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ِِ ََّّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
 ََ ََ ِل َّْ  ِْ َُ ُد أَْن ََل إل   َلُه، َوَمْن  َْ َْْبُدُه َوَرُسولُهُ ه َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  .ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ أما بعد، 
 لة، وك َّ ضَلة َي النار.محدثة بدْة، وك َّ بدْة ضَ

ما  همليبلغو إليهم رسال أرسل أن رحمة الله بعباده ن مِ  أنواْلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، ْباد الله
دُ ، َي أمر دَنْم ودنياهم َنفعْم الناس مْما أوتوا من  ألنْم َي اآلخرة،  ْم َي الدنيا، ونجاتُ  لوهم إلى ما َيه سعادتُ َو

ع ْام ُموحَّد تنتظم به مصالح األمة ْلى أحسن ما َكون،  ْقول  َإنالعلم والذكاء ََ َمكن أن تستق َّ ْقولْم بتشَر
، العليم بمصالح خلقه، قال تعالى ﴿أَل َعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ ،البشر قاصرة، أما الله َْو الحكيم الخبير

 (.ربك منبلغ ما أنزل إليك  الرسول أَْا َاقال تعالى )وبين خلقه في تبليغ شرعه إليهم،  وسائط بين الله الرسلف

عة اإلسَم، التي   ؛المكانة هبْذلما كان دور الرس َّ و  كان اإلَمان بْم من أصول الدَن َي جميع الشرائع، ومنْا شَر
ول بما أنزِل آمن الرس﴿، قال تعالى العبد إَل بهَل َصح إَمان و ، أركان اإليمانركن من اإليمان بالرسل  تنص ْلى أن

 .﴾َل نفرق بين أحد من رسله ورسلهإليه من ربه والمؤمنون ك َّ آمن بالله ومَئكته وكتبه 

ي هذه الخطبة من مقتِياِ مقتِياِ  ْشرةِ ذكر َي الخطبة الماضية أَْا المسلمون، وقد تقدم  اإلَمان بالرس َّ، َو
 .ْاالكَم َي المقتِياِ العشرة المتبقية من نكم َّ

 ، إبراهيم ومحمد ْليْمانالخليالهما  قاطبة   الرسل   أفضل   ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأنأَْا المؤمنون،  .1
 الصَة والسَم، ألن الله لم َتخذ خليلين إَل هما ْليْما الصَة والسَم.

قد َِله الله ْلى َ، )صلى الله ْليه وسلم(محمد هو أفضل الخليلين  اإلَمان بأنومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛  .2
 سيد ولد آدم: )أنا )صلى الله ْليه وسلم(رهم، األنبياء وغيرهم، َْو إمامْم وسيدهم، كما قال ْم وآخِ  ميع الخلق أولِ  ج

 .1َوم القيامة(
األنبياء، وآمن ْليْا أكثر ما آمن ْليه البشر، وأْظمْا القرآن ه من كما اختصه الله بآَاِ تفوق تلك التي آتاها الله غيرَ 

م، ومن المعلوم أن آَاِ األنبياء انتْت بموتْم، أما القرآن َآَة خالدة.  الكَر
مع َيه ما تفرق َي غيره من األنبياء من  ْلى سائر األنبياء أن الله تعالى ج )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئ َّ تفِيله 

َْو خلي َّ الله، والله  -وهي أْلى درجاِ المحبة  -خلة    ال ُخلَّة والكَم والنبوة والرسالة، َأما ال الخصائص، وهو
: وقد اتخذ الله ْز )صلى الله ْليه وسلم(خليله، وهو َشترك َي هذه الخصلة مع إبراهيم ْليه الصَة والسَم، قال 

 2.صاحبكم خليالوج َّ 
رضت ْليه الصلواِ الخمس؛ َقد كلمه الله َوم وكذلك الكَم وهو َشترك َي هذه الخصلة مع ، ُْرِج به إلى السماء َو

 ْليه الصَة والسَم. موسى
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بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾، وقوله  النبيوأما وصفه بالنبوة والرسالة َمعلوم من آَاِ كثيرة، كقوله تعالى ﴿َا أَْا 
 ﴾.رسوال﴿وأرسلناك للناس 

، )صلى الله ْليه وسلم(ينا محمد    جتمع َي نبي قط إَل َي نب لَّة والكَم والنبوة والرسالة، لم تال خُ  ؛وهذه الصفاِ األربع
 وهذا من دَلئ َّ تفِيله ْلى سائر األنبياء.

