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عؾاًم بام يظفره العبد وما  وحيقط، احلؿد هلل الذي يبسط الرزق دـ يشاء ويؼدر

يـُضؿر ، الؽريؿ الذي يؼبؾ التقبة عـ عباده ، فقؿحق الزلؾ ويغػر ، أمحده 

شبحاكف وأصؽره وأتقب إلقف وأشتغػره ، وأصفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ 

رشيؽ لف ، وأصفد أن حمؿدًا عبده ورشقلف ، أرشؾف إىل مجقع الثؼؾني بشرًا 

 اهلل بننكف واراجـًا مـرًا ، وتركـا عذ ادحجة البقضاء لقؾفا وكذيرًا ، وداعقًا إىل

كـفارها ٓ يزيغ عـفا إٓ هالؽ ، فصؾقات اهلل وشالمف عؾقف وعذ آلف 

وأصحابف الطقبني الطاهريـ ، وعذ أصحابف الغر ادقامني ، والتابعني هلؿ 

 بنحسان إىل يقم الديـ .

ؿ التل أكعؿ اهلل عؾقـا هل أن بعث لـا أما بعد :عباد اهلل : إن مـ أعظؿ الـع

ـّ اهلل عذ ادممـني .... "حمؿدّا صذ اهلل عؾقف وشؾؿ كبقـًا ورشقًُٓ  :  . "لؼد م

هذه ادـة التل امتـ اهلل هبا عذ عباده  "قال العالمة ابـ شعدي رمحف اهلل تعاىل :

الذي عؾقفؿ هبذا الرشقل الؽريؿ  آمتـانهل اكز الـعؿ بؾ اجؾفا وهل 

أكؼذهؿ اهلل بف مـ الضاللة وعصؿفؿ بف مـ التفؾؽة .. كعؿ أيف إحبة لؼد 

بعث اهلل حمؿدَا صذ اهلل عؾقف وشؾؿ إىل اخلؾقؼة بعد أن كاكت تعقش ذم جاهؾقة 

 جفالء .



ققهيؿ يلكؾ ضعقػفؿ قد وقع بلشفؿ بقـفؿ وهؿ يعقشقن ضالل وعؿك 

  مجقعفؿ إٓ بؼايا مـ أهؾ الؽتاب .

 حمؿدًا صذ اهلل عؾقف وشؾؿ فػت  اهلل بف أُعقـا عؿقًا وآنان صاًم وقؾقبًا فبعث اهلل

  غؾػًا ففدى بف مـ العؿك وبرص بف مـ الضاللة .

 فال إلف إٓ اهلل ما أعظؿ هذه الـعؿة وأجؾفا دـ تدبرها وعرف قدرها ...

 ولؼد اوجب اهلل تعاىل عذ ادقمـني حمبتف وتعظقؿف .. ولؼد امر اهلل تعاىل

ُروُه  بتعظقؿف رشقل اهلل وتققره، وتعظقؿ شـتف وحديثف فؼال: ))َوُتَعزِّ

 ..َوُتَققُِّروُه(( 

مـــ صـؾـب إيامن ادسؾؿ؛ ففق  -صذ اهلل عؾقف وشؾؿ-و إن تعظقؿ كبقـا حمؿد 

خؾقؾ اهلل ادصطػك مـ خؾؼف، وخاتؿ إكبقاء الذي باكتفاء رشالتف اكـؼـطــع 

بعظؿ خؾؼف، وأحد مخسة مـ  -جال وعال  -دقصقف مـ ربف وحل السامء، وا

صذ -أويل العزم مـ الرشؾ. كام أن هذا التعظقؿ وادحبة حتتؿف شرتف الرشيػة 

 كام متؾقف حؼقؼة صفادة أن )حمؿدًا رشقل اهلل( ... -اهلل عؾقف وشؾؿ

أما بعد: فنن مـ أوجب القاجبات .. وأعظؿ الؼربات .. وأجؾ الطاعات .. 

بة الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ وتعظقؿف .. فحبف وتعظقؿف مـ صؿقؿ إيامن حم

  .. وأصؾ اإلشالم ..

