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ََََ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا

 ََََ ُد َأْن ََل إل   ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن َُْضِلْل  َْ َْْبُدُه ه َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا  َْ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش
 .َوَرُسولُهُ 

ا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ
 َْ َما رَِجاَلً )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقواْ   ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ََْلْيُكْم َرِقيبا(.  الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 
ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوًَل َسِدَداً  َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه * )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ

َِْظيما(.  ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً 
صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا،  َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمدأما بعد، 

 وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.

إليهم أرسل أن رحمة الله بعباده ن مِ  أنواْلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو أَْا المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه،  .1
دُ ، َي أمر دَنْم ودنياهم ما َنفعْم همليبلغو رسال  ْم َي اآلخرة،  ْم َي الدنيا، ونجاتُ  إلى ما َيه سعادتُ لوهم َو

ع ْام ُموحَّد تنتظم به مصالح األمة  ألن الناس مْما أوتوا من العلم والذكاء ََ َمكن أن تستقل ْقولْم بتشَر
العليم بمصالح خلقه، قال تعالى  ،ْقول البشر قاصرة، أما الله َْو الحكيم الخبير َإنْلى أحسن ما َكون، 

قال وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه إليهم،  الرسلف، ﴿أَل َعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾
 (.من ربكبلغ ما أنزل إليك  َا أَْا الرسولتعالى )

عة اإلسَم، كان اإلَمان بْم من أصول الدَن َي جميع الشرائع، ومن  ؛المكانة هبْذلما كان دور الرسل و  ْا شَر
آمن ﴿، قال تعالى َل َصح إَمان العبد إَل بهو ، أركان اإليمانركن من اإليمان بالرسل  تنص ْلى أنالتي 

 .﴾َل نفرق بين أحد من رسله ورسلهول بما أنزِل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومَئكته وكتبه الرس

، قال تعالى ﴿إنا أوحينا إليك كما عليه السالم الرسل نوح أول ومن مقتضياِ اإلَمان بالرسل؛ اإلَمان بأن .2
 ﴾.بعدهوالنبيين من  نوحأوحينا إلى 

ن أنس بن مالك رضي الله ْنه َي حدَث قول َيعتذر الشفاْة أن الناس َأتون إلى آدم ليشفع لْم ْو  :إليْم َو
 1.إلى أهل األرض بعثه الله رسول   أول  ، َإنه نوًحاائتوا 

، قال )صلى الله عليه وسلم( الرسل واألنبياء محمد   آخر   اإلَمان بالرسل؛ اإلَمان بأن ومن مقتضياِ .3
 .﴾و خ ات م  النَِّبيِ يناللَِّه  َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحٍد من رَجاِلُكْم َوَلِكن رُسولَ  ماتعالى ﴿
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 ... الحدَث.



إلى  َبعثه الله تعالى بشَرعة مستقلة لم تخل  أمة من رسول ومن مقتضياِ اإلَمان بالرسل؛ اإلَمان بأنه .7
عة َمن قبله ليجددها، قال الله تعالى ُْْبُدوْا اللََّه  أَنِ  ِفي ك لِ  أ مَّة  رَّس ولً َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ﴿ قومه، أو نبي َوَحى إليه بشَر ا

﴾، وقال َِ َْا و ِإن مِ ْن أ مَّة  ﴿ تعالى َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغو  .نَِذٌَر﴾ ِإَلَّ خَ َِي

وإن ، وهي الدْوة إلى توحيد األلوهية، دعوة الرسل واحدة ومن مقتضياِ اإلَمان بالرسل؛ اإلَمان بأن .5
ل إلـٰه إل أنا ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إَل نوحي إليه أنه دل ْلى ذلك قوله تعالى اختلفأ شرائعْم، 

 .﴾ِشرعة ومنهاجالكل جعلنا منكم ﴿، وقال تعالى ﴾فاعبدون

، وحباهم قدرة ْلى بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة الرسل  ومن مقتضياِ اإلَمان بالرسل؛ اإلَمان بأن  .4
من المَئكة رسَ ومن  يصطفيالقيام بأْبائْا والصبر ْلى مشاقِ ْا، َلسيما أولو العزم منْم، قال تعالى ﴿الله 

 ﴾.الناس

َل و  ، ليس لْم من خصائص الربوبيةمخلوقون الرسل بشر بأنومن مقتضياِ اإلَمان بالرسل؛ اإلَمان  .4
ْند ومنزلة وهو سيد المرسلين وأْظمْم جاًها  - )صلى الله ْليه وسلم(نبيه محمد لاأللوهية شيء، قال تعالى 

ُِ ِمَن اْلَخْيِر َوَماَلَ  و ل ْو ك نت  أ ْعل م  اْلغ ْيب   أ ْمِلك  لِنـ ْفِسي نـ ْفًعا و ل  ض رًّا ِإلَّ م ا ش اء اللَّه   لَّ ُقل ﴿ -الله   ْسَتْكثَ ْر
 .َُ ْؤِمُنوَن﴾ َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن أَنَْا ِإَلَّ نَِذٌَر َوَبِشيٌر ل َِقْومٍ 

