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  ِال ليل. كرِ مالحظة: ما  ين معكوفتين ] [ فهو شرح ُم رج في سياق ذ 

 الخطبة الولى
 المهتي   فهيو هللاُ  يهي ِ  مين أعمالنيا  وسييِّاات أنفسينا شيرور مين باهلل ونعوذُ  ونستغفره ونسته يه نحم ه هلل الحم  إنَّ 
ييً ا نبيَّنييا أنَّ  وأشييه   لييه شييريك ل وحيي ه هللا إل إلييه ألَّ  وأشييه  ُمرِشييً ا  وليًّييا لييه تجيي  فليين ُيضييِلل وميين  عبييُ ه ُمحمَّ
 الرسيالة فبلَّي  كون المشيرِ  كيِره وليو ُكلِِّه ال ين على لُيظهره الحقِِّ  ودين باله ى ربُّه أرسله وخليله  وصفيُّه ورسوله
 بمقتضيااا وعميل  هيا آمين َمين التوحيي   كلمية النيا  فيي وأقيام الُغمَّية  بيه هللا وكشف اأُلمَّة ونصح األمانة وأدَّى
 الُغيييرِِّ  وأصيييحابه الطييياارين الطيِّبيييين  يتيييه آل وعليييى علييييه وسيييالُمه ربِِّيييي فصيييلوات عظيميييا  فيييوزا وفييياز أفليييح فقييي 

لين  ارً ميذكِِّ  يقيول هللا تعيالى -إخو  اإليميان – أمَّا َبع  ُ  ال ين  يوم إلى  ُه اام واات ى دربهم على سار ومن الُمحجَّ
ه  َمن   َلَقد  )) الكيريم: وفضَله نَّتهمِ بعظيِم  المؤمنين عباَده ِمِنينَ  َعَلى ّللا  وًل  ِفيِهم   َبَعثَ  ِإذ   ال مهؤ  ِسهِهم   ِمن   َرسه فه لههو َأن   َيت 
ِهم   مه  َويهَزكِ يِهم   آَياِتهِ  َعَلي  ِكَتابَ  َويهَعلِ مههه َمةَ  ال  له  ِمن   َكانهوا َوِإن   َوال ِحك   [.164:عمران آل] ((مهِبين   َضََلل   َلِفي َقب 

المهيي ا   مييي  الرحمييةُ األُ  ... إنَّييه النبيييِّ  وتعقييل تيي  َّر ميينلِ  عظمييىال نعمييةالو  كبييرى ال ةنَّييمِ ال هيياإنَّ   أيهييا األحبَّيية أجييل
 للعالمين الذي أخرجنا هللا به من الُظلمات إلى النور بإذنه... 

ِمِنينَ  َعَليى ّللاَُّ  َميينَّ  َلَقي   ذذ  ويعرفييون  ة نَّييالمِ  ايذه يستشييعرون  اليذين اييم ورسيوله بيياهلل آمنيوا الييذين فيالمؤمنون     ال ُمييؤ 
ييين   َرُسييولً  ِفييييِهم   َبَعييثَ  ِإذ   ٱل ُميييؤِمِنينَ  َعَلييى ٱّللَُّ  َمييينَّ  َلَقيي   ذذ عمييية النِِّ  اييذه قيي رَ   يعرفيييون و  حسييبه  يعرفيييون     َأنُفِسييِهم   مِّ
 سيي،  خليق   عليى فيه ُعثر ول بخيانة  فُعرِ  وما كذب  عليه ُجرِِّب ماواو الذي   وأمانته ص َقه يعرفون  نسَبه 
    يذلككميا شيهِ   األميين بالصادق عن ام معروفال او  ل جريمًة  اقترف وما رًا سكِ مُ  تعاطى وما وثنًا   عبَ  ما

 .ه وأعوانهقبل أنصارِ بِغضوه مُ و  أع اؤه

بهإنَّه محمٌَّ  رسول هللا    الرسيالة لهيذه العظييم  األمير لهيذا واختياره تعليَميه  فأحسين وعلَّميه تأديَبيه  فأحسين هربُّ  أدَّ
َعُل و الكبرى  َلُم َحي ُث َيج   .ِرَساَلَتهُ ّللاَُّ أَع 

 علييهم يتليو ...بعي ام ميا ونبيأ  يينهم  ميا وحكيم قيبلهم  مين خبير فيه القرآن  اذا عليهم يتلو   آَياِتهِ  َعَلي ِهم   َيت ُلوذذ
َنها ه  ِكَتهاب  )) ؛اييةواله  العليم نيور إليى والضالل الجهل ظلمات من إلخراجهم القرآن َزل  ه َ  َأن  هِر َ  ِإَلي   ِمهنَ  الن هاَ   ِلتهخ 

