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من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  ،حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن احلمد هللا

 .وأشهد أن حممداً عبُده ورسوُله ،إله إال اهللا وحده ال شريك له

، وشر األمور حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل )صلى اهللا عليه وسلم(أما بعد، فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد 

  .ضاللة يف النار

  ).وُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال متَُ (

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ (  ا رَِجاًال َكِثرياً َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا

 ).ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما* يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديداً (

رمحة اهللا بعباده أن بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم واعلموا أن من وأطيعوه وال تعصوه، قوا اهللا تعاىل وراقبوه، ات ،أيها املسلمون

  :مخسة عشر أمراالكتاب واحلكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني، واإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يقتضي 

وهو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر  ،ونسبه معرفة امسه: أوهلا .1

وإمساعيل من ولد إبراهيم عليه  ،بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ولد إمساعيل

 .بن عبد اهللا، وأنه من قريش ويكفي من هذا معرفة امسه، حممد .مالسال

، وهي كثرية، وأعظمها إنزال القرآن العظيم عليه، وانشقاق القمر له، اإلميان مبا جاء من دالئل نبوته )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .2

 .الغيبيات املستقبليةكثري من وحنني اجلذع إليه، وتسبيح الطعام بني يديه، ونبع املاء وتكثريه بني أصابعه، وتكثري الطعام القليل، وإخباره عن  

 .بنبوته ورسالته، وأنه نـيب رسول من عند اهللا حقا وصدقااإلميان  )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .3

اإلميان بأنه خامت النبيني، ورسالته خامت الرساالت، كما قال تعاىل ﴿ما كان حممد أبا أحد من رجالكم  )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .4

 .﴾وخاتم النبيينولكن رسول اهللا 

، ال نيب خاتم النبيينوإنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب، وأنا : )صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : ثوبان رضي اهللا عنه قال وعن

 1.احلديث... بعدي 

ل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمث:  )صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : رضي اهللا عنهما قال جابروعن 

  ؟اللَّـِبنةعت هذه ضِ هالَّ وُ : ة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولوننَ ــبِ ــلَ 

  2.خاتم النبيينفأنا اللَّـِبنة، وأنا : قال

ناسخة لـما قبلها من الشرائع، كشريعة عيسى وموسى عليهما الصالة والسالم،  شريعتهاإلميان بأن  )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .5

 .ومهيمنا عليهوأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنة عليها كلها، قال تعاىل 

ومن يبتغ ال دين مقبول عند اهللا إال دين اإلسالم، والدليل على ذلك قوله تعاىل  تهاإلميان بأنه بعد بعث )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .6

 .وهو يف اآلخرة من اخلاسرين فلن يقبل منهغري اإلسالم دينا 

ن بالذي أرسلت ولم يؤموالذي نفس حممد بيده؛ ال يسمع يب أحد من هذه األمة، يهودي وال نصراين، مث ميوت :  )صلى اهللا عليه وسلم(قوله  السنةومن 

 3.؛ إال كان من أصحاب الناربه

                                                 
  .على شرط مسلم: وقالوا» املسند«، وصححه األلباين، وكذا حمققو )5/278(وأمحد ) 4252(رواه أبو داود  1

ليكونن قبل املسيح : يقول )صلى اهللا عليه وسلم(واهللا لقد مسعت رسول اهللا : ولفظها) 2/103(وقد جاءت هذه اللفظة عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب يف املسند 

  .صحيح لغريه: »املسند«وقال حمققو . الدجال كذابون ثالثون أو أكثر
  .)2286(ومسلم ) 3535(واه البخاري ر  2
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 153(رواه مسلم  3
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 أكملتاإلميان بأنه بلغ الرسالة وأكملها، وترك أمته على البيضاء، والدليل على هذا قوله تعاىل ﴿اليوم  )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .7

 .عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا﴾ وأتممتلكم دينكم 

 - من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اهللا الفرية   يا أبا عائشة، ثالثٌ : كنت متكئا عند عائشة فقالت: روى الشيخان عن مسروق قالومن السنة ما 

ما أُنِزل  غلِّ بَـ يا أيها الرسول كتم شيئا من كتاب اهللا فقد أعظم على اهللا الفرية، واهللا يقول   )صلى اهللا عليه وسلم(ومن زعم أن رسول اهللا  –وذََكَرت منها 

 .1إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته

 2.وما حيرِّك طائر جناحيه يف السماء إال أذكرنا منه علما )صلى اهللا عليه وسلم(لقد ترَكنا حممد : عنه قال اهللاوعن أيب ذر رضي 

