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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
 لهه، ُمِضل   فال هللا يهده من أعمالنا، وسيِ ئات شروِر أنفسنا من باهلل ونعوذُ  ونستهديه ونستغِفره، ونستعيُن به نحمُده هلل الحمد إنَّ 

ىربُّههه  أرسههل ه ورسههوله، عبههُده محمههدا   أن وأشههههد لههه، شههري  ال وحههده هللا إال إلههه ال أن وأشهههد ...لههه هههاد  فههال يضههلل ومههن  ِباْلُهههد 
ْوِعظ ةِ  و النُّورِ  ل ى و اْلم  ِقلَّة   الرُُّسِل، ِمن   ف ْتر ة   ع  الل ة   اْلِعْلِم، ِمن   و  ض  هاِن، ِمن   و اْنِقط اع   النَّاِس، ِمن   و  ُدُنهو    الزَّم  ِة، ِمهن   و  هاع  ُقهْرب   السَّ  ِمهن   و 

ِل... فهدى ر الضاللة، من به هللا األ ج   ُغلفا ، وقلوبا   ُصم ا ، وآذانا   ُعميا ، أعينا   به وفتح الغ ي، من به وأ رشد الع مى، من به وبصَّ
ح األمانة، وأد ى الرسالة، فبلَّغ ف  هللُا به الُغمَّة، ونص   صهلى اليقهين، أتهاه حتهى ربَّهه وعبد   جهاده، حقَّ  هللا في وجاهد األمَّهة، وكش 
 .كثيرا   تسليما   وسلَّم وأصحابه آله وعلى عليه هللا

ِل ركن  من أركهان اإلسهالم، عهن شههادة التوحيهد، ويومهها  أم ا بعد إخوة اإلسالم، فقد كان حديثنا معكم في اللقاء الماضي عن أوَّ
ل )ال إله إال هللا( ذكرنا شروطها ومعناها ومقتضياتها ولواِزمها، وتركنا الحديث عن شهطرها الثهاني إلهى  ثنا عن شطرها األوَّ تحدَّ

ر إال وُقِرنهه معهه، أال وههويومنا هذا، فاليو   م نتحدَّث عن معنى ومقتضيات ولواِزم ِشقِ ها الثاني الذ  ال ُتقب ُل إال بهه، وقلَّمها تُهذك 
 محمٌَّد رسول هللا... شهادة أنَّ 

دنا شروط ا لها، البدَّ أن تعلهم أخها اإلسهالم بهأنَّ تله  الشهروط نفسهها  تنطبهق علهى شههادة أنَّ عندما تحدثنا عن ال إله إال هللا، عد 
ا رسوُل هللا، فهي شروٌط عامَّة  منهاف   إخالٌص  -للش   مناف   يقينٌ  - لٌم بمعناها مناف  للجهللكامل شهادِة التوحيد: ))عِ  محمَّد 

...((  منهههاف   قبههول -للتهههر   منههاف   انقيهههاد -والكههره  غضللهههبُ  منافيههةٌ  محبَّهههة -للكههذب  منهههاف   صههدقٌ  -والريهههاء  للشههر ِ  ه وههههذللههرد 
 الشروط العام ة لن نشرحها فقد شرحناها في لقائنا الماضي، ومن أراد مراجعتها فليرِجع له.

ــ  ــا الخا ــةوأم  ههد رسههول هللا،ا معانيه ههد  بههِن عبههد هللا بههِن عبههد المطِلههب الهاِشههميِ   بههالنبي ِ  اإليمههانُ  ،فأولههها ، معههاني أنَّ محم  محمَّ
ا إنِسهم وِجنِ هم، قال ُكم   للا ِ  َرُسولُ  ِإنِ ي الن اُس  َأيَُّها َيا ُقل  )): تعالى القرشيِ  العربيِ  رسوال  للمكلَّفين جميع  : األعراف ]سورة ((َجِميًعا ِإَلي 

158.] 

َناكَ  َوَما))هللا بشير ا للمؤمنين ونذير ا للكهافرين:  هُ أرسل   َسل  َثرَ  َوَلِكن   َوَنِذيًرا َبِشيًرا لِ لن اسِ  َكاف ةً  ِإّل   َأر  َلُمـونَ  َّل  الن اسِ  َأك  : سهبأ ]سهورة ((َيع 

28.] 