نِ  النُّورِ  ِإَلى الظُّلهَماتِ  َعِزيزِ  ِصَراطِ  ِإَلى َربِ ِهم   ِبِإذ  َحِميدِ  ال   [.1:إ راايم] ((ال 
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ِّّيِهم  ذذ ََ ييُ    :َوُيي َكيي أخالقهيم  يَكِِّ َكيي نفوسيهم  ي  قليلييه كبييره وصيغيره  الشير  مين بطهارتهيا وقليوبهم عقييولهم ي
ي نفوسهم وطباعهم ب  هوكثير  َكِِّ  .األعمال فوسفاسِ  األخالق رذائل من طهارتهاي

َمةَ  ال ِكَتابَ  َوُيَعلُِِّمُهمُ ذذ يلُ  ِمين   َكاُنوا َوِإن  ذذ ة نَّ السُّ  مهموعلَّ  القرآن  علَّمهم    َوال ِحك   كيانوا وإن   ُمِبيين   َضياَلل   َلِفيي َقب 
 .بينمُ  ضالل   لفي -روحي ف اه  – هثِ مبعَ  قبل من
 فييييكيييانوا  منكيييرًا  رون نِكييييُ  ول معروفيييًا  يعرفيييون  ل الضيييالل  مييين غايييية فيييي رسيييول هللا مبعيييث قبيييل كيييانوا أجيييل 
 الكتياب  أايل مين بقاييا إل وعجَمهيم عيربهم  همفمقيتَ  األرض أايل إليى هللا نظير عميياء  وضاللة   جهالء  جاالية
 أوثييان  عبييادَ  اكنَّيي" : قييال عيين النبييي  سييأله لمييا النجاشيييَ  مخبييراً  - عنييه هللا رضييي - طاليي  أ ييي  يين جعفيير يقييول
يي فينييا هللا بعييث حتييى الفييواح   ونييأتي الييرحم  ونقطيي  الخميير  ونشييرب الميتيية  نأّييلُ   ميين بييه هللا فأخرجنييا  ًا محمَّ

َيمة ا ن وصححه أحم و  إسحاق  ا ن أخرجه]" النور إلى الظلمات  [. خ

ييي   رسيييول هللا  رحميييةٌ صيييلوات ربَّيييي عليييى مييين بعثيييه ربُّيييه ...  فصيييلوات ربَّيييي عليييى  ييي ر الييي ُّجى وعَليييِم الهييي ى محمَّ
َناكَ  َوَما)) للعالمين  َسل  َمةً  ِإل   َأر  َعهاَلِمينَ  َرح  لَ  ال هِِ  َتَبهاَركَ ))  مكلَّفيينلل نيذيرٌ  وكتابيه  [107:األنبيياء] ((ِلل  َقهانَ  َنهز   ال فهر 

ِد ِ  َعَلى َعهاَلِمينَ  ِلَيكهونَ  َعب  يًرا ِلل  ِِ واإلني  والِجين م َجيرب والعَ رسيالة الحيقِّ بشييًرا ونيذيًرا للَعي  هللا بعثيه  [1:الفرقيان] ((َنه
َناكَ  َوَما))  أجمعين َسل  يًرا َبِشهيًرا ِللن ها ِ  َكاف هةً  ِإل   َأر  ِِ َثهرَ  َوَلِكهن   َوَنه َلمههونَ  َل  الن ها ِ  َأك   َأيَُّهها َيها قههل  ))  [28:سيبأ] ((َيع 
وله  ِإنِ ي الن ا ه  كهم   ّللا ِ  َرسه  [.158:األعراف] ((َجِميًعا ِإَلي 

َنها الشيرائ : كيلَّ  وبشيريعته به هللا بفنسَ  َزل  ه َ  ))َوَأن  ِكَتهابَ  ِإَلي  ًقا ِبهال َحق ِ  ال  ههِ  َبهي نَ  ِلَمها مهَصهدِ  ِكَتهاِب  ِمهنَ  َيَدي  ِمًنها ال   َومهَهي 
ههِه(( َم  [48]المائيي  : َعَلي  ههولَ  يهِطههعِ  ))َمههن   طاعتَييه: الخلييقَ  وأليي سه َناكَ  َفَمهها َتههَول ى َوَمههن   ّللا َ  َأَطهها َ  َفَقههد   الر  َسههل  ِهم   َأر   َعَلههي 
َته ِ  ))َوَمهن   :واآلخير  الي نيا فيي بالخسيار  شيريعته عين خيرج مين عليى مَكيوحَ   [80]النساء: َحِفيًظا(( هرَ  َيب  هََلِم َغي  س   اْلِ 

