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اإلسالم ال یقبل الخرافات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اإلسالم ال یقبل الخرافات - 008الرائعة :  - الدین والحیاة 

2019 -11-28  

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، أیھا األخوة الكرام : 

  اإلسالم ال یقبل ثقافة خرافیة، ال یقبل سلوكاً ال یتناسب مع منھج هللا  

  

  ال یقبل معتقداً خرافیاً، ال یقبل أضالیل، ترھات، ال یقبل الدجل أبداً  

  

فلذلك المؤمن علمي، أكبر مثل أضعھ بین أیدیكم الصحابة الكرام، عندما توفي ابن النبي علیھ الصالة  

والسالم إبراھیم لحكمة أرادھا هللا كسفت الشمس فقالوا: إن الشمس كسفت لموت إبراھیم، فلما سمع النبي 

بغي أن تنكسفا لموت واحد ھذا الكالم صعد المنبر وخطب الناس وقال: "إن الشمس والقمر آیتان ال ین

  من خلقھ".
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  لیتھ سكت لعّظمھ الصحابة أكثر، ال. 

ھذه أمانة علمیة، ھذه خرافة ال أصل لھا، ھذا وھم باطل، ھذا ادعاء ال یصح، ال یوجد إنسان مؤمن  

  عنده خرافات أبداً 

  

  دجل، خرافة، أوھام، أكاذیب، ھذا اإلسالم حاربھ أشد المحاربة، قال تعالى:  

  ﴿ َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْھَواَءھُْم لَفََسَدِت السََّمَواُت َواْألَْرُض َوَمْن فِیِھنَّ ﴾

  ]71ن: اآلیة [سورة المؤمنو

ونحن مسلمون، والقرآن بین أیدینا، والسنة بین أیدینا، ونحضر خطب الجمعة، ومعظم الناس یذھبون  

  إلى المشعوذین



3 

اإلسالم ال یقبل الخرافات   

  

ً مع زوجتي، الجن داخلون بي، یقول لك: ھذا یقول لك: مسحور، كتبوا لي ما  ء مالحاً، لست متفاھما

الشیخ یخرج الجني مني، كل ھذا خلط بخلط، خرافات ما أنزل هللا بھا من سلطان، لذلك ال یوجد مؤمن 

  دجال البد من األخذ باألسباب.

  

ن تعتقدوا بخرافات وأباطیل ودجل، والحقیقة أقول لكم ھذه الكلمة: وهللا ال یوجد مؤمن خرافي، إیاكم أ 

  ال یوجد شيء في اإلنسان أقبح من الجھل 
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  م شیئاً غیر صحیح.ال یوجد شيء أقبح من أن تتوھ 

  والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین . 

   

  المصدر

  العامة للمسلم.الحیاة  - 16الدرس :  - الحرام والحالل  -العبادات التعاملیة  -الفقھ اإلسالمي 

 


