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من الكبائر التفریق بین الزوجین -األدلة القطعیة في تحریم الغیبة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من الكبائر التفریق بین الزوجین . -األدلة القطعیة في تحریم الغیبة  -  1132الخطبة : 

2009 -12-11  

   الخــطــبـة األولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده هللا      

مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، إقراراً فال 

بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم رسول هللا سید الخلق 

سیدنا محمد، وعلى آلھ  والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صِلّ وسلم وبارك على

  وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارَض عنا وعنھم یا رب العالمین.

   اإلنسان یأخذ ما یعجبھ ویدع ما ال یعجبھ وكأن لھ دیناً خاصاً :

؟ لماً لَم ال تشرب الخمرأیھا األخوة الكرام، حقائق دقیقة وھي أن المسلم ال یشرب الخمر، لو سألنا مس  

یجیبك إجابة بدیھیة أن هللا عز وجل حرم شرب الخمر، لماذا ینتقي المؤمن بعض المحرمات فیبتعد 

عنھا، وھناك محرمات أشد من الخمر ال یبتعد عنھا ؟ ھذا الموقف موقف انتقائي، وھذا الموقف خطیر 

 ً خاصاً، فالذي یأكل الربا یتجاھل اآلیات  في الدین، یأخذ ما یعجبھ ویدع ما ال یعجبھ وكأن لھ دینا

  واألحادیث، قد یحج ویعتمر ویقدم أشیاء كثیرة وھذا الموضوع یتجاھلھ:

  ) ﴾52﴿ بَْل یُِریُد كُلُّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم أَْن یُْؤتَى ُصُحفًا ُمنَشََّرةً(

  ( سورة المدثر )

سنة وبإجماع األمة، والغیبة محرمة یرید دیناً على ھواه، أوضح مثل الخمر محرمة بالكتاب وال     

بالكتاب والسنة وإجماع األمة، فلماذا یبتعد اإلنسان عن بعض المعاصي التي أجمع الكتاب والسنة واألمة 

على تحریمھا ثم یقترف بعض المعاصي التي حرمت أیضاً ؟ ھذا الموقف من المسلمین موقف انتقائي 

یناً خاصاً، لذلك ھذا المنھج أیھا األخوة ال تقطف ثماره إال إذا یأخذ ما یعجبھ ویدع ما ال یعجبھ وكأن لھ د

  أُخذ كلھ بكل التفاصیل.
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   تحریم الغیبة تحریماً قطعیاً في الكتاب والسنة وإجماع األمة :

  ". الغیبة مائدة الكالب وأدام الفساق وأعمال أھل الفجورأیھا األخوة، قال بعضھم: "      

یبة متعة اجتماعیة "، المعاصي محببة، أن تخوض في فضائح الناس متعة وقال بعضھم: " في الغ     

  اجتماعیة، لكن الكتاب والسنة وإجماع األمة حرموھا تحریماً قطعیاً:

ُ َوَرسُولُھُ أَْعلَُم قَاَل ِذْكُرَك أََخاَك بَِما یَْكَرهُ قِیَل أَفََرأَْیَت إِ  َكاَن فِي أَِخي َما  نْ (( أَتَْدُروَن َما اْلِغیبَةُ قَالُوا �َّ

  أَقُوُل قَاَل إِْن َكاَن فِیِھ َما تَقُوُل فَقَْد اْغتَْبتَھُ َوإِْن لَْم یَكُْن فِیِھ فَقَْد بََھتَّھُ))

  [مسلم َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ]

  البھتان أن تخترع تھمة ال أصل لھا، أما الغیبة أن تذكر أخاك بما یكره والذي ذكرتھ فیھ. 

أیھا األخوة، الغیبة محرمة سواء أكانت في بدن أخیك ؛ شكلھ، طولھ، لونھ، أو في دینھ، أو في دنیاه،  

بیتھ، دخلھ، وظیفتھ، أو في نفسھ، أو خلقھ، أو مالھ، أو ولده، أو زوجتھ، ووالده، أو ثوبھ، أو مشیتھ، أو 

من الغیبة، لم تقل شیئاً السیدة حركتھ، أو عبوسھ، أو طالقتھ، كل شيء یكره اإلنسان أن یتداول دخل ض

عائشة ذكرت أختھا صفیة فأشارت ھكذا، في روایتین أحد الروایات قالت: قصیرة، قال: یا عائشة لقد 

  قلت كلمة لو مزجت بمیاه البحر ألفسدتھ.

