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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 خطبة مكتوبة بعنوان: )ليس منا من تشبه بغريان(

احلمد هلل الذي رضي لنا اإلسالم ديناً، وفضلنا به على كثرٍي ممن خلق تفضياًل،  
وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن حممداً  
عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً مزيداً، أما  

 بعد:
  اً للهوية، ومرض  اً فتاك  داءً للدين، و   قاتالً   بالءً   :لمنياملس   أبناء  لي به  فإن مما ابت  

،  ابحلضارة الغربيةاالنبهار  عداء الدين وامللة، و أبللشخصية، إنه التشبه    اً امهد  
إليه،    والولع   وصلوا  هلممبا  املطلقة  من    والتبعية  واملعامالت يف كثري  العبادات 

ذا امية وعدم االعتزاز هبواالهنز واجلهل مبحاسن اإلسالم،  ،  السلوك واألخالقو 
من   رةً وصو لوان التشبه،  أ من  إال لونً   سالكريسمد  اعيأدين، وما املشاركة يف  ال

واألحوال،   األخالق  يف  املوافقة  عن  ذاوهصور  أخرب  الصادق    حصوله  مما 
، قال:  أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب  يف آخر الزمان، فعن      املصدوق

  ( بذراع بشرب وذراعاً  ال تقوم الساعة حىت أتخذ أميت أبخذ القرون قبلها، شرباً )
البخاري، )  رواه  رواية:  لو سلكوا ج  ويف  اي  (لسلكتموه  حر ضبٍ حىت  قلنا   ،

التشبه  وهذا يؤكد أن ، متفق عليه ( ؟!فمن)رسول هللا: اليهود، والنصارى قال: 
منهي أنه حمرٌم و   على  -الضالنيالنصارى  املغضوب عليهم و اليهود  ابملشركني و -

 .البد من وقوعه ،ٌر كونً مَقد  إال أنه عنه، 
على املوافقة خبصاهلم  واضحة  أيها املسلمون إن التخلق أبخالق قوٍم يدل داللًة  

مع َمن    يف زمرهتم، )واملرء    قوماً ح ِشرَ   ن أحبَ ، ومَ ة هلمبوقوع شيء من احملو 
إليه،يوشب   أحب(، املناسبة،   ه الشيء منجذٌب  قال مالك بن    واملوافقة تورث 

 أشكالَ   إال ويف أحدمها وصف من اآلخر؛ فإن    ،ةٍ رَ ش  دينار: )ال يتفق اثنان يف عِ 
  ، الناس كأجناس الطري، وال يتفق نوعان من الطري يف الطريان إال وبينهما مناسبة(

غراابً مع محامة!! فتعجب من ذلك، وقال: )اتفقا وليسا    قال الراوي: فرأى يوماً 
 .واحد(، مث طارا، فإذا مها أعرجان، فقال: )من هاهنا اتفقا( من شكلٍ 

سبحانه هللا  حذرن  أعمن    وتعاىل  وقد  تصرفاهتممشاكلة  يف  هللا  قال  ف  ،داء 
{ ]سورة   {نن من زن رن مم ام يلسبحانه: 

 قال أبو العالية: »ال ترضوا أعماهلم«.  ، [113هود:
التشبه واملشاركة    النيب  و  الكفار، فلم أيذن لذلك  هلم  أغلق ابب  يف أعياد 

اثبت  هم، فعن من أعياد  حىت أخربه أنه مل يكن هبا عيدٌ يف الوفاء بنذره،   الرجل
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أن ينحر    نذر رجل على عهد رسول هللا  )قال:  رضي هللا عنه    بن الضحاك
ببوانة، فقال النيب    فقال: إين نذرت أن أحنر إبالً   ،وانة، فأتى رسول هللا  ب  بِ   إبالً 
  ؟ قال: ال، قال: فهل كان فيها  ي عبد من أواثن اجلاهليةِ   وثنٌ : هل كان فيها

: أوف بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر  من أعيادهم؟ قال: ال. قال رسول هللا    عيدٌ 
 .( رواه أبو داوديف معصية هللا، وال فيما ال ميلك ابن آدم

 عباد هللا: 
بل الزلنا نسمع   مل ولن يقف احلد عند هذا اللون من التشبه أبعداء هللا ودينه،

واآلخر دعواٌت يندى اجلبني لذكرها، وتشمئز الفطر السليمة  ونرى بني احلني  
رضي    عن عبد هللا بن عمرو ف،  هابشيء من  ا  أخربن نبين  قد    لكن ،  سماعهال

يأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل  لَ ):  قال: قال رسول هللا    هللا عنهما
لكان يف أميت من كان منهم من أتى أمه عالنية    ابلنعل، حىت إن    علِ الن  حذو  

