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 االعتصام بالكتاب والسنة

االعتصام بالكتاب خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  - عبد البارئ بن عواض الثبيتيألقى فضيلة الشيخ 
مع ُمدلهمَّات النواِزل "هميته في تلك األيام، قائاًل: االعتصام بالكتاب والسنَّة وأ فيها عن تحدَّثي "، والتوالسنة

النازلة، والِمحن التي تعِصف باألمة، وتشتُّت اآلراء، والنَّزيف الدموّي الذي يُراق، يتساَءُل الجميع: ما المخَرج، 
؟"، الُمتصاِعدة، والسَّير بُمكتَسبات األمة إلى بَ رِّ األمانوما السبيُل إلطفاء نار الفتن الُمتأجِّجة، ووأد الشحناء 

 .داعًيا جميع المسلمين إلى التحاُكم للكتاب والسنَّة للخروج من دائرة االختالف والنزاع والشِّقاق

 

 الخطبة األولى

ذو الفضل شكُره وأ - سبحانه -أحمده ، الحمد هلل الذي حثَّ عباَده على االعتصام بالكتاب والسنَّة ،الحمد هلل
نا نا ونبيَّ دَ وأشهد أن سيِّ  ،أعاّذ عباَده من شرِّ الناس والِجنَّة وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، والمنَّة

 .ه في السرَّاء والُمِلمَّةوصحبِ  هآلِ وعلى اهلل عليه  ىصلَّ ، ودليُل الِملَّةالمؤمنين  قائدُ  همحمًدا عبُده ورسولُ 

 أما بعد:

 َواَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا قال اهلل تعالى: ؛ فهي الزاُد يوم المعاد،يكم ونفسي بتقوى اهللفُأوصِ 
 .[611: عمران آل] ُمْسِلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ 
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ت اآلراء، والنَّزيف الدموّي الذي يُراق، يتساَءُل مع ُمدلهمَّات النواِزل النازلة، والِمحن التي تعِصف باألمة، وتشتُّ 
الجميع: ما المخَرج، وما السبيُل إلطفاء نار الفتن الُمتأجِّجة، ووأد الشحناء الُمتصاِعدة، والسَّير بُمكتَسبات 

 األمة إلى بَ رِّ األمان.

 بَ ْينَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا تَ َفرَُّقوا َواَل  َجِميًعا اللَّهِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواقال اهلل تعالى: 
َها فَأَنْ َقذَُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرة   َشَفا َعَلى وَُكْنُتمْ  ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتمْ  قُ ُلوِبُكمْ   َلَعلَُّكمْ  آيَاتِهِ  َلُكمْ  اللَّهُ  يُ بَ يِّنُ  َكَذِلكَ  ِمن ْ
 .[614: عمران آل] تَ ْهَتُدونَ 

االعتصاُم بالكتاب والسنَّة أعظُم فرائض اإلسالم، وأجلُّ أركانه، وبهما تتحقَُّق لألمة العصمُة والنجاة، كما 
 يستمِسُك الغريُق إذا وجَد ذلك الحبَل وهو يخَشى الغرق.

ويُزيُل شحناَء النفوس، قال اهلل تعالى: الُملتِهَبة، اإلسالُم وحده هو الذي يجمُع القلوَب الُمتناِفرة، ويُطِفُئ الشرارة 
نَ ُهمْ  َألَّفَ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  قُ ُلوِبِهمْ  بَ ْينَ  َألَّْفتَ  َما َجِميًعا اأْلَْرضِ  ِفي َما َأنْ َفْقتَ  َلوْ  قُ ُلوِبِهمْ  بَ ْينَ  َوَألَّفَ  : األنفال] بَ ي ْ

14]. 

ضالل، ويجمُع األمَة تحت لواء "ال إله إال اهلل، محمٌد رسول اهلل"، االعتصاُم بحبل اهلل المتين أماٌن من الزيغ وال
 يُقوِّي اللُّْحمة، ويقتُل األطماع، وُيسقُط الرايات الزائِفة، وبه نُواِجُه مكَر وكيَد األعداء.