ُسوَل للا ِ َوَخاَتَم الن ِبيِ ينَ ا َكاَن ُمَحم ٌد َأَبا َأَحٍد مِ ن م))ساالت: ات والرِ بوَّ ختم هللا به النُّ  َجاِلُكم  َوَلِكن ر     [.40]األحزاب:  ((رِ 

 تعههالى الههذين سههمعوا بدعوتههه إال أن يؤمنههوا بههه ويتعبَّههدوا هللاقبههل هللا مههن ال بههاد ، فههال ي  السههابقة جميههع الشههرائع تهنسهههللا هللا بشههريع
يَن ِعنَد للا ِ ): بشريعته اَلُم.. ()ِإن  الدِ  َُ َوُهـَو ِفـي اِِخـَرِة ِمـَن ) ،[19]آل ِعمهران: ( اإِلس  ـ َبـَل ِمن  اَلِم ِديًنـا َفَلـن ُيق  َر اإِلس  َتِغ َغي  )َوَمن َيب 
 [.85]آل عمران:  (ال َخاِسِريَن(
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َمُع ِبي أحد من هذه »: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا يقول وفي هذا  ُس ُمَحم ٍد ِبَيِدِه، َّل َيس  ، َوَّل َوال ِذي َنف  األمـة ّل َيُهـوِدي 
َحاِب النار َِ ِإّل  كاَن ِمن  َأ   ِسل ُت ِب ِمن  ِبال ِذي ُأر  ، ُثم  َيُموُت َوَلم  ُيؤ  َراِني  ُم حتى يكون سلِ المُ  دهينبغي أن يعتقِ   ومعتقدحقيقةٌ «. َنص 

ا  .ُمسِلم 

لَّ وأضلَّ  ب  كذ  لقد  نقول لكم: –أيُّها السادة  - لذل  رتهم بعهض القنهواِت التلفزيونيهة، تظاهمن وض  ر بالمشيخِة والِعلهم ممهن صهدَّ
ـاَلِم ِديًنـا َفَلـن ) مداهنهة  لليههود والنصهارى،وهللا !!! كهذبوا توصهل إلهى هللا قِ الطرُ  أن كلَّ وخرجوا يروِ جون ب ـَر اإِلس  َتـِغ َغي  )َوَمـن َيب 

َُ َوُهَو ِفي اِِخَرِة ِمَن  َبَل ِمن  صهراني ا، ولهم يهؤمن نمن سِمع برسالِة رسول هللا محمَّد، يهودي ا كهان أو  ،[85]آل عمران:  (ال َخاِسِريَن(ُيق 
كذَّب بها، فههذا كهافٌر ال يقبهل هللا منهه ذِله ، ألنَّهه بتكذيبهه لرسهول هللا محمَّهد، كهذ ب ب يسهى وكهذَّب بموسهى، ف يسهى  بدعوته، أو

صهلى هللا -هللا محمَّهد  بهاعهم، وتركهوا فهي شهرائعهم خبهر  وِصهفة  نبهيِ  آِخهر الزمهان، رسهولِ وموسى وغيرهم ِمهن األنبيهاء أخبهروا أت
ــاَ ُهُم ((قههال تعههالى:  -عليههه وسههلم َن ــوَن َأب  ــا َيع ِرُف َُ َكَم ــ ــاَب َيع ِرُفوَن ِكَت ــاُهُم ال  َن ــِذيَن ََتي  بصههفاِته يعرفههون رسههول هللا  .[20:األنعههام] ))ال 
صلى هللا عليه -شرائعهم، لذل  ال ُيقبُل إيماٌن بال إله إال هللا ممَّن سِمع بنبوَّة ورسالِة رسول هللا محمَّد  في كتبهم وفيالموجودِة 

قه ويشهههد أنَّههه رسههول هللا،  -وسههلم  -صههلى هللا عليههه وسههلم-فمههن سههلَّم لمهها جههاءت بههه رسههُل هللا، آمههن بههالنبيِ  إذا لههم يتَِّبعههه ويصههدِ 
قه وأطاعه.  وصدَّ

صههلى هللا عليههه - هللا رسههول أن  هريههرة أبههي عههن البخههار   وفههيقتضههي الطاعههة واإلتبههاع، ي -أيههها السههادة–اإليمههان والمحبَّههة و 
هه إال   الجنههة يههدخلون  تههيمَّ أُ  كههل»: قههال -وسههلم  ومــن الجنــة دخــل أطــاعني مــن»: قههال يههأبى  ومههن هللا رسههول يهها: قههالوا «أبههى نم 
ا رسهول هللان أعظم مقتضيات شهادة مِ ف... «أبى فقد عصاني هللا عليَ وسلم في جميـع مـا ى  ل   ة رسول هللاطاع: أنَّ محمد 

هـذا ل والمحب ـة اّلنقيـاد هـا تمـام التسـليم وتمـامُ مبعثُ  طاعـةً  ، طاعتـَالحيـاةسائر شؤون و  أمر بَ في أمور العبادة والمعاملة
 موضهعا   ثالثهين مهن أكثهر فهي رسهوله بطاعهة هللا أمهر "قد:  -رحمه هللا– تيمية بن اإلسالم شيهللا وفي هذا يقول ،الرسول الكريم