خیل اآلن الغیبة ھي غیبة سواء ذكرتھا بلسانك، أو كتبتھا بقلمك، أو رمزت إلیھا بإشارة، بخیل لم تقل ب 

  إشارة، أو أشرت بعینیك، أو یدك، أو رأسك، أو نحو ذلك تلمیحاً أو تصریحاً كل ھذا من الغیبة.

  الغیبة و البھتان و اإلفك :

أیھا األخوة الكرام، الغیبة من أوسع المعاصي التي یقترفھا الناس وھم ال یشعرون في مجالسھم،      

حزانھم، وفي أفراحھم، فما دام اللسان ینھش أعراض وسفرھم، ولقاءاتھم، ووالئمھم، وأعراسھم، وفي أ

  الناس فھو واقع في الغیبة.

  والغیبة كما تعلمون من الكبائر.     

أیھا األخوة، إتماماً لموضوع الغیبة أن تذكر أخاك بما یكره والذي ذكرتھ موجود فیھ، غیبة، أما إذا      

ً لیس فیھ فھو بھتان، أما إذا نقلت قوالً  من دون تحقیق قیل في أخیك ھذا النقل اسمھ إفك،  ذكرت شیئا

  فالغیبة شيء والبھتان شيء واإلفك شيء ثالث.

ابن سیرین ذكر رجالً قال: ھذا الرجل أسود، ثم قال: أستغفر هللا إني أراني لقد اغتبتھ، لذلك قال      

  سیدنا عمر: " ذكر هللا شفاء وذكر الناس داء ".
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حضوره لدروس العلم، أو خطب الجمعة، أو من خالل مطالعاتھ لكتب فاألخ الكریم من خالل      

  الدین، أال یستطیع إذا كان في جلسة أو في سھرة أو في لقاء أن یذكر با� عز وجل ؟

(( ال یَْقعُُد قوٌم یذكرون هللا عزَّ وجلَّ إِال َحفَّتُْھم المالئكةُ، وغشیتھم الرحمةُ ونزلت علیھم السكینةُ، 

   فیمن عنده ))وذكرھم هللا

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة وأبي سعید الخدري ]

َ تَعالى فِیِھ إِالَّ قاُموا َعْن مثِْل ِجیفَِة ِحماٍر ))   (( َما ِمْن قَْوٍم یَقُوُموَن ِمْن َمْجلٍس ال یَْذُكُروَن �َّ

  [ رواه أبو داود وغیره عن أبي ھریرة رضي ّ� عنھ ]

  تقول السیدة عائشة رضي هللا عنھا:     

(( ال یغتابن أحدكم أحداً، فإني قلت المرأة مرة وأنا عند النبي صلى هللا علیھ وسلم: إن ھذه لطویلة 

  الذیل فقال لي: الفظي الفظي فلفظت مضغة لحم ))

  أي كأنھا أكلت لحم أختھا میتة.     

  كتاب إحیاء علوم الدین ][أخرجھ ابن أبي الدنیا وابن مردویھ في التفسیر من 

  ) ﴾12﴿ أَیُِحبُّ أََحُدكُْم أَْن یَأْكَُل لَْحَم أَِخیِھ َمْیتًا فََكِرْھتُُموهُ (

  ( سورة الحجرات)

   أسالیب الغیبة ال تعد و ال تحصى :

، أیھا األخوة الكرام، أحیاناً یذكر فالن أنت ال تغتابھ، یا رب عافینا من البخل، دعوت هللا ھذه غیبة     

لَم دعوت ھذا الدعاء اآلن عندما ذكر فالن ؟ یا ربي عافني من البخل، معنى ھذا أنھ بخیل، یا رب 

عافني من النفاق معنى ھذا أنھ منافق، ھناك أسالیب ال تعد وال تحصى ھي غیبة مع أنھا في الظاھر ھي 

اً في مجلس كبیر تثني دعاء إلى هللا عز وجل، ھناك طریق یظن األذكیاء أنھ لیس غیبة، إنسان سیئ جد

علیھ ما شاء هللا، فأنت بھذا الثناء تستفز الحاضرین كي یغتابوه، أنت ما اغتبتھ، أنت أثنیت علیھ، لكن 

ثناءك علیھ استفزاز لھم، فنزلوا نھشاً في عرضھ، أنت ساكت، أنا الحمد � ما اغتبتھ، أنت السبب بثنائك 

  علیھ جعلتھم یغتابونھ وشفیت صدرك منھ.

