ملخص الخطبة
الخطبة الولى
 1ـ الشهادتان أصل الدين 2 .ـ معنى شهادة أن محمدا رسول ا 3 .ـ عموم

رسالة النبي 4 .ـ من مقتضيات اليمان به
به

محبته 6 .ـ حقيقة محبة النبي

طاعته 5 .ـ من مقتضيات اليمان

 7 .ـ طاعة الصحابة للنبي

 8 .ـ ثناء

 9 .ـ تغليظ الصحابة على من خالف سنته

الصحابة على من عمل بسنته

.

الخطبة اللثانيه

 10ـ اتباع الشرع دليل المحبة 11 .ـ تحذير النبي
المحتفلين بالمولد لمحبته

أمته من الغلو فيه 12 .ـ ادعاء

مع مخالفتهم لسنته 13 .ـ عدم إقامة الصحابة
.

للموالد 14 .ـ محبة الصحابة للنبي

فيا أيها الناس ،اتقوا ا تعالى حق التقوى.

عبـــاد اـــ ،جعـــل اـــ كلمـــتي التوحيـــد أصـــل الملـــة والـــدين ،وهـــو تحقيـــق
شـــهادة أن ل إلـــه إل اـــ ،وأن محمـــد9ا رســـول اـــ ،بـــأن نعبـــده تعـــالى بمـــا
شرع على لسان نبيه محمد

.

وتحقيـــق شـــهادة أن محمـــد9ا رســـول اـــ اليمـــان الصـــادق ،واليقيـــن التـــام بـــأن
محمـ Dدا عبـد اـ ورسـوله ،أرسـله إلـى الخليقـة بشـيرDا ونـذيرDا،

يـأيها ٱلذين

ءامنوا! ءامنوا! بٱلله ورسوله وٱل!كتـب ٱلذى نزل على رسوله وٱل!كتـب ٱلذى أنزل من قبــل

]النســـاء:
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أرســــله اــــ بالرســــالة العامــــة ،لكــــل الخليقــــة ،عربهــــا وعجمهــــا ،إنســــها
وجنهــا،
جللــه:

قل! يأيها ٱلناس إن6ى رسول ٱلله إليكم جميع/ا
وما أرسل!نـك إل كافة 8ل<لناس بشيا 8ونذيرا8

تبارك ٱلذى نزل ٱل!فرقان على عبده ليكون لل!عـلمي نذيرا8

]العــراف ،[158 :ويقــول أيض9ــا جــل
]ســبأ ،[28 :ويقــول جــل جللــه:

]الفرقــان ،[1 :وجعلــه خــاتم أنبيــائه

ورســله ،فل نــبي بعــده ،ول شــريعة بعــد شــريعته،

ر6جالكم ولـكن رسول ٱلله وخاتم ٱلنبي6ي

ما كان محمد Kأبا أحد Iم6ن

]الحزاب.[40 :

فمــن آمــن بــه وبمــا جــاء بــه ،ووحــد اــ جــل وعل ،فقــد دخــل فــي الســلم،
وعصـــم مـــاله ودمـــه ،واســـتحق الجنـــة برحمـــة أرحـــم الراحميـــن ،وأمـــن مـــن
الخلــود فــي النــار ،يقــول

)) :وا ـ ل يســمع بــي أحــد مــن هــذه المــة ،يهــودي

].أو نصراني ،ثم ل يؤمن بالذي أرسلت به إل كان من أهل النار((]1

أيهـا المسـلمون ،اليمـان بمحمـد

فيمـا

 ،مـن مقتضـيات ذلـك أن نطيعـه

أمرنـــا بـــه ،ونجتنـــب مـــا نهانـــا عنـــه ،فـــإن طـــاعته طاعـــة للـــه ،يقـــول اـــ جـــل

ـدوا!
قل! أطيعوا! ٱلله وأطيعوا! ٱلرسول فإن تولوا! فإنما عليه ما حم6ل وعليكم ما حم6ل!تم وإن تطيعوه تهتـ

وعل:

وما على ٱلرسول إل ٱل!بلـغ ٱل!مبي
ويقــول جــل جللــه:

ٱل!عقاب

]النور.[54 :

وما ءاتـكم ٱلرسول فخذوه وما نهـكم عنه فٱنتهوا! وٱتقوا! ٱلله إن ٱلله شديد
فل!يحذر ٱلذين

]الحشر .[7 :وحذرنا من مخالفة أمره ،فقال جل جلله:

يخـلفون عن أمره أن تصيبهم فتنة Wأو يصيبهم عـذاب KأليـمK

]النـــور ،[63 :قـــال المـــام أحمـــد

رحمــه اــ " :الفتنــة الشــرك ،لعلRــه إذا رد بعــض قــوله أن يقــع فــي قلبــه شــيء
].من الزيغ فيهلك"]2

ومـــن اليمـــان بـــه

محبتـــه ،فمحبتـــه أصـــل اليمـــان ،وكمالهـــا مـــن كمـــال

اليمـــان ،أن يحـــب المســـلم محمـــد9ا رســـول اـــ محبـــة فـــوق محبـــة الهـــل
والولد والوالد والناس أجمعين.