ُسوَل َفَقد  َأَطاَع للا َ َوَمـن  َتـَول ى َفَمـا )): تعالىقال ومخالفته"،  مخالفته بين وقرن  بطاعته، طاعته وقرن  القرآن، من َمن  ُيِطِع الر 
ِهم  َحِفيًظا َناَك َعَلي  َسل  ُسوُل )) وقال عزَّ ِمن قائل: [ 80]النساء:  ((َأر  َتُهوا َوات ُقـوا للا َ ِإن  للا َ َوَما ََتاُكُم الر  َُ َفـان  َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكم  َعن 

ِعَقاِب  فقال  -صلى هللا عليه وسلم- ة رسول هللاالهداية ثمرة من ثمار طاع -أيها األحبَّة–تعالى وجعل هللا [ 7]الحشر:  ((َشِديُد ال 
َتــُدوا(): تعههالى ــرِِه َأن  )) :قولههه تعههالىفههي ه جههزاء مخالفِتههجعههل هللا و  [.54]النههههور:  ()َوِإن ُتِطيُعــوُه َته  ــَذِر ال ــِذيَن ُيَخــاِلُفوَن َعــن  َأم  َيح  َفل 

َنٌة أَ   ...[63]النور:  ((و  ُيِصيَبُهم  َعَذاٌب َأِليمٌ ُتِصيَبُهم  ِفت 

نها فهي أصهلها وسهببها جلُّ ما نعانيه في حياتنا الشخصية، في أسِرنا، في عوائلنا ومجتمعاِتنا ِمهن ِفهت ن وعهذاب ومشهاِكل، لهو بحث
َنــٌة َأو  ُيِصــيَبُهم  َعــَذاٌب ))لرددناههها إلههى مخالفههة  أمههِر هللا تعههالى وأمههِر رسههوِله،  ــرِِه َأن  ُتِصــيَبُهم  ِفت  ــِذيَن ُيَخــاِلُفوَن َعــن  َأم  ــَذِر ال  َيح  َفل 

 ... [63]النور:  ((َأِليمٌ 
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 -صهلى هللا عليهه وسهلم-وأطهاع رسهول هللا  تعهالى مضمون لكل من أطهاع هللافهو  -إن أردته –الفوز الحقيقي والفالح العظيم 
م أمر هُمما على أمِر من سواُهما، قال تعهالى: َفـاِئُنونَ )) وقدَّ ََ ُهـُم ال  َلِئـ َِ َفُأو  َش للا َ َوَيت ق  َُ َوَيخ   [.52]النهور:  ((َوَمن ُيِطِع للا َ َوَرُسوَل

سهوتهم فهي الحيهاة أطاعوه وأحبهوه واتبعهوه، واتخهذوه أفالفائزون هم من  أمِر هللا تعالى وأمِر رسوِله،إن ُرمه  الفوز، فعلي  بتقديم 
ِخَر َوَذَكَر للا َ )كما أمر هللا تعالى:  َم اِ  َيو  ُجو للا َ َوال  َوٌة َحَسَنٌة لِ َمن َكاَن َير   [.21حزاب: ]األ (َكِثيًرا( )َلَقد  َكاَن َلُكم  ِفي َرُسوِل للا ِ ُأس 

هه الحههق ال يجههد فههي قلبههه أدنههى حههرج، وال الههذ  جمههع االنقيههاد والمحبههة تههرى حقيقتههه م يههار ا إليمههان المههؤمن، فههالمؤمن  يوهههذا التأس 
م علهى أمِرهمها أمهر  أحهد  أو قولهه،  -صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسهول مهن أوامهرِ  أمهر   تجهاهشعر في جوارحه بأ  تردد ي   فهال ُيقهدِ 

ـِرهِ )قال تعالى:  ِخَيَرُة ِمن  َأم  ًرا َأن َيُكوَن َلُهُم ال  َُ َأم  ِمَنٍة ِإَذا َقَضى للا ُ َوَرُسوُل ِمٍن َوَّل ُمؤ  َُ )َوَما َكاَن ِلُمؤ  م  َوَمـن َيع ـِ  للا َ َوَرُسـوَل
ِبيًنـا( تريهد أن تعهِرف حقيقهة إيماِنه   انظهر إلهى اسهتجابت  تجهاه أواِمهر هللا وأواِمهر رسهوله. كلَّمها  [.36اب: ]األحهز  (َفَقد  َضل  َضـاَلًّل مُّ

د وازداد تقديم الهوى على أمِر هللا تعالى وأمر رسوله، أما عنهدما يعلهو اإليمهان، عنهدما يشهتدُّ اإليمهان  ضُعف اإليمان ازداد التردُّ
د  وال ُملت ِفه، بل ُمسلِ م ا تسهليم ا...فترى المؤِمن ُيقِبل على أمر هللا تعال من مقتضهيات الشههادة لمحمهد فى وأمِر رسوِله، غير  متردِ 