قص الذين قصهم الله في كتابه، أفضل ممن لم ي   األنبياء أن ؛الفوائد التي ُتذكر َي باب التفِي َّ بين األنبياءومن 
 كره الله َي القرآن أْلى قدرا ِممَّن لم َذكره الله َيه.وذلك لشرف القرآن، َمن ذَ  ،1فيه نبأهم

اإلَمان ببعِْم والكفر ببعِْم  هوضد ،بهم جميعا من غير تفريق بينهماإليمان من مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ و  .2
اآلخر ولو كان نبيا واحدا، قال تعالى َي وجوب اإلَمان بجميع األنبياء ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 

يسى وما أوتي النبيون من ربْم  عقوب واألسباط وما أوتي موسى ْو ال نفرق بين أحد إبراهيم وإسماْي َّ وإسحاق َو
 .﴾مسلمون ونحن لهمنهم 

ر رحمه الله َي تفسير قوله تعالى ﴿ ونتبرَّأ  ،ر ببعضفُ كْ َل نؤمن ببعض األنبياء ونَ : ﴾َل نُفر ِق بَيَن أحد منْمقال ابن جَر
ًِا من وكما تبرأِ  ،كما تبرأِ اليْوُد من ْيسى ومحمد ْليْما السَم وأقرِ  بغيرهما من األنبياء،  بعٍض ونتولى بع

، بل نشهد لجميعهم أنّهم كانوا رسل  الله وأنبياء ه ،وأقرِ  بغيره من األنبياء الله ْليه وسلم( )صلىالنصاَرى من محمد 
 انتْى. .ثوا بالحق والهدىــــع  ــــب  

َأما القرآن َجاء َيه ، ه منهم في القرآن أو صحيح السنةبمن علمنا اسم   اإليمان  ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛  .4
شر  ستةٍ ذكر  ونس  نبيا،ن َْو عقوب وإسماْي َّ وداود وسليمان وأَوب وإلياس َو وهم آدُم ونوح وإبراهيم وإسحاق َو

وسف وموسى وهارون  ُس وهوٌد وشعيٌب وصالٌح وذو الِكف َِّ َو يسى وال ِخِر واليسع ولوط وإدَر حيى ْو ا َو وزكَر
 ومحمد، صلى الله ْليْم وسلم تسليما كثيرا.

َراهيم بن َوسف بن إوقد جاء َي السُّ     نَّ     ة ذكر نب ي من األنبياء لم َأِ ذكره َي القرآن، وهو َوش                ع بن نون بن 
اة موسى ْليه  َعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخلي َّ ْليْم السَم، من أنبياء بني إسرائي َّ، وكان قائد بني إسرائي َّ بعد َو

 .الصَة والسَم
ن َي الكتاب والسنة سبعةٌ  ن َالحاص َّ أن ْدد األنبياء والرس َّ المذكوَر شَر  .ْو

ًَ من قَ ْبِلَك ﴿ وأما من لم نعلم اسمه من األنبياء َنؤمن به إجماَل، وقد أومأ القرآن إليْم َي قوله تعالى َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُس
ُْم ُْم من  ِمن ْ ََْلْيَك َوِمن ْ   ﴾.نـ ْقص ْص ع ل ْيك لممن َقَصْصَنا 

منْم الرس َّ الذَن صرح القرآن ، رسل الله ثالثمائة وخمسة عشراإليمان بأن عدد ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛  .5
ًَ ْددهم تحدَد ْلى والدلي َّ والسنة بأسمائْم وقد تقدموا، والبقية َل نعلمْم،   حدَث أبي أمامة رضي الله ْنه أن رج

 قال: َا رسول الله، أنبيٌّ كان آدم؟ 
 قال: نعم، معلٌَّم مكلَّم.

 قال: كم بينه وبين نوح؟ 
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 قال: ْشرة قرون.
 قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟

 قال: ْشرة قرون.
 قالوا: َا رسول الله، كم كانت الرس َّ؟

 1قال: ثَثمائة وخمس ْشرة، ج مًّا غفيرا.

م والسنة وهي ، صديق بما صح عنهم من أخبارهمالتومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛  .8 األخبار الواردة َي القرآن الكَر
ا،  يَ     المطْرة، واألخبار الصحيحة التي ذكرها أصحاب الس ِ  وأما والتي تتِمن قصصْم وخصائصْم، ر وكتب التاَر

ة ْن الرس َّ َي كتب أه َّ الكتاب والتي ليس لْا ما َعِدها من األخبار  الصحيحة المذكورة َي كتب األخبار المرَو
َعندئذ مسلمين الصحيحة  المسلمين َْذه َل َلزم المسلم تصدَقْا وَل تكذَبْا، إَل إن كانت مناَية لما َي كتب ال

تكذبوهم، وقولوا:  َل تصدقوا أه َّ الكتاب وَل: »)صلى الله ْليه وسلم(ي َّ ْلى ذلك قول النبي لوالد َجب تكذَبْا،
 2اآلَة.« ينا وما أنزل إليكمآمنا بالله وما أن زل إل

يسى، وليست التوراة واإلنجي َّ  اللذان ،ناالتوراة واإلنجي َّ األصلي ماأن زل إليْم ه بماوالمقصود  أن زلْا الله ْلى موسى ْو
ة التي بأَدي  اآلن.اليْود والنصارى  المحَر

 ، وأنْم بينوه بيانا شاَيا َلما أمرهم الله به اإليمان بأنهم بلَّغوا ما أرسلوا به على و ْفقومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛  .2
 ىلله عل حجة   كان الرس َّوبْذا  ﴾، المبينأحدا ممن أرسلوا إليه جْله، قال تعالى ﴿َْ َّ ْلى الرس َّ إَل البَغ  َسع

