
1 
 

 خيرية األمة اإلسالمية ومكانتها عند رب البرية

 للشيخ السيد مراد سالمة 

 األولى الخطبة
 ومن ه،ل ُمِضلَّ فال اهلل يهِده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل، احلمد إن

 آله وعلى عليه اهلل صلَّى ورسوله، عبده حممًدا أن وأشهد له، ريكش ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال ُيضِلل

 .كثرًيا تسليًما وسلَّم وأصحابه

 :بعد أما

 .الوعيد يوم النجاُة وهلم امَلزيد، لألتقياء اهلل فعند التقوى؛ حقَّ- اهلل عباد- اهلل فاتقوا

 :املسلمون أيها

 يف ذريُته وتفرََّقت األرض، إىل وزوَجه أهبَطه ثم له، تكرمًيا املالئكَة له سجَدوأ بيده آدم فخلَق بينهم؛ وفاَضَل اخللَق اهلل خلَق

 َوَرَفَع َأْرِضاْل َخَلاِئَف َجَعَلُكْم الَِّذي َوُهَو ﴿: - سبحانه - قال ُمتفاِضلني، ُأمًما األرض يف وجعَلهم األزمان، بهم وطاَلت األمصار

 [.561: نعاماأل] ﴾ َدَرَجاٍت َبْعٍض َفْوَق َبْعَضُكْم

 ومكانتها عنداإلسالمية  األمةلنتعرف على خريية  األحبابفهيا أيها  اأُلَمم، سائر على والتكريم بالفضِل األمَة هذه وخصَّ

 اهلل تعاىل 

 للناس أخرجت أمة خير جعلنا أنهأوال: 
 غري.. { اِسِللنَّ ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر ُكْنُتْم }: كتابه يف عنها وأخرب تعاىل اهلل وصفها هكذا األمم، خري هي اإلسالم أمة

 ذكره ما عني هو وسببها علتها وإمنا مسوغ، بال اختصاص أو حماباة أو جماملة عن نابعة ليست اخلريية هذه أن

 (.111: عمران آل){باهلل وتؤمنون املنكر عن وتنهون باملعروف تأمرون}: فقال اخلريية هذه معلال ذلك بعد اهلل

 باهلل ناإلميا عن املنبثق املنكر عن والنهي باملعروف األمر بواجب بقيامها متاما مرتبط اإلسالم أمة يف اخلريية فمناط

 ونيك أن سره من: "عنه اهلل رضي عمر قال كما الصفة؛ به وقامت املشروط له حتقق الشرط حقق فمن. ورسوله تعاىل

 آَمَن َوَلْو ِباللَِّه ُنوَنَوُتْؤِم اْلُمْنَكِر َعِن َوَتْنَهْوَن ْعُروِفِباْلَم َتْأُمُروَن }قال اهلل تعاىل ".فيها اهلل شرط فليؤد األمة هذه من

 [111: عمران آل] {اْلَفاِسُقوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلُمْؤِمُنوَن ِمْنُهُم َلُهْم َخْيًرا َلَكاَن اْلِكَتاِب َأْهُل
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 للمؤمنني { ُكْنُتْم } - تعاىل- ولهبق الكرمية اآلية هذه يف واخلطابرمحه اهلل –يقول الشيخ حممد سيد طنطاوي 

 . الدين يوم إىل اإلسالم تعاليم واتبع بعدهم أتى وملن وسلم عليه اهلل صلى النيب عاصروا الذين

 فيهم بعث الذين قرونهم وخري حبسبه، قرن كل األمة. مجيع يف عامة اآلية هذه أن والصحيح كثري: ابن قال ولذا

 َوَسطًا ُأمًَّة َجَعْلَناُكْم َوَكَذِلَك } األخرى اآلية يف- سبحانه- قال كما يلونهم، الذين ثم موسل عليه اهلل صلى اهلل رسول

 (1){ َشِهيدًا َعَلْيُكْم الرسول َوَيُكوَن الناس َعَلى ُشَهَدآَء لَِّتُكوُنوْا

 ْمُكْنُت} وقال لناوساس  ارع نيب خري وجعل نبينا كاس أروي القران وسقانا من الناس على فضلنا الذي هلل احلمد

 {ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر

 :الصفات بأحسن ووصفنا السابقة الكتب في علينا اثني تعالى الله أنثانيا: 