صلى اهللا عليه (يف حجة الوداع بأنه بلغ الدين، وكان عددهم حنوا من أربعني ألفا، فإنه لـما قال هلم النيب  )صلى اهللا عليه وسلم(وقد شهد الصحابة للنيب 

  تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب اهللا، وأنتم تسألون عين فما أنتم قائلون ؟:  )وسلم

  .نشهد أنك قد بلغت وأدَّيت ونصحت: قالوا

  4.اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثالث مرات: إىل الناس 3يرفعها إىل السماء وينُكـُتهافقال بإصبعه السبابة 

﴾، جميعااإلميان بعموم رسالته إىل اإلنس واجلن، قال تعاىل ﴿قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم  )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .8

 .﴾للعالمينوقوله ﴿وما أرسلناك إال رمحة 

على اإلسالم، فنزلت يف هذا آيات من سورة  ، فقد أتى بعض اجلن فبايعوا النيب »اجلن«للجن إىل اإلسالم يف سورة  وقد جاء ذكر دعوة النيب 

قالوا يا قومنا * فلما حضروه قالوا أنِصتوا فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين  القرآن يستمعون الجن من نفرا إليك صرفنا وإذاألحقاف وهي قوله تعاىل 

وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم  اهللا داعي أجيبوايا قومنا * إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم 

  .وجيركم من عذاب أليم

بدعوة الناس كافة كما أمره ربه، فدعا عشريته األقربني، مث كاتب ملوك العرب والفرس والروم، وكاتب النجاشي ملك  )هللا عليه وسلمصلى ا(وقد قام النيب 

 حفظوا السنةاحلبشة، ودعا اجلن إىل اإلسالم، وغزا من أجل تسهيل الطريق أمام الدعوة، مث سار صحابته على سريته من بعده، فدعوا إىل اهللا تعاىل، و 

كل مكان، وهدموا   والقرآن، وغزوا املرتدين، وقاتلوا من اّدعى النبوة، وفتحوا اآلفاق، ففتحوا الشام ومصر واملغرب، وفتحوا ُخراسان، ونشروا التوحيد يف

لنصرة اإلسالم مما هو ُمدوَّن يف بطون كتب التاريخ واحلديث، فرمحهم اهللا وجزاهم خريا، وجعل ما قدموا وما قّدمت األجيال بعدهم  الكثرياألصنام، وفعلوا 

  .يف موازين حسنا�م يوم القيامة

أن النيب صلى اهللا عله وسلم   ، عنهمااهللا رضي اهللا عن جابر بن عبداإلميان بأن هديه أكمل هدي، ف )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .9

 5.أما بعد، فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدِي هدُي حممد، وشر األمور حمَدثا�ا، وكل بدعة ضاللة: كان يقول يف خطبته

القيام حبقوقه، وعلى رأسها تصديقه، واالنقياد لشريعته، بفعل ما أمر، واجتناب ما �ى عنه وزجر، وكذا  )صلى اهللا عليه وسلم(ومن مقتضيات اإلميان بالنيب  .10

 ).صلى اهللا عليه وسلم(حمبته 

وأنه عبد هللا ال يُعبد، وقد جاء التصريح بذلك يف آيات كثرية، كقوله تعاىل يف أول سورة  ،اإلميان ببشريتهاإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم  مقتضياتومن  .11

 .ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى بعبدهأسرى  سبحان الذياإلسراء 

 عبد اهللا: ، فقولواعبدكما أطرت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنا   6ال تطروين: يقول )صلى اهللا عليه وسلم(مسعت النبـي : عنه قالرضي اهللا  عمروعن 

 7.ورسوله

 .واحدإلـٰهكم إلـٰه مثلكم يوحى إيل أمنا  بشرقل إمنا أنا لنبيه  تعاىلوقال 

                                                 
  .، واللفظ ملسلم)177، 287(ومسلم ) 4855(رواه البخاري  1
  .»املسند«، وحسنه حمققو )5/153(رواه أمحد  2
  .قاله النووي يف شرح احلديث. أي يقِلبها ويردِّدها إىل الناس مشريا إليهم 3
  .عن جابر رضي اهللا عنه) 1218(خرجه مسلم  4
  ).867(رواه مسلم عن جابر  5
  .»فتح الباري«اإلفراط يف املدح، انظر شرح اللفظة يف شرح احلديث يف  هواإلطراء  6
  ).2787(، والدارمي )1/23(واللفظ له، وأمحد ) 3445( البخاريرواه  7
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، وهكذا مجيع األنبياء واملرسلني، قال تعاىل آمرا ئااإلميان بأنه ال ميلك من خصائص الربوبية وال األلوهية شي يستلزم )صلى اهللا عليه وسلم(اإلميان ببشريته و 

قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء إن أنا إال نذير وبشري نبيه أن يقول للناس 

  .لقوم يؤمنون

، وأنه ال ميلك من خصائص الربوبية وال األلوهية شيء، فهو ال يعلم الغيب وال يتصرف يف )وسلمصلى اهللا عليه (فهذه اآليات وأمثاهلا تفيد بشرية النبـي 

  .الكون وال جييب الدعاء، بل عبد هللا مثلنا، وإمنا اختصه اهللا بالنبوة، وكذلك بقية األنبياء عليهم السالم

، اهللا سبيله من األخبار الدالة على سريته املباركة، وخصاله احلميدة، وجهاده يف اإلميان مبا صح يف سريتبالنيب صلى اهللا عليه وسلم  اإلميانومن مقتضيات  .12

 .وصربه وحتمله لنشر احلق

اإلميان مبا جاء من صفاته اخلَـلقية واخلُـُلقية، كصفة طوله وهيئته ومشيته، وصفة وجهـه الشريف ومجال اإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم  مقتضياتومن  .13

يف صفاته أهل العلم خلقته، وكذا ما حباه اهللا من أخالق عظيمة مل جتتمع ألحد غريه، كالصدق واألمانة والرحـمة وصلة الرحم والعفو وغريها، وقد صنف 

 .مصنفات كثرية اخلَـلقية واخلُـُلقية

فمن الذاتية خامت النبوة، وهو قطعة حلم ناتئة، صائص الذاتية والشرعية،  اخلمن  ورد يف حقهاإلميان مبا ومن مقتضيات اإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم  .14

  .عليها شعر، عند كتفه األيسر، حجمها قدر بيضة احلمامة

  .أنه تنام عيناه وال ينام قلبه الذاتية خصائصه ومن

 .الربكةعرقه وريقه من ما جعل اهللا فيما انفصل من جسده من ومنها 

أن اهللا أباح له منها يف الصوم يف حقه، و  1جواز الِوصالمنها مة عليه وعلى آل بيته، و حرَّ ـالصدقة مُ  ومنها أن، أنه ال يُــــوَرثفمنها خصائصه الشرعية أما و 

 .وكذلك دفنه يف املكان الذي قُِبض فيه، وغري ذلك من اخلصائص، اختصاصه بصحة نكاح من وهبت نفسها لهمنها و ، من أربع نسوة الزواج من أكثر

 ؛ أمورمن مخسة  معصوم وهو، 2اإلميان بعصمتهومن مقتضيات اإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم  .15

إن هو إال وحي يوحى﴾، وقوله تعاىل * كتمان، ودليله قوله تعاىل ﴿وما ينطق عن اهلوى من اخلطأ والنسيان وال معصوم يف جمال التبليغأوهلا أنه  .1

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس.  

من الوقوع يف الشرك قبل  )اهللا عليه وسلمصلى (، فقد ُعصم النيب من الوقوع يف الشرك؛ عصمته )صلى اهللا عليه وسلم(ومن جوانب عصمته  .2

اهللا  البعثة، فقد دلت النصوص الثابتة على أنه مل يسجد لصنم قط أو استلمه أو غري ذلك من أمور الشرك اليت كان يفعلها قومه، فقد كان يَعرف

هللا تعاىل، فقد استخرج اهللا حظ الشيطان منه مرتني،  بفطرته، وكان يتعبد اهللا يف غار حراء سنني عديدة ويفرُِده بذلك، وال غرابة يف ذلك التوحيد

  ).صلى اهللا عليه وسلم(ملا كان صغريا، ولـما كرب، وذلك يف حادثة شق صدره 

شاهدة على هذا، سواء  )صلى اهللا عليه وسلم(، وسرية النيب كبائر الذنوب؛ عصمته من الوقوع يف  )صلى اهللا عليه وسلم(ومن جوانب عصمته  .3

أما واهللا إين : ، ومل يكذب قط، وكيف تقع منه الكبرية وقد قال لصحابتهمر قط، ومل متس يده يَد امرأة قطبعدها، فإنه مل يشـرب اخلقبل البعثة و 

  3.ألخشاكم هللا وأتقاكم له

  .واألنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر اليت فيها رذيلة إمجاعا: اهللا رمحه القرطيبقال 

، أي الزنا، فقد حـمـى اهللا تبارك وتعاىل أصول نبينا من نسبه الذي تناسل منه من السِّفاحعصمة  ؛)اهللا عليه وسلمصلى (ومن جوانب عصمته  .4

 4.سفاح اجلاهلية، فلم خيالط نَسَبه شيء من ذلك، ال من جهة آبائه وال من جهة أمهاته، ومل يولد إال من نكاح كنكاح اإلسالم

  