  السیدة عائشة أیضاً تقول:      

لیھ الصالة والسالم: لقد (( دخلت علینا امرأة فلما ولت أومأت بیدي إنھا قصیرة، فقال النبي ع

  ))اغتبتھا
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   اإلصغاء إلى الغیبة من الغیبة أیضاً :

د من الغیبة، المحاكاة التقلید، تقلید مشیة إنسان، تقلید أسلوبھ بالكالم، تقلید حركاتھ، وسكناتھ، ھذا أش     

لیضحك الناس، لكن إذا كان في عیوب، كیف تصحح ؟ كان النبي علیھ الصالة والسالم یقول: " ما بال 

  أقوام یفعلون كذا وكذا "، ما بال أقوام الذي فعل ھذا الخطأ واحد یقول: ما بال أقوام ؟

خ بدر الدین الحسني ـ رحمھ اآلن أضیف لكم ھذه الحقیقة ومن الغیبة اإلصغاء إلى الغیبة، كان الشی     

ً أمامھ یقول لھ: اسكت یا بني أظلم قلبي، اإلصغاء إلى الغیبة یعد من  هللا تعالى ـ إذا إنسان ذكر إنسانا

الغیبة، لذلك مجلس تنھش فیھ أعراض الناس ال تبقى في المجلس قم وأعِط من حولك درساً بلیغاً، ھذا 

أصحاب النبي علیھ الصالة والسالم سأل عنھ النبي وھو في مجلس غیبة، صدقوا وال أبالغ أن رجالً من 

تبوك أین فالن ؟ فقال واحد: یا رسول هللا إنھ منافق، شغلھ بستانھ عن الجھاد معك، فقام سیدنا سعد قال: 

ً لك منھم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما  ال وهللا یا رسول هللا، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا

  ، ُسّر النبي علیھ الصالة والسالم.تخلفوا عنك

أنت مؤمن وفي مجلس اتھم مؤمن، وأنت موقن أنھ بريء ال تسكت، سكوتك خطأ كبیر، المؤمنون      

كالجسد الواحد، دافع عنھ، فھذا الذي قال: منافق شغلھ بستانھ عن الجھاد معك، فقام سیدنا سعد قال: ال 

ا نحن بأشد حباً لك منھم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا وهللا یا رسول هللا، لقد تخلف عنك أناس م

  عنك، فسر النبي علیھ الصالة والسالم من ھذا الموقف.

  انتشار المعصیة ال یلغي حرمتھا : 

أیھا األخوة الكرام، حكم الغیبة حرام بالكتاب والسنة وإجماع علماء األمة، األدلة، بالمناسبة      

بین الناس، إذا كان ھناك ملیار وخمسمئة ملیون مسلم و فعل ھذه المعصیة ملیار المعصیة إذا انتشرت 

وأربعمئة وتسعین ملیون مسلم، تبقى معصیة مھما انتشرت، یتوھم الجھلة أن المعصیة إذا انتشرت 

لیست معصیة، ال، مھما انتشرت، مھما شاعت، في أي مجلس، الحدیث عن زید وعبید، وفالن وعالن، 

نة، ھذا الحدیث تمتلئ المجالس بالغیبة، انتشار ھذه المعصیة ال یلغي حرمتھا تبقى معصیة، وفالنة وعال

لكن بعضھم قال: ھناك غیبة دون غیبة، مثالً إنسان اغتبتھ بدینھ، منافق، إنسان اشترى شیئاً واللون لم 

ا في األولى اتھمتھ یعجبك قلت: اللون غیر جید، وھذه غیبة، الثانیة سھلة جداً أنت اتھمتھ بذوقھ، أم

  بدینھ.