 صهغير وكبيهر ودقيهق وجليهل امتثهاال  ألمهر هللا كهل : تحكهيم شهريعته، والتحهاكم إليهها فهي والرسهالةبالنبوة  -صلى هللا عليه وسلم-
ِمُنوَن َحت َى ) تعالى: ََ َّل ُيؤ  ـِليًما()َفاَل َوَربِ  َت َوُيَسـلِ ُموا  َتس  ـا َقَضـي  م  َنُهم  ُثم  َّل َيِجُدوا  ِفي َأنُفِسِهم  َحَرًجـا مِ   (ُيَحكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر َبي 
 [.65]النساء: 

البدَّ أن نحذِ ر من فتنتين خطيرتين وخطهأين عظيمهين يقهع فيهمها  -صلى هللا عليه وسلم-وهنا أيها السادة في باب اتباع النبيِ  
 وهو ليس بأهله:ادعى العلم أنَّه ن أقرَّ بجهله أو م   سواء  منهم كثيٌر من الجهال

ا إلهى رسهول هللا  أم ا أوّلها فهي فتنة التشكيَ في األحاديث الصحيحة صهلى -التهي صهحَّه عنهد أههل االختصهاص متن ها وسهند 
ِطـقُ  )َوَمـا)ونها ويكذِ بونها وهللا تعالى قال عن نبيِ هه: يردُّ . فترى بعض الجهلة أو أتباع الهوى -هللا عليه وسلم َهـَو   َعـنِ  َين   * ال 

ـيٌ  ِإّل   ُهوَ  ِإن   صهحه و  ثبتهه يشهككون فهي أحاديهث -ومهنهم مهن يتزي ها بهز ِ  العلمهاء-وتهرى الهبعض،  ؛[4-3]الهنجم:  (( ُيـوَحى َوح 
ُتهم في ذِل  ! -صلى هللا عليه وسلم-وثبته عن النبي   ما دعواهم في ذل  ! ما ُحجَّ

!! وفهههي الحقيقهههة ههههي ال تسهههتقيم مهههع  التهههي تتقلَّهههب فهههي ا راء  نفوسههههم المريضهههةو  عقهههولهم العفنهههةيهههدَّعون بأنَّهههها ال تسهههتقيُم عقهههال 
 م ياٌر على ما جاء به الشرع !! من قال بأنَّ عقل  اإلنساِن وهواه ، و واألهواء

فتَ من الفهم السقيِمقوًّل سدوكم ِمن عائٍب   يًدا *** َو

م طالما أنَّه صح متن   ‘القول ها خاطئ ها، لهذل  سديٌد حكيٌم ُمحك  ا، لكن الِعلَّة في فهم ، لكن الِعلَّة فهي تطبيهق مهن فهمهه فهم  ا وسند 
، فههو  )درء تعاُرض العقل والنقل( قال: " كلُّ الشهير في كتابه  -رِحمه هللا– شيهللا اإلسالم ابن تيمية أثر  ال يستقيم ظهاهره عقهال 

فليسه الِعلَّة في األثر الصحيح  ، أو أن المشكلة في الفهم الخاطئ لمعناه"نقال  أ  المشكلة بإسناِده ونقِله إما أنه غير صحيحف
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هه -أيههها األحبَّههة-فههتح هههذا البههاب ... و بههل بعقههول النههاس التههي لههم تعههي معنههاه ، فيههردون م(هههذا البههاب الههذ  أسههماه الههبعض )بالتوسُّ
ههة علميههة مقبولههة ِمههن نسهههللا  أو تخصههيغ  أو فهههم  لغههو   -صههلى هللا عليههه وسههلم-أحاديههث صههحَّه نقههال  عههن رسههول هللا  دون حج 

ة لهم سوى أنه لهم يسهتقم عقهال  بتقهديرهم، يتوسهمون فهي الحهديث أنهه غيهر منطقهي!! ويجعلهون عقهولهم  عربي مناسب.... ال حجَّ
  ِمن ذِل .عليه، عياذ ا باهلل ي دين هللا، بتحكيم الهوى باٌب خطيٌر لالنتقاص والطعن فحكم ا عليها، فهذا 

فهـي وهـي فتنـة يقـع فيهـا كثيـٌر ممـن يـد عي محب ـة النبـي،  - لى هللا عليَ وسـلم-تباع النبي  في باِب االثانية  وأم ا الفتنةُ 
 فتنُة اّلبتداع في دين هللا،

صههلى هللا عليههه -فههبعض النههاس تههراه يبتههدع فههي ديههن هللا، عبههادات  مخصوصههة وأذكههار ا بأرقههام  مخصوصههة، لههم يههأمر بههها النبههي 
أنَّ  -ههها السههادة أيُّ -، ولههم يخبرنهها بههها الصههحابة الكههرام مههن بعههده... واألصههل  -صههلى هللا عليههه وسههلم- ، ولههم تههرد عنههه -وسههلم