يقـول

ي إل مـن
لمـا قـال لـه عمـر :يـا رسـول اـ ،واـ إنـك لحـب النـاس إلـ R

نفسي ،قال)) :ل يا عمر ،حتى أكون أحب إليك من نفسك(( ،قال :يا رسول
].ا ،وأنت الن أحب إلي من نفسي ،قال)):الن يا عمر((]3

ويقــول

 )) :ل يــؤمن أحــدكم حــتى أكــون أحــب إليــه مــن أهلــه ومــاله والنــاس
].أجمعين((]4

ليســت دعــوى تZــدYعى ،ولكنهــا حقيقــة للمــؤمن ،فمــا
هــذه المحبــة لمحمــد
كل من ادعى محب\ته كان صاد D
قا في ذلك ،فل بد من ابتلء وامتحان.
فــالمحب الصــادق لــه

هــو الــذي يمتثــل أوامــره ،ويجتنــب نــواهيه ،ويتــأدب

بآدابه ،ويتخلق بأخلقه ،ويعلم أنه

ل يقول إل الصدق والحق.

فمـن اليمـان بـه أن نصـدق مـا أخبرنـا بـه ممـا كـان وسـيكون؛ لنـه
ينطق عن الهوى كما قال ا:

وما ينطق عن ٱل!هوى

إن! هو إل وحى Kيوحى

ل

]النجم:

.[4 ،3

ومــن محبتــه

أن ينصــر المســلم ســنته ،ويــدافع عنهــا ،قــال تعــالى:

ـون
ـم ٱل!مف!لحـ
فٱلذين ءامنوا! به وعزروه ونصروه وٱتبعوا! ٱلنور ٱلذى أنزل معه أولـئك هـ

]العـــراف:
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أيهــا المســلمون ،إن مــن محبتــه

تطــبيق أوامــره ،واجتنــاب نــواهيه ،ولقــد

كـان صـحابته الكـرام رضـي اـ عنهـم مـن أعظـم الخلـق تطبيقDـا لوامـره

،

وبعـــد9ا عـــن نـــواهيه ،كـــانوا أســـرع النـــاس امتثـــال  9لمـــا أمرهـــم بـــه ،وأســـرعهم

اجتنابDا لما نهاهم عنه.

أنــزل اــ علــى نــبيه

تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة ،وكــان

أهل قباء يصلون نحو بيت المقدس لم يبلغهم الخبر ،فجاءهم رجل وقال:

أنــزل عليــه الليلــة قــرآن ،وقــد أZمــر باســتقبال

يــا أهــل قبــاء ،إن رســول اــ

الكعبــة ،قــال :فاســتداروا نحــو الكعبــة] . [5اســتداروا نحــو الكعبــة فــي صــلتهم
.

تطبي D
قا لمره

ومـن ذلكـم مـا ذكـره أنـس بـن مالـك رضـي اـ عنـه قـال :كنـت فـي بيـت أبـي
طلحــة أســقيهم الخمــر ،فجـاء رجـل فقـال :مـا بلغكـم خـبر تحريـم الخمـر؟ إن
اـ أنـزل تحريمهـا ،قـال أنـس :فقـال لـي أبـو طلحـة :يـا أنـس ،انهـض فـأرق
].الخمر ،قال :فأراق الصحابة الخمور ،حتى جرت في المدينة]6

كل ذلك امتثال  Dلمره ،وسم D
عا وطاعة له

.

قــال عبــد اــ بــن عمــر :تختYــم النــبي بخــاتم الــذهب ،فلمــا ألقــاه ألقــى النــاس
.