ا إن اهلل يرَضى لكم ثالثً »: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل  - رضي اهلل عنه -عن أبي هريرة 
ويكرُه لكم ثالثًا، يرَضى لكم: أن تعبدوه وال ُتشرِكوا به شيًئا، وأن تعتِصموا بحبل اهلل جميًعا وال تفرَّقوا، وأن 

 ؛ أخرجه مسلم.«تُناِصحوا من والَّه اهلل أمرَكم. ويكرُه لكم: قيل وقال، وكثرَة السؤال، وإضاعَة المال

 .[614: عمران آل] قُ ُلوِبُكمْ  بَ ْينَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُرواقال اهلل تعالى: 
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ظلَّت الحرُب ُمستِعرًة بين األوس والخزرَج مائًة وعشرين عاًما، وأصُل القبيلتين واحد، ولما جاء اإلسالُم هذَّب 
 سالم إخوانًا.النفوس، وأزاَل لوثات الجاهلية ونعَراتها، وأصبَح الجميُع بنعمة اإل

يا معشر األنصار! ألم »في األنصار بشأن غنائم ُحنين، قال لهم:  - صلى اهلل عليه وسلم -ولما خطَب النبي 
 .«أِجدكم ُضالَّاًل فهداكم اهلل بي؟ وعالًة فأغناكم اهلل بي؟ وُمتفرِّقين فجمَعكم اهلل بي؟

نَ ُهمْ  َألَّفَ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  تعالى: كلما قال شيًئا قالوا: اهلل ورسولُه أمنُّ. ولهذا قال اهلل  .بَ ي ْ

: "إن الرَِّحم لُتقَطع، وإن النعمَة لُتكَفر، وإن اهلل إذا قارَب بين القلوب لم -ا مرضي اهلل عنه -قال ابن عباس 
نَ ُهمْ  َألَّفَ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  ُلوِبِهمْ ق ُ  بَ ْينَ  َألَّْفتَ  َما َجِميًعا اأْلَْرضِ  ِفي َما َأنْ َفْقتَ  َلوْ يُزحزِحها شيٌء أبًدا"، ثم قرأ:   بَ ي ْ

 .[14: األنفال]

 : كيف أصَبحتم؟ قال: "أصَبحنا بنعمة اهلل إخوانًا".-رضي اهلل عنه  -قال رجٌل البن مسعود 

 ولما ال يكونوا إخوانًا وربُّهم واحد، ونبيُّهم واحد، وقبلُتهم واحدة؟!

شرُع األسباَب التي تُقوِّي بُنياَن االئتالف، وتُشدُّ عُضَد االجتماع؛ فصالُة وتأكيًدا لهذه القاعدة الُكبرى هيَّأ ال
، والتراصُّ في الصفوف وتقاُرب األجسام واألقدام والمناِكب، وهذا  الجماعة يتحقَُّق فيها االجتماُع خمَس مرَّات 

اة التي تُمثُِّل التكاُفل االجتماعي، االجتماُع األسبوعيُّ في يوم الُجمعة، واجتماٌع سنويٌّ في صالة العيد، والزك
ومعاني التراُحم والتعاُطف، وصياُم رمضان الذي يُوحُِّد األمَة بأعماله في ليِله ونهارِه، والحجُّ التقاٌء سنويٌّ من 

اأُلخوَّة  بُلدان عدَّة وأجناس  شتَّى. يلَقى المسلُم أخاه من أقَصى الدنيا وأدناها، فيُباِدرُه التحية ويعيُش معه جاللَ 
 وجالل المحبَّة.

 لكن مما يعِصُر القلَب ألًما، ويَزيُده همًّا: ما يشَهُده الُمتأمِّل من ِشقاق  أليم، وتنازُع  عميق  في جَسد األمة الكبير.
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إن الشيطاَن قد أِيَس أن يعُبَده »: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل  - رضي اهلل عنه -عن جابر  
 .«ون في جزيَرة العرب، ولكن في التحريِش بينهمالُمصلُّ 

 ينَشأُ التفرُّق المقيت واالختالُف المذموم من اتباع األهواء واألطماع الشخصية، والسعي إلى تحقيق الذات.