ال يقبهل مهن ال بههاد  -عهز وجهلأن هللا بهاعتقهادا جازمهها مقرونها بالعمهل أن يعتقهد   تقتضهي مهن المهؤمن (رسهول هللا شههادة )محمهد
بقوله أو فعله ؛  -صلى هللا عليه وسلم-ه رسول هللا تعالى ونقله لنا عهشر   مما نوال عبادة، إال إذا كان هذا التديُّ  وال طاعة   ربة  قُ 

به  ل  ولم يتوفه هللا حتى أكم   لم يكتمنا شيئ ا من ديِن هللا، ،تعالى عن هللا غٌ مبل ِ  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ألن  ، أو تقريره
مَ  الهدين، َيو  َمل تُ  ))ال  تُ  ِديَنُكم   َلُكم   َأك  ُكم   َوَأت َمم  ـاَلَم(( َلُكـمُ  َوَرِضـيتُ  ِنع َمِتـي َعَلي  س  رسهول هللا  غ  وبلَّهأكمهل هللا بهه الهدين، [. 3]المائهدة: اإلِ 
 ...تهمَّ  عن أُ ا عن قومه ورسوال  ما جزى نبي   ا خير  هللا عن  جزاه ف البالغ المبين،نمام  

 -صلى هللا عليه وسلم-شرعها رسول هللا بون لم ي  ب بها المتقر ِ ة يتقرَّ رب  دون، وكل قُ ها المتعب ِ د بِ تعبَّ ي   عبادة   كلُّ بَّة، ها األحِ لذل  أيُّ 
دون بها مؤزرون غير مهأجورين؛ ألنههم مردودة على أصحابها، مرفوضة من أهلها، والمتعب ِ  وصفها، فهي عبادةٌ  في أصلها، أو

صهلى هللا -ِمهن أن فاِعل هه يعتِقهد أن رسهول هللا ال يخلهوا وههذا  -صهلى هللا عليهه وسهلم-عبدوا هللا على غير ما شرعه رسهول هللا 
ر في  -عليه وسلم  ،-صهلى هللا عليهه وسهلم- رسهول هللا مما أتى بهأفضل يظن بأنَّه سيأتي ب ه، أو أنَّ  شيء  من الدينبالغِ قصَّ
إلنسهان أي ها كفٌر وال ياذ باهلل لو اعتقد ا المعتقداتُ  ، وهذه-سلمصلى هللا عليه و - رسول هللان أعلُم مِ  علَّمه هذا األمرأو أنَّ من 

هها بمعناهه ههر فهي بههالِغ شههيء  مهن الههدين، وهذا كنههه تعلهُم أيُّههها اإلنسههان بأنَّه  لههن تههأتي ا.منهها عالم  ... فههإذا كههان رسهول هللا لههم يقصِ 
، فعلهى مهاذا تتبهُع أولئه  -صلى هللا عليه وسهلم-بأفضل  مما أتى به رسول هللا، وال الذ  علم  هذه البدعة أعلم ِمن رسول هللا 

"مـن عمـل عمـال لـيس عليـَ أمرنـا :  -روحهي ِفهداه  –و القائهل المبتدعين وتأت بما لم يصح عن هللا تعالى وال عن رسهوله، وهه
 أ  مردوٌد باطل، يبِذل فاِعلُه فيه الجهد، وهو مردوٌد عليه ال ُيقب ُل ِمنه، موزوٌر مؤاخٌذ غير مأجور  وال مشكور... فهو رد".

 ون بسيرِته، المقتدون بهديه،سُّ ه المتأهم المتبعون لسنَّتِ فحق ا  المتَِّبعون له أتباعه، أم ا  -صلى هللا عليه وسلم-أحباب النبي أمَّا 
ولهو ظهنَّ بأنهه  والخهذالن العهذاب عليهها العبهد يسهتحق وضهاللة، بدعهة ُسهننه وتبهديل أمهره العالمون بأنَّ مخالفهة العاِملون  بشرِعه،

َذرِ ﴿ : يريد بذل  خير ا، قال تعالى رِهِ  َعن   ُيَخاِلُفونَ  ال ِذينَ  َفل َيح   [.63: النور]﴾  َأِليمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيَبُهم   َأو   ِفت َنةٌ  ُتِصيَبُهم   َأن   َأم 



 8من  6الصفحة  محمد رسول هللا شروطها معانيها مقتضياتها - (2)سلسلة أركان اإلسالم  :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 أّل: فأنـاديهم الضـال، البعيـر ُيـذاد كمـا حوضـي، عـن رجـالٌ  لُيـَذاَدن  »: قهال -صلى هللا عليهه وسهلم- أن رسول هللا حديث وفي
لوا قد إنهم: فيقال هلموا، ا  [.صهحيح مسهِلم] «!سـحًقا سـحًقا أّل: فـأقول أعقـابهم، علـى يرجعـون  ينالـوا ولـم بعـدك، بد  ُسهحق ا وبعهد 