  المعصیة الوحیدة التي توعد هللا مرتكبھا بالحرب ھي الربا و الغیبة أشد من الربا : 

  لذلك العلماء قالوا: ھناك غیبة دون غیبة، أما الشاھد األول:     
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  (( ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم َحَراٌم َدُمھُ َوَمالُھُ َوِعْرُضھُ ))

  لترمذي، أبو داود، ابن ماجھ عن أبي ھریرة ][ مسلم، ا

  والِعرض موضع المدح والذم في اإلنسان:     

  (( ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم َحَراٌم َدُمھُ َوَمالُھُ َوِعْرُضھُ ))

  [ مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

  حدیث آخر:     

(( من عامل الناس فلم یظلمھم، وحدثھم فلم یكذبھم، ووعدھم فلم یخلفھم، فھو ممن كملت مروءتھ، 

  وظھرت عدالتھ، ووجبت أخوتھ، وحرمت غیبتھ ))

  [أخرجھ العسكري في األمثال والدیلمي في مسنده عن الحسین بن علي]

  یقول النبي علیھ الصالة والسالم:     

نَاَجُشوا، َوَال تَبَاَغُضوا، َوَال تََدابَُروا، َوَال یَبِْع بَْعُضكُْم َعلَى بَْیعِ بَْعٍض، َوكُونُوا ِعبَاَد (( َال تََحاَسُدوا، َوَال تَ 

ِ إِْخَوانًا، اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم، َال یَْظِلُمھُ، َوَال یَْخذُلُھُ، َوَال یَْحِقُرهُ، التَّْقَوى َھاُھنَا، وَ  ِرِه یُِشیُر إِلَى َصدْ �َّ

اٍت، بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَِّرّ أَْن یَْحِقَر أََخاهُ اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم َحَرا ٌم َدُمھُ َوَمالُھُ ثََالَث َمرَّ

  َوِعْرُضھُ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

  مدح والذم فیھ.تأتي الغیبة بالكلمة الثالثة دمھ، ومالھ، وعرضھ، وعرض الرجل موضع ال     

  شاھد آخر:     

  إِْخَوانًا ))((إِیَّاكُْم َوالظَّنَّ فَِإنَّ الظَّنَّ أَْكذَُب اْلَحِدیِث َوَال تََجسَّسُوا َوَال تََحسَُّسوا َوَال تَبَاَغُضوا َوُكونُوا 

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

تتبع األخبار السیئة، المعصیة الوحیدة التي توعد هللا علیھا التحسس تتبع األخبار الطیبة، والتجسس      

  مرتكبھا بالحرب ھي الربا، قال تعالى:

ِ َوَرُسوِلِھ (   ) ﴾279﴿ فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن �َّ

  ( سورة البقرة )

  یقول النبي علیھ الصالة والسالم:     

بَا  ))(( إِنَّ ِمْن أَْربَى الِرّ   اِالْستَِطالَةَ فِي ِعْرِض اْلُمْسِلِم بِغَْیِر َحٍقّ

  [أبي داود َعْن َسِعیِد ْبِن َزْیٍد ]

  إذاً الغیبة أشد من الربا:     
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(( بَا اِالْستَِطالَةَ فِي ِعْرِض اْلُمْسِلِم بِغَْیِر َحٍقّ   (( إِنَّ ِمْن أَْربَى الِرّ

  [أبي داود َعْن َسِعیِد ْبِن َزْیٍد ]

   والسنة في تحریم الغیبة :   لقطعیة في القرآن الكریماألدلة ا

  أیھا األخوة، قال تعالى:     

  ) ﴾58﴿ َوالَِّذیَن یُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت بِغَْیِر َما اْكتََسبُوا (

  ( سورة األحزاب)

  الغیبة تدخل في ھذه اآلیة.     

  والسیدة عائشة قالت: قلت للنبي صلى هللا علیھ وسلم:     

(( حسبك من صفیة كذا وكذا ـ تعني: قصیرة ـ فقال النَّبي صلَّى هللا علیھ وسلَّم: لقد قلت كلمة لو 

  مزجت بماِء البحر لمزجتھ ))

  [ أبو داود عن عائشة]

بل من أصح كتب السنة البخاري ومسلم وأنا اآلن أذكر لكم األدلة القطعیة في القرآن الكریم والسنة،      

  في تحریم الغیبة، یقول النبي علیھ الصالة والسالم:

ُ بَِھا َدَرجَ  ِ َال یُْلِقي لََھا بَاًال یَْرفَعُھُ �َّ اٍت، َوإِنَّ اْلعَْبَد لَیَتََكلَُّم (( إِنَّ اْلعَْبَد لَیَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن �َّ

ِ َال یُْلِقي لََھا بَاًال یَْھِوي بَِھا فِي َجَھنََّم ))بِاْلَكِلمَ    ِة ِمْن َسَخِط �َّ

  [ َرَواهُ البَُخاِريُّ وأحمد عن أبي ھریرة]

  كلمة، وفیما رواه:     

ا عُِرَج بِي َمَرْرُت بِقَْوٍم لَُھْم أَْظفَاٌر ِمْن نَُحاٍس یَْخِمُشوَن ُوُجوَھُھْم َوُصُدوَرھُْم، قُ  ْلُت ِلِجْبِریَل: َمْن (( لَمَّ

  َھُؤالِء یَا ِجْبِریُل ؟ قَاَل: َھُؤالِء الَِّذین یَأْكُلُوَن لُُحوَم النَّاِس َویَقَعُوَن فِي أَْعَراِضِھْم ))

  [أبو داود عن أنس بن مالك ]

  ھل ھناك واحد من المسلمین یشك أن الزنا حرام ؟ یقول النبي علیھ الصالة والسالم:     

  غیبة فإن الغیبة أشد من الزنا ))(( إیاكم وال

  [رواه ابن أبي الدنیا وأبو الشیخ عن جابر وأبي سعید]

   ذھاب إیمان اإلنسان بالغیبة و النمیمة :

أیھا األخوة الكرام، یقول النبي علیھ الصالة والسالم ـ وال زلت في األدلة القطعیة من الكتاب والسنة      

  في تحریم الغیبة ـ:
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  أخیھ في الدنیا قرب إلیھ یوم القیامة فیقال لھ كلھ میتاً كما أكلتھ حیاً )) (( من أكل لحم

  [الطبراني عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ]

 ُ ِ َصلَّى �َّ ٍّ َوِعْنَد َزْینََب فَْضُل َظْھٍر فَقَاَل َرسُوُل �َّ ِلَزْینََب  َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  (( أَنَّھُ اْعتَلَّ بَِعیٌر ِلَصِفیَّةَ بِْنِت ُحیَي

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى �َّ ِة  أَْعِطیَھا بَِعیًرا فَقَالَْت أَنَا أُْعِطي تِْلَك اْلیَُھوِدیَّةَ فَغَِضَب َرسُوُل �َّ فََھَجَرَھا ذَا اْلِحجَّ

َم َوبَْعَض َصفًَرٍ◌ ))   َواْلُمَحرَّ

ُ َعْنَھا]   [أبو داود َعْن َعائَِشةَ َرِضَي �َّ

  شھر ھجرھا ؟ ثالثة أشھر، طبعاً زوجتھ، كانت بنت حیي: كم     

 ْ كُلُوَن لُُحوَم ((نََظَر فِي النَّاِر فَِإذَا قَْوٌم یَأْكُلُوَن اْلِجیََف فَقَاَل َمْن َھُؤَالِء یَا ِجْبِریُل قَاَل َھُؤَالِء الَِّذیَن یَأ

  النَّاِس))

  [ أحمد عن ابن عباس رضي هللا عنھ ]

ِ َمْن َال لَھُ ِدْرَھَم َوَال ِدینَاَر َوَال َمتَاَع، قَاَل: (( أَتَْدُروَن مَ  ْن اْلُمْفِلُس ؟ قَالُوا: اْلُمْفِلُس فِینَا یَا َرُسوَل �َّ

تِي یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمْن یَأْتِي بَِصَالٍة َوِصیَاٍم َوَزَكاٍة، َویَأْتِي قَْد َشتََم ِعْرَض َھَذا، َف َھذَا، َوقَذَ  اْلُمْفِلُس ِمْن أُمَّ

  َوأََكَل َماَل َھذَا، َوَضَرب

َضى َما َعلَْیِھ َ◌ َھَذا، فَیُْقعَُد فَیَْقتَصُّ َھذَا ِمْن َحَسنَاتِِھ، َوَھذَا ِمْن َحَسنَاتِِھ، فَِإْن فَنِیَْت َحَسنَاتُھُ قَْبَل أَْن یُقْ 