 رب القمة السابقة فأمة اإلسالم موصوفة يف التوراة و اإلجنيل الربانية أن وصفنا رب الربية لأل و من مزيد العناية 

 َفْضًلا َيْبَتُغوَن ُسجًَّدا كًَّعاُر َتَراُهْم َبْيَنُهْم ُرَحَماُء اْلُكفَّاِر َعَلى َأِشدَّاُء َمَعُه َوالَِّذيَن اللَِّه َرُسوُل ُمَحمٌَّد} اواتالسم و األرض

 َشْطَأُه َأْخَرَج َكَزْرٍع اْلِإْنِجيِل يِف َوَمَثُلُهْم اِةالتَّْوَر ِفي َمَثُلُهْم َذِلَك السُُّجوِد َأَثِر ِمْن ُوُجوِهِهْم ِفي ِسيَماُهْم َوِرْضَواًنا اللَِّه ِمَن

 ِمْنُهْم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا لَِّذيَنا اللَُّه َوَعَد اْلُكفَّاَر ِبِهُم ِلَيِغيَظ الزُّرَّاَع ُيْعِجُب ُسوِقِه َعَلى َفاْسَتَوى َفاْسَتْغَلَظ َفآَزَرُه

 [92: الفتح] { َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرًة

 الزَّْرِع، َنَباَت َيْنُبُتوَن َقْوٍم ِمْن ْْخُرُجَسَي َأنَُّه َمْكُتوٌب اْلِإْنِجيِل ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد َأْصَحاُب َمَثُل: َقَتاَدُة َقاَل

 "َفآَزَرُه." اْلُمْنَكِر َعِن َوَيْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َيْأُمُروَن

 رتذك: قال يبكيك؟ ما: له فقال يبكي، اليهود حرب رأى كعبا أن أبيه، عن املعافري، الرمحن عبد بن عيدس عن

 يف جتد هل اهلل، أنشدك: قال نعم،: قال لتصدقين؟ أبكاك ما أخربتك لئن اهلل أنشدك: كعب فقال األمر، بعض

 التوراة، يف نظر موسى أن املنزل اهلل كتاب

 والكتاب األول بالكتاب ويؤمنون املنكر، عن وينهون باملعروف، يأمرون للناس خرجتأ أمة أجد إني رب: فقال

 قال موسى؟ يا أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم الدجال، األعور يقاتلون حتى الضاللة، أهل ويقاتلون اآلخر،

 .نعم: احلرب

                                                           
 (966: ص) طنطاوي لسيد الوسيط - 1
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 هم أمة أجد إني رب يا: فقال راة،التو يف نظر موسى أن املنزل اهلل كتاب يف جتد هل اهلل، فأنشدك: كعب قال

 أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم اهلل، شاء إن نفعله: قالوا أمرا، أرادوا إذا احملكمون الشمس، رعاة احلمادون،

 .نعم: احلرب قال موسى؟ يا

 شرفأ إذا أمة أجد إني رب يا: فقال التوراة، يف نظر موسى أن املنزل اهلل كتاب يف أجتد اهلل فأنشدك: كعب فقال

 من يتطهرون كانوا حيثما مسجد، هلم واألرض طهورهم، الصعيد اهلل؛ محد هبط وإذا اهلل، كّبر شرف على أحدهم

 أميت، فاجعلهم الوضوء آثار من حمجلني غرًا املاء، جيدون ال حيث باملاء، كطهورهم بالصعيد طهورهم اجلنابة،

 .نعم: احلرب قال موسى؟ يا أمحد أمة هم: قال

 اءضعف مرحومة أمة أجد إني رب، يا: فقال التوراة، يف نظر موسى أن اهلل كتاب يف أجتد اهلل فأنشدك: كعب قال

 أحدا دأج فال باخلريات، سابق ومنهم مقتصد، ومنهم لنفسه، ظامل فمنهم لنفسك، فاصطفيتهم الكتاب، أورثتهم

 .نعم: احلرب قال موسى؟ يا أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم مرحوما، إال منهم

 يف مصاحفهم أمة أجد إني رب يا: فقال التوراة يف نظر موسى أن اهلل كتاب يف أجتد اهلل أنشدك: كعب قال