لوا ديهن النبهي وهجهروا سهنَّته وابتهدعوا فهي ديِنهه،   -صهلى هللا عليهه وسههلم- النبهي أن عنهه، هللا رضهي أنهس وعهنألولئه  الهذين بهدَّ
ـــن»: قهههال ـــب فَم ـــنتي عـــن رِغ ـــي فلـــيس ُس انظهههر إلهههى نفِسههه  إلهههى حاِلههه  ومقاِلههه  وعباداِتههه  وأفعاِلههه  ، [رواه البخهههار   وُمسهههِلم]« من

هها  -صههلى هللا عليههه وسههلم-ومعامالِتهه ... وِقسههها علههى ُسههنَِّة رسههوِل هللا  ر دائمهها أن النبههي قههال لنهها ُمعلِ م   عــن رِغــب فَمــن»، وتههذكَّ
تهزام لن ة أههل االأهل السُّ حق ا، فلتعلم بأنَّهم  -صلى هللا عليه وسلم-إذا أردت أن تكون من أهِل محبَّة النبي  ،«مني فليس ُسنتي

وقوف على أمهر هللا ورسهوله، ال ُيفرِ طهون بتهر  أوامهر هللا ورسهوله، وال ُيفِرطهون حتهى يبلغهوا درجهة الغلهوِ  المهذموم، الهذ  نههى الو 
هر ؛ -صهلى هللا عليهه وسهلم-عنه النبهي  ن بعهِض م هن وِمهن ذِله  مها يكهون ِمه وحهذرنا ِمنهه كثيهر ا فههو بهاٌب خطيهٌر ِمهن أبهواِب الشِ 

ههف  بههها نبههي، ممهها قههد يكههون ِمههن أوصههاِف هللا  -صههلى هللا عليههه وسههلم-ُيفِرطههون  فههي محبَّههِة النبههي  فيِصههفونه  ال يِصههح أن يوص 
ففهي الحهديث الصهحيح الهذ  أخرجهه البخهار   -صهلى هللا عليهه وسهلم-تعالى، هؤالء وقعوا فهي محهذور  خطيهر نههى عنهه النبهي 

ـنَ  الن َصـاَر   َأط ـَرتِ  َكَمـا ِنـيُتط ُرو  "َّل  قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا  َيمَ  اب   َمـر 
ُد ]هللا[ َأَنا َفِإن َما دُ  َفُقوُلوا َعب  َُ". هللاِ  َعب  فمحبَّهة النبهي محبهة رسهوُل هللا، عبهُد هللا،... ال نِصهفه إال بمها ُيرضهي هللا تعهالى،  َوَرُسـوُل

محبٌَّة تتجلى بالطاعة، وبمعرفة فضل وحهقِ  النبهي وكثهرِة ، -صلى هللا عليه وسلم-والتزام بما أمر النبي  طاعة وتصديق  واتباع
علههى ذلهه ، كليلههة ويههوِم  -صههلى هللا عليههه وسههلم-رسههول هللا التههي حههضَّ فيههها والمواِسههم وبالههذات فههي األيههام ِذكههِره والصههالِة عليههه، 

التِ رِمهذ  عهن اإلمهام حيح الذ  أخرجه الجمعة، حيث تكون صالتنا معروضة  عليه يُردُّ علينا السالم، وفي الحديث الحسن الص
لُ  بن كعب، قال يا رسول هللا بي ِ أُ  ال ِتي ل     أجع  ا  ص  ، ُتك فى "إذاً : ق ال   ُكلَّه  ََ ََ  َوُيغ َفر َهم  ". َل ََ ب ]كان  يهذُكر هللا ويصهلِ ي علهى  َذن 

ههلُ  ههغ لههه مههن الههذِ كِر صههالة  عليههه، أجع  ههال ِتي ل هه    رسههول هللا، فسههأل النبههيَّ كههم ُيخصِ  هها  ص  ، ُتْكفههى إذا  : "ق ههال   ُكلَّه  هه   ههر ه مَّ ُيْغف   ل هه    و 
 [."ذ ْنب   

 الط ي ِب  بالَمعـــاشِ  َتحظـى وأردتَ    ***  اأَلقــرِب  بالَمقــاِم فـــوزاً  ُرمـتَ  إن

 َوُمَعــــذِ بِ  ُمـرِهــــقٍ  َهــــم ٍ  وزوالِ    ***   َوَمحِوها الذ نوِب  َسترِ  في ورغبتَ 

ـالةَ  َواغتِنِم َموّلكَ  *** داعيــــاً  الفضيلةِ  مواقيتَ  فاقِصد  الن بي على الص 

 على آِل إبراهيم، في العالمين  إنَّ   حميٌد مجيد...اللهمَّ صلِ  على محمَّد  وعلى آِل محمَّد كما صلَّيه  على إبراهيم و 