َبههلَ  َفَلههن   ِديًنهها هههه  يهق  ِخههَرةِ  ِفههي َوههههوَ  ِمن  َخاِسههِريَن( ِمههنَ  اْل  يي    خييتم وعييال جييلِّ  اهللفيي  [85]آل عمييران:  ال   كييلَّ   رسييالة محمَّ
ههد   َكههانَ  َمهها)) :وجعلييه خيياَتم األنبييياء والمرسييلين  الرسييالت ههولَ  َوَلِكههن   ِرَجههاِلكهم   ِمههن   َأَحههد   َأَبهها مهَحم   َوَخههاَتمَ  ّللا ِ  َرسه
َاب] ((الن ِبيِ ينَ   [.40:األح

]والحي يث  ((النهار دخهل إل بهي نيهؤمِ  ل ثهم ي  نصرانِ  ول يهود    بي يسمع ل)):  -روحي في اه  –وفي اذا يقول 

 .في صحيح اإلمام ُمسِلم[
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يي أعظييم ميينو حييقع عظيييم  عليييك ولرسييول هللا  اييذا نبيييُّ هللا   اييذا رسييول هللا  المسييلم أيهييا أن نييؤِمن بييه  وأن  هحقِِّ
ايو اليذي أوذي فيي هللا وصيبر هلل  ...هيمكلِِّ  الخلق إلى هللا أرسله ورسوله  هللا عب  هأنَّ  نعتق ُنص ِِّق رسالته  وأن 

وُملِِّك ما يشاء على أن يتر  تبلي  ايذا الي ين فيأ ى أن يتير  الي عو  إليى هللا وتبليي  الرسيالة  فيأ ى إلَّ أن يحميل 
 الرسالة التي أخرج هللُا  ها الخلَق من الُظلمات إلى النور...

هولَ  يهِطهعِ  َمهن  )) :هلل طاعيةٌ  طاعتيه فيإن  ليه ونطيي  نسيم  أن علينيا رسيول هللا حق من سه  َوَمهن   ّللا َ  َأَطها َ  َفَقهد   الر 
َناكَ  َفَما َتَول ى َسل  ِهم   َأر  وا   تهِطيعهو ه  َوِإن)) :لله ى سب  وطاعته  [80:النساء] ((َحِفيًظا َعَلي  َتده  وطاعتيه  [54:النور] ((َته 
ارينلل سييب  ًْا َعِظيًمههاَوَمههن  يهِطههِع )) :فييوِز فييي اليي َّ ههوَلهه َفَقههد  َفههاَْ َفههو  َ َوَرسه َاب] ((ّللا  وأي فييوز  أعظييم ميين    [71:األحيي
َهههاره )) :النعيييم فييي اآلخيير  فييي اليي نيا وجنَّيياتِ  النصييرِ  َن  ِتَههها ال  ههِر  ِمههن  َتح  هههه َجن ههات  َتج  ِخل  ههوَلهه يهد  َ َوَرسه َمههن  يهِطههِع ّللا 

ْه  َعِظيمه َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَ  ال َفو    .[13]النساء:(( ال 

ظييييِم فضيييله  كانييي  محبَّتيييُه عنيييوان ولعليييوِِّ شيييأنه ولع  ايييذا النبيييي الكيييريم صييياح  الُخُليييق القيييويم ... لكراميييِة قييي ره
ِن نييان  محبَّييٌة ل يكتمييل اإليمييان إلِّ إن فاقيي  محبَّيية اليينف  والِوليي ان ا لطريييق الجِ ومفتاًحيي  إليمييانل والخلييِق والِخييالَّ

 -صيلِّى هللا علييه وسيلَّم  – النَِّبيِِّ  َم َ  ُكنَّا َقالَ  -رضي هللا عنه  – ِاَشام     نِ  هللاِ  البخاريِّ عن َعب  ِ أجمعين  وفي 
ولَ  "َيا : -رضي هللا عنه وأرضاه  -ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ   ال َخطَّابِ    نِ  ُعَمرَ  ِ َي ِ  آِخذٌ  َوُاوَ   ِمهن   ِإَلهي   َأَحهبُّ  َلَن تَ  للاِ  َرسه
ء   كهل ِ  ِسي" ِمن   ِإل   َشي  ِِ  َل " : -صلِّى هللا عليه وسلَّم  – النَِّبيُّ  َفَقالَ  َنف  ِسي َوال  ه َ  َأَحهب   َأكههونَ  َحت هى ِبَيهِد ِ  َنف   ِإَلي 
ِس َ  ِمن   نَ  َفِإن هه " :ُعَمرُ  َلهُ  َفَقالَ  "َنف  ِسي ِمن   ِإَلي   َأَحبُّ  َلَن تَ  َوللاِ  اْل   : -صيلِّى هللا علييه وسيلَّم  – النَِّبييُّ  َفَقيالَ  "َنف 
نَ "  .[إ غ ا رسول هللا أح َّ إليك من نفسك اآلن يا ُعمر اّتمل ايمانك وتمَّ احساُنكأي ] ."عهَمره  َيا اْل 

