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 : الخطبة األولى 

 

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

 كثيراصلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

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

  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

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

 

 ..بعد أما

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

حديثنا اليوم عنه صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم، ومن سار سيره في ُخُلٍق عظيم، من أخالق أيها المسلمون، 
صفة كريمة من صفات أهل اإليمان، ال ينصف بها إال من أعلى اهلل قدرهم، ورفع مكانهم، وأراد بهم  ي. فاإلسالم

 خيًرا في الدنيا واألخرى.

 

، هذه الصفة العظيمة، التي وصف اهلل عز وجل بها نبيه، ووصف بها أصحاب نبيه صلى اهلل إنها صفة التراحم
 عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنهم.

  چڀ  ڀ       پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ چالعالمين :  ال ربق

بين المؤمنين، بين . على الكفارشداء ال على المؤمنين، ال على المسلمين. أرسول اهلل، والذين معه  محمد
 رحماء بينهم.المسلمين رحماء، 
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من ادعى محبة محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم  ويامحب محمد،  ياصلى اهلل عليه وآله وسلم، هذا محمد 

محب أصحاب محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم  يامن رحمة محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم،  انظر أين أنت

 من رحمتهم رضي اهلل عنهم وأرضاهم.انظر أين أنت 

 

 !ونأيها المسلم

الرحمة التي خلق اهلل عليها محمًدا صلى اهلل عليه وآله وسلم، وأرسله بها، بل ومن نعومة  إنهاإنه التراحم، 
 أظفاره غرس اهلل جل وعال في قلبه الرحمة.

أنه سأل النبي  فقد جاء عن أبي هريرة، في زوائد عبداهلل بن اإلمام أحمد رحمهما اهلل تعالى، وحسنه اإلمام األلباني
صلى اهلل عليه وآله وسلم، قال : يا رسول اهلل! ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ قال النبي عليه الصالة والسالم : " 

إذ  -أي في عمر عشر سنين وبعض األشهر قال  - نعم يا أبا هريرة، أنا في عشر سنين في الصحراء وأشهر
ا في الخلق مثلها، وال أرواح مثلها، وال ثيابًا مثلها، فإذا أحدهم سمعت صوتًا في السماء، فإذا رجالن لم وجوهً 

أي مسًّا رقيًقا قال  - يقول لآلخر : أهو هو؟ قال : نعم " . قال : " فأتياني، فأخذا بعضدي، وما شعرت لهما مسا
أخرج مني فقال أحدهما لآلخر : افلق صدره. قال : ففلق صدري. قال : فأخرج منه الغل والحسد. قال : ف -

أي مثل ما أخرج، مثل الفضة  -مثل العلقة. ثم قال له : اجعل في قلبه الرأفة والرحمة. قال : فجعل فيها مثلها 
ثم غمزها فقال : ادع، واسلم. قال : فرجعت بها رأفة بالصغير،  -أي ُأصبع رجله  -ثم أخذ بُأصبعي  -قال 

 ".ورحمة للكبير  

أي رجع  -فرجعت بها لم رجع بهذه الدعوة، وما هي دعوته؟ قال : " صلى اهلل عليه وآله وسهذا محمد 
 يحملها صغيًرا، منذ نعومة أظفاره، ليست شدة، وال غزوة، وال غلظ، ولكنها رأفة ورحمة.

 

والحديث في الصحيح عن أبي قال صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم، حين قيل له : ادع على المشركين.  ولهذا
 ". لم أُبعث لعانًا، وإنما بُعثت رحمة. قال : " نههريرة رضي اهلل ع
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طلب أصحاب النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم منه أن يدعو عليهم، لقد آذى المشركون هؤالء  مشركون!
الصحابة، لقد بلغ أذاهم مبلًغا عظيًما بهم، فمن شدة ما أصابهم من أذاهم يطلبون من النبي صلى اهلل عليه وآله 

 . رحمة حتى بالمشركين." عليهم. فقال : " لم أُبعث لعانا، وإنما بُعثت رحمة وسلم أن يدعو

صلى اهلل عليه وآله وسلم  فما بالكم يا معشر المؤمنين برحمتهبالمشركين بلغت هذا المبلغ، إذا كانت رحمته 
 بالمؤمنين.

ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٹ  چ في وصف اهلل رب العالمين، له قال له :  تأملوا رحمته بالمشركين،
هدايتهم،   على  حريًصا  نفسك،   مهلك أي :فلعلك باخع نفسك،   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

  يرجو إسالمهم، يخاف عليهم من عذاب ربهم، يأمل هدايتهم ونجاتهم من النار.

 ألهذه الدرجة بلغت  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

 چۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڻچ : بل قال رب العالمين له  رحمته بهم؟!

 

، أم المؤمنين، الطاهرة، كما في الصحيح عن أمناصلى اهلل عليه وآله وسلم، يرجع من الطائف  فداه أبي وأمي! 
المطهرة، المبرأة من فوق أطباق السبع السماوات العلى، حب النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم، أمنا أم المؤمنين 

يا عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها، قالت : يا رسول اهلل! هل جاء عليك يوم، هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال : " 
وقد عرضت نفسي، على ابن عبد ياليل ابن عبد ُكالل أهل ". ثم قال : "  قيتعائشة، قد لقيت من قومك ما ل

بلغ يهيم عليه الصالة والسالم، بلغ هذا المحل،  -"  الطائف، فلم يستجيبوا، فرجعت حتى بلغت قرن الثعالب
فلم "  -قال  وهو حزين قد سبوا، ورجعوا له بأقبح ما يُرجع من الكالم، ومن األذى، ومن السباب والشتائم فرجع

فلم أفق إال وأنا بقرن الثعالب، فإذا سحابة أظلتني، وإذا قال : "  - من شدة الكرب الذي بلغ به من أذاهم أفق
فيها جبريل يقول : يا محمد إن اهلل سمع قولك لقومك، وسمع قول قومك لك، وأرسل لك ملك الجبال، فمره 

ي مع قول قومك لك، وإن اهلل أرسلنقولك لقومك، وس بما شئت. فقال ملك الجبال : يا محمد إن اهلل سمع
 ".  إليك، فإن شئت أن أطبق عليهم األخشبين لفعلتُ 
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، من شدة عداوتهم اوقد به الكرب مبلغً  من كان في مثل موقف الحبيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ؟ ماذا يقول
 وإيذائهم.

أرجو أن يخرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل  ،" ال قال :بل  وعال غيرهم..نسترح منهم ويبدل اهلل جل  ما قال :
 ". ال يشرك به شيئا

المين أنزل اهلل عليه رب الع غيظ من فيض من رحمته بالكفار، بالمشركين، فيا لرحمته بالمؤمنين.هذا محمد،  هذا

 . چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ يمتن بها على هذه األمة : 

 

هةذه دعوتةه، وهةذا دينةه، وهةذه  چگ      گ       گ      گ       ک      کچ عظيمةة :حصر عظيم، وبالغة 
أخالقةةه. رحمةةة للعةةالمين، رحمةةة للمةةؤمنين والكفةةار، رحمةةة للكبةةار والصةةغار، رحمةةة للصةةديق والعةةدو، رحمةةة للحيةةوان 

 والجان.

 

ھ  چ      وأنةةةزل اهلل عليةةةه :".  إنمةةةا أنةةةا رحمةةةة مهةةةداة"  ولةةةذلك قةةةال :صةةةلى اهلل عليةةةه وآلةةةه وسةةةلم، هةةةذا محمةةةد 

ۇ         ۇ    ڭ     ڭ      ڭ       ڭ       ۓ      ۓ      ے      ے     ھ 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ :زل عليةةه نةةوأ  چۆ  ۆ  ۈ  

  چڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٹ   ٹ

 

أنا محمد، وأنا "  - في رواية : -" إن لي أسماًء وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم : " 
 ".أحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة 
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جاء رحمة لهذه األمة، يدعو إلى التراحم، فحمل الصحابة أخالقه، وأثنى رب العالمين على رحمتهم  نبي الرحمة!
 عضهم، حتى بلغت رحمتهم المقام العالي، والوسم الذي ال يعدله ممن جاء من بعدهم شيئا، ال يعدله شيء.بب

 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ  قال رب العالمين :

ی  جئ  حئ  مئ     یۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی
  چىئ  يئ  جب  حب   

الرحمة اإليثار، فهي من أعلى مقامات الرحمة، آثروا إخوانهم على أنفسهم، حتى بلغوا في درجات  تراحموا،
 على حاجتهم، على جوعهم، على خصاصتهم.