 أقول ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المست غِفرين.
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 :الثانية الخطبة
َنا َوَلَقــد  ): البرايهها رب ِ  وصههي ةُ  الوصههايا خيههرُ  هللا، عبههاد اصههطفى، الههذ  عبههده علههى وسههالم ا وصههالة   وكفههى، هلل الحمههد ــي   ال ــِذينَ  َو  
ــوا ــابَ  ُأوُت ِكَت ِلُكم   ِمــن   ال  ــب  ــاُكم   َق ــوا َأنِ  َوِإي   مههن والسههالمة الفههتن، مههن الِعصههمة هللا فبتقههوى  هللا، عبههاد هللا فههاتقوا ،[131:النسههاء] (للا َ  ات ُق
ن  :األحبَّة أيها بعد مَّاأ.. .الِمح 

، تتعلَّههق بههها قههد تصههُل واعلمههوا إخههوة اإليمههان بأننهها ونحههن نتحههدَّث عههن  حههقِ  محمههد  رسههول هللا، ال بههد  أن نعلههم  بههأنَّ هنهها  معههاص 
 بها إلى الكفِر وال ياُذ باهلل.بصاحِ 
ُلها صهلى هللا عليهه -أو االسهتهزاء بشهخِغ النبهي   -يهه وسهلمصلى هللا عل- هللا أو ما جاء به النبي   دينِ  من بشيء   االستهزاء أوَّ
فال يستقيم وعقُله المعوج  فتراه يسهتهز  بهه أو  -صلى هللا عليه وسلم-... بعُض الناس تراه يسمع حديث ا عن رسوِل هللا  -وسلم

َتُهم   َوَلــِئن))يسههخر ِمنههه، وهللا تعههالى قههال وقولههه الحههق:  ــا ِإن َمــا َلَيُقــوُلن   َســَأل  َعــبُ  َنُخــوُ   ُكن  َِ  َأِبــال ِ  ُقــل   َوَنل  َِ  َوََياِتــ  ُكنــُتم   َوَرُســوِل
ِنُؤونَ  َته  َتِذُروا   ّلَ  َتس  ُتم َقد   َتع  فُ  ِإن ِإيَماِنُكم   َبع دَ  َكَفر  ـنُكم   َطآِئَفـةٍ  َعن ن ع  ـِرِمينَ  َكـاُنوا   ِبـَأن ُهم   َطآِئَفـةً  ُنَعـذِ ب   مِ   – 65:التوبهة سهورة] ((ُمج 

66.] 

كفههٌر  -صههلى هللا عليههه وسههلم-أو بشههخغ رسههول هللا  -صههلى هللا عليههه وسههلم-فاالسههتهزاء والسههخرية بمهها صههحَّ عههن رسههول هللا 
 .وال ياُذ باهلل

، فذا  ال ُتقبُل منه في الدنيا توبهة، ألنَّ جرمهُه تعلَّهق بشهخِغ النبهي -صلى هللا عليه وسلم-وأشدُّ منه ُكفُر من يشِتُم رسول هللا 
ه في الدنيا، وأمُره ف  ي ا ِخرِة إلى هللا ورسوِله إن تاب عن ذِل .فكان الصاِرُم المسلول على سابِ  الرسول، حدَّ

 حكهم أن أو هديه، من أعلى -صلى هللا عليه وسلم- النبي هد  غير أن ومما ُيذكُر في هذا الباب أيها السادة، كفُر من اعتقد  
صهلى - الرسهول بهه جهاء ممها شهيئا   أبغهض مهن، وكهذل  شهأن حكمهه على الطواغيه كمحُ  لفضِ  يُ  كالذ  كمه،حُ  من أحسن غيره

  به، فهذا كفٌر وال ياُذ باهلل، ال يكون إال من الفسقة والمنافقين... عمل   ولو -هللا عليه وسلم

ههون بههه فههي جميههع شههؤون  هها فهههم يؤمنههون بههالنبي ويتأسَّ ههٌد رسههول هللا، أمهها المؤمنههون حق  هها أهههل اإليمههان، أهههُل ال إلههه إال هللا محم  أمَّ
ون حياِتهم، في اعتقاِدهم وعباداِتهم ومعامالِتهم وسياساِتهم وجهاِدهم... ي ؤمنون  ِبه وينُصرون دينه، ليس هذا وحسب، بل يضحُّ

ههد رسههول هللا، هكههذا كههان شههأن صههحابة رسههوِل هللا  ، -صههلى هللا عليههه وسههلم-بأنفِسهههم وأمههواِلهم وأهلههيهم ألجههِل ال إلههه إال هللا محم 
َُ ))وهكذا كان شأن التابعين ومن تِبعهم بإحسان  إلى يوِمنا هذا،   َنُهم  ُمَحم ٌد َرُسوُل للا ِ َوال ِذيَن َمَع اِر ُرَحَماُ  َبي  اُ  َعَلى ال ُكف  َأِشد 