كهم  َحت هى َأكههونَ " : - روحيي في اه  – َقيالَ  :َقيالَ  –رضيي هللا عنيه  – َعين  َأَني   وفي البخياري ومسيلم  ِمنه َأَحهده  َل يههؤ 
َمِعينَ  ِه ِمن  َواِلِدِ  َوَوَلِدِ  َوالن اِ  َأج   "َأَحب  ِإَلي 

َيل الخيير والتوفييُق فيي الي نيا كيان و   الفضل العمييمكان و   فمتى تمكَّن  اذه المحبَّة ِمن القل   كان الثواب الج
ههتهم   ِإن   قهههل  ))واآلِخيير  بمحبَّيية هللا لييك أيهييا الُمسييلم  ن  كهمه  َفههات ِبعهوِني ّللا َ  تهِحبُّههونَ  كه ِبههب  ه  يهح  ه  ذهنهههوَبكهم   َلكهههم   َوَيغ ِفههر   ّللا   َوّللا 

  [31:عمران آل] ((َرِحيم   َغفهور  
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فييي البخيياري ومسييلم أنَّ ف ر ميي  محبوبييه ويلتحييق بييه يييوم القياميية وكييان ِميين ثمييراِت تلييك المحبَّيية أنَّ الُمِحيي َّ ُيحَشيي
ياَعةُ  َمتَيى" :فقيال علييه وسيلِّم و و صلَّى هللاُ  النبي سألرُجاًل  تَ  َميا": َقيالَ  ؟"هللاِ  َرُسيولَ  َييا السَّ يَ د   َميا": َقيالَ  "َلَهيا أَع 
تُ  يَ د  م   َولَ  َصياَل    َكِثييرِ  ِميين   َلَهيا أَع  هتَ : َقييالَ  "َوَرسيوَلهُ  هللاَ  ُأِحي ُّ  َولِكنِّييي َصيَ َقة   َولَ  َصييو  هَت". َمههن   َمههعَ  "َأن  َبب   قييال َأح 
 مههن مههع المههرء: )) -صههل ى للا عليههه وسهل م – النبهي قههال بمهها فههرَحهم اْلسهَلم بعههد المسههلمون  فهر  فمهها: أني 
  .]مسن  أحم [ ((أحب

ومييا أدرا  مييا ِصيي ق إنِّهييا المحبيية هييا المحبَّيية الصييادقة وثماراييا العظيميية  هييا المحبَّيية ومييا أدرا  مييا المحبَّيية!! إنَّ إنَّ 
 المحبَّة؟!!

َموا  وُنهييوا فيياجتنبوا  إنَّهييا المحبَّيية التييي ادعااييا كثيييرون  ولييم ييينجح فييي امتحانهييا إل  إنَّهييا محبَّيية ميين أِمييروا فييالت
 -رحمهيم هللا  – التيابعين مين وغييره البصيريُّ  الحسينالقليلون  إنَّها محبَّة من نَجح في المتحان اليذي قيال عنيه 

هتهم   ِإن   قهل  : )اْلية بهِ  للا فابتَلهم ورسوِله للا محب ة أقوام   "اد عى:  ن  كهمه  َفهات ِبعهوِني ّللا َ  تهِحبُّهونَ  كه ِبهب  ه  يهح  ]آل  (ّللا 

 "[31ِعمران:

محبَّيية ابههتَلهم للا بهههِ  اْليههة لكههي تظهههر حقيقههة المحبههينع حقيقههة مههن يههد عي محب ههة النبههيع فمحب ههة النبههيع 
ي والقت اء محبَّة النبي  محبَّة  الطاعة والتباع  محبَّيٌة محبَّية النبيي  ل محبَّة التشهِّي والمخالفِة وال ت اع   التأسِّ

َلييل  محبَّيية الصييادقين فييال  ستسييالم لُمييراد المحبييوبتظهير فييي كمييال ال الييذي علَّمنييا ميين ديننييا مييا يعِصييمنا عيين ال
 ول جفاء. فيها غلوَّ 

َلتييه حتييى يبليي   ييذِلك مبليي  الِشيير    عائييه أو  –صييلِّى هللا عليييه وسييلَّم  –ل غلييوَّ يرفيي  النبيييَّ  أعلييى ميين قيي ره ومن
ِل ه  َل  قهل  )) م حه بما لي  فيه  وهللا تعالى يقول وقوله الحيق: ِسي َأم  ًعا ِلَنف  ه  َشاءَ  َما ِإل   َضرًّا َوَل  َنف  هته  َوَلو   ّللا  ن   كه

َلمه  َغي بَ  َأع  ته  ال  َثر  َتك  رِ  ِمنَ  َلس  ِنيَ  َوَما ال َخي  وءه  َمس  ير   ِإل   َأَنا ِإن   السُّ م   َوَبِشير   َنِِ ِمنهونَ  ِلَقو    [188:األعراف](( يهؤ 