خواتمهم من الذهب] ،[7وتركوها اقتداء به

فــي يــوم خيــبر نــادى منــادي النــبي

 :إن ا ـ ورســوله ينهيــانكم عــن لحــوم

الحمر ]
الحمر الهلية ،فلما بلغهم الخبر ،أكفؤوا القدور وإنها لتغلي بلحوم
f

 ،[8.كل ذلك طاعة منهم له
أنـزل اـ علـى نـبيه:

 ،واستجابة لمره

وإن تبدوا! ما في أنفس[كم أو تخفوه يحاسبكم به ٱلله

]البقـرة [ 284 :ــ

فظاهرها أننا نحاسب على حديث أنفسنا ـ فجاء الصحابة لرسول ا
وجثــوا علــى الركــب ،وقــالوا :يــا رســول اــ ،كلYفنــا مــن العمــل مــا نطيــق،
الصـــلة والصـــيام والزكـــاة ،وقـــد أنـــزل اـــ آيـــة ل نطيقهـــا أن اـــ يحاســـبنا عـــن
حديث أنفسنا ،فقال)) :أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم:

ســمعنا وعصــينا ،قولــوا :ســمعنا وأطعنــا(( فقــالوا :ســمعنا وأطعنــا ،فلمــا
اقترأهـا القـوم ،وذلـت بهـا ألسـنتهم نسـخها اـ بقـوله:

ءامن ٱلرسول بما أنزل إليه

من رب6ه وٱل!مؤمنون كل Wءامن بٱلله وملـئكته وكتبه ورسله ل نفر6ق بين أحد Iم6ن رسله وقالوا! ســمعنا وأطعنــا
غف!رانك ربنا وإليك ٱل!مصي

ل يكل<ف ٱلله نف!س/ا إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما ٱك!تسبت

،285ـ  ،[9][286فعفـا اـ عـن حـديث النفـس ،ولـذا قـال

]البقــــرة:

)) :إن اـ تجـاوز لـي

].عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا به((]10

ومـن آثـار محبـة الصـحابة لمحمـد

ــ وهـذا الخلـق يكـون لكـل مسـلم أيض9ـا ــ

أنهـــم كـــانوا يثنـــون علـــى كـــل مـــن وافـــق ســـنته ،وعمـــل بشـــريعته ،تشـــجيع9ا لـــه
لظهاره السنة.

صــلى أنــس بــن مالــك رضــي اــ عنــه خلــف عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اــ،
فلمـــا صـــلى ،ورأى مـــا قـــام بـــه عمـــر مـــن تطـــبيق الســـنة فـــي الصـــلة ،قـــال
رضـي اـ عنـه) :إن أشـبهكم صـل Dة برسـول اـ هـذا الفـتى(][11؛ لنـه رأى
.موافقته للسنة ،وتقيده بها
ومــن آثــار محبتهــم رضــي اــ عنهــم أنهــم كــانوا يعتبــون علــى كــل مــن خــالف
سـنته ،ويغلظـون القـول عليـه ،تعظيمDـا لسـنة رسـول اـ

 ،أن يسـتخف

بها ويستهان بها.

حـدث عبـد اـ بـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اـ عنهمـا قـائل :Dسـمعت رسـول
\
اـ

يقـول )) :إذا اسـتأذنت أحـدكم امرأتـه إلـى المسـجد فل يمنعهـا((،

ن ،قــال الــراوي :فســبRه عبــد اــ ســب9ا مــا
فقــال ابنــه بلل :واــ لنمنعهــ l
ن؟!!]
سمعته سبlه مثله قط ،وقال :أحدثك عن رسول ا ،وتقول :لمنعه l
12].

انظــر كيــف غلــظ عليــه ،قــد يكــون قصــده اجتهــادا لنــه رأى مــن النســاء شــيئ9ا،
يعنــي غيRــرن فيــه مــا كــان ماضــي9ا ،لكنــه مــا أحــب Yأن يســمع قــول  9يصــادم قــول
محمد

.

حـ \دث عبـد اـ بـن مغفـل رضـي اـ عنـه قـال :سـمعت رسـول اـ
يقول )) :إياكم والخذف ،فإنه يفقأ العين ويكسر السن ول ينكأ عدوDا(( فقام
رجـل مـن بنيـه فخـذف فنهـاه ،فقـام فخـذف فنهـاه ،وقـال :أحـدثك عـن رسـول
].ا وتفعل خلف ذلك ،وا ل كلمتك أب D
دا]13
وأيضDــ ا :رجــل مــن الصــحابة ،كــان فــي يــده خــاتم ذهــب ،فأخــذه النــبي وألقــاه،
وقال )) :يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده(( ،فقيل للرجل:

].خذ خاتمك ،قال :وا ما كنت لخذه بعدما ألقاه النبي
هـذه سـيرتهم رضـي اـ عنهـم الدالـة علـى كمـال المحبـة لمحمـد

]14

 ،فـإن

محبتـــه ليســـت دعـــوى باللســـان ،ولكنهـــا حقـــائق تظهـــر عنـــد تطـــبيق الوامـــر،
واجتناب النواهي.