  أُِخَذ ِمْن َخَطایَاھُْم فَُطِرَح َعلَْیِھ، ثُمَّ ُطِرَح فِي النَّاِر ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

كم دلیل من الكتاب ومن أصح كتب السنة، اآلن مؤمن اغتابھ الناس، وأنت تعلم علم الیقین أنھ طاھر      

  وعفیف والذي یقال فیھ غیر صحیح:

مي لحمھ یوم القیامة من نار ((من حمى مؤمنا من منافق أراه قد بعث هللا عز و جل إلیھ ملكاً یح

  ))جھنم

ِّ َعْن أَبِیِھ]   [ أبي داود َعْن َسْھِل ْبِن ُمعَاِذ ْبِن أَنٍَس اْلُجَھنِي

بأي جلسة الناس یتسلون بالحدیث عن المؤمنین، یتھمونھم اتھامات باطلة، فأنت بجلسة اتھم فیھا      

  مؤمن، وتعلم علم الیقین أنھ طاھر بريء:

  ((من رمى مسلماً بشيء یرید شینھ بھ حبسھ هللا على جسر جھنم حتى یخرج مما قال )).

ِّ َعْن أَبِیِھ]   [ أبي داود َعْن َسْھِل ْبِن ُمعَاِذ ْبِن أَنٍَس اْلُجَھنِي
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ُ َملًَكا یَْحِمي لَْحَمھُ یَْوَم الْ  ِقیَاَمِة ِمْن نَاِر َجَھنََّم َوَمْن َرَمى (( َمْن َحَمى ُمْؤِمنًا ِمْن ُمنَافٍِق أَُراهُ قَاَل بَعََث �َّ

ا قَاَل )) ُ َعلَى ِجْسِر َجَھنََّم َحتَّى یَْخُرَج ِممَّ   ُمْسِلًما بَِشْيٍء یُِریُد َشْینَھُ بِِھ َحبََسھُ �َّ

ِّ َعْن أَبِیِھ]   [ أبي داود َعْن َسْھِل ْبِن ُمعَاِذ ْبِن أَنٍَس اْلُجَھنِي

  اإلیمان كما یقطع الراعي الشجرة )) (( الغیبة والنمیمة یحطان

  [عن عثمان بن عفان رضي هللا عنھ ]

  أي إیمانك یذھب بالغیبة والنمیمة.     

   من تقرب إلى قوي بذم المؤمنین حاسبھ هللا حساباً عسیراً في الدنیا و اآلخرة :

ؤمن أحبك ھذا القوي، اآلن حالة نادرة إنسان قوي أو غني یكره مؤمناً، فأنت حینما ذممت ھذا الم     

  وأحبك ھذا الغني، فأطعمك طعاماً، وأعطاك عطاًء:

َ یُْطِعُمھُ ِمثْلََھا ِمْن َجَھنََّم، َوَمْن ُكِسَي ثَْوبًا بَِرُجلٍ  َ  (( َمْن أََكَل بَِرُجٍل ُمْسِلٍم أَْكلَةً فَِإنَّ �َّ ُمْسِلٍم فَِإنَّ �َّ

َ یَقُوُم بِِھ َمقَاَم سُْمعٍَة َوِریَاٍء یَْوَم یَْكُسوهُ ِمثْلَھُ ِمْن َجَھنََّم، َومَ  ْن قَاَم بَِرُجٍل َمقَاَم ُسْمعٍَة َوِریَاٍء فَِإنَّ �َّ

  اْلِقیَاَمِة))

  [أحمد َعْن َوقَّاِص ْبِن َربِیعَةَ َعْن اْلُمْستَْوِرِد ]

لق إذا ذم المؤمنین یقول: أیضاً ذممت مؤمناً عند قوي، فھذا القوي أعطاك ثیاباً جدیدة، فاإلنسان یتأ     

  متخلفون، جھلة ال یرون إال الذكر، أحیاناً اإلنسان یتقرب إلى قوي بذم المؤمنین.

