
 

 

ََةَ انَ كَ مَ  يَ وَ بَ الن ََةَ ن َالس 
َوَ َةَ  َح  اهَ تَ يَ ج 

(1)َ

إنَّ الحمَد للَِّه، َنحمُده وَنستعينُه وَنستغفُره، وَنعوُذ باللَِّه مِن ُشروِر 

ُه فال ُمِضلَّ لُه، وَمن ُيضلِْل َفال  أنفِسنا ومِن سيِّئاِت أعمالِنا، َمن يهِده اللَّ

ُه وحَده َل َشريَك لُه، وَأشهُد أنَّ نبيَّنا  إَلَّ هاِدَي لُه، وَأشهُد أن ََل إلَه  اللَّ

دًا عبُده ورسوُله، صلَّى َم َتسلِيمًا  ُمحمَّ ُه عليِه وعىل آلِه وأصحابِه وسلَّ اللَّ

 كثيرًا.

: َأم اَبعد 

َه  فاتَّقوا ِه  ِعبادَ  -اللَّ رِّ والنَّجوى. -اللَّ ُبوُه يف السِّ
 حقَّ التَّقوى، وراقِ

هاَ :أي  سل مون  َالم 

من  فترة    حينِ عىل ،الحقِّ  ى ودينِ دَ بالهُ ملسو هيلع هللا ىلص  داً حمَّ ه مُ رسولَ  هُ اللَّ  َل أرس

 أشرقْت ف ؛رائعلشَّ  لتبديل  م ولِ لكَ  لِ ف  ريحوت بتُ الكُ  من روس  دُ وَ  سلِ الر  

 َل عَ وَج  ها،تاتِ بعد َش  هبا القلوُب  فْت وتألَّ  ،هاماتِ لُ بعد ظُ  ه األرُض برسالتِ 

 .هيف معصيتِ  قاءَ والشَّ  الَل والضَّ  ،هباعِ اتِّ ى والفالح يف دَ الهُ 

                                                             

 ( ُألقيت يوم الجمعة، السادس من شهر مجادى اآلخرة، سنة أربع وأربعين وأربع مئة وألف1)

 .من الهجرة، يف المسجد النَّبوي
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ًة عىل جَّ ُح  ؛هشرائعِ  ه، وخاتمةِ بِ تُ كُ  ه، وأفضلِ رساَلتِ  بأكملِ رب ه  أرسله

 .عًا للعذرطْ لق، وقَ الخَ 

حياُة  بهوظالم،  كلَّ  يلِّ جَ يُ الذي  ِي ْح وَ ال نورِ به جاء من عند ربِّ 

َيْمِشي بِِه فِي  َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه ُنوراً  َأَوَمن َكاَن َمْيتاً }قال تعاىل:  ،األرواح

نَْها َثُلُه فِي الظ ُلَماِت َلْيَس بَِخاِرج  مِّ  .{النَّاِس َكَمن مَّ

، ِي ْح الوَ  نَ  مِ ف إَلَّ عرَ تُ َل  والخيرِ  إىل الحقِّ  الهدايةِ تفاصيل و

ُكنَْت َتْدِري َما الكَِتاُب َوََل ِرَنا َما َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروحًا مِْن َأمْ }

  .{يَماُن َوَلكِْن َجَعْلنَاُه ُنورًا َنْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء مِْن ِعَباِدَناالِ 

وُح األميُن جبريُل عليه  فُسنَُّته َوْحٌي مِثُل القرآن، َنَزَل عليه هبا الر 

ُه َعَليَْك الكَِتاَب }: جلَّ شأنهالسالم، قال  ِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َوال َوَأْنَزَل اللَّ

