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  األولى :الخطبة 

 

لى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، تعانحمده الحمد هلل 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى 

 آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  

ڤ  ڤ  ڤ         ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ  چڤ  ڦ  ڦ  
 .. چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭڭ

 

 ..بعد أما

أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة فإن 
 بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار،

 

 !أيها المسلمون

ڍ  ڌ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ:يقول رب العالمين في كتابه الكريم 

  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک    ژڌ   ڎ       ڎ  ڈ  ڈ

ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچوقال سبحانه : 

  چڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

 چڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹٿ   ٹ  ٹ   ٹچ:وقال سبحانه 

الصفة التي جعلها اهلل مطلع كتابه، مطلع  آيات عظيمة، تبين صفة، جليلة، عظيمة، من صفات اهلل جل وعال. هذه إنها
)بسم المسلمين أول ما يقرأون من القرآن في صالتهم، وخارج صالتهم يقرأون :  الذكر المبين، والكتاب الحكيم، جعل

 )  الرحمن الرحيم اهلل
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 ما الحكمة؟ وما السبب؟ 

 .الرحمن الرحيم:  وجعل فيها  البسملة. : أن جعل اهلل جل وعال أول آية تتلى من القرآن

رحمته بهم.. هذه الرحمة التي جعلها اهلل  ، وإنها حكمة ربانية جليلة، يبين للعباد عظيم رحمته بهم، وسعةإنه سر عظيم
 سابقة لعذابه.. مع أن أكثر خلقه عباده الذين كلفهم بعبادته عصاة، فجار، كفار، سابقة النتقامه،جل وعال سابقة لغضبه، 

 ..ظلمة، بغاة، إال من رحم اهلل رب العالمين

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  چ وقال :  چخت حت ىب يب جت مب خبچ ولهذا قال اهلل جل وعال :

 ..جل وعال أقدم اهلل أن رحمة اهلل أسبق، وِحلم مع ما يقابل العباد ربهم بالذنوب والخطايا، إال .چ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 . چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۆئ  چ وتأملوا قول اهلل جل وعال : 

العذاب، ولم ينسب األلم واالنتقام إلى  كيف نسب اهلل إلى نفسه الرحمة والمغفرة، وقدمها على ذكرتأملوا اآلية! 

ىئ  چقال :  .العذاب، ونسب األلم، ونسب االنتقام إلى عذابهونسب  نفسه، نسب إلى نفسه الرحمة والمغفرة والحلم،

 .إنه يدل على إرادة اهلل بعباده الرحمة  چی   ی   ی  ی  جئ  

كتابًا، فهو عنده فوق   إن اهلل كتب " : لقا رضي اهلل عنه، أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلمفي الصحيحين عن أبي هريرة 
 ." العرش : إن رحمتي سبقت غضبي

اهلل عليه وآله وصحبه وسلم، فقد جاء في  ، تأمل عظيم رحمة اهلل، في هذا المثل الذي ضربه النبي صلىإنها رحمة اهلل
أُتي النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم بسبي، وإذا بالسبي صبي، وإذا امرأة تسعى  " : الصحيحين عن عمر رضي اهلل عنه قال

جعلت تقول : يا  " - أنها وفي رواية خارج الصحيح - " ضعته في حضنهاصبيها، فأخذته فألقمته ضرعها، وو  فوجدت
أخذة األم الرحيمة، المشفقة، الحنونة، أخذته لترضعه قبل لبنها  ولداه! وتبكي ،تبحث عن صغيرها، حتى وجدته، فأخذته

 "أو " أرأيتم هذه ملقية " : محبتها وشفقتها وحنانها على ولدها. فقال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم بدموعها، وعظيم

 .رسول اهلل! وهي تقدر على ذلك فقالوا : ال يا " !طارحة ولدها في النار؟

واشتاقت إليه، هل تضع في النار، وهي  أنى لهذه األم العظيمة بالرحمة والشفقة بعد أن وجدت صبيها، وقد حّنت إليه،
 َلله أرحم بكم من هذه " : فقال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى ذلك.  راضية ؟! قالوا : ال يا رسول اهلل، وهي تقدر