د: یَْعنِي بِاْلِغیبَِة)) ْوُم ُجنَّةٌ َما لَْم یَْخِرْقَھا، قَاَل أَبُو ُمَحمَّ   (( الصَّ

احِ ]   [الدارمي َعْن أَبِي ُعبَْیَدةَ ْبِن اْلَجرَّ

  الكرام سیدنا معاذ سأل النبي علیھ الصالة والسالم: أحد الصحابة     

َك یَا ُمعَاذُ، َوَھْل یَكُ  ِ، َوإِنَّا لَُمَؤاَخذُوَن بَِما نَتََكلَُّم بِِھ ؟ فَقَاَل: ثَِكلَتَْك أُمُّ بُّ النَّاَس فِي النَّاِر َعلَى (( یَا نَبِيَّ �َّ

  ائُِد أَْلِسنَتِِھم ْ))ُوُجوِھِھْم، أَْو َعلَى َمنَاِخِرِھْم إِالَّ َحصَ 

  [ أخرجھ الترمذي وصححھ وابن ماجھ والحاكم عن ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل]

  (( َال یَْستَِقیُم إِیَماُن َعْبٍد َحتَّى یَْستَِقیَم قَْلبُھُ، َوَال یَْستَِقیُم قَْلبُھُ َحتَّى یَْستَِقیَم ِلَسانُھُ))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

أیھا األخوة الكرام، محور ھذه الخطبة األدلة القطعیة القرآنیة والنبویة، والنبویة في أعلى مستوى      

في تحریم الغیبة، فاسأل نفسك ھذا السؤال أنت مسلم لماذا ال تشرب الخمر ؟ الجواب البدیھي ألن هللا 

  م الغیبة.حرمھا، والغیبة حرمھا هللا عز وجل، كم دلیل ؟ الخطبة كلھا أدلة على تحری
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حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك الموت قد      

تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیّس من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموت، 

   رب العالمین.والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على هللا األماني، والحمد �

* * *  

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن ال إلھ إال هللا ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده      

ورسولھ، صاحب الخلق العظیم، اللھم صِلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین 

  الطاھرین، وصحبھ أجمعین.

  من أعظم األخطار التي تھدد العالم اإلسالمي : الشقاء الزوجي

  أیھا األخوة،     

نَةً یَِجيُء أََحُدھُْم (( إِنَّ إِْبِلیَس یََضُع َعْرَشھُ َعلَى اْلَماِء ثُمَّ یَْبعَُث َسَرایَاهُ فَأَْدنَاھُْم ِمْنھُ َمْنِزلَةً أَْعَظُمُھْم فِتْ 

ْقُت بَْینَھُ َوبَْیَن فَیَقُوُل فَعَْلُت َكذَا َوَكَذا فَیَقُوُل مَ  ا َصنَْعَت َشْیئًا قَاَل َویَِجيُء أََحُدھُْم فَیَقُوُل َما تََرْكتُھُ َحتَّى فَرَّ

  أَْھِلِھ قَاَل فَیُْدنِیِھ ِمْنھُ أَْو قَاَل فَیَْلتَِزُمھُ َویَقُوُل نِْعَم أَْنَت)).

  [ مسلم عن عن جابر ]

الم اإلسالمي الشقاء الزوجي، جنود إبلیس كثیرون جداً، كل یبدو أن من أعظم األخطار التي تھدد الع     

جندي یأتیھ بمنجزاتھ، یقول لھ: لم تفعل شیئاً إلى أن یقول لھ أحدھم: فرقت بینھ وبین زوجتھ، لذلك قال 

  تعالى:

قُوَن بِِھ بَْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ(   ) ﴾102﴿ یُفَِرّ

  ( سورة البقرة)

د یفرق بین زوجین بكلمة، بكلمة غیر مدروسة، بكلمة ظالمة، بكلمة أي إنسان دون أن یشعر ق     

  عابرة، فھذا قام مقام إبلیس، أي من أعظم الكبائر أن تفرق بین زوجین.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا      

تقضي بالحق، وال یقضى علیك، وإنھ ال یذل من والیت، وال یعز من واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك 

عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح 

األعمال ال یھدي لصالحھا إال أنت، اللھم اھدنا ألحسن األخالق ال یھدي ألحسنھا إال أنت، اللھم أصلح 
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لذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، لنا دیننا ا

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، موالنا رب العالمین، اللھم اكفنا 

ك أعِل كلمة بحاللك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمت

الحق والدین، وانصر اإلسالم، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع األرض 

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم األكرمین.

 