 إال أحد منهم النار يدخل ال النحل، كدوي مساجدهم يف أصواتهم املالئكة، كصفوف صالتهم يف يصفون صدورهم،

 يا أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم: موسى قال الشجر، ورق من احلجر بريء ما مثل احلسنات من بريء من

 .نعم: احلرب قال موسى؟

 ثالث إليه اهلل فأوحى حممد، أصحاب من ليتين: قال وأمته، حممدًا اهلل أعطى الذي اخلري من موسى عجب فلما

 :بهن يرضيه آيات

 .اآلية( الناس على اصطفيتك إني موسى يا)

 .اآلية( األلواح يف له وكتبنا(. )عدلوني وبه باحلق يهدون أمة موسى قوم ومن)

 ...الرضا كل موسى فرضي: قال

 ((والتوراة)) غريه نبوة يف وبعضها شعيا، نبوة يف وبعضها بأيديهم، اليت التوراة يف بعضها الفصول وهذه

 :نوجد أن قبل وسمانا بالمسلمين واختارنا واجتبانا اصطفانا الله أنثالثا: 
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 سبحانه فقالة رب األنام بأمة  نبينا عليه السالم أن مساهم مسلمني قبل أن يوجدوا اإلسالم و من عناي إخوة 

 َسمَّاُكُم ُهَو ِإْبَراِهيَم َأِبيُكْم ِملََّة َحَرٍج ِمْن الدِّيِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َوَما اْجَتَباُكْم ُهَو ِجَهاِدِه َحقَّ اللَِّه ِفي َوَجاِهُدوا}

 [87: احلج] { ُلَقْب ِمْن اْلُمْسِلِمنَي

 ِلْلَأْمِر َتْأِكيٌد َوَهَذا ْمِرِه،َأ َواْلِتَزاِم ِديِنِه َعْن ِللذَّبِّ اْخَتاَرُكْم َأِي( اْجَتباُكْم ُهَو: )َتَعاَلى َقْوُلُه– اهلل رمحه – القرطيب قال

 " َلُه ْماْخَتاَرُك اللََّه ِلَأنَّ ُتَجاِهُدوا َأْن َعَلْيُكْم َوَجَب َأْي ِباْلُمَجاَهَدِة،

 ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َسمَّاُكُم ُهَو :َواْلَمْعَنى ِإْبَراِهيَم، ِإَلى َراِجٌع" ُهَو:" َواْلَحَسُن َزْيٍد اْبُن َقاَل( َقْبُل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َسمَّاُكُم ُهَو)

 َقاَل. ُمْسِلٌم َفُهَو َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه لَّىَص ُمَحمًَّدا اتََّبَع َمِن َأنَّ ِهُحْكِم َوِفي َأْي( َهَذا َوِفي. )َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َقْبِل

 َقاَل[. 197: البقرة« " ]1» َلَك ُمْسِلَمًة ُأمًَّة ُذرِّيَِّتنا َوِمْن َلَك ُمْسِلَمْيِن َواْجَعْلنا َربَّنا:" َقْوِلِه َمْعَنى َوُهَو: َزْيٍد اْبُن

 َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َسمَّاُكُم: َقاَل َعبَّاٍس اْبِن َعِن َطْلَحَة َأِبي ْبُن َعِليُّ َرَوى. اْلُأمَِّة ُعَظَماِء ِلَقْوِل ُمَْخاِلٌف اْلَقْوُل َهَذاَو: النَّحَّاُس

 "القرآن هذا ويف اْلُمَتَقدَِّمِة اْلُكُتِب ِفي َأْي َقْبُل، ِمْن اْلُمْسِلِمنَي

 والرسل األنبياء أعطى ما أعطانا الله أن: ثالثا

أن من العطاءات الربانية ألمة خري الربية أن اهلل تعاىل أعطاها ما أعطى  –أحباب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 ليكم صورا من تلك العطاءات إفضائل و  واملرسلني مناألنبياء 

 كلمنا:  فقد -السالم  عليه-موسى كلمتعاىل اهلل  كان إن* 

 [161: النساء] {َتْكِليًما ُموَسى  اللَُّه َوَكلََّم} السالم عليه موسى كليمه عن ىلتعا اهلل قال فقد