من المرض والمِو والحاجة  الرسل تلحقهم خصائص البشرية ومن مقتضياِ اإلَمان بالرسل؛ اإلَمان بأن .8
 َوالَِّذيوالسَم َي وصفه لربه تعالى ﴿ إبراهيم ْليه الصَةالطعام والشراب وغير ذلك، قال الله تعالى ْن  إلى

َو ََْشِفين * َوالَِّذي  م ِرْضت  ُهَو َُْطِعُمِني َوََْسِقيِن * َوِإَذا  ُْ  ثُمَّ َُْحِييِن﴾. ي ِميت ِنيََ 
 1كما تنسون، َإذا نسيأ َذكروني. ، أنسىبشر مثلكمإنما أنا  : )صلى الله ْليه وسلم(وقال النبي 

 رسله بالعبودية لهصفوة وقد وصف الله تعالى الرسل عبيد لله،  ومن مقتضياِ اإلَمان بالرسل؛ اإلَمان بأن .9
إبراهيم وإسحاق  ْنَشُكورا﴾، وقال  ع ْبًداِإنَُّه َكاَن ﴿ ْليه السَمنو   ْن، َقال في سياق الثناء عليهم

عقوب  بن اْيسى  ْنَوََ ْعُقوَب أُْوِلي اأَلَِْدي َواألَْبَصار﴾، وقال  إبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاقَ  ِعب اد ن اَواذُْكْر ﴿ ْليْم السَمَو
م ﴿ ََْلْيهِ  ع ْبد  ِإْن ُهَو ِإَلَّ مَر ًَ ل َِبِني ِإْسرَائِيل﴾ أَنْ َعْمَنا  تَ َباَرَك محمد )صلى الله ْليه وسلم( ﴿ ْنوقال  ،َوَجَعْلَناُه َمَث

 .﴾لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن نَِذَرا ع ْبِدهِ  ََْلى الَِّذي ن زَل اْلُفْرقَانَ 
ليه ََ َجوز أن َُصرف لْم شيء من العباداِ، َل دْاء وَل ذبح وَل نذر وَل سجود وَل  َالرسل ْبيد لله، ْو
ة كما  غيرها من العباداِ، بل المستحق لذلك هو الله وحده، وهذا أمر ُم جمع ْليه َي جميع الشرائع السماَو

 .﴾فاعبدونإَل نوحي إليه أنه َل إل  ه إَل أنا  رسول﴿وما أرسلنا من قبلك من عالى قال ت

  َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا،  ولكمبارك الله لي
 وأستغفر الله لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية
من مقتضياِ أن اْلموا رحمكم الله ، َوحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعدالحمد لله  .10

 فضلنا بعض النبيين، كما قال تعالى ﴿ولقد بعض النبيين على بعضفضَّل الله  اإلَمان بأناإلَمان بالرسل؛ 
يسى وهم خمسة؛ أولو العزم  هم وأفضل الرسل، ْلى بعض﴾ ومحمد، صلى الله نو  وإبراهيم وموسى ْو

ي سورة الشورى، َي قوله  ْليْم وسلم، وقد ذكرهم الله تعالى َي موضعين من القرآن ؛ َي سورة األحزاب َو
ْم  َوِإذْ ﴿ ُْ ِإبـْر اِهيم  و م وس ى و ِعيس ى اْبِن م ْري م نُّوح  َوِمن  و ِمنك  َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِ يَن ِميثَاقَ  شرع لكم ﴿وقال تعالى  ،﴾و 

أن أقيموا الدَن وَل تتفرقوا  إبراهيم وموسى وعيسىوما وصينا به  إليكوالذي أوحينا  نوحامن الدَن ما وصى به 
 .﴾َيه

 تيقنْا، َنبغي لاإلَمان بالرسل،  مقتضياِ من مقتضياِ ة، َْذه ْشر أَْا المؤمنون وبعد لمؤمن أن َعلمْا َو
ق اإلَمان ، وتكون قدمه ثابتة ْلىْاحتى َكون راسخا َي ، ونرجُئ الكَم َي العشر المتبقية َي الخطبة طَر

 .ةالله، مراْاة لسنة تقصير الخطبالتالية بإذن 

  ََْلى النَِّبيِ  ََا ثم اْلموا رحمكم الله ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللََّه َوَم
ا الَِّذََن آَمُنوا َصلُّ  َْ ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أََ ُّ وا 

 وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. األئمة الحنفاء، أصحابه الخلفاء، 
 َن. اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحد 
  .اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن 
  .اَاهم ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر  اللْم َو
  اللْم إنا نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله

اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْمل، ونعوذ بك من  له، ما ْلمنا منه وما لم نعلم.وآج
اف مبتَنا. النار وما قرب إليْا من قول أو ْمل.  اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ْو

  لنا آخرتنا التي إليْا اللْم أصلح لنا دَننا الذي هو ْصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي َيْا معاشنا، وأصلح
ادة لنا َي كل خير، واجعل المِو راحة لنا من كل شر.  معادنا، واجعل الحياة َز

  .ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو
  نْى ْن الفحشاء والمنكر والبغي، َعظكم و ْباد الله، إن الله َأمر بالعدل واإلحسان إَتاء ذي القربى، َو

تذكرون، َاذكروا الله العظيم َذكركم، واشكروه ْلى نعمه َزدكم، وَلذِكر الله أكبر، والله َعلم ما  لعلكم
 تصنعون.
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