أو متعلما : " في مثل ىذا  -اهلل تعالى عنو  يرض -يقول ابن مسعود .. م للفقو الفقو وال يطوعهم ى
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وىو كما ، انظر كيف أخرج المقلد من زمرة العلماء والمتعلمين  معلقا : " -رحمو اهلل  -قال ابن القيم ، إمعة فيما بين ذلك " 
  . " ء وال مع المتعلمين للعلم والحجة كما ىو معلوم ظاىر لمن تأملوفإنو ال مع العلما:  -رضي اهلل عنو  -قال 

 كرورحم اهلل الحافظ ابن حجر حيث يقول شاكيا ما يراه في زمانو من انتشار وصف اإلمعة حتى في صفوف المنتسبين للعلم والف
ولم يقتنعوا بذلك ، التابعين وأتباعهم  وقد توسع من تأخر عن القرون المفضلة في غالب األمور التي أنكرىا أئمة فيقول : "، 

، حتى مزجوا مسائل الديانة بكالم اليونان وجعلوا كالم الفالسفة أصال يردون إليو ما خالفو من اآلثار بالتأويل ولو كان مستكرىا 
صطلحوا عليو فهو وأن من لم يستعمل ما ا، شرف العلوم وأوالىا بالتحصيل ذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه ىو أيكتفوا بلم ثم 

 . -رحمو اهلل  -انتهى كالمو " الخلف  وواجتنب ما أحدثما كان عليو السلف بفالسعيد من تمسك ؛ عامي جاىل 
 

 ِإَذا َضلَّ  مَّن َيُضر ُكم الَ  أَنُفَسُكمْ  َعَلْيُكمْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـ َها يَا!  وما أقرب اليوم من األمس! البارحة ما أشبو الليلة ب ..فللو 
 . ( ٘ٓٔ المائدة)  تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَما فـَيُـَنبُِّئُكم َجِميعاً  َمْرِجُعُكمْ  الّلوِ  ِإَلى اْىَتَديـُْتمْ 

  
 ..ونفعني وإياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ، بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم 

 
  . وأستغفر اهلل إنو كان غفارا، الشيطان و قد قلت ما قلت إن صوابا فمن اهلل وإن خطأ فمن نفسي 

 
 :الخطبة الثانية  

 
 ..وبعد ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، الحمد هلل وحده  

 
وأبقاه ، واعلموا أن وصف اإلمعة إذا دب في مجتمع ما قوض بناءه وأضعف شخصيتو ، فاتقوا اهلل معاشر المسلمين  

 .بسببو روح التبعية في المتبع فيعيش عالة على غيره في العادات والطبائع والفكر  ُيشَربات ذليال منبوذا بين سائر المجتمع
 

ة التي تقتل المروءة المخبوء واأللغامهو مكمن الهزيمة النفسية ل عنو التقليد األعمى لألجنبي أتونإن وقوع المجتمع المسلم في 
َغةَ  : لم جملة من ركائز التميز التي خصو اهلل بها بشرعتو وصبغتوحتى يتالشى عن المجتمع المس ليدبتقليد أعمى وغرور ب  ِصبـْ

َغةً  الّلوِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  الّلوِ   . (ٖٛٔ البقرة) َعاِبدونَ  َلوُ  َوَنْحنُ  ِصبـْ
 

يلهث وراء السراب المغاير لو ليؤلف نفسو على خلق جديد ينتزعو من المدنية  إن المجتمع المسلم إذا كان إمعةً  
؛ فإن عليو أن يدرك جيدا أن الخلق الطارئ ال يرسخ بمقدار ما يفسد من األخالق الراسخة .. األجنبية عنو وعن دينو وتقاليده 

كل ذلك بسبب االندفاع المحموم وراء المجهول في ساحة التقليد األعمى .. و ئفتتغير رجولة بعض الرجال وأنوثة بعض نسا
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وقديما ، فال يلبث ويتالشى سريعا .. ظار ألول وىلة ينت ببريق وتزويق ولمعان يأخذ بلب الن  زُ مهما كان لهذا التقليد من دواعي 
  " . كذوب  فجرٌ  فأول طالعٍ ؛ فال تقنع بأول ما تراه : " قيل 

 
وإذا كان المجتمع في قرارة نفسو يوحي إلى أنو ال بد لألمة في نهضتها أن تتغير فإن رجوعنا إلى شرعة ربنا وشرعة  

 يـَُغيـُِّرواْ  َحتَّى بَِقْومٍ  َما يـَُغيـِّرُ  الَ  الّلوَ  ِإنَّ  ... :أعظم ما يصلح لنا من التغير وما نصلح بو منو  -صلى اهلل عليو وسلم  -لمصطفى ا
 . (ٔٔالرعد)  ... بِأَنـُْفِسِهمْ  َما
 

رَ  ؟ وم على غير ىذا التغيروىل في األرض نهضة ثابتة تق؟ ل ىذا التغير إال األخالق اإلسالمية الحقة ثَ وىل مَ    َأفـََغيـْ
َناُىمُ  َوالَِّذينَ  ُمَفصَّالً  اْلِكَتابَ  ِإلَْيُكمُ  أَنـََزلَ  الَِّذي َوُىوَ  َحَكماً  أَبـَْتِغي الّلوِ   ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفالَ  بِاْلَحقِّ  رَّبِّكَ  مِّن ُمنَـزَّلٌ  أَنَّوُ  يـَْعَلُمونَ  اْلِكَتابَ  آتـَيـْ

 . (ٗٔٔ األنعام)  اْلُمْمَترِينَ 
 

فقد ؛ عة اعلى خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد اهلل صاحب الحوض والشف -رحمكم اهلل  -وصلوا ، ىذا  
 آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـ َها يَا ... فقال جل وعال :؛ أمركم اهلل بأمر بدأ فيو بنفسو وثنى بمالئكتو المسبحة بقدسو وأيو بكم أيها المؤمنون 

 . (ٙ٘األحزاب)  َتْسِليماً  َوَسلُِّموا وِ َعَليْ  َصل وا
 

 وارض اللهم عن خلفائو، لك محمد صاحب الوجو األنور والجبين األزىر و سصل وسلم وزد وبارك على عبدك ور اللهم  
وعن التابعين ومن تبعهم  -صلى اهلل عليو وسلم  -محمد وعن سائر صحابة نبيك  -وعمر وعثمان وعلي  أبي بكرٍ  -األربعة 

  ز إحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمينب
 

ذل الشرك خاو اللهم أعز اإلسالم والمسلمين  ،اللهم أعز اإلسالم والمسلمين  اللهم أعز اإلسالم والمسلمين . 
 .اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ، والمشركين 

 
واشف مرضانا ومرضى ، ين عن المدينين واقض الدَّ ، س كرب المكروبين مين من المسلمين ونفِّ ج ىم المهمو اللهم فرِّ  

 .ين برحمتكم ياأرحم الراحمين مالمسل
 

 .رب العالمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا واجعل واليتنا،  اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا 
 

  . اللهم أصلح لو بطانتو ياذا الجالل واإلكرام، حي ياقيوم و وترضاه من األقوال واألعمال ياباللهم وفق ولي أمرنا لما تح
 

   اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار . يربنا آتنا في الدنيا حسنة وف 
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 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ، وسالم على المرسلين ، رب العزة عما يصفون  ناسبحان رب
 