د ومن الجهل والظلم: الُفرقة والشِّقاق واالختالف المذموم، كلُّ ذلك يُعطِّل مسيرَة األمة، ويُعيُق تنمَيتها، ويُبدِّ 
 طاقاتها، ويُبِعُدها عن تحقيق آمالها وبلوغ أهدافها. والمستقبُل الذلُّ والتقهُقر وسوُء المصير.

اهلل لقد حذَّر القرآُن الكريُم الُمسلمين من الُفرقة التي ُتخلِخُل الصفوف، وتُفِضي إلى زوال األمم وانِهيارها، قال 
 .[11: األنفال] رِيُحُكمْ  بَ َوَتْذهَ  فَ تَ ْفَشُلوا تَ َناَزُعوا َواَل تعالى: 

يقرأُ  - صلى اهلل عليه وسلم -قال: سمعُت رجاًل قرأ آيًة وسمعُت النبي  - رضي اهلل عنه -عن ابن مسعود 
كالُكما »، وقال: ، فأخبرتُه، فعرفُت في وجهه الكراهية-صلى اهلل عليه وسلم  -خالَفها. فجئُت به إلى النبي 

 ؛ رواه البخاري.«من كان قبَلكم اختلفوا فهَلكواُمحسٌن، وال تختِلفوا؛ فإن 

ُهمْ  َلْستَ  ِشيَ ًعا وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ رَُّقوا الَِّذينَ  ِإنَّ قال اهلل تعالى:  : األنعام] اللَّهِ  ِإَلى َأْمُرُهمْ  ِإنََّما َشْيء   ِفي ِمن ْ
651]. 

 - صلى اهلل عليه وسلم -رقًا ُمتناِفسة، فإن النبي فالذي يُريُد أن يُفرِّق الُمسلمين وُيشتِّت جمَعهم، ويجعَلهم فِ 
 بريٌء منه.

 بسبب االختالف والتفرُّق اغُتِصَبت بالُد الُمسلمين، ونُِهَبت ثرواتُهم، وُدنَِّست ُمقدَّساتُهم.
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وُل األمُر وبسبب االختالف والتفرُّق تباَعَد الُمسلمون وتناَحروا، وأحبَّ الُمسلُم وأبغَض في غير ذات اهلل، وقد يؤُ 
 إلى استباَحة قتال بعِضهم بعًضا؛ العتقاد كلِّ طرف  بُبطالن ما عند الطرف اآلخر.

فإن دماءَكم »: -صلى اهلل عليه وسلم  -ولذا نهى اإلسالم عن االقتتال بين اإلخوة في الدين، قال رسوُل اهلل 
 ؛ رواه البخاري ومسلم.«وأمواَلكم وأعراَضكم عليكم حراٌم ُكحرمة يومكم هذا، في شهرِكم هذا، في بلدكم هذا

ال ترِجعوا بعدي ُكفَّارًا يضرُب »والذي نفسي بيده؛ إنها لوصيٌَّة ألمته: : -ا مرضي اهلل عنه -قال ابن عباس 
 ؛ رواه البخاري ومسلم.«بعُضهم رقاَب بعض

 َفَجَزاُؤهُ  ُمتَ َعمًِّدا ُمْؤِمًنا يَ ْقُتلْ  َوَمنْ لدماُء شأنُها عظيم؛ بل قطرُة دم  زكيَّة تُراُق تجرُّ إلى مآل  وخيم، قال اهلل تعالى: ا
 .[14: النساء] َعِظيًما َعَذابًا َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ 

؛ رواه «لن يزاَل المؤمُن في ُفسحة  من دينه ما لم ُيِصب دًما حراًما»: -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل  وقال رسولُ 
 البخاري.

 ،أقول قولي هذا وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم،ي نفعنالقرآن العظيم، و في كم لو لي اهلل  بارك
 ور الرحيم.، فاستغفروه، إنه هو الغفولكملي العظيم وأستغفر اهلل 
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 الخطبة الثانية

في أرِضه  ال إله إال اهلل وحده ال شريك لهوأشهد أن  والشكُر له على فضِله وامِتنانه، ،على نعمائه الحمد هلل
صّلى اهلل عليه وعلى آله  ،ال مثيَل له في صالتِه وقياِمه ه ورسولُهنا محمًدا عبدُ نا ونبيَّ دَ ، وأشهد أن سيِّ وسمائه