واهلل تعاىل قد أوجب عذ إمة حمبة كبقفا وتعظقؿف وأكد عذ نلؽ .. وجاءت 

أيات بذلؽ آيات كثرة .. وأحاديث مشفقرة .. ومـ نلؽ ققل رب 



ـْ َأكُػِسِفْؿ العادني : الـَّبِلُّ َأْوىَل بِادُْمْ  يؼقل ابـ الؼقؿ رمحف اهلل ذم روضة .. ِمـنَِي ِم

ـْ َأكُػِسِفْؿ ، وٓ يتؿ "(: 1/272ادحبني ) قال اهلل تعاىل: الـَّبِلُّ َأْوىَل بِادُْْمِمـنَِي ِم

هلؿ مؼام اإليامن حتك يؽقن الرشقل أحب إلقفؿ مـ أكػسفؿ، فضاًل عـ 

ُقْؾ إِْن َكاَن  "عد اهلل مـ أمهؾ هذا احلب فؼال تعاىل : .. وتق "أبـائفؿ وآبائفؿ

ْفُتُؿقَها  آَباُؤُكْؿ َوَأْبـَاُؤُكْؿ َوإِْخَقاُكُؽْؿ َوَأْزَواُجُؽْؿ َوَعِشَرُتُؽْؿ َوَأْمَقاٌل اْقَسَ

ـْ اهللَِّ َوَرُش  ـُ َتْرَضْقََنَا َأَحبَّ إَِلْقُؽْؿ ِم
اَرٌة ََتَْشْقَن َكَساَدَها َوَمَساكِ قلِِف َوِجَفاٍد َودِمَ

بَُّصقا َحتَّك َيْلِِتَ اهللَُّ بَِلْمِرِه َواهللَُّ ٓ هَيِْدي اْلَؼْقَم اْلَػاِشِؼنيَ   ." ذِم َشبِقؾِِف َفَسَ

فؽػك هبذا حّضا وتـبقفا ودٓلة وحجة عذ إلزام حمبتف "قال الؼايض عقاض: 

ع  اهلل مـ كان مالف ووجقب فرضفا وعظؿ خطرها واشتحؼاقف هلا ، إن قرَّ

بَُّصقا  وأهؾف وولده أحب إلقف مـ اهلل ورشقلف، وتقعدهؿ بؼقلف تعاىل: َفَسَ

َحتَّك َيْلِِتَ اهللَُّ بَِلْمِرِه ، ثؿ فسؼفؿ بتامم أية، وأعؾؿفؿ أَنؿ ممـ ضّؾ ومل هيده 

 ."اهلل

أهيا ادممـقن : إّن حب الـبل عؿؾ قؾبل مـ أجّؾ أعامل الؼؾقب، وأمر 

 جيده ادسؾؿ ذم قؾبف، وعاضػة ضقبة دمقش هبا كػسف. وجداين

أخرج مسؾؿ عـ  وكقػ ٓ كحبف واهلل جؾ ذم عاله قد أحبف واصطػاه؟!

جـدب قال: شؿعت الـبل قبؾ أن يؿقت بخؿس وهق يؼقل: ))إين أبرأ إىل 

اهلل أن يؽقن يل مـؽؿ خؾقؾ، فنن اهلل قد اَتذين خؾقاًل كام اَتذ إبراهقؿ خؾقال، 

ت متخًذا مـ أمتل خؾقال َٓتذت أبا بؽر خؾقال، أٓ وإن مـ كان ولق كـ



قبؾؽؿ كاكقا يتخذون قبقر أكبقائفؿ وصاحلقفؿ مساجد، أٓ فال تتخذوا الؼبقر 

  مساجد، إين أَناكؿ عـ نلؽ((.

عـ ابـ عباس ريض اهلل عـفام قال: كقػ ٓ كحبف وحبف مـ حب اهلل تعاىل؟! 

دا يغدوكؿ بف مـ كعؿف، وأحبقين بحّب اهلل،  قال رشقل اهلل : ))أحبقا اهلل

 وأحبقا أهؾ بقتل حلبل(( رواه السمذي و احلاكؿ وصححف ووافؼف الذهبل.

أخرج البخاري ومسؾؿ عـ أكس قال: قال الـبل : ))ٓ يممـ أحدكؿ حتك 

أكقن أحب إلقف مـ والده وولده والـاس أمجعني((، وأخرج البخاري عـ 

كـا مع الـبل وهق آخذ بقد عؿر بـ اخلطاب، فؼال لف  عبد اهلل بـ هشام قال:

عؿر: يا رشقل اهلل، ٕكت أحب إيل مـ كؾ يشء إٓ مـ كػيس، فؼال الـبل : 

))ٓ والذي كػيس بقده، حتك أكقن أحب إلقؽ مـ كػسؽ((، فؼال لف عؿر: 

 فنكف أن واهلل ٕكت أحب إيل مـ كػيس، فؼال الـبل : ))أن يا عؿر((.

عـ عيل بـ ضالب قال: كـا  كحبف واجلبال والشجر حتبف وتسؾؿ عؾقف؟!كقػ ٓ 

مع الـبل بؿؽة، فخرجـا معف ذم بعض كقاحقفا، فؿرركا بني اجلبال والشجر، 

فؾؿ كؿّر بشجرة وٓ جبؾ إٓ قال: السالم عؾقؽ يا رشقل اهلل. رواه السمذي 

 وحسـف، واحلاكؿ وصححف، وأقره الذهبل.