 " بولدها
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األم أن تكون قطرة من يم من رحمة اهلل جل  رحمة اهلل بنا، هذه رحمة اهلل جل وعال بخلقه. أنى لهذه الرحمة رحمةهذه 
 .رحمة رب العالمين وعال، فهي أقل وأحقر من أن تُذكر بجانب

إن اهلل خلق  " : اهلل عليه وآله وسلم قال رضي اهلل عنه، أن النبي صلى ي الصحيحين عن أبي هريرةتأملوا أيًضا ما جاء ف
 وأرسل " : أو قال " عنده تسع وتسعين رحمة، وأرسل رحمة بين خلقه يتراحمون بها الرحمة حين خلقها مائة جزء، فأمسك

وأرسل  " : وفي لفظ ." قدمه أن يطأ ولده الفرس " : وفي لفظ " رحمة بين عباده يتراحم بها الخلق، حتى تضع الدابة
وادخر تسعة  " : وفي لفظ " والجن، والحيوان والبهائم والهوام، بها يتراحمون، وبها يتعاطفون واحدة بين خلقه، بين اإلنس

 ." جل وعال ستبلغه وتسعين رحمة إلى يوم القيامة، حتى إن الشيطان ليظن أن رحمة اهلل

 واهلل يبسط رحماته على عباده، في ذلك اليوم العظيم، يظن أن رحمة اهلل ستبلغه وليست يوم القيامة،الشيطان لما يرى 

 .ببالغه

 

آثارًا عظيمة، منذ أن وجدهم، منذ أن خلقهم،  اعلموا أن ربنا رحيم، وقد تجلت آثار رحمة اهلل جل وعال على عبادهإذن، 
جميًعا، وضاعف رحمته على بني آدم، فخلق هذا اإلنسان فكرَّمه، وأحسن  ته تسعهمفقد خلق اهلل الخلق، وجعل رحم

 .خلقه

التكريم العظيم، فلم يجعل لنا ذنًبا، ولم يجعلنا  أن جعلنا بهذا الخلق القويم، وبهذا، فمن آثار رحمة اهلل جل وعال علينا
 يا إنسان بهذا الخلق العظيم، والتقويم الكريم، فهلصورتنا صورة حيوان، لكنه أكرمك  نمشي على أربعة أقدام، ولم يجعل

 من حامد لربه وشاكر؟

 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ   قال اهلل جل وعال :
 . چک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ک  چ  وقال : 

النعم. أثًرا من آثار ومن السماء، أسبغ  خلقك اهلل، وحملك على البر والبحر. أي : جعل لك النعم من البر، ومن البحر،
 .رحمته
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ۈ ۈ ٴۇ   چ:وقال چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ قال اهلل :

  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ائۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى

 چی  ی  ی  جئ  حئ     یۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئ

 

والفؤاد؟ من الذي أكرمك؟ وأعطاك؟  الذي خلقك؟ وأوجدك؟ وأكرمك؟ بالسمع والبصر.. من انظر إلى نعم اهلل عليك
 وأغناك؟ وشفاك؟ وعافاك؟

 .تحصى، إنها أثر من آثار رحمة اهلل جل وعال أمدك بالمال، أمدك بالولد، أمدك بالصحة، أكرمك بنعمه التي ال تعد وال

 

طريق السعادة من طريق الشقاء، طريق النجاة  ستقيم، أن بّين لهمعلى عباده أن هداهم للطريق الموأعظم آثار رحمة اهلل 
 .النار من طريق الهالك، طريق الجنة من طريق

طريق السعادة أعظم بيان؛ ليسلك العباد  فجعل في قلب كل عبد واعظ، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبّين لعباده الطريق
 كبوا الصراط المستقيم، فساروا في طريق الغواية والغاوين، فكانوا أكثرالناس تن طريق النجاة والفوز والفالح، ولكن أكثر

 ..أصحاب الجحيم، نعوذ باهلل من ذلك

 .كتبه، وجعل عباده ضعفاء، جعل عباده خطائين ومن آثار رحمة اهلل العظيمة، بعد أن أرسل رسله، وأنزلأيها المسلمون! 