ذلك  الرتمذي إبسناد حسن  (يصنع  و رواه  رضي هللا    ابن عباسيف حديث  ، 
لفعلتموه)  :عنهما ابلطريق  امرأته  جامع  أحدهم  أن  لو  احلاكم   (حىت  رواه 

ال  )املستورد بن شداد قال: ومن حديث  ه وقال اهليثمي رجاله ثقات. صححو 
:  رضي هللا عنه   حذيفة، وقال  ( من سنن األولني حىت أتتيه  ترتك هذه األمة شيئاً 

أم ال؟) العجل  تعبدون  أدري  ال  أين  وقال  غري  الصامت  !(،  بن  وابن عبادة 
 (.  وهللا ما من شيء كان ممن قبلكم إال سيكون فيكم) :  مارضي هللا عنهمسعود  

من   املستقاة  القبيحة  األفعال  هذه  بشاعة  تتصوروا  أن  اليهود  ولكم  جحور 
وأن ما أخربن  أبناء املسلمني على تقليدهم،    وشدة حرص كثري منوالنصارى،  

فها حنن  به   نبوته،  التواصل من    من عالمات  االحنطاط  نعاين يف وسائل 
وحماكاهتم فيما الشك يف ضرره على الدين والنفس   التقليد األعمىو  األخالقي

  .والعرض والعقل واملال
قواهلم وأفعاهلم  أتقضي على التشبه ابلكفار يف    قاعدةً   وقد وضع لنا النيب  

عن ابن    في املسندشرع لنا، فولباسهم وأعيادهم وعباداهتم، وغري ذلك مما مل ي  
هذا ، و (تشبه بقوم فهو منهم من  )  قال:  عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا  

من إال ابلتخلص    ال تتم للعبد استقامةٌ أنه    فيها النيب  يؤكد  قاعدة  احلديث  
أن يهدينا صراطه  ،  تشبه هبمال  وبرتك  ،لواثت من حاد هللا ورسوله نسأل هللا 

املستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غري املغضوب عليهم وال الضالني، اللهم 
 . ، اللهم آمنيآمني
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 اخلطبة الثانية: 
أال إله إال ، وأشهد أن  احلمد هلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه

 وعلى آله وصحبه أمجعني.  حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليههللا، واشهد أن 
   عباد هللا: 

أوالدكم، وقد كشفت األوضاع   أوطانكم ويف  أنتم مستهدفون يف دينكم ويف 
فال    حجم تلك املخططات، فارجعوا إىل دينكم، ومتسكوا واعتزوا به،الراهنة  

فأعزن    قومٍ   إن كنا أذلَ : )رضي هللا عنه  كما قال عمر الفاروق عزة لكم إال به،  
( رواه احلاكم  هللا به أذلنا هللا أعزن  ري ما  العزة بغفمهما نطلب    ،هللا ابإلسالم

  العبد   كثرة األموال واعتالء املنصب، وإمنا بقدر اتصالبليست العزة  ، و وصححه
]سورة  {ىليل مل يك ىك مك لك اك}: هللا فهو العزيزومن أعزه ، ابهلل

   .أعزن بطاعتك، وال تذلنا مبعصيتك«»الل هم   ،[18احلج:
 عباد هللا: 

وربوهم على التشووووووووووبه  يف نفوسووووووووووكم ويف نفوس أبنائكم،   املفاهيماغرسوووووووووووا هذه  
 جف مغ جغ مع}:  فإن هللا يقول عن نبيه    ابلصووووووحابة والصوووووواحلني،

{ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
والتأسوووي عظيم يف األمر ابلتشوووبه   هذه اآلية أصووولٌ ، و [105-104]سوووورة يونس:

  والكافرين. لمشركنيوالتقليد لابملؤمنني، والنهي عن التشبه 
اكفنوا شوووووووووووووورور أنفسوووووووووووووونوا، وارزقنوا الثبوات يف األمر، والعزميوة على للهم  ا

 ، ولسانً سليماً  سألك قلباً نعبادتك، و نعمتك، وحسن  شكر سألك الرشد، ون
سووتغفرك ملا نعوذ بك من شوور ما تعلم، و نسووألك من خري ما تعلم، و ن، و صووادقاً 

ن امللك محد ملا حتب أمر   ويلووفق  اللهم أصلح  ،  تعلم، إنك أنت عالم الغيوب 
ولكل ما   للعمل بكتابك وسوونة نبيك،  رئيس وزرائه وويل عهده، ووفقه وترضووى

واحلمد هلل رب العاملني، وصوووولى هللا على نبينا حممد  د والعباد،فيه صووووالب البال
 وعلى آله وصحبه أمجعني.

 كتب هذه اخلطبة

 د. صالب حممد بن حممد موسى اخلالقي
 هو1443األول  مجادى /22

 