                                                 
 .الِوصال هو أن َيِصل ِصيام اليوم باليوم الذي بعده بدون فطر، فرمبا صام يومني أو ثالثة 1
  .»لسان العرب«الِعصمة يف اللغة هي املنع والوقاية، انظر  2
  ).5063(رواه البخاري  3
  .الدمام –دار ابن القيم : ، الناشر)1051(، ص )صلى اهللا عليه وسلم(للحكمي، باب مولده » معارج القبول«بتصرف يسري من  4



 مقتضيات اإليمان بالمصطفى، صلى اهللا عليه وسلم: موضوع الخطبة

ينقلين عز وجل فاح، مل يزل اهللا مل يلتِق أبواي على سِ : يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما )هللا عليه وسلمصلى ا(والدليل على هذا قول النيب 

  1.من أصالب طيبة إىل أرحام طاهرة مصّفى مهذبا، ال تتشعب شعبتان إال كنُت يف خريمها

يكفي و يطول جدا،  )صلى اهللا عليه وسلم(، والكالم يف باب ُخُلق النيب من رذائل األخالق عصمته ؛)صلى اهللا عليه وسلم( ومن جوانب عصمته .5

، وحسبنا يف )صلى اهللا عليه وسلم(، وما من خلق سيء إال وقد نُــزِّه عنه )صلى اهللا عليه وسلم( القول بأنه ليس مثة صفة محيدة إال وقد حتلى �ا 

  .﴾وإنك لعلى خلق عظيم﴿لنبيه هذا الباب قوله تعاىل 

 به ونصروه وعزروه واتبعوا واجعلنا ممن آمنحتقيقها، و اإلميان �ا و أعاننا اهللا على من مقتضيات اإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم،  مخسة عشر مقتضىفهذه 

  .النور الذي أنزل معه، أولئك هم املفلحون

فاستغفروه، إنه هو الغفور وأستغفر اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا،  ولكمبارك اهللا يل 

 .الرحيم

  الخطبة الثانية

واإلميان �ا يعترب من حتقيق شهادة أن حتقيق هذه املقتضيات أن اعلموا رمحكم اهللا ف، احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد

  .حممدا رسول اهللا، فليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين، ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل

للََّه إن ا( ، فقالث بكم أيها املسلمون من جنه وإنسه مبالئكته املسبحة بقدسه، وثلّ ّىن ـأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثأن اهللا تعاىل مث اعلموا رمحكم اهللا 

ق لِ إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خُ : وسلمالنيب صلى اهللا عليه  وقال، )تسليماَوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

صل وسلم على عبدك  ، اللهم4)من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي فأكثروا عليَّ ، 3ةعق، وفيه الصَّ 2ض، وفيه النفخةــــآدم عليه السالم، وفيه قُبِ 

  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ارض عن التابعني ، و وارض عن أصحابه اخللفاء، ورسولك حممد

  .املوحديناللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك 

، اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا يف أوطاننا، 

  .كيده يف حنره  وردنفسه، بله شغَ االلهم من أرادنا وأراد اإلسالم واملسلمني بشر ف. على رعاياهم

ني يف هذا الوباء، اللهم إنه قد نزل يف املسلمني من الوباء ما ال يعلم شدته إال أنت، اللهم اكشف عنا البالء إنا مسلمون، اللهم ارحم من مات من املسلم

   .نقمتك، ومجيع سخطك وفجاءةاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك،  .مريضهمواشِف 

  .اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان .ص واجلنون واجلذام وسائر األسقاماللهم إنا نعوذ بك من الرب 

  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، ىب، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، يعظكم لعلكم إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد اهللا

  .واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعون

، وهي منشورة يف ، يف مدينة اجلبيل، يف اململكة العربية السعودية1442لعام  شعبانمن شهر اخلامس ماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة
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  .ذكر فضيلته بطيب مولده وحسبه ونسبه –الفصل الثاين ، »دالئل النبوة«أبو نعيم يف أخرجه  1
  .أي النفخة الثانية يف الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو الـَمـلك الـُمـوَكل بالنفخ يف الصور، فيقوم اخلالئق من قبورهم 2
  .بني النفختني أربعون عاماأي ُيصعق الناس يف آخر احلياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األوىل يف الصور، و  3
  ).16162(برقم » املسند«، وحمققو »صحيح أيب داود«وغريه، وصححه األلباين يف ) 4/8(رواه أمحد   4
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	قال القرطبي رحمه الله: والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا. 
	والدليل على هذا قول النبي (صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم يلتقِ أبواي على سِفاح، لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة مصفّى مهذبا، لا تتشعب شعبتان إلا كنتُ في خيرهما.  