 و[159: البقرة] {َتْكُفُروِن َوَلا ِلي َواْشُكُروا َأْذُكْرُكْم َفاْذُكُروِني} فقال: ذكره سبحانه ذكره من أن-اهلل تعاىل خربناأ و

  كالم املناجاة و مناجاة تعاىل له ذكرنا

 - اللَِّه وَلَرُس َسِمْعُت: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن األطهار عباده بني و الغفار العزيز بني يدور الذي احلوار إىل استمع و

 َوِنْصُفَها ِلي َهاَفِنْصُف َشْطَرْيِن، ِديَعْب َوَبْيَن َبْيِني الصََّلاَة َقَسْمُت: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َقاَل: "َيُقوُل - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى

 َربِّ ِللَِّه اْلَحْمُد}: اْلَعْبُد ُقوُلَي: اْقَرؤوا: "- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل: َقاَل َسَأَل، َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي،

 َعَليَّ َأْثَنى: َفَيُقوُل {رَِّحيِمال الرَّْحَمِن}: َفَيُقوُل. َسَأَل َما يَوِلَعْبِد َعْبِدي، َحِمَدِني: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َفَيُقوُل {اْلَعاَلِمنَي

 َوَبْيَن َبْيِني اْلآَيُة َوَهِذِه ي،ِل َفَهَذا َعْبِدي، َمجََّدِني: اللَُّه َفَيُقوُل {الدِّيِن َيْوِم َماِلِك}: َيُقوُل َسَأَل، َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي،
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 َوآِخُر َسَأَل، َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي، َبْيَنَو َبْيِني َفَهِذِه َيْعِني {َنْسَتِعنُي َوِإيَّاَك َنْعُبُد ِإيَّاَك}: اْلَعْبُد وُلَيُق. ِنْصَفْيِن َعْبِدي

 َوَلا ْمَعَلْيِه اْلَمْغُضوِب ْيِرَغ َعَلْيِهْم َأْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراَط( 6) اْلُمْسَتِقيَم الصَِّراَط اْهِدَنا}: اْلَعْبُد َيُقوُل ِلَعْبِدي، السُّوَرِة

 ( 9)" َسَأَل َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي، َفَهَذا {الضَّالِّنَي

 : الشاعر قال

 شفتاه خملصا وحتركت بي***  ذاكري هو الذي العبد مع نيإ

 أرعاه دائما حدودي ومن يرعى**  يقدسين من أقدس نيإ

 أهواه ما لاإلذال َهوة يف***  عصى ومن للمطيع إال عز ال

 دعاه أجيب عبدا وغدوت لي*** ألفتين طاوعتين إذا عبدي

 تهواه الذي ومعونيت كان*** فبقدرتي كن للشيء ومتى تقول

 أيدنا فقد السالم عليه عيسى أيد تعالى الله كان نإو* 

 ِعيَسى آَتْيَناَو}-لسالما عليهعيسى  شأن يف تعاىل اهلل قالو إن اهلل اهلل تعاىل قد أيد عيسى عليه السالم فقد أيدنا  

 [952: البقرة] {اْلُقُدِس ِبُروِح َوَأيَّْدَناُه اْلَبيَِّناِت َمْرَيَم اْبَن

  ُقُلوِبِهُم ِفي َكَتَب ُأوَلِئَك} وسلم عليه اهلل صلى حممد أمة شأن يف فقال أيده وأيدنا كما

 [99: اجملادلة] { ِمْنُه ِبُروٍح َوَأيََّدُهْم اْلِإمَياَن

 ووه القلب نور بالروح واملراد ، ابتدائية من أن على وجل عز عنده من أي { ّمْنُه ِبُروٍح } قواهم أي { يََّدُهْمَوَأ }

 (2)التحقيق معارج على والعروج الطمأنينة به حتصل عباده من يشاء من قلب يف تعاىل اهلل يقذفه نور

 إياها منحنا فقد المحبة وسلم عليه الله صلى– نبينا منح وإن كان

 َفَْخَرَج: َقاَل َيْنَتِظُروَنُه َمَوَسلَّ َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل َرُسوِل َأْصَحاِب ِمْن َناٌس َجَلَس: َقاَل َعبَّاٍس، اْبِن َعِن ِعْكِرَمَة، َعْن