ِل ه  َل  ِإنِ ي ))قهل  ويقول عز  ِمن قائل:   ِمهن   َأِجهدَ  َوَلهن   َأَحهد   ّللا ِ  ِمهنَ  يهِجيَرِنهي َلهن   ِإنِ هي قههل   * َرَشهًدا َوَل  َضهرًّا َلكهم   َأم 
وِنهِ  َتَحًدا(( ده  [22  21:الجن] مهل 

  ذا  المييرض القاتييل أنَّييه حييذَّرنا ميين الغلييوِِّ فييي األشييخا  واألفكييار – روحييي فيي اه  –وقيي  كييان ميين ايي ي النبييي  
ِإي هاكهم  َوال غهلههو  َفِإن َمها َهَلهَ  َمهن   )):  -صلوات ربِِّي وسالمه علييه – الذي فتك بأمَّتنا أفراًدا وجماعات  وفيه يقول
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ينِ  َلكهم  ِبههال غهلهوِ  ِفههي الههدِ  ذلييك فييي  نكييافييالغلو مييذموٌم وإن   [حيي يث صييحيح أخرجييه أحميي  وا يين ماجييهوال] ((َكههاَن َقههب 
ميين  –صييلَّى هللا عليييه وسييلم  –فمييا بالييك بميين ُيغييالي فيييمن اييم دون النبييي   –صييلى هللا عليييه وسييلَّم  –شخصييه 

 المشايب والقادِ  والساد ؟!!! 
بيا –روحي ف اه  -وق  روى البخاري أنَّه   مهاإن   مريمع ابن النصارى  أطرت كما طرونيته  ل)) :قال لنا معلًِِّما ومؤدِِّ

 ...صلَّى هللا على محمَّ   عب  هللا ورسوله...((ورسوله للا عبد: فقولوا عبدع أنا
 
هههودَ  للاه  َلَعهههنَ  ": لنيييا إلخيييال  التوحيييي  قيييال وايييو عليييى فيييرا  موتيييه معلًِِّميييا -روحيييي فييي اه  –ولكيييي ُيرشييي نا   َيهه  ال 

ِهوا َوالن َصاَرى  ِبَياِئِهم   قهبهورَ  ات َخ  .َمَساِجَد" َأن 
  وقالي : "قاليه رسيول هللا فيي مرضيه اليذي ليم يقيم منيه" وايو يميوت روحيي البخاري عن عائشةوالح يث أخرجه 
 ."َمَساِج َ  َأن ِبَياِئِهم   ُقُبورَ  اتََّخُذوا َوالنََّصاَرى  ال َيُهودَ  هللاُ  َلَعنَ " شر  والغلوِِّ باألشخا  قائال: ف اه ُيحذِّرنا مغبَّة ال

َعلهوا ل)) : -روحي في اه  – وقال ِر   َتج  ع َوَصلُّوا ِعيدًاع َقب  لهغهِنهي َصهََلَتكهم   َفإن   َعَلي  هثه  َتب  هتهم   َحي  ن   داود َأُ يو ]رواه . (( كه
 .صحيح[ بإسناد  
وحيييي ه  هلل الييي ين وإخيييال  هللا توحيييي  إليييى للييي عو أرشييي نا  هللا  شييييرع إلقامييية مبعيييو ٌ ال ايييو النبيييي أرشييي نا اكيييذا
 صيحيحٌ  الحي يثو ] ((وحد  للا شاء ما بل! دا؟نِ  هلل أجعلتني)): قال ا  وشِ  هللا شاء ما: أتاُه رجٌل فقال له  سبحانه

 [.رواه أحم  وا ن ماجه والطبراني
...  اكذا أرش نا حبي  ربِِّ العالمين إلى أن نحبَّه من غيِر غلوِّ  ول تع  

أين نحن من محبَّتيه ونحين  - صلَّى هللا عليه وسلَّم  -ولكن أل لي  ِشعري أين نحن من الغلو في محبَّة النبي 
اا!!  أثيرا فيي حيياتهم  ة النبييتيرى لسينَّ ونحن نرى الجفاء له ولسنَّته قائًما رائًجا شائًعا  ين المسلمين  ل نرى ِض َّ

ول فيي عبياداتهم ول فيي معيامالتهم ول فيي أخالقهيم... يتشيبهون ول في معاِشهم ول في ايااِتهم ول في سيلوكهم 
يون بمين ناصيبَ  !! والتوفييق مين هللا وأنِّيى لهيم؟ ويروميون اله ايية النبيي يعصيون أمير  ه العي اءبأع اء النبيي ويتأسَّ