أضعاف كثيرة، وجعل ما يمحو  أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلىجعل رب العالمين السيئة بالسيئة، والحسنة بعشر 
 .العباد ربنظما تُغفر للعبد جميع ما تقدم من ذنوبه السيئات، ويكفر الخطايا والزالت صغير عمل في أنظار

 ...چگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    گک  ک  ک  ک  گ  گچ 

إن رجع إلى الرب الرحيم التواب يبدلها اهلل  العبد منها، فإن تاب، إن أناب،السيئة بواحدة، إن لم يتب رأيت رحمة اهلل! 
  ..جل وعال حسنات

  چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چچقال رب العالمين:
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تأملوا عظيم رحمة اهلل في هذه اهلل المؤمنين،  ، ويا لعظمة ِحلم الحليم، مع ذلك تأملوا هذه الرحمة بعبادفيا لرحمة الرحيم
 .اآليات الكريمة

  چۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ :قال رب العالمين 

يفُترون عن تسبيح جل وعال، وتعظيمه وذكره،  حملة العرش، حملة عرش الرحمن، أولئك المالئكة العظام، الذين الوماذا! 
 ما الذي جعل اهلل من أعمالهم؟

ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ
 . چې    ې    ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ   

 

يستغفروا لعباده المؤمنين، أن يسألوا الرحمة  جعل من أعمال مالئكة حملة عرشه أنانظر يا عبد اهلل سعة رحمة اهلل! 
 المؤمنين، ويسألون لعباده المؤمنين النجاة من العذاب األليم، لهم وألزواجهملعباده  لعباده المؤمنين، ويسألون الفوز

باإلقبال عليه، واالستقامة على دينه، والبعد  وذرياتهم، إنها رحمة اهلل، إنها رحمة اهلل العظيم، فالتمسوا رحمة اهلل جل وعال
 .عن معاصيه

 . چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ :قال رب العالمين 

 

 

 ...الرحيم ستغفر هللا إنه هو الغفورأ
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 الخطبة الثانية : 

 

إال اهلل وحده ال شريك له تعظيما لشانه، وأشهد  على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إلهالحمد هلل 
 كثيراصلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما   أن نبينا محمد الداعي إلى رضوانه،

 

 .إشارات، وقليل من كثير، وغيض من فيض سمعتم بعض ما جاء في سعة رحمة اهلل جل وعال، وإنما هيأيها المؤمنون! 

 

تصيبهم، إن هؤالء الصنف هم األقوام  وهذه الرحمة قد ُيحرم منها صنف من العباد، ال تنالهم والأيها المسلمون! 
 .تُنزع الرحمة إال من شقي الاألشقياء، الذين نُزعت الرحمة من قلوبهم، و 

ال تُنزع الرحمة إال من  " : عليه وآله وسلم قال رضي اهلل عنه، أن النبي صلى اهللكما أخرج اإلمام الترمذي، عن أبي هريرة 
 ." شقي

صلى بن عبد اهلل رضي اهلل عنه، أن النبي  ، إنهم من أبعد الناس عن رحمة الرحمن، في الصحيحين عن جريرهؤالء األقوام
من ال يرحم ال  ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس، " : في لفظ ." يرحم الناس ال يرحمه اهلل من ال " : اهلل عليه وآله وسلم قال

 ." يُرحم

باألولوية، الذي أول ما يحدث به المحدثون،  ، واهلل جعل الرحمة للراحمين، في الحديث المسلسلديننا جاء بالرحمة
 الراحمون يرحمهم " : رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قال ث عبد اهلل بن عمروويتناقله العلماء حدي

 ." من في السماء يرحُمكم " : وفي لفظ " الرحمن، ارحموا من في األرض يرحْمكم من في السماء

 ..بهذا تُنال رحمة اهلل جل وعال، دين اإلسالم دين تراحم

  چپپ پ پ ڀ ڀ ٻ ٻٱ ٻ ٻچ
 



 

7 

أي  -عليه وآله وسلم مرة، فوجدنا قنبرة  قال ابن مسعود رضي اهلل عنه : خرجنا مع النبي صلى اهللرحمة حتى بالحيوان! 
وكان معها معها أوالد صغار في عشها فجاءت تعشعش على رأس النبي صلى  فأخذنا ولدها -حمامة نوع من أنواع الحمام 

 ." بولدها؟ ردوا لها ولدهامن فجع هذه  " : وسلم، فقال اهلل عليه وآله

 ." بالنار إال رب النار من فعل هذا، إنه ال يعذب " : قال : ووجد قرية نمل قد أحرقت فقال