 ه.بِ اصحأو 

 بعد:أما 

 ُيْصِلحْ ( 01) َسِديًدا قَ ْواًل  َوُقوُلوا اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا قال اهلل تعالى: فُأوِصيكم ونفسي بتقوى اهلل،
 .[06 ،01: األحزاب] َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ 

بهذا نعلم أن االعتصاَم بحبل اهلل المتين هو الِحصُن الحصين، والِحرُز المتين لجمع كلمة الُمسلمين، ولمِّ و 
 .[64: الشورى] ِفيهِ  تَ تَ َفرَُّقوا َواَل  الدِّينَ  َأِقيُموا َأنْ شمِلهم، وقوَّتهم ومنَ َعتهم، قال اهلل تعالى: 

قُف التاريخيُّ الذي تجلَّى في معاني كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن وفي هذا السِّياق جاء المو 
، ونبذ الُعنف، ودرِء الفتنة.  عبد العزيز الذي أكَّد على استقرار مصر وأمِنها، كما أكَّد فيها على وحدة الصفِّ

الُفرقة في ديار الُمسلمين وجَب عليهم  أنه إذا ارتفَعت أصواُت التنازُع، وبرَزت مظاهرُ  - عباد اهلل - وال يخَفى
، ووجَب على علمائِهم وُعقالئِهم وأهل الرأي -صلى اهلل عليه وسلم  -التحاُكُم إلى كتاب ربِّهم وُسنَّة نبيِّهم 

، والسعي لرأِب الصدع، وجمع الكلمة، ونبذ الهَوى والتعصُّب. وهذا مقصٌد  االلتجاُء إلى المولى بصدق  وإخالص 
 ومسلُك الُمخِلصين وطريُق الناِصحين.أسَمى، 

ومن الواجُب أن تُذِعَن األمُة لقول الحق وصوت العقل؛ لتعِصَم نفَسها من فتنة  عمياء، وشرارة  دهماء تدَُع الحليَم 
 نًا، وقد تضرُب األخضَر باليابس.حيرا
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، [116: األعراف] ُمْبِصُرونَ  ُهمْ  فَِإَذا َتذَكَُّروا لشَّْيطَانِ ا ِمنَ  طَاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإَذا ات ََّقْوا الَِّذينَ  ِإنَّ قال اهلل تعالى: 
 ِإَلى فَ ُردُّوهُ  َشْيء   ِفي تَ َناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاوقال تعالى: 

رٌ  َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنونَ  ْنُتمْ كُ  ِإنْ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ   .[51: النساء] تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخي ْ

 ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ على رسول الُهدى؛ فقد أمرَكم اهلل بذلك في كتابه فقال:  - عباد اهلل - أال وصلُّوا
 .[51: األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا ِذينَ الَّ  َأي َُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى

وأزواِجه وذريَّته كما صلَّيَت على إبراهيم وأزواجه وذريَّته، إنك حميٌد مجيد، وباِرك اللهم  محمد  على  اللهم صلِّ 
 ٌد مجيد.على محمد  وأزواجه وذريَّته كما بارَكَت على إبراهيم وأزواجه وذريَّته، إنك حمي

، وعن اآلل والصَّحِب الِكرام، وعنَّا : أبي بكر ، وُعمر، وعُ وارَض اللهم عن الخلفاء األربعة الراِشدين ثمان، وعليٍّ
 .ك يا أرحَم الراِحِمينمنِّ معُهم بعفِوك وكرِمك و 

، ودمِّر اللهم أعداَءك ِفرينكفَر والكااللهم أِعزَّ اإلسالَم والُمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالَم والُمسلمين، وأِذلَّ ال
 .، واجعل اللهم هذا البلد آمًنا ُمطمئنًّا وسائر بالد الُمسلمينأعداَء الدين

 من أرادنا وأراد اإلسالم والمسلمين بُسوء  فأشِغله بنفسه، واجعل تدبيَره تدميره يا سميع الدعاء.اللهم 

م وأهَله في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ اإلسالم وأهَله في كل مكان، اللهم احفظ اإلسال
وفي كل مكان يا وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم في مصر، والعراق، وليبيا، وسوريا والشام، 

 رب العالمين.