لمــا نــوقش عبــد اــ بــن عبــاس فــي متعــة الحــج ،وأن الصــديق وعمــر وعثمــان
رأوا أن الفـراد أفضـل ،قـال لمـن قـال لـه :يوشـك أن تقـع عليكـم حجـارة مـن
].السماء ،أقول :قال رسول ا ،وتقولون :قال أبو بكر وعمر!!!]15
ولما قيل لعبد ا بن عمر :إن أباك ينهى عن المتعة وأنت تأمر بها!! قال:
].أرسول ا أحق أن يتبع أم عمر؟!]16

كـــل هـــذا تعظيـــم للســـنة ،تعظيـــم لرســـول اـــ ،لمـــا يـــدل علـــى المحبـــة

الصادقة له

.

أيها المسلمون ،إن ا جل وعل امتحن من ادعى محبته بقول:

تحبون ٱلله فٱتبعونى يحببكم ٱلله

قل! إن كنتم
والعمـل

]آل عمـران ،[31 :فاتبـاع شـريعة محمــد

بها دليل على محبة ا جل وعل.

فـــالمحب للـــه هـــو العامـــل بســـنة رســـول اـــ ،المطبـــق لهـــا ،المنفـــذ لهـــا،
الواقف عندها.

ولهـذا يقـول

)) :ل يـؤمن أحـدكم حـتى يكـون هـواه تبعDـا لمـا جئت بـه((]،[17

قــال ا ـ جــل وعل:

أمرهم

وما كان لمؤمن fول مؤمنة Iإذا قضى ٱلله ورسوله أمرا 8أن يكون لهم ٱل!خيرة من

]الحــزاب [ 36 :فــأمر اــ وأمــر رســوله أمــر nنافــذ ،ول خيــار لحــد فــي
.ذلك

فالمســلمون يعظمــون ســنته ،ويرجعــون كــل نــزاع تنــازعوا فيــه إلــى كتــاب اــ
وســنة نــبيه ،يقــول ا ـ جــل وعل:

ـن ت ـأ!ويل8
تؤمنون بٱلله وٱل!يوم ٱلjخر ذلك خير Kوأحسـ

فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى ٱلله وٱلرسول إن كنتم
]النســـاء ،[59 :وكـــان أئمـــة الســـلم

يتـــبرؤون مــن أقــوالهم المخالفـــة لســنة محمـــد  ،ويــرون أن أقــوالهم إذا
خالفت السنة وجب أن ترد ول يعمل بها ،ول يلتفت إليها.

أمـــة الســـلم ،إن محمـــ Dدا

حـــذرنا مـــن أن نســـلك معـــه مســـلك اليهـــود

والنصـــارى فـــي أنبيـــائهم ،فـــاليهود والنصـــارى غلـــوا فـــي أنبيـــائهم غلـــوRا خرجـــوا
بـــه عـــن منهـــج اـــ ،بـــأن عبـــدوهم مـــن دون اـــ ،واتخـــذوهم أرباب9ـــا مـــن دون
اــ ،ولــذا نبينــا

خــاف علينــا مــا وقــع فيــه مــن قبلنــا فقــال لنــا

)) :ل

تطرونـي كمـا أطـرت النصـارى ابـن مريـم ،إنمـا أنـا عبـد ،فقولـوا :عبـد اـ
ورســوله((] ،[18وقــال أي D
ضـ ا لنــا

 )):إيــاكم والغلــو ،فإنمــا أهلــك مــن كــان قبلكــم
].الغلو((]19

وحــذرنا مــن أن نتخــذ قــبره عيـ Dدا ،فقــال)) :ل تتخــذوا بيــوتكم قبــور9ا ،ول تتخــذوا
علي فإن صلتكم تبلغني أين كنتم((]20
].قبري عي Dدا ،وصلوا
l

وكــان فــي آخــر لحظــة مــن لحظــات حيــاته ،يكشــف غطــاء علــى وجهــه ـــ وكــان
فـــي المـــوت ــــ يقـــول )):لعـــن اـــ اليهـــود والنصـــارى؛ اتخـــذوا قبـــور أنبيـــاءهم
].مساجد((])) ،[21أل فل تتخذوا القبور مساجد((]22

أيهــا المســلمون ،بعــض الخلــق يــدعي محبــة النــبي
أقــواله وأعمــاله رأيتــه مخالفDــ ا لشــريعة محمــد
بمحمـــد