وهو يحد السكين أمامها، فزجره النبي  ، على رجل وقد أضجع شاة ووضع رجله على عنقها،ومر عليه الصالة والسالم أيضا
 .!أتريد أن تميتها موتات؟ أال قبل هذا ": عليه الصالة والسالم، وغضب عليه وقال

 .أي ال تحد السكين أمامها فتفجعها

 

اهلل عنه، قال عليه  حتى في القتل والذبح، كما في مسلم عن شداد رضي  قال عليه الصالة والسالم وهو يدعو إلى الرحمة
ة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد قتلتم فأحسنوا القتل إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا " : الصالة والسالم

 ." ذبيحته أحدكم شفرته، وليرح

 

الرحمة، بها ربما ُغفرت زالت العبد مهما عظمت  فتذبحها، أرحها، ارحمها، راِع قلبها، وراِع مشاعرها.. إنهاشاة! شاة! 
 .حيوانًا ذنوبه، إذا ما رحم عبًدا، بل وإن رحم

بينما كلب يطيف بركية، قد  " : وسلم عنه قال : النبي صلى اهلل عليه وآله رضي اهللبل، اسمعوا حديث أبي هريرة 
 ." إسرائيل، فسقته فغفر اهلل جل وعال لها أهلكه العطش إذ رأته بغي من بغايا بني

 الكلب، غفر اهلل لها بها ذنوبها، وجعلها من كان يلهث من العطش.. بغي من بغايا بني إسرائيل رحمتها لهذارحمة بكلب!  
 !سادات الجنة، رحمة بكلب

 

نرحم الضعفاء والفقراء والمحتاجين منا، ما بالنا ال نرحم  ال نرحم بعضنا بعضا، ما بالنا ال نرحم جيراننا، ما بالنا الفما بالنا 
بر بذلك محمد قد أخ ..ما لهذا الجفاء! وما لهذه القسوة! التي ابتلي بها كثير منا، إنها الخيبة واهلل أيتامنا، ونرحم أراملنا،

 ." اهلل في قلبه رحمة للبشر خاب عبد وخسر، لم يجعل " : صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال
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 رحمة األغنياء بالفقراء في هذا الزمان؟ أين

وبعضنا يملك مئات الماليين، وكأنه يعيش  والذي رفع السماء إن بعضهم في البيوت ألعفاء، ال يجدون ما يفطرون عليه،
 قلوب هؤالء! أين طلبهم لرحمة اهلل رب العالمين؟ غير بلده، ما للرحمة نُزعت منفي بلد في 

 

يعاني بسبب هذا العدوان األثيم على بالدنا،  يا معشر اليمانيين! تراحموا وال يخفى عليكم أن أكثرنافيا أيها المسلمون! 
 ل وأعداء من الخارج، فذل العزيز، وافتقروالسالمة واالطمئنان، أعداء من الداخ مما جوع ومما أذهب األمن واألمان

 ..الغني، وصار في أوساطنا الفقراء والمحتاجين واأليتام واألرامل باآلالف

 " : اهلل عليه وآله وسلم، ووضع لنا هذا الشرف فتراحموا، فأنتم أرق قلوبًا وألين أفئدة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى

 ." ن أفئدةوألي أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبًا

ارحموا تُرحموا، تفقدوا جيرانكم، تفقدوا  فإني أوصي األغنياء والقادرين على الرحمة لتنالوا رحمة اهلل جل وعال،
 ..أطعموا الطعام، وداووا المرضى، وأعينوا الملهوفين والمنكوبين والمتضررين المحتاجين، تفقدوا األيتام واألرامل،

 

رمضان، في شهر الرحمة والبر والجود واإلحسان  ؟ إن لم تُعمر قلوبنا بالرحمة في شهرىإن لم نتراحم في شهر الرحمة فمت
 ..لم نتراحم في ظل هذه الضروف التي يبك لها القلب، قبل أن تبك لها العينان فمتى؟ في أي دهر، وأي شهر نتراحم؟ إن

 ..إلى يوم لقاء اهلل رب العالمين الكرب والشدةفتراحموا، فإن الدنيا ذاهبة، ويبقى لكم ما قدمتموه بين يديكم إلى يوم 

 أحسنه نسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون

 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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