اللهم وفِّقهم  اللهم وحِّد صفوَفهم، واجمع كلمَتهم، وُلمَّ شمَلهم، وسدِّدهم في أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين،
 يا أرحم الراحمين.
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اللهم انُصر المسلمين في الشام، اللهم انُصرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا رب العالمين، اللهم إن طاغية الشام قد 
وشناَعته ُمنتهاه، اللهم شتِّت شمَله وأعوانَه يا رب العالمين، اللهم شتِّت شمَله بلَغ في الظلم مداه، وفي الُجرم 

فرِّق جمَعهم، وشتِّت شمَلهم، واجعل دائرَة السَّوء عليهم يا رب العالمين، إلَه يا رب العالمين، اللهم  وأعوانَه
 الحق.

اللهم ُمنِزل الكتاب، وُمجِري السحاب، هازِم األحزاب، اهزِم عدوَّك وعدوَّ المسلمين في الشام يا رب العالمين، 
 يا أرحم الراحمين.اللهم ُخذه أخذ عزيز  ُمقتدر عاجاًل غير آجل  

اللهم إن الُمسلمين في الشام اللهم إنهم ِجياٌع فأطِعمهم، وُحفاٌة فاحِملهم، وُعراٌة فاكُسهم، ومظلومون فانتِصر 
اللهم  لهم، ومظلومون فانتِصر لهم، ومظلومون فانتِصر لهم، اللهم انُصرهم يا أرحم الراحمين عاجاًل غيَر آجل، 

 .قوي يا عزيز يا متينظهيًرا يا ُمؤيًِّدا ونصيًرا و  همُكن ل

. ، ونعوُذ بك من النار وما قرََّب إليها من قول  وعمل   اللهم إنا نسأُلك الجنَة وما قرََّب إليها من قول  وعمل 

اللهم أصِلح لنا ديَننا الذي هو عصمُة أمرِنا، وأصِلح لنا ُدنيانا التي فيها معاُشنا، وأصِلح لنا آخرتَنا التي فيها 
 ا، واجعل الحياَة زيادًة لنا في كل خير ، والموَت راحًة لنا من كل شرٍّ يا رب العالمين.معاُدن

اللهم أِعنَّا وال تُِعن علينا، وانُصرنا وال تنُصر علينا، وامُكر لنا وال تمُكر علينا، واهِدنا ويسِّر الُهدى لنا، وانُصرنا 
 على من بَغى علينا.

 ِكرين، لك ُمخِبتين، لك أوَّاِهين ُمنيبين.اللهم اجَعلنا لك ذاِكرين، لك شا 

د ألِسَنتنا، واسُلل سخيَمَة قُلوبِنا. َتنا، وسدِّ  اللهم تقبَّل توبَتنا، واغِسل حوبَ َتنا، وثبِّت ُحجَّ
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 لما ُتحبُّ وترضى، اللهم وفِّقه لُهداك، واجَعل عمَله في ِرضاك يا رب العالمين، ووفِّق جميَع ُوالةاللهم وفِّق إمامنا 
 أمور الُمسلمين للعمل بكتاِبك، وتحكيم شرِعك يا رب العالمين.

 يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، واشِف مرضانا، وُفكَّ أسرانا

ْخَوانَِنا لََنا ِفرْ اغْ  رَب ََّنا، [14 :األعراف] اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرَحْمَنا لََنا تَ ْغِفرْ  َلمْ  َوِإنْ  َأنْ ُفَسَنا ظََلْمَنا رَب ََّنا  َوإِلِ
يَمانِ  َسبَ ُقونَا الَِّذينَ   آتَِنا رَب ََّنا ،[61: الحشر] َرِحيمٌ  رَُءوفٌ  ِإنَّكَ  رَب ََّنا آَمُنوا ِللَِّذينَ  ِغالًّ  قُ ُلوبَِنا ِفي َتْجَعلْ  َواَل  بِاإْلِ

نْ َيا ِفي  .[116 :البقرة] رِ النَّا َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
 .[11: النحل]

 اهلل أكبر، واهللُ يعلُم ما تصَنعون. فاذكروا اهللَ يذُكركم، واشُكروه على نعِمه يزِدكم، ولذِكرُ 

 