ؼػل قال: بقـا كحـ كسر مع رشقل اهلل فـزلـا مـزًٓ، فـام وعـ يعذ بـ مرة الث

الـبل ، فجاءت صجرة تشّؼ إرض حتك غشقتف، ثؿ رجعت إىل مؽاَنا، فؾام 

اشتقؼظ نكرت لف نلؽ، فؼال: ))هل صجرة اشتلنكت رهبا عز وجؾ ذم أن 



تسؾؿ عيل، فلنن هلا(( رواه أمحد والطزاين وأبق كعقؿ والبقفؼل ورجال أمحد 

 .. أيب كعقؿ والبقفؼل رجال الصحق و

 اخلطبة الثانية :

.. ومعـك  عؾقف وشؾؿ دلقؾ إيامن العبد : إن حمبة الـبل صذ اهلل ادممـقنإهيا 

حمبتف أن يؿقؾ قؾبؽ ـ أهيا ادممـ ـ إلقف مقاًل يتجذ فقف إيثاره عذ كؾ حمبقب مـ 

 كػس ووالد وولد والـاس أمجعني.

فتعال ـ أهيا ادممـ ـ لـحرك ذم أكػسـا بقاعث حبف، فؽؾام ازددت لف حبا 

 ازددت إيامكا وقربا وضاعة هلل .