 

من قرأ سيرتهم، ونظر في رحمتهم ببعضهم لرأى العجب العجاب، ولوال أن اهلل حفظ لنا هذه السنة،  فلهذا
ذه األخبار، لُكنا ربما ما نصدق؛ ألننا نعيش في زمن وآثارهم باإلسناد سلًفا، خلًفا عن سلف، حتى نُقلت إلينا ه

 فُقدت فيه الرحمة من قلوب كثير من الناس، إال من رحم اهلل.

 

 أتصدق ذلك اإلخاء؟

في رواية  -بلغ أن قال لعبد الرحمن بن عوف : يا عبد الرحمن، إني أكثر األنصار مااًل، فخذ من مالي ما شئت 
وكان  ، ولي زوجتان انظر فأعجبهما إليك، أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها.-:أقسم مالي نصفين بيني وبينك 

قال : فانظر أحبهما إليك، أطلقها، فخذها،  هذا قبل أن يأمر اهلل بالحجاب، قبل أن تنزل آيات األمر بالحجاب.
 وتزوجها..

ه األخالق العظيمة، التي عاش أن يعطيه أحب ما عنده، ويقسم له نصف ماله، فأين نحن اليوم من هذ !هكذا بلغ
 عليها السلف.
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ذلك الطعام وكأنه  أي يتذوق -واهلل إني ألضع اللقمة في فم أخي، فأجد طعمها في حلقي كان بعضهم يقول : 
ذباب يقع على وجه أخيه! يجد أذاهه . ويقول بعضهم : ما أحب أن يقع ذباب على وجه أخي..  -هو اآلكل له 

بهذا القوم أخالق اإلسالم، ومحاسن اإلسالم، كيف ال ومربيهم هو محمد صلى اهلل عليه في نفسه! فأي مبلغ بلغ 
 وآله وسلم.

 

 

 

 أستغفر اهلل إنه هو الغفور الرحيم...
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  الخطبة الثانية : 

على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن نبينا محمًدا الداعي إلى رضوانه، صلى اهلل  الحمد هلل
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا..

 

 معاشر المسلمين!

صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم هتافات، وال شعارات، وال قيل وقال ال توافق أخالقه، وال  ليست محبة النبي
أن نتخلق بأخالقه، إن من محبته أن نتراحم، إن محبته هديه وسنته صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم.  تطابق

 فالتراحم هو دين محمد صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم.

 

فقد فيه الجار رحمة جاره، فكم ممن يشبع وجاره جائع، وكم ممن يسكن القصور والدور وغيره على  زمان
كم من غني وغيره مريض، سقيم، ال يجد من يعطيه قيمة إبرة،    ..، ويلتحف حر الشمسةار األرصفة يتوسد الحج

كم وكم في هذا الزمان من مظاهر القسوة التي تدل على الخيبة.. إي واهلل، فإن نزع الرحمة من القلوب دليل على 
 الشقاء

خاب ..1". اهلل في قلبه رحمة للبشرخاب عبد وخسر، لم يجعل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول : " هاهو نبينا 
 عبد وخسر، لم يجعل اهلل في قلبه رحمة للبشر.

ال تُنزع عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق، صاحب هذه الحجرة يقول : " 
 .2" الرحمة إال من شقي

م يرحموا ضعف الضعفاء، وال مسكنة ، هؤالء الذين نُزعت الرحمة من قلوبهم، فلإي واهلل إنهم أشقياء
المساكين، وال حاجة المحتاجين، وال جوع الجائعين، وال فقرى رعاياهم، وما تعاني أمتهم من الضيق، من ضيق 
الحال، ونكد العيش، فعاشوا ألنفسهم، عاشوا ألنفسهم تجار أموال، وتجار دماء، وتجار حروب، فرضي من رضي 

 تلو األزمات.. ى الجوع، وأن يبقى على األلم، وأن يبقى على األزماتمنهم لشعبه وأمته، أن يبقى عل
                                                           

 .هللا رحمه األلباني وحسنه. عنه هللا رضي حبيب بن عمر عن الحاكم أخرجه(  1

 .وغيره داود أبو اإلمامرواه (  2
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يمت، وليجع  أن يجمع الدنيا لنفسه، المهم أن تكثر أمواله، المهم أن يسكن القصور والدور، وليمت منالمهم 
 ع، ويمرض المريض واهلل ال يجد من يعالجه، لربما مات؛ ما وجد قيمة العالج.من يج