ن الناس ن ومنذَر زا حكيما﴾. لئال يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى ﴿رسَ مبشَر  وكان الله َْز

ن ودَلئ َّ، وهي األمور  ، وتسمى أَِا براهيما أيَّدهم الله به من آياتــــاإليمان بومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛  .2
ْا الله ْلى أَدَْم دَللة ْلى نبوتْم، لَئَ َبقى أمُرهم مشكَ ْلى الناس، َإن الناس إذا رأوا  الخارقة للعادة التي َجَر

َ ِ      دوا بأمور َوق  ؛ ِْلموا أنْم مرسلون من ْند الله تعالى، َاستيقنوا أمرهم وآمنوا بْم قدرة البشر وطاقتْمرسلْم قد ُأ
 وثبتت قلوبْم ْلى الدَن.

  َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر  ولكمبارك الله لي
 حيم.الله لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الر 

 الخطبة الثانية

من مقتِياِ اإلَمان  أناْلموا رحمكم الله ، َالحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعد .9
عةطاعتهمبالرس َّ  قتدوا به ، َإن الله تعالى أرس َّ الرس َّ بالشرائع، مع ك َّ رسول شَر عة ، ليطيعوه َو وجع َّ َي ك َّ شَر

باداتْم وسلوكياتْم، تعاليم  محمد )صلى الله ْليه وسلم( خاتمْم  وأرس َّتتِمن ما َيه صَح الناس َي ْقائدهم ْو
ه ِمن طاْته، قال تعالى )من َُطع وأمر الناس بطاْته، وجع َّ طاْتَ والتي هي أحسن الشرائع وأكملْا، رسالة اإلسَم، ب

 الرسول َقد أطاع الله(، وقال )وإن تطيعوه تْتدوا(.
                                                 

 ،(119-2/112« )الكبي ر»وك ذا رواه الطبران ي َ ي  ،وقال الذهبي: ْلى شرط مس لم ،واللفظ له ،(2/282« )مستدركه»رواه الحاكم َي  1
يه: )ثَثمائة وثَثة ْشر(  (.2882« )السلسلة الصحيحة»وصححه األلباني كما َي  ،َو

رة رضي الله ْنه.2282رواه البخاري ) 2  ( ْن أبي هَر



إن  ألغلبن أنا ورسلي، كما قال تعالى ﴿كتب الله الرسل غالبون دائما مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن ومن .11
ز﴾ وم َقوم األشْاد لننصر رسلناوقال )إنا  ،الله قوي َْز قال الشنقيطي رحمه الله ، ﴾والذَن آمنوا َي الحياة الدنيا َو

مة: قد دلت هذه اآلَةهذه َي تفسير  مة ْلى أن ُرُس ََّ  اآلَة الكَر ان: غلبةٌ  الكَر  الله غالبون لك َّ من غالبْم، والغلبة نْو
، وهي ثابتة لمن أُِمر بالقتال منْم دون من لم َؤمر بالسيف والسنان ، وهي ثابتة لجميع الرس َّ، وغلبةٌ حجة والبيانـبال

 انتْى كَمه رحمه الله. 1به.
من جنس المجاهد الذي هزم ْدوه،  بالحجة والعلماألنبياء ْلى من خالفْم  ظهوروقال ابن تيمية ما محصَّله أن 

 2وغلبَتْم ْليْم من جنس المجاهد الذي قت َّ ْدوه. بالسيفاألنبياء ْلى من خالفْم  وظهور
 2قُِت َّ َي جْاد. نبيٌّ  َل َُعَرفُ  :وقال أَِا

 تيقنْا،  َنبغي للمؤمناإلَمان بالرس َّ،  بمقتِياِتتعلق  َائدةٍ ن َْشر تمام  ا، َْذأَْا المؤمنون وبعد أن َعلمْا َو
ق اإلَمان.ْاراسخا َي َكونَ  حتى  ، وتكون قدمه ثابتة ْلى طَر

  َْا ثم اْلموا رحمكم الله ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللََّه َوَم
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفاء، الَِّذََن آَمُنو  ا َصلُّوا 

 وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. األئمة الحنفاء، 
  .اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن 
  .ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم   اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن اللْم َو

اَاهم.   كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر
 لْم إنا نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله وآجله، ما ال

اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا  ْلمنا منه وما لم نعلم.
 من قول أو ْم َّ.

  ،اف مبتَنا.اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا اللْم أصلح لنا دَننا الذي هو ْصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي  ْو
ادة لنا َي ك َّ خير، واجع َّ المِو راحة لنا من   َيْا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليْا معادنا، واجع َّ الحياة َز

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

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

، َي مدَنة الجبي َّ، 1442لعام  ذي القعدةْر من ش الثامنَي إللقائْا أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 ، وهي منشورة َي صفحة:11988515918281َي المملكة العربية السعودَة، واتس: 

www.saaid.net/kutob 
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