 ..  اهلل رشقل وإجالل بتعظقؿ  إمثؾة أروع الصال هلذا فؼد رضب السؾػ و

 صذ - اهلل رشقل أن - عتف اهلل ريض - مالؽ بـ أكس عـ مسؾؿ صحق  فػل

 فؾام قريش مـ ورجؾني إكصار مـ شبعة ذم أحد يقم ُأفرد - وشؾؿ عؾقف اهلل

ـْ  " - وشؾؿ عؾقف اهلل صذ -قال( يدركقه كادوا أي)  رهؼقه  ولف عـا يردهؿ َم

 قتؾ، حتك فؼاتؾ ، إكصار مـ رجؾ فتؼدم " ؟ اجلـة ذم رفقؼل هق أو اجلـة،

ـْ  " - وشؾؿ عؾقف اهلل صذ -فؼال أيضًا، رهؼقه ثؿ  أو اجلـة، ولف عـا يردهؿ َم

 يزل فؾؿ قتؾ، حتك فؼاتؾ ، إكصار مـ رجؾ فتؼدم " ؟ اجلـة ذم رفقؼل هق

 ما ": - وشؾؿ عؾقف اهلل صذ - اهلل رشقل فؼال السبعة، قتؾ حتك كذلؽ

 .. " أصحابـا أكصػـا



 مارواه:  والسالم الصالة عؾقف لؾـبل السؾػ تعظقؿ ذم العجقبة إخبار ومـ

 حيدثـا وهق مالؽ عـد كـت: ) قال ادبارك بـ اهلل عبد عـ شــف ذم الدارمل

 ويصػر، لقكف يتغر ومالؽ مرة، عرشة شت عؼرب فؾدغتف اهلل رشقل حديث

 أبا يا: قؾت الـاس، وتػرق ادجؾس مـ فرغ فؾام اهلل، رشقل حديث يؼطع وٓ

 رشقل حلديث إجالًٓ  صزت إكام كعؿ: )فؼال! عجباً  مـؽ رأيت لؼد عبداهلل،

 (-وشؾؿ عؾقف اهلل صذ-اهلل

 مظاهر ومـ..  والسالم الصالة عؾقف الـبل تعظقؿ ادسؾؿ عذ والقاجب

 .. حمبتفو وشؾؿ عؾقف اهلل صذ تعظقؿف

 دلقؾ....  اإلتباع.. ادحبة عالمةف.. آتباع ادحبةو التعظقؿ عالمات فلول( 1

 أن..  وشؾؿ عؾقف اهلل صذ الـبل اتباع..  اإلتباع هق..  ادحبة وعـقان ادحبة

 .. واؤمره شـتف ذم الـبل تتبع

 بديع الؼقاس ذم لعؿري هذا        حبف تظفر وأكت اإللف تعيص

 مطقع حيب دـ ادحب أن     ٕضعؿتف حبف ذم صادقا كـت لق

 دٓلتف اهلل جعؾ..  الـػس عذ يؽقن ما أشفؾ مـ اهلل حب اّدعاء كان دا وهلذا

 اهلل حيببؽؿ فاتبعقين اهلل حتبقن كـتؿ أن قؾ " فؼال وشؾؿ عؾقف اهلل صذ الـبل

  " رحقؿ غػقر واهلل نكقبؽؿ لؽؿ ويغػر



 اهلل حمبة وشؾؿ عؾقف اهلل صذ اهلل رشقل عفد عذ ققم ادعك:  احلسـ قال

 ويغػر اهلل حيببؽؿ فاتبعقين اهلل حتبقن كـتؿ أن قؾ ": أية هبذه اهلل فابتالهؿ

  " رحقؿ غػقر واهلل نكقبؽؿ لؽؿ

 عظقؿ وصان..  لؾؿتبع اهلل حمبة هل..  والسالم الصالة عؾقف الـبل اتباع فثؿرة

 .. حتب أن مـف وأعظؿ حِتب أن

 رشقل حديث رد مـ ": حـبؾ بـ امحد قال..  السـة مـ يشء رد مـ احلذر( 2

 الذيـ فؾقحذر ": تعاىل اهلل قال " هؾؽة صػا عذ ففق وشؾؿ عؾقف اهلل صذ اهلل

  أو فتـة تصقبفؿ أن أمره عـ خيالػقن

 اهلل رشقل أمر عـ:  أي ": اهلل رمحف كثر ابـ قال.. . " القؿ عذاب يصقبفؿ

 فتقزن ورشيعتف وشـتف وضريؼتف ومـفاجف شبقؾف وهق وشؾؿ عؾقف اهلل صذ

 قائؾف عذ مردود ففق خالػف وما قبؾ نلؽ فؼوا فام وأعاملف بلققالف إققال

 [ ..2/307: كثر ابـ تػسر]  هـ.ا " كان مـ كائـا وفاعؾف

 بالعؼقل ومعارضتفا الـبقية بالسـة وآشتفزاء السخرية السـة رد مظاهر ومـ

 الرجؾ ورفع بالؾحقة وآشتفزاء كالسخرية والعادات والرغبات وأراء

.  نلؽ وغر شسة اىل والصالة والسقاك ادرأة وحجاب الؽعبني فقق ثقبف

 ويغػؾ هبا التزم بؿـ يتفؽؿ أو رديئة بلوصاف إعامل تؾؽ يصػ مـ فتسؿع

 شبقؾ عذ كان شقاء كػر بالديـ آشتفزاء أن وهق خطر أمر عـ همٓء

 . ادؾة مـ خمرج كػر ففق اجلد شبقؾ عذ أو وادزاح واهلزل الؾعب



 أو مـفا شخر أو بالسـة اشتفزأ دـ بالعؼقبة يعجؾ اكف وعدلف اهلل حؽؿة ومـ

 ..عؾقفا تؽز

 اهلل صذ اهلل رشقل عـد أكؾ رجال أن:  عـف اهلل ريض آكقع بـ شؾؿة فعـ

 ٓ ":  قال.  اشتطقع ٓ:  قال " بقؿقـؽ كؾ ":  فؼال بشاملف وشؾؿ عؾقف

 ..  فقف اىل رفعفا فام:  قال " الؽز آ مـعف ما اشتطعت

 كقػ فاكظر التقققػ ومقاضع بالســ آشتخػاف ادرء فؾقتؼ:  التقؿل قال

 .. فعؾف صمم القف وصؾ

 اهلل ريض اصحابف إجالل والسالم الصالة عؾقف وإجاللف حمبتف مظاهر ومـ( 3

 والؼقام قدرهؿ، حؼ وتؼديرهؿ وتققرهؿ، احسامفؿ فقتعني ، عـفؿ

 بـ وعدي البجيل، اهلل عبد بـ جرير خرج وقد(. عـفؿ اهلل ريض) بحؼققفؿ

 قرققساء كزلقا حتك الؽقفة مـ( عـفؿ اهلل ريض) الؽاتب وحـظؾة حاتؿ،

 .عػان بـ عثامن فقفا يشتؿ ببؾدة كؼقؿ ٓ وقالقا

 .. وشؾؿ عؾقف اهلل صذ اهلل رشقل تعظقؿ جؾأ مـ هذا كؾ

 ، كبقؽؿ هذا اخلالدة، الرشالة أبـاء ويا العؼقدة، إخقة ويا اإلشالم، أمة فقا

 ورشفف، ووصػف، فضؾف،يشء مـ  وهذا

 الظؾؿ ذم والضقء إكؼك ٕكت----- والؽرم واجلقد اهلدى كبل

 يعؾؿ أو حيص مل ما الػضائؾ مـ ------ رازقـا أعطاك الذي وأكت

 والـعؿ اإلكرام رب زكاك بلن---- ومـزلة وإكراماً  فخراً  كػاك



 عجؿ مـ الؽػر كالب كبحت إن وٓ   ----- كعؼت إن العؿقان رضك فام

 َعؿِ  أفَّاكٍ  ققل رضكا وما------ شػقفٍ  أفَّاكٍ  ققل رضكا وما

 

 