 

 أين التراحم؟
مثل ، أما المؤمنون فهذا حالهم، اسمعوا نبيكم صلى اهلل عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول : " الشقاء إنه

المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
 ". بالسهر والحمى

ويؤذي  ،جسًدا يأكل بعضه؟! ويجيع بعضهسمعتم  وهل، وهذا جسد أمة اإلسالم، هذا بناء أمة اإلسالم
 ؟!بعضه

 

، فإن المسلم للمسلم، المسلم للمسلم جسد واحد، يشكو لشكاه، ويحزن لحزنه، ويتألم آلالمه، فهو  ال
مثل المؤمنين في توادهم،  كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

 .هذا حالهموتراحمهم، وتعاطفهم... 

 

رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قال : " المؤمن للمؤمن   ، عن أبي موسىوفي الصحيحين
 كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشّبك بين أصابعه " ...

 

هو أنهم ال بناء لهم، حتى تمأل قلوبهم المحبة، واإلخاء، والتراحم، والمودة، والتعاطف، فهذا ليعلم المؤمنون 
 بناء مجتمع أمة خير األنام، ومسك الختام صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم..
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 أيها المؤمنون!
الجزاء من جنس العمل، فمن الذي ينال رحمة اهلل في الدنيا واألخرى؟ ومن ُيحرم رحمة  واهلل عز وجل قد جعل

 اهلل في الدنيا واألخرى؟

 

 ". من ال يرحم ال يُرحم"  كما في الصحيحين :وسلم،  قال النبي الكريم صلى اهلل عليه وآله وصحبه 

 ". إنما يرحم اهلل من عباده الرحماءوقال : " 

 ".ارحموا تُرحموا، واغفروا يُغفر لكم وقال : " 

 ".الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء وقال : " 

 نتراحم..هذه هي طريق نيل رحمة رب العالمين، أن 

واهلل إنها لمن أعظم األسباب التي يرفع اهلل بها  ..أتريدون نزول رحمة اهلل علينا؟ فلنتراحم  يا معشر المؤمنين!
عنا هذه الغمة، وهذه األزمة التي طال أمدها، التي ضيقت على الكبير والصغير، وعلى الغني والفقير، وعلى 

حم، ال نتقاتل، ال نتحاسد، ال نتباغض، بل نعيش متراحمين، نعيش الرجال والنساء.. من أعظم ما يرفعها أن نترا
 متآخين..

عائشين على الحقد، وعلى الحسد، وعبكلى البغضاء، وعلى الشحناء، فإنها من أعظم أسباب زيادة أما أن نبقى 
نعيش إخوة اب النجاة أن البالء، من أعظم أسباب زيادة البالء، عيش الناس بأسهم بينهم شديد، ومن أعظم أسب

 متحابين.

، أين اإلخوة عند ذلك التاجر الذي ينتظر مجيء األزمات، فيستغل حاجة الناس، فيعلي األسعار، فأين األخوة
من ذلك وذاك، الذي ال يئن لجوع من جاع، وألم من تألم، وأتى من أصابه الغم  أين الرحمة يفرح بها فرًحا عظيما.

 والكرب..
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أن يتعدل المسار، وأن نسير على سير سيد األولين واآلخرين صلى اهلل عليه وآله وسلم باتباعه، واقتفاء  فالبد
 آثاره، والتخلق بأخالقه..

 سلم..ةةةةةةةةةةةةع المةةةةةةةةالمسلم م

 ع أوالده..ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألب م

 هم..ةةةةةةةةةةةةع آبائةةةةاء مةةةةةةةةةواألبن

 يران مع جيرانهم..ةةةةةةةةةةةةةوالج

 اكم مع المحكومين..ةةوالح

 والمحكومون مع الحكام..

تعيش األمة على ُخلق الرأفة، على ُخلق المودة على ُخلق الرحمة.. إنها لمن أعظم المعينات للعباد في  وهكذا
 الدنيا وأسباب نيل الرحمة في الدنيا واألخرى.

 

 .وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه يف مسجد الرب باحلديدة1439من ربيع األول  13ألقيت هذه اخلطبة يف الـ 