 َخِلياًل، َخْلِقِه ِمْن اتََّْخَذ َوَجلَّ زََّع اللََّه ِإنَّ َعَجًبا: َبْعُضُهْم َفَقاَل َحِديَثُهْم، َفَسِمَع َيَتَذاَكُروَن َسِمَعُهْم ِمْنُهْم َدَنا ِإَذا َحتَّى

 اهلِل َكِلَمُة َفِعيَسى: ُرآَخ َوَقاَل َتْكِليًما، َكلََّمُه ُموَسى َكاَلِم ِمْن ِبَأْعَجَب َماَذا: آَخُر َوَقاَل َخِلياًل، ِإْبَراِهيَم ِمْن اتََّْخَذ

                                                           
 ((.9656" )كبرىال" في والنسائي ،(3134) والترمذي ،(41) و( 33( )365) مسلم أخرجه)- 2
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 اهلِل َخِليُل ِإْبَراِهيَم ِإنَّ َجَبُكْمَوَع َكاَلَمُكْم َسِمْعُت َقْد: َوَقاَل َفَسلََّم، َعَلْيِهْم َفَْخَرَج. اللَُّه َفاُهاْصَط آَدُم: آَخُر َوَقاَل َوُروُحُه،

 َوَأَنا َأاَل َكَذِلَك، َوُهَو للَُّها اْصَطَفاُه َوآَدُم َكَذِلَك َوُهَو َوَكِلَمُتُه ُروُحُه َوِعيَسى َكَذِلَك، َوُهَو اهلِل َنِجيُّ َوُموَسى َكَذِلَك َوُهَو

 َفْْخَر، َواَل الِقَياَمِة َيْوَم ُمَشفٍَّع َوَأوَُّل َشاِفٍع َأوَُّل َوَأَنا َفْْخَر، َواَل الِقَياَمِة َيْوَم احَلْمِد ِلَواِء َحاِمُل َوَأَنا َفْْخَر، َواَل اهلِل َحِبيُب

 َواآلِخِريَن اأَلوَِّلنَي َأْكَرُم َوَأَنا َفْْخَر، اَلَو اْلُمْؤِمِننَي ُفَقَراُء َوَمِعي َفُيْدِخُلِنيَها ِلي اللَُّه َتُحَفَيْف اجَلنَِّة ِحَلَق ُيَحرُِّك َمْن َأوَُّل َوَأَنا

 (  1188)  الصغري اجلامع ضعيف(  الرتمذي سنن." ) َفْْخَر َواَل

 الله موسى المحبة  أعطى نبي كما المحبة أعطانا

كما منهحا نيب اهلل و كليمه موسى عليه اهلل يقول اهلل  احملبة-وسلمصلى اهلل عليه – اهلل تعاىل منح اتباع النيب

 [22: طه] {َعْيِني َعَلى َوِلُتْصَنَع ِمنِّي َمَحبًَّة َعَلْيَك َوَأْلَقْيُت} -السالم عليه-موسىتعاىل لكليمه 

 . أحبك رآك من فكل ب،القلو يف زرعتها قد- غريى من ال- منى كائنة عظيمة حمبة عليك وألقيت أي:

 ولدا. يتْخذه أن كذلك منه وطلبها قتله، عدم منه وطلبها عليه، فرعون امرأة عطف احملبة: هذه آثار من كان ولقد

 دواع سيكون املستقبل يف أنه مع فرعون بيت يف مكرما معززا صغره يف موسى يعيش أن احملبة هذه آثار من وكان

 له.

 (1)مطمئنا. آمنا والطغيان الشر قوة بني يعيش جعلته ملوسى بتهوحم- تعاىل- اهلل رعاية وهكذا

: املائدة] {ُيِحبُّوَنُهَو ُيِحبُُّهْم ِبَقْوٍم اللَُّه َيْأِتي َفَسْوَف}--وسلمصلى اهلل عليه  –و قال اهلل تعاىل عن اتباع النيب   

51] 

 يف اىلتع اهلل إىل أسندت اليت الصفات من فاحلب؛  حيبهم تعاىل أنه -رمحه اهلل –يقول الشيخ حممد رشيد رضا 

 حب بهح يشبه وال ، بشأنه يليق كما ويبغض حيب تعاىل فهو؛  وسلم عليه اهلل صلى نبيه لسان وعلى ، كتابه