وا تهِطيعهو ه  ))َوِإن  : وهللا تعالى يقول َتده ولِ  َعَلى َوَما َته  سه (( ال َبََلغه  ِإل   الر  يخالفون نهجيه ويتمنَّيون   [54]النور: ال مهِبينه
صيلى هللا علييه وسيلَّم  –يأتي منش ام لُيطربهم فيتميايلون عليى مي ح النبيي بع  ذلك التوفيق والنجاح والظَفر  ثمَّ 

 محبَّته!!يظنون أنهم  ذلك  لغوا  -

 كلُّهم يد عي وصًَل بليلى *** وليلى ل تدين لهم بوصل
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 –صيلَّى هللا علييه وسييلَّم  -تنظير فيي وجيه أحي ام فيال تعرفيه أمسيلٌم أم يهيودٌي أم نصيراني  ويي َّعي محبَّية النبيي 
!! 

 باتبيياع تكييون  تكييون بالتسييليم لُحكِمييه  –صييلَّى هللا عليييه وسييلَّم  – النبييي محبيية عالمييةَ  إنِّ   أخييا اإليمييان واإلسييالم
 ِفهي َلكههم   َكهانَ  َلَقهد  ))  ِمين أخالِقيه وعبادتيه وجهياده والكثيير القلييل فيي بيه والقتي اء بشريعته  العملتكون ب ته نَّ سُ 

ولِ  َوة   ّللا ِ  َرسه جهو َكانَ  ِلَمن   َحَسَنة   أهس  مَ  ّللا َ  َير  ِخرَ  َوال َيو  َاب] ((َكِثيًرا ّللا َ  َوَذَكرَ  اْل  مين كيان يرجيو هللا فال ي َّ  [.21:األحي
 له من محبَّة اإلتباع...

 فييو  المعيامالتو  العبيادات فيي  لغتيه إذا  ها العاملُ  لها  المظهُر لها  الناِصرُ  ته لسنَّ  مُ عظِِّ المُ  او للنبي المح 
يي عو ويطبِّقهيا   وزنياً  لهيا يقيم  ها  ويهتمُّ  يتعلَّمها و  عنها  يسأل عنها  ويبحث  ة النبيسن يقتفي األحوال  سائر

صيلَّى  -الصياِدُق فيي محبَّتيه لرسيول هللا   ُّ ِحيالمُ  الميؤمن اكيذايجااُ  في سبيل نشِراا وحمايتها  إليها وينُشراا  
 .–هللا عليه وسلَّم 

المحبَّية ول يعرفهيا   يي عي أتبيَ  نفسيُه اواايا وتمنَّيى عليى هللا األمياني ؛ذليك  فيذا  دعييع  وأمَّا من كان حاله غيرَ 
 ...ول تعرفه

 عليها بيِ نات  أصحابها أدعياءه والدعاوى ما لم يهقيموا 

يى بيالنبي  ول يتخلَّيق بيأخالق النبيي  ول يسيتنُّ بسينَّة  ي َّعي محبَّة النبي  ويتمايل طرًبا على ِذكير النبيي  ول يتأسَّ
 النبي...

َام بالُسي ايم -أيها اإلنسيان  –للنبي أال المحبَّة  رسيوله  تجيرُّد  عين لنَّة وأايل الطاعية وأايل التسيليم هلل و أايل اللتي
د  الهوى  ل  كثييًرا مين أصيولنا في شيء عن العادات والتقالي  التي ليس  من ال ين    تجرُّ   تلك العادات التي حوَّ

دِ ال ينييية إلييى مُ  النييا  خييييرام ول  مُ تييواِ ينها  مظييياِار مهرجانيَّيية  احتفالييية تفيييرِِّش األصييول الشييرعيَّة ميين مضيييام جييرَّ
وميين   وبييَذَل لمحبوبييه ميين أحيي َّ أطيياعَ و .. ... ميين أحيي َّ أطيياعَ ِرام وبعيي ام عيين ادعييائهمتنييبههم علييى حقيقيية عييوَ 

   -صلى هللا علييه وسيلم  -  َرُسول هللا: أنَّ  -رضي هللا عنه -َعن  َأ ي اريرَ    وفي البخاري أطاع النبيَّ أفلح
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لهوَن الَجن هَة إل  َمهن  أَبهى((: َقالَ  )) َمهن  َأَطهاَعِني َدَخهَل : َييأَ ى َييا َرُسيول هللا ؟ َقيالَ  . قييَل : َوَمين  )) كهلُّ أهم ِتهي َيهدخه
 .((ع َوَمن  َعَصاِني َفَقد  أَبىالَجن ةَ 

صييلَّى هللا  – النبييي أتييىتفسيييريهما مرسياًل عيين ُجبييير وقتيياد  أنَّ صييحا يًّا أخييرج ا يين كثييير والطبييري فييي  وفيي اييذا
 ولكين إلييك  وأنظير أخيرج حتيى نفسيي تطيي  ل  يتيي  فيي وأنيا ذكرتُيك كلميا هللا  رسيول يا: قائالً   -عليه وسلَّم 