 ،وإذا نظــرت فــي

 ،والمســلم حق9ــا صــلتZه

صـــلة علـــى الـــدوام فـــي كـــل الحـــوال ،فهـــو فـــي وضـــوئه وفـــي

 ،فـي أكلـه

د بمحمـد
صـلته وفـي صـومه وحجـه وزكـاته وكـل معـاملته مقتـ t

وشـــربه ونـــومه ويقظتـــه ،وفـــي كـــل تصـــرفاته ،ســـنة محمـــد نصـــب عينيـــه دائم9ـــا
وأب D
دا ،ما سمع منها عمل به ونفذه.
وأمـــا أقــوام يــدعون المحبـــة ،ولكـــن محبتهــم لـــه إنمـــا تــدرج فـــي ليلـــة مـــا مـــن
الليـــالي ،قـــراءة أوراد أو ســـيرة أو قصـــائد شـــركية ضـــالة بعيـــدة عـــن الهـــدى ،ثـــم
يـــدعون أنهـــم يعظمـــون ســـنته ،وإذا نظـــرت فـــي تصـــرفاتهم وجـــدتهم بعيـــدين
عـــن الســـنة فـــي كـــل أحـــوالهم ،ل فـــي مظهرهـــم ،والغـــالب أن مخـــبرهم خلف
ســـنة رســـول اـــ

 ،ل تـــرى لهـــم حكـــم الســـنة ،ل فـــي آدابهـــا ،ول فـــي

أوامرهـــا ،ول بالبعـــد عـــن نواهيهـــا ،ولكنهـــم مفـــارقون للســـنة ،وإنمـــا يقضـــون
ليلـــة مـــا مـــن الليـــالي ،ويزعمـــون أنهـــم يحبـــون ســـنته ،وأن تلـــك الليلـــة ليلـــة
المولـــد ،هـــي الـــتي تـــذكرهم بـــه ،وتقـــوRي صـــلتهم بـــه ،وتربطهـــم بـــه ،ولكنهـــم
بعــــدها علــــى خلف شــــريعته ،وعلــــى خلف ســــنته ،ل يقيمــــون لهــــا وزن9ــــا ،ول
يقدرونها قدرDا ،وكل هذا من مخالفة هدي النبي

.

إن أحــــب الخلــــق إلــــى رســــول اــــ صــــحابته الكــــرام ،ول ســــيما خلفــــاؤه
الراشـــدون ،فهـــم أعظــم الخلـــق محبـــة لـــه ،ومـــا وجـــدناهم أقـــاموا لليلـــة المولـــد
وزن9ــا ،ول جعلــوا لهــا ذكــر9ا ،ول أحيوهــا ،لنهــم يعلمــون أن ذلــك ليــس مــن هــدي
محمد

.

إنهـــم يعلمـــون مـــتى ولـــد ،وفـــي أي عـــام ،وفـــي أي ليلـــة ولـــد ،ومـــع هـــذا مـــا
أقــاموا لــذلك وزن9ــا ،صــاموا يــوم الثنيــن لن النــبي أخــبرهم بــأنه يــوم ولــد فيــه،
ويــوم أوحــي إليــه فيــه] ، [23فصــاموه اتباع9ــا للســنة فقــط ،لكــن لمــا لــم يشــرع
لهـــم نـــبيهم إحيـــاء ليلـــة مـــن الليـــالي ،ول الهتمـــام بهـــا فـــإنهم تركوهـــا ،ل عـــن
اتباعا للسنة ،ووقو D
D
فا عند الشرع
.جهل ولكن
هكـــذا يكـــون المســـلمون ،فالبـــدع مهمـــا حســـنها أهلهـــا ،ومهمـــا دافعـــوا عنهـــا
فإنهـــا مخالفـــة للشـــرع ،ل يجـــوز اعتقادهـــا ،ول العمـــل بهـــا ،ول إحياؤهـــا ،لن
المــــؤمن مــــأمور باتبــــاع الكتــــاب والســــنة ،وعملــــه ل يكــــون عمل  9مقبــــول  9إل إذا
كان خالصDا لوجه ا ،وكان على وفق كتاب ا وسنة محمد

.

أســـأل اـــ لـــي ولكـــم التوفيـــق فـــي القـــوال والعمـــال ،أقـــول قـــولي هـــذا
وأســـتغفر اـــ العظيـــم الجليـــل لـــي ولكـــم ولســـائر المســـلمين مـــن كـــل ذنـــب
فاستغفروه وتوبوا إليه ،إنه هو الغفور الرحيم.