 (11:  19( )شيء كمثله ليس) البشر يشبه ال ألنه؛  البشر
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 صلى الرسول اتباع فجعل( 21:  2( )كمذنوب لكم ويغفر اهلل حيببكم فاتبعوني اهلل حتبون كنتم إن قل) تعاىل: قال

 يقتضي لعطفا إذ؛  مستقل جزاء واملغفرة احملبة من فكل.  وللمغفرة للمتبعني تعاىل اهلل حملبة سببا وسلم عليه اهلل

 (5)املغايرة

 علينا: صلى فقد – وسلم عليه اهلل صلى – نبيه على صلى وإن كان* 

 {َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيِه َصلُّوا آَمُنوا َنالَِّذي َياَأيَُّها النَِّبيِّ َعَلى ُيَصلُّوَن َوَمَلاِئَكَتُه للََّها ِإنَّ}- نبيه شأن يف تعاىل اهلل قال فقد

 [56: األحزاب]

 ، وموته حياته فى وسلم عليه اهلل صلى رسوله بها اهلل شرف اآلية هذه:  ملْخصه ما -رمحه اهلل  -القرطيب قال

 والتعظيم الدعاء األمة ومن ، واالستغفار الدعاء املالئكة ومن ورضوانه، رمحته اهلل من الصالةو.  منه منزلته وذكر

 (6). . ألمره

 مالئكته به شرف اهلل من قول وهذا.  وملالئكته - تعاىل - هلل { ُيَصلُّوَن } يف والضمري

 ِلُيْْخِرَجُكْم َمَلاِئَكُتُهَو َعَلْيُكْم ُيَصلِّي لَِّذيا ُهَو} فقال – وسلم عليه اهلل صلى-عليه صلى كماواهلل تعاىل صلى علينا * 

 [12: األحزاب] { َرِحيًما ِباْلُمْؤِمِننَي َوَكاَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ِمَن

 اهلل ِإنَّ }:  نزل ملا:  عباس ابن قال. .  { َوَماَلِئَكُتُه َعَلْيُكْم ُيَصلِّي الذي ُهَو }:  - تعاىل - قوله القرطيب: قال

 ، شيء يهف لنا وليس ، خاصة اهلل رسول يا لك هذا واألنصار: املهاجرون قال {. .  النيب َعَلى ُيَصلُّوَن َوَماَلِئَكَتُه

 . اآلية هذه اهلل فأنزل

 رسائ على فضلها على ودليل ، النعم أكرب من األمة هذه على تعاىل - اهلل من نعمة وهذه:  قلت:  القرطيب قال ثم

.  لديه هوبركت ، له رمحته هى العبد على اهلل من والصالة { ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر ُكْنُتْم }:  قال وقد . األمم

 ُهَحْوَل َوَمْن العرش َيْحِمُلوَن الذين }:  - تعاىل - قال كما ، هلم استغفارهم وللمؤمنني دعاؤهم:  املالئكة وصالة

 (8){ آَمُنوْا ِللَِّذيَن َوَيْسَتْغِفُروَن ِبِه َوُيْؤِمُنوَن َربِِّهْم ِبَحْمِد ُيَسبُِّحوَن

 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه، ذنب؛ كل من املسلمني ولسائر ولكم لي الكريم العظيم اهلل وأستغفر القول، هذا أقول
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 الخطبة الثانية

 .الظاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد

 .تسليما وسلم وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 :األمة لهذه رحمته كتب نهأ-السالم عليه-موسى أخبر تعالى الله أن: رابعا

 سبحانه فقاليت وسعت كل شيء و من فضائل هذه األمة املرحومة أن اهلل سبحانه و تعاىل  كيب هلم رمحته ال

 َيتَِّبُعوَن الَِّذيَن( 156) ُيْؤِمُنوَن آَياِتَناِب ُهْم َوالَِّذيَن الزََّكاَة َوُيْؤُتوَن َيتَُّقوَن ِللَِّذيَن َفَسَأْكُتُبَها َشْيٍء ُكلَّ َوِسَعْت َوَرْحَمِتي}

 َوُيِحلُّ اْلُمْنَكِر َعِن َوَيْنَهاُهْم اْلَمْعُروِفِب َيْأُمُرُهْم َواْلِإْنِجيِل التَّْوَراِة ِفي ِعْنَدُهْم اَمْكُتوًب َيِجُدوَنُه الَِّذي اْلُأمِّيَّ النَِّبيَّ الرَُّسوَل