ـُجوِد ذَ  َواًنا ِسيَماُهم  ِفي ُوُجـوِهِهم  ِمـن  َأَثـِر السُّ اًل ِمَن للا ِ َوِرض  َتُغوَن َفض  ًدا َيب  َراِة َوَمـَثُلُهم  ِفـي َتَراُهم  ُرك ًعا ُسج  ََ َمـَثُلُهم  ِفـي الت ـو  ِلـ
َرجَ  ٍع َأخ  ِجيِل َكَنر  ن  ـاَر َوَعـَد للا ُ ال ـ اإلِ  ُكف  ر اَع ِلَيِغيَظ ِبِهـُم ال  َِ ُيع ِجُب النُّ َتَو  َعَلى ُسوِق َلَظ َفاس  َتغ  ِذيَن ََمُنـوا َوَعِمُلـوا َشط َأُه َفآَزَرُه َفاس 

ًرا َعِظيًما ُهم  َمغ ِفَرًة َوَأج  اِلَحاِت ِمن   [.29]الفتح: ((الص 
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أولئه  الهذين آمنههوا بهدعوة الرسههل، ونصهروا دعههوة  األنبيهاء، سههقوا شهجرة إيمههاِنهم بميهاه الطاعههاِت الطهاِهرة، سههقوها حتهى اسههتغلظ ه 
ا منيعها يحمهي ديهن هللا، وديهن  رسهوِله ويحمهي أههل اإليمهان، أولئه  الهذين  ساقها وامتهدَّت أغصهانها وكُبهر ت أوراُقهها، فكانهه سهياج 

 ِجهاِده، أولئ  الذين امتثلوا محبَّة رسوِل هللا حق ا، وأولئ  هم أحباب رسوِل هللا حق ا...جاهدوا في هللا حقَّ 

أيها األِحبَُّة الِكرام، إخواٌن لكم، يقضون الليالي تحه األرض يحِفرون األنفاق والخناِدق، وفوق األرض ُيجاِهدون في سبيل هللا، 
، فإذا لم يكن -صلى هللا عليه وسلم-خيغ، والنفس والنفيس، ألجل ُسنَِّة رسول هللا يبذلون الُمه ج  واألرواح، يبِذلون الغالي والر 
 أولئ  أحباب  رسول هللا حق ا فمن أحباُبه !!

أولئ  برهنوا عن ِصدِق حبِ هم بعظيِم بذِلهم وتضحياِتهم، تحية  لهم على كهلِ  الجبههات، علهى جبههات الجنهوب فهي حمهاة، وعلهى 
وأخههغُّ بالههِذكر جبهههاِت الغههرب، جبهههاِت جبههاِل السههاِحل، ِتلهه  الجبهههات جبهههات الشههرق فههي ريههع حلههب، وعلههى جبهههات حلههب، 

 المنسيَّة التي تحمي ظهورنا...

جبههال السههاحل، معِقههل المجاهههدين، وموئههُل المههؤمنين، وحاميههُة ظهههِر المسههلمين... فيههها وهللا شههباٌب لههو رأيههتهم لعرفههه  معنههى قههول 
د ِ  ِمنْ » -صلى هللا عليه وسلم-النبي  دُّ  ، ب ْعِد  ي ُكوُنون   ن اٌس  ُحب ا ِلي ُأمَِّتي أ ش  ُدُهمْ  ي و  اِلهِ  ِبأ ْهِلهِ  ر آِني ل وْ  أ ح  م   ]رواه مسلم[« و 

 ومدوا للردى باعا فباعا*       **          موا للموت أجسادا سراعار 
 شراعا فردوس   فتنشر نحو  *      **      وطابه أنفس تصلى حروبا

 نخشى مع الموت اجتماعا فهل *   **      قضىونعلم أن آجاال ستُ 
 ر طيبها يمال البقاعانش  فيُ          **    *نصب له الدماء بكأس عز   
 في الوغى القه ضباعا سباعٌ *    **   وهنا في )الكبينة( مذ شهور
 زرعناه الرجال إذا تداعى*       **      وال تنس الجبال فكل شبر

 فنسمعها جوابا بل قراعا*        **       نداء جرح عنا حماةُ سمِ وتُ 
 ليرجع سعدها فيها اتساعا*       **         وللشهباء آمال تبدت

 ومنها الطيب في األنحاء ضاعا* ** وكل الشام روحي في فداها
 سنبلغه وجهدا مستطاعا*         **   ونعطي العز أيمانا غالظا
 *روحي لن تباعالغير هللا *        **     ونقتلع العدو وقد تمادى

 *]ِشعر األستاذ أحمد حسن مصطفى[
هم بمهدِد األرِض ومهدِد السهماء...  إنِ هي أسأل هللا تعهالى أن ينُصهرنا بأحبهاِب النبهيِ  الصهادقين، أن ينُصهر هم، وأن ُيثبِ هتهم، وأن يمهدَّ

نوا.  داع  فأمِ 