َلتييك وعلييوَّ  وموتَييك مييوتي ذكييرتُ  إذا َنيي ُ  ذلييك دون  وأنييا من َنيياً  ح َل ذلييك  علييى شيي ي اً  ح  َوَمههن  )): تعييالى هللا فييأن
ههولَ  ّللا َ  يهِطههعِ  سه ينَ  َمههعَ  َفأهوَلِئهه َ  َوالر  َعههمَ  ال ههِِ ه  َأن  ِهم   ّللا  ههينَ  ِمههنَ  َعَلههي  يِقينَ  الن ِبيِ  ههدِ  ههَهَداءِ  َوالصِ  ههاِلِحينَ  َوالشُّ ههنَ  َوالص   َوَحسه
 .[69:النساء] ((َرِفيًقا أهوَلِئ َ 

َميييون أمييره  وُيحييييون سييينَّته  مميين   -صيييلَّى هللا عليييه وسيييلَّم – اللهييم اجعلنيييا مميين يسييييرون علييى اييي ي النبييي يلت
يِقينَ  النَِّبيِّييينَ  ِميينَ  َعَلييي ِهم  َأن َعمييَ   الَّييِذينَ وُيجاايي ون لنصييرِ  دينييه  مميين تحشييُرام ميي   يي ِِّ ييَهَ اءِ  َوالصِِّ يياِلِحينَ  َوالشُّ  َوالصَّ

 ...َرِفيًقا ُأوَلِاكَ  َوَحُسنَ 

  لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.أقول ما تسمعون وأستغفر هللا 



 12من  9الصفحة  بين الغلو والجفاء محبة النبي  :الجمعة خطبةعنوان 

 

 

 الخطبة الثانية:

 َوَلَقههد  ) :البرايييا رب وصيييِّة الوصييايا خييير هللا  عبيياد  اصييطفى الييذي عبيي ه علييى وسييالًما وصييال ً  ىوكفيي هلل الحميي 
َنا ي  ينَ  َوص  ِِ ِكَتهابَ  أهوتههوا ال  ِلكهم   ِمهن   ال  هوا َأنِ  َوِإي هاكهم   َقهب   صيمةُ العِ  هللا فبتقيوى  هللا  عبياد هللا فياتقوا [131:النسياء]( ّللا َ  ات قه
ييا. الِمَحيين نِميي والسييالمة تن الِفيي ميين إخييو  اإليمييان فيياعلموا أن محبَّيية هللا هللا ورسييوله ليسيي  قييول باللسييان  بعيي  أمِّ

ف فقط   ل اي قوٌل واعتقاٌد وعمل  اي طاعٌة لألوامر واجتناٌب للمنهيات  وايا ايي ذكيرى المولي  النبيوي الشيري
تتجيي د ميي  شييهِر ربييي   األنييور لتحييرِِّ  األشييجان فييي قلييوب الُمحبِّييين الصييادقين  فيجيي دوا البيعيية لنبيييهم علييى اتبيياع 
سنَّته ونشراا والجهاِد دفاًعيا عنهيا  وبهيذه المناسيبة أحببي  أن أسيمعكم قصيي ً  مين روائي  شيعر الشييب أ يو معياذ 

 : قائال -صلِّى هللا عليه وسلَّم  – نبيينبِّه فيها لحقيقة محبَّة ال –حفظه هللا  -زيتون 

     هللا رسول عذًراذذ 
 

 األمَج ِ   القويمِ  النِّهجِ  صاح ِّ  يا
  ِ موحِِّ  وَ    ُمسبِّح     ُكلِِّ   إمامَ  و
 

 ِبِشرعة     للعالمينَ     ُمرسالً    يا
 الُمهت ي  نعمَ  َيغ ُ   َيلتَِمها    من
 

 ألمِّة     الكريمِ   الربِِّ   ِمنحةَ    يا
 السؤُددِ     َنيلِ    تحُلم  لم  لولهُ 

 

 ذكُرهُ  وَ   العظيمُ  الُخُلقُ  له َمن يا
 ن ي ُصبح   في شذاهُ  يفوحُ   ِعطرٌ 

 

 وا ُيهُ  الَوضيءُ  الوجهُ  له َمن يا
 الَفرَق ِ  ِمثلَ    ُيِش ُّ     للكائناتِ 

 

َيلَ   َعمايةً   الوجودِ   عينِ   َعن ِلُي
دِ    دونَ    الحيرانَ    َوُيصيِّرَ   تردُّ
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 ِبحبِّهِ   القلوبُ    َتشرََّف  َمن   يا
 األسع ِ    الَمقامِ   نحوَ   بهِ   َقَفََت