 َوَنَصُروُه َوَعزَُّروُه ِبِه ُنواآَم َفالَِّذيَن ْيِهْمَعَل َكاَنْت الَِّتي َواْلَأْغَلاَل ِإْصَرُهْم َعْنُهْم َوَيَضُع اْلَْخَباِئَث َعَلْيِهُم َوُيَحرُِّم الطَّيَِّباِت َلُهُم

 [158 ،156: األعراف] { اْلُمْفِلُحوَن ُهُم ُأوَلِئَك َمَعُه ُأْنِزَل الَِّذي النُّوَر َواتََّبُعوا

 والنصارى اليهود أخرجت ذكرنا كما األلفاظ هذه { األمي النيب الرسول يتبعون الذين }رمحه اهلل –قال القرطيب 

 و عليه اهلل صلى حممد ألمة العدة هذه وخلصت { يتقون للذين فسأكتبها }:  قوله يف هريظ الذي االشرتاك من

 (7)وغريهما جبري ابن و عباس ابن قاله سلم

 األجر: والنصارى من اليهود أعطى ما ضعف أعطانا الله أن: خامسا

ما أعطى لالمة السابقة رغم  ومن خريية هذه األمة أن اهلل تعاىل أعطاها من الثواب واألجر ضعف اإلميان:إخوة  

 َبَقاُؤُكْم ِإنََّما َأَلا: " ُقوُلَي َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبِن َعِنقصر أعمارهم 

 اْنَتَصَف ِإَذا َحتَّى التَّْوَراَة، ْوَراِةالتَّ َأْهُل ُأوِتَي الشَّْمِس، ُغروِب ِإَلى اْلَعْصِر َصَلاِة َبْيَن َكَما اْلُأَمِم ِمَن َقْبَلُكْم َسَلَف ِفيَمْن

 ِقرَياًطا، َفُأْعُطوا َعَجُزوا النََّهاُر

 ِإَلى َفَعِمْلَنا اْلُقْرآَن َوُأوِتيَنا ،اِقرَياًط ِقرَياًطا َفُأْعُطوا َعَجُزوا ُثمَّ اْلَعْصِر، َصَلاِة ِإَلى َفَعِمُلوا اْلِإْنِجيَل اْلِإْنِجيِل َأْهُل َوُأوِتَي

 ِقرَياَطْيِن، َفُأْعِطيَنا الشَّْمِس ُغروِب
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 ْجِرُكْمَأ ِمْن َظَلْمُتُكْم َهْل: َفَقاَل ِمْنُهْم؟ َمًلاَع َأْكَثُر َوَنْحُن ِقرَياًطا َوَأْعَطْيَتَنا ِقرَياَطْيِن َأْعَطْيَتُهْم َربََّنا َأْي: اْلِكَتاَبْيِن َأْهُل َفَقاَل

 (2) " َأَشاُء َمْن ُأوِتيِه َفْضِلي َفُهَو: َقاَل َلا: َقاُلوا َشْيٍء؟ ِمْن

 :األمم جميع على الشهادة أعطانا انه: سادسا
و من فضائل خري أمة أخرجت للناس أن جعلها اهلل تعاىل شاهدة على األمم السابقة وهذا تزكية و تعديل من اهلل 

 [87: احلج] { النَّاِس َعَلى ُشَهَداَء َوَتُكوُنوا َعَلْيُكْم َشِهيًدا الرَُّسوُل ِلَيُكوَن َهَذا َوِفي}- هسبحان-فقالتعاىل هلذه األمة 

 بلغوا أنهم للرسل تشهدون خيارا، عدال وسطا أمة للناس، أخرجت أمة خري لكونكم-اهللرمحه  –يقول السعدي 

 (11)كتابه يف به اهلل أخربكم مبا بلغتهم رسلهم أن األمم على وتشهدون أممهم،

 :الجنة إلى دخوال األمم أول جعلنا أنه: سابعا
إخوة اإلسالم: ومما فضلنا اهلل به أمة اإلسالم أن جعلنا أول األمم دخوال اجلنة فاجلنة حمرمة على األمم حتى 

  -صلى اهلل عليه وسلم –يدخلها