نَّة باتِّ  ،{َلْم َتُكْن َتْعَلمُ  لف.والِحكمُة هي الس   فاق السَّ

 :جلَّ شأنهقال  ،دقحقٌّ وِص وأفعاله  عليه الصالة والسالم هُ أقوالُ ف

* َوَما َينْطُِق َعِن  َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى}

 .{إِْن ُهَو إَِلَّ َوْحٌي ُيوَحى * َهَوىال

للعقوِل واألصوِل، َل ُينكُِره َعْقُل َمن َعلَِم  موافٌق  ملسو هيلع هللا ىلص النبيوحديُث 

مِن ِدينه، وما افترَض عىل النَّاِس  ملسو هيلع هللا ىلص ه به رسوَلهالموِضَع الذي َوَضَع اللَّ 
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باَعه  فيما مِن طاعتِه، وَل َينِفُر منه قلُب َمن اعتقَد تصديَقه فيما قال، واتِّ

 .َحَكَم به

نَّةَ  الكتاَب  -َيْيِن ْح ه ُسْبَحاَنُه أنزل عىل َرُسوله وَ واللَّ  ، ومها - والس 

 هبما َوالَعَمَل  ه اِليَمانَ عىل عبادِ  هُ اللَّ  ، َوأوجَب قريناِن يف اَلحتجاِج هبما

يِن فهو كَمن و بَِما فيهَما، ق بينهما وَزَعَم أنَّ القرآَن َيْكفيه يف أمِر الدِّ َمن َفرَّ

باٌع لآلَخر،  ، فاتِّباُع أحِدمها اتِّ الكتاُب وُيؤمُن ببعِض الكتاِب ويكفُر ببعض 

سوُل  ُف الكتاُب أبدًا كما َل ُيخالِ َل يختلفان  عليه الصالة والسالم والرَّ

َكاَن مِْن ِعنِْد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلفًا َوَلْو }بعُضه بعضًا، قال تعاىل: 

 .{َكثِيراً 

ُه به أو َنَهى  ى عنهأو َنهَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  فكل  ما َأَمَر به   فهو مِثُل ما َأَمَر اللَّ

ت ك ٌئَ»: عليه الصالة والسالمعنه، قال  َم  و  ه  يَو 
ب ن  ذ  ك  ْنَي 

ْمَأ  ك  د  َأ ح  ك 
وش  ي 

ىَ ل  َاللَ ع  ت اب 
ْمَك  ب ْين ك  :َب ْين ن اَو  ول  ي ق  ي،َف 

يث  د  َب ح  ث  د  ح  ،َي 
ت ه  يك  ر  اَأ  ْدن  ج  َو  َم  ،َف 

ه 

َ م  ر  اَح  َم  إ ن  َو  َل 
،َأ  ْمن اه  ر  اٍمَح  ر  ْنَح 

َم  اَف يه  ْدن  ج  اَو  م  ،َو  ْلن اه  ٍلَاْست ْحل  َل  ْنَح 
ف يه َم 

َ ول  س  َاللَ اللَ  ر  م  ر  اَح  َم  ْثل 
َم   وُت بُ ثُ »رمحه اهلل:  ، قال الشوكاين)رواه أمحد(« هَ ه 

نَّ  يَّةِ ُحجِّ  رَ الُمطَ  ةِ الس   ََل ، وَ ةٌ يَّ ينِ ٌة دِ ورَ رُ َض  امِ كَ ْح األَ  يعِ رِ ْش تَ ا بِ ُلهَ اَل قْ تِ اْس ، وَ ةِ هَّ

  «.مِ اَل ْس الِ  ينِ ي دِ فِ  هُ ظَّ لَ  َح  َمْن ََل َلَّ إِ  َك لِ ي ذَ فِ  ُف الِ ُيخَ 
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ُه َنبِيَّه  يف أقوالِه وأفعالِه، وَحِفَظه من عليه الصالة والسالم َعَصَم اللَّ

ه، حتى َبلََّغ الرِّ 
ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل }سالَة أتمَّ البالِغ، َكْيِد أعدائِ َها الرَّ َيا َأي 

إَِلْيَك مِْن َربَِّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك مَِن 

داً »رضي اهلل عنها:  عائشةُ  ، قالْت {سِ النَّا َثَك َأنَّ ُمَحمَّ َكَتَم  ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َحدَّ

ا َأْنَزَل اللَّ  ُسوُل َبلِّْغ َما }ُه َيُقوُل: ُه َعَلْيِه َفَقْد َكَذَب، َواللَّ َشْيئًا مِمَّ َها الرَّ َيا َأي 

 نْ عَ  ا َبَلَغَك ذَ إِ »، قال األوزاعي  رمحه اهلل: )متفق عليه(« ةَ اآليَ  {ُأْنِزَل إَِلْيَك 

هِ  ولِ ُس رَ  هِ  وَل ُس نَّ رَ إِ ؛ فَ ِرهِ يْ غَ وَل بِ قُ تَ  نْ أَ  يَّاكَ إِ يٌث فَ دِ َح  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

 «.ىالَ عَ تَ  هِ اللَّ  نِ ُمَبلِّغًا عَ 

ثالً ؛ َضَرَب َنَفٌر من المالئكِة مَ ي العباِد إىل الجنَّةِ داعِ  ملسو هيلع هللا ىلص ي  بِ النَّ و

َمَثُلُه َكَمَثِل َرُجل  َبنَى َدارًا، َوَجَعَل فِيَها َمْأُدَبًة َوَبَعَث »فقالوا:  ،ملسو هيلع هللا ىلص للنَّبيِّ 

اَر َوَأَكَل مَِن الَمْأُدَبِة، َوَمْن َلْم ُيِجِب  اِعَي َدَخَل الدَّ َداِعيًا، َفَمْن َأَجاَب الدَّ

اَر َوَلْم َيْأُكْل مَِن الَمْأُدَبِة، َقا اِعَي َلْم َيْدُخِل الدَّ اُر االدَّ لَجنَُّة، ُلوا: َفالدَّ

دٌ  اِعي ُمَحمَّ داً ملسو هيلع هللا ىلص َوالدَّ َه، َوَمْن َعَصى َفَقْد َأَطاَع اللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَمْن َأَطاَع ُمَحمَّ

داً   .)رواه البخاري(« هَ َفَقْد َعَصى اللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ

بياٌن للقرآِن وَشْرٌح له، هبا ُيعَرُف ما ُأمجَِل فيه، ومنها ُتؤَخُذ  ملسو هيلع هللا ىلص وُسنَُّته 

ُل آُي الكتاِب عىل وُ  رائِع، وُتنَزَّ َوَأْنَزْلنَا }وِهها، قال تعاىل: ُج تفاصيُل الشَّ
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ُرونَ  ُهْم َيتََفكَّ َل إَِليِْهْم َوَلَعلَّ ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس َما ُنزِّ   .{إَِلْيَك الذِّ

ف تِه معبوَدهم وإلَههم أتمَّ تعريف، حتى  ملسو هيلع هللا ىلص عرَّ أصحاَبه وسائَر أمَّ

َفهُم األنبياَء  كأنَّهم َيَرْوَنه وُيشاهدوَنه بأوصاِف َكَمالِه وُنُعوِت  جاللِه، وَعرَّ

هم كانوا هم معهم، حتى كأنَّ مِ مَ عىل أُ  وُأَمَمهم، وما َجَرى لهم، وما وقعَ 

 بينهم.

َفهم مِن ُطُرِق الخيِر  رِّ دَ وَعرَّ ُ قِ والشَّ
ِ
ْفه نبيٌّ أل ها ما مل ُيَعرِّ

تِه يِقها وَجلِيلِ مَّ

 قبَله.

لوات، وَل  دِ دَ ما اهتَدى مسلٌم إىل عَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ ولوَل ُسنَُّة النَّبِ  ركعات الصَّ

كوات، وَل صفِة الحجِّ والعمرِة، وَل أحكاِم الُبُيوِع واألَ  ِة، حَ كِ نْ مقاديِر الزَّ

ين  َث عَ بَ  هَ اللَّ  نَّ إِ »رضي اهلل عنهما:  بن عمرَ قال ا، وغيِرها من تفاصيل الدِّ

 .«ُل عَ فْ يَ  اهُ نَ يْ أَ ا رَ مَ كَ  ُل عَ فْ ا نَ مَ نَّ إِ ئًا، وَ يْ َش  مُ لَ عْ  نَ ََل وَ  ملسو هيلع هللا ىلص داً مَّ حَ مُ 

رضي اهلل عنهما َفَسأَله عن شيء   نيْ َص بن ُح  ِعْمَرانَ وَأَتى رجٌل 

ُجل:  َثه، فقال الرَّ ثُ »فَحدَّ ِه وَ اِب تَ كِ  نْ وا عَ َحدِّ ثُ ََل اللَّ  اَل قَ ، فَ ِرهِ يْ غَ  نْ وا عَ  ُتَحدِّ

ِه َأنَّ َصاَلةَ  : َأَتِجُد فِي كِتَاِب مارضي اهلل عنه انُ رَ مْ عِ  َأْرَبعًا ََل  الظ ْهرِ  اللَّ

ا ذَ هَ  دُ جِ تَ : أَ اَل قَ  مَّ ا؟ ثُ هَ وِ حْ نَ وَ  اةِ كَ الزَّ  دُ دَ عَ وَ  اِت وَ لَ الصَّ  دُ دَ عَ ُيْجَهُر فِيَها؟ وَ 

  راً سَّ فَ مُ 
 ذَ  رُ سِّ فَ تُ  ةُ نَّ الس  وَ  ،َك لِ ذَ  مَ كَ ْح أَ  دْ قَ  هَ اللَّ  نَّ ه؟ إِ اللَّ  اِب تَ كِ  يفِ

قال  ،«َك لِ
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رُ ُتفَ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ اللَّ  ولِ ُس رَ  ُسنَّةُ »رمحه اهلل:  شيخ السالم ل  دُ تَ وَ  يِّنُهُ ُتبَ آَن وَ رْ القُ  سِّ

 .«نْهُ عَ  بِّرُ عَ تُ وَ  هِ يْ لَ عَ 

ُه الخلَق  ملسو هيلع هللا ىلص ي  بِ والنَّ  تِه، ومل ُيْحِوج اللَّ نيا واآلخرِة بُرمَّ إىل  جاء بخيِر الد 

َته عىل حفِظ ُسنَّتِه وتبليِغها إىل ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي  َحثَّ ان، لذا يَ أحد  ِسواه يف البَ  ُأمَّ

،»: قالف، الخلِق  ب 
ائ  َالغ  د  اه  َالش  غ  ل  ب  ي 

ََل  ب  ر  عٍََف  ام  ْنَس 
ىَم  ْوع  ل ٍغَأ  ب  )متفق « م 

 . عليه(

فاألخُذ به واجٌب عىل العباِد، وكل  ما َنَهى  ملسو هيلع هللا ىلص ي  وكل  ما جاء به النَّبِ 

َر منه َوَجَب اجتناُبه، قال  ُسوُل َفُخُذوُه }: عز وجلعنه أو َحذَّ َوَما آَتاُكُم الرَّ

 .{َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا

 ه بتصديِق قلبَ  اليقينُ  َلَ  إذا مَ إَلَّ  اليمانِ  حقيقةَ  العبدُ  غُ لُ بْ وَل يَ 

 ه، وملن أوامرِ مِ  لشيء   يف الذعانِ  دْ ردَّ تَ يَ  وملما جاء به،  يف كلِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ النَّ 

َما }: سبحانهبه، قال  بما أخبرَ  سليمِ من التَّ  جاً رَ ه َح د يف نفِس جِ يَ  إِنَّ

ِه َوَرُسولِِه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا ال ِذيَن آَمنُوا بِاللَّ َوَجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم ُمْؤمِنُوَن الَّ

اِدُقونَ   .{َوَأْنُفِسِهْم فِي َسبِيِل اللَِّه ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ

بل َل َيِصح  إيماُن عبد  حتى يتحاكَم إىل َشْرِعه وُسنَّتِه وما جاء به يف 

ين، ويكون مع ذلك ُمنْ  ْدِر بُحْكِمه، كلِّ صغير  وكبير  من أمِر الدِّ َشِرَح الصَّ
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َفاَل َوَربَِّك } يف نفِسه َحَرجاً منه، وُيَسلِّم ألمِره تسليمًا، قال تعاىل: وَل َيِجدُ 

ُموَك فِيَما َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ََل َيِجُدوا فِي َأْنُفِسِهْم َحَرجًا  ََل ُيْؤمِنُوَن َحتَّى ُيَحكِّ

ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيماً   .{مِمَّ

ومل يكِن الخلفاُء ، هلِنَتَّبِعَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نابفضله بعث لَ عز وجل  اللَّهو

مون كالَم أحد  عىل ُسنَِّة النَّبِ  اشدون ُيقدِّ رضي اهلل  ، قال عثمانُ ملسو هيلع هللا ىلص يِّ الرَّ

ََدَع ُسنََّة َرُسولِ »عنه: 
ِ
هِ  َما ُكنُْت أل  «.لَِقْوِل َأَحد  مَِن النَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

وعىل  ،ملسو هيلع هللا ىلص سولاتِّباع الرَّ  وجوِب ّيًا عىل ينِ قِ ُمتَّفقون اتِّفاقًا يَ  واألئمةُ 

بَّانيون، هذا النَّْهِج القويِم سارَ  العلماُء الرَّ
َع مَ ْج أَ »رمحه اهلل:  افعي  قال الشَّ  

هِ  ولِ ُس ُسنَُّة رَ  هُ لَ  ْت انَ بَ تَ اْس  َمنِ  نَّ ى أَ لَ عَ  ونَ مُ لِ ْس المُ   نْ أَ  هُ َيِحلَّ لَ  مْ لَ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

 «. د  َح ِل أَ وْ قَ ا لِ َيَدَعهَ 

ه، قال تعاىل: رِ وأم يف مجيعِ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ لنَّ عًا لِ بَ يكون تَ أن  عىل العبدجب يَ فَ 

ِه َوَرُسولِهِ } ُموا َبْيَن َيَدِي اللَّ ِذيَن آَمنُوا ََل ُتَقدِّ َها الَّ رمحه  كثير قال ابنُ ، {َيا َأي 

 يعِ مِ َج ي فِ  هُ لَ  عاً بَ وا تَ ونُ كُ  ْل بَ  ،هُ لَ بْ قَ  اءِ يَ ْش ي األَ وا فِ عُ ارِ َس  تُ : ََل ْي أَ »: اهلل

 .«ورِ مُ األُ 

 بن فال خيَر للعبِد فيه، قال سفيانُ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ وكل  َأْمر  بخالف ُسنَِّة النَّبِ 

هِ  وَل ُس نَّ رَ إِ »رمحه اهلل:  عيينةَ  َرُض ُتعْ  هِ يْ لَ عَ ُر، فَ بَ كْ األَ  انُ يزَ المِ  وَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ
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، وَ الحَ  وَ هُ ا فَ هَ قَ افَ ا وَ مَ فَ  ؛َهْديِهِ وَ  ِسيَرتِهِ وَ  ى ُخُلِقهِ لَ اُء، عَ يَ ْش األَ  ا هَ فَ الَ ا َخ مَ ق 

 «.ُل اطِ البَ  وَ هُ فَ 

نيا واآلخرة، قال  ملسو هيلع هللا ىلص ومخالفُة أمِره لِّ يف الد  عليه الصالة ُموِجبٌة للذ 

ْمر ي»: والسالم َأ  ال ف  ْنَخ  ل ىَم  َع  ار  غ  الص  َو  ل  َالذ  ع ل  ج  ، وهو رواه أمحد() «و 

ِه } قال عز وجل: سبٌب للخسارِة وُسوِء العاقبِة، َوَمْن َلْم ُيْؤمِْن بِاللَّ

ا َأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َسِعيراً   .{َوَرُسولِِه َفإِنَّ

 فما قامبقول  أو فِْعل  أو عقل  أو قياس   ملسو هيلع هللا ىلص يِّ النَّبِ  وَمن عارض ُسنَّةَ 

ُه عليه من تع ا }وتوقيِره، قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ ظيمِ بما أوجَبه اللَّ إِنَّ

رًا َوَنِذيراً  ُروُه  * َأْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمَبشِّ ِه َوَرُسولِِه َوُتَعزِّ لِتُْؤمِنُوا بِاللَّ

ُروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيالً   .{َوُتَوقِّ

يف  َك أو شكَّ  ،هبا ع عن األخذِ فَّ رَ أو تَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  ةِ نَّ عن ُس  ن أعرَض ومَ 

القيامة  يومَ  رَ سَّ حَ ؛ تَ أو الهوى بالعقلِ  عليه و اعترَض ، أه وما جاء بهكالمِ 

َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم فِي النَّاِر َيُقوُلوَن َيا } ،لت يداه من ذلكمِ عىل ما عَ 

ُسوََل  َه َوَأَطْعنَا الرَّ  .{َلْيَتنَا َأَطْعنَا اللَّ

وهو َيعَلُم؛ فذلك مِن  فَتَرَكه ملسو هيلع هللا ىلص يِّ وَمن استباَن له شيٌء من ُسنَِّة النَّبِ 

َكاَن  َلْسُت َتاِركًا َشْيئاً »رضي اهلل عنه:  ه، قال أبو بكرَزيِغ قلبِ 
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َيْعَمُل بِِه إَِلَّ َعِمْلُت بِِه؛ َفإِنِّي َأْخَشى إِْن َتَرْكُت َشْيئًا مِْن  ملسو هيلع هللا ىلص هِ اللَّ  َرُسوُل 

 .)رواه البخاري(« َأْمِرِه َأْن َأِزيغَ 

الً عليها فهو ُمستِحقٌّ للوعيِد  نََّة رغبًة عنها أو تفض  وَمن َتَرَك الس 

ديِد، قال  ن ي»: عليه الصالة والسالمالشَّ َم  ل ْيس  ن ت يَف  َس  ْن َع  ب 
غ  َر  ْن « م 

 وَ هُ  آنِ رْ ي القُ ي فِ ذِ الَّ  اُق فَ النِّ »رمحه اهلل:  قال شيخ السالم، )متفق عليه(

 «.ملسو هيلع هللا ىلص ولِ ُس ى الرَّ لَ عَ  اُق فَ النِّ 

وَل ُيخِرُج النَّاَس من ُظُلماِت الَحْيَرِة، وَل يأخُذ بأيديهم عند الِفتَِن 

ُك بُسنَِّة النَّبِ  وُلُزوُمها يف مجيِع  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ وكثرِة اَلختالِف بين النَّاِس إَلَّ التَّمس 

يَ»: عليه الصالة والسالم ، قالاألحوالِ  ْمَب ْعد  ْنك 
ع ْشَم  ْنَي  َم  ه  إ ن  ىَف  ي ر  س  ف 

واَ ك  س  م  ،َت  ين  ي 
ْهد  َالم  ين 

د  اش  الر 
اءَ  ف  ل  ن ة َالخ  س  يَو 

ن ت  ْمَب س  ْيك  ل  ع  يرًا،َف 
ث  فاًَك  اْخت َل 

ذَ  اج  اَب الن و  ْيه  ل  واَع  ض  ع  اَو   . )رواه أبو داود(« ب ه 

نوِب، قال  يورُث  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ النَّبِ  واتِّباعُ  ِه ومغفرَة الذ  : سبحانهمحبََّة اللَّ

ُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّه } بُِعونِي ُيْحبِبُْكُم اللَّ َه َفاتَّ ُقْل إِْن ُكنُْتْم ُتِحب وَن اللَّ

َه ََل ُيِحب   * َغُفوٌر َرِحيمٌ  ْوا َفإِنَّ اللَّ ُسوَل َفإِْن َتَولَّ ُقْل َأطِيُعوا اللََّه َوالرَّ

 .{اْلَكافِِرينَ 

بَع ُسنََّته فهو موعوٌد بالجنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ وَمن أطاَع النَّبِ  عليه الصالة  ة، قالواتَّ
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َال»: والسالم ون  ل  ْدخ  يَي 
ت  م 
َأ  ل  ب ى،ك 

ْنَأ  َم  َإ َل  ن ة  ِه، َوَمْن اللَّ  َقاُلوا: َيا َرُسوَل َج 

َالََيْأَبى؟ َقاَل: ل  خ  يَد 
ن  اع  ط  ْنَأ  ب ىم 

ْدَأ  ق  ان يَف  ص  ْنَع  م  ،َو  ن ة   .رواه البخاري() «ج 

ماِء إَلَّ عليه الصالة والسالم  ُوفَِّي وتُ  وما طائٌر ُيَقلُِّب جناَحْيه يف السَّ

ِة منه ِعْلمًا، وَعلََّمهم كِل عوِد، واألَ ياِم والقُ آداَب النَّوِم والقِ  َذَكر للُمَّ

ماَء،  ، والسَّ رِب، حتى التََّخلِّي، وَوَصَف لهم العرَش، والُكرسيَّ والش 

، وما فيه حتى كأنَّه رْأُي  اَر، والَجنََّة، ويوَم القيامةوالنَّ  والمالئكَة، والجنَّ

.  َعين 

عليه الصالة ب طَخ يوم القيامة،  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ والعباد مسؤولون عن النَّ  

عوِة والمشاقِّ  ك  ارَ بعد ُعُمر  مبَ  - الوداعِ  ةِ جَّ يف َح  اَس النَّ والسالم  من الدَّ

َ»: يف خطبته قالف ،- والمصاعِب  ْم ْنت  أ  ؟و  ون  ائ ل  َق  ْنت ْم َأ  َم  َف  ن ي، َع  ل ون  ْسأ  َت 

ََقاُلوا ْغَت : ْيَت، َوَنَصْحَت،َنْشَهُد َأنََّك َقْد َبلَّ بَّاَبِة َ، َوَأدَّ َفَقاَل بِإِْصَبِعِه السَّ

َماِء َوَينُْكُتَها إَِلى النَّاِس: ْدَََيْرَفُعَها إَِلى السَّ َاْشه  م  ،َالل ه 
د  َاْشه  م   َث اَل ثَ َ-الل ه 

 .(رواه مسلم) «- ات  رَّ مَ 

عىل  ةُ جَّ به الحُ  ه حتى قامْت ْض بِ قْ ه أدَّى ما عليه، ومل يَ ه أنَّ له رب   دَ ِه وَش  

الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم }، العبادِ 

ََ.{اِلْساَلَم ِديناً 
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: سل مون  هاَالم  ،َأي   وبعد 

 سالةِ بالرِّ  هادةُ ه، والشَّ وحدَ  هِ للَّ  وحيدِ بالتَّ  هادةُ الشَّ  :السالمِ  دينِ  فأصُل 

ِه }خرى، قال تعاىل: حدامها دون األُ إِ  عُ فَ نْ َل تَ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص د  حمَّ لنبيِّه مُ  َفآمِنُوا بِاللَّ

 د  حمَّ ه لمُ قًا يف شهادتِ صادِ  وَل يكون العبدُ ، {َوَرُسولِِه َوالن وِر الَِّذي َأْنَزْلنَا

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع }له، قال تعاىل:  ه واَلنقيادِ باعِ  باتِّ إَلَّ  سالةِ بالرِّ  َمْن ُيطِِع الرَّ

، يَّن بهُيَتدَ  ه ِدينٌ ، وسيرُته وَهْديُ ةٌ يَّ عِ رْ َش  ةٌ جَّ ه ُح ه وأفعالُ أقوالُ و ،{اللَّهَ 

 متَحنون.ولون، وبه مُ ؤهم عنه مسيف قبورِ  ُق لْ والخَ 

َالرجيمأعوذَبالل هَمنَالشيطانَ

ِذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم مَِن } ُسوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَّ َه َوالرَّ َوَمْن ُيطِِع اللَّ

الِِحيَن َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيقاً  َهَداِء َوالصَّ يِقيَن َوالش  دِّ َذلَِك  * النَّبِيِّيَن َوالصِّ

ِه َعلِيماً ال ِه َوَكَفى بِاللَّ  .{َفْضُل مَِن اللَّ

ُه يل ولكم يف القرآِن العظيم  بارك  …اللَّ
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 انيةالخطبةَالثَ 

كُر لُه عىل توفيِقه وامتِنانِه، وَأشهُد أن  الحمُد للَِّه عىل إحسانِه، والش 

دًا  ََل إلَه إَلَّ  يمًا لَشأنِه، وَأشهُد أنَّ نبيَّنا ُمحمَّ
ُه وحَده َل شريَك لُه تعظِ اللَّ

ُه  عبُدُه ورسوُله، صلَّى  عليِه وعىل آلِه وأصحابِه وسلََّم تسلِيمًا كثيرًا.اللَّ

هاَالمسلمون: َأي 

، ملسو هيلع هللا ىلص كمنبيِّ  ةَ نَّ موا ُس ظِّ ، وعَ ه المتينلُ بْ ه َح ه فإنَّ اللَّ  بكتاِب اعتصموا 

، قال يف العاقبةِ  المةُ والسَّ  أِي يف الرَّ  ففي ذلك العصمةُ  ؛فيهاموا ما زَ والْ 

 نَ وولُ قُ ا يَ نَ ائِ مَ لَ عُ  نْ مِ  ىَض مَ  نْ مَ  انَ كَ »: رمحه اهلل هري  الز  
ِ
 ةِ نَّ الس  بِ  امُ َص تِ عْ : اَل

 .«اةٌ جَ نَ 

 أهلِ  حاجةُ ، وملسو هيلع هللا ىلص سوُل الرَّ  ا جاء بهمَّ ع ِق لْ من الخَ  ى ألحد  نَ َل غِ و

وَل ، أشدبل  ،راِب والشَّ  عامِ كحاجتهم إىل الطَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ نَّ ال ةِ نَّ ُس  إىل األرضِ 

 .موجودًة فيهم ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  ةُ نَّ ُس   ما دامْت إَلَّ  األرضِ  ألهلِ  بقاءَ 

 ؛ةِ يَّ لِّ بالكُ  ْت حَ مَ وانْ  من األرضِ  لِ ُس الر   آثارُ  ْت َس رَ إذا دَ  مانِ الزَّ  ويف آخرِ 

 .القيامةَ  أقامَ و يَّ لِ فْ والس   يَّ وِ لْ العُ  مَ العالَ ُه اللَّ  َب رَّ َخ 

الم عىل نبيِّه  ثمَّ اعلموا أنَّ  الة والسَّ َه أمركم بالصَّ  …اللَّ

https://a-alqasim.com/