 

 ُغرفةً  سأغِرفُ  َأشواقي بحرِ  ِمن
 َأبج ي ِبِشعر     َتصبُغها  يمنايَ 

 

 َصبا تي   َبع َ   هللاِ   َرسولَ   َعلِِّي
 الَموِردِ    ِبعذبِ   َظَمأي   ها َأروي 

 

 إنِّني عذراً    هللاِ    حبي َ    لكن
 َي ي  في الَحيارى  قوافيَّ  َخأَلَت

 

 طاقةٌ    ِلمثلي   َال وَ   أقولُ   ماذا
 ُمحمَِّ ؟ العالمينَ   خيرِ  َوصفِ  في
 

 ُمبايعاً   إليكَ   وافى  َمن  كانَ   ِإن
 ِلَيهت ي   جاءَ   ُيمنا َ    ُمصافحاً  وَ 
 

 ُكلِِّها  الَفصاَحةِ   رغمَ   َيستِط  لم
 الَمشَه ِ  جاللِ  من لوجِهكَ   َوصفاً 
 فصاحتي َوضعفِ  ُعَجري  على فأنا

 سيِّ ي؟ يا أنا  من  علمي َوضايلِ 
 

 َوصَفكم  َينشرُ   رامَ  من  ياسيِّ ي
 !يبت ي؟  شيء    أيَّ   حقاً  سيحارُ 

 

 ِبشاعر     لس ُ   هللاِ   حبي َ   ُعذراً 
 َوَيقت ي    َيقتفيكَ     ُمح ع   لِكن

 

 ُمسن اً     ح يَثكَ     َنقلوا   ِبأئمِّة  
 الُمسن ِ  الح يثِ  حملِ  في والفوزُ 
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َنٌ     سؤالٌ    عن ي  سيِّ ي يا  مح
دِ      بكلِِّ     سأطرُحهُ     أسفاً   تجرُّ

 

 صادقاً   ُيحبُّكَ  من  ال  سيِّ ي يا
 ويعت ي  َيِغ ُّ   أو يكذبُ  و َيبغي

 

 ضاحكاً   يبِسمُ   الطاغوتَ   أُيهادنُ 
دِ     كالعاشقِ     وجِههِ   في  الُمتودِِّ
 

 رأيَته   أخاهُ     لقى    إذا    لكن
َِب ِ    كالَهصورِ     وأزب َ    أرغى  الُم

 

 صاِدقا  ُيحبُّكَ   من  ال  ياسيِّ ي
 المسج ِ  ِفناءِ   في  صراخاً   ُيعلي
 َيُشنُّها   أخيهِ    م    التِّحاورِ   عن َ 
 َتبُردِ    لم    ناُراا  ضروساً    َحرباً 

 

دٌ     إخواِنهِ      على     َنِمرٌ   متمرِِّ
دِ   لم  تراهُ      الَكفورِ   على و  يتمرَّ
 

 غادر    ع وِّ    عن  ويصَفحُ    يعفو
 الَي     مم ودَ    تراهُ    للُمجرمينَ 

 

 خطياة      َأيَّ      ينَ     لم  لكنَّهُ 
 َيقُص ِ  لم ِإن و جاَءت   مسلم    من
 

 ُعمُرهُ    يحبُّكَ   من ال سيِّ ي   يا
 تعبُّ ِ     ونِ     لهو     في   ُيمضيهِ 

 

 اله ى نِ ُسنَ  عن تلقاهُ    غفلة   في
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 المول ِ     يومِ    سوى   يستفيقُ  ل
 

ََداي  الولد ِ   يومُ   أتى   فإذا  ي
د      ينَ    ايمانَ  َغِرد   مغرِِّ  وم

 

 وانتهى الولد ِ   يومُ  انقضى وإذا
 الرِّدي الطِّب َ  تحملُ  حليمةُ  عاَدت

 

 باهلل

 قصي  ٌ    النبيِِّ   ح ُّ    ال   باهللِ 
 الُمنِش ِ    بصوتِ   نسمُعها َعصماءُ 

 

  باهلل
 َاريسةٌ     النبيِِّ    ح ُّ   ال  باهللِ 
ِّرٌ    و  ُمؤيِِّ ِ    لكلِِّ     ُته ى  َسكا
 

  باهلل
َينة      النبيِِّ    ح ُّ    ال باهللِ     
 غ ِ   في العواِصفُ  ستجعُلها ُنتفاً 
 

 ديانةً   النبيِِّ   ح ُّ   يُكن  لم  إن
 األرَش ِ    النَّبيِِّ   نهجَ     ها نحيي

 

 َحبَّنا  تذرو  الرِّيحُ  تأتي فلسوفَ 
 الَموِق ِ   َرمادُ   ُيذرى    كما   َذرواً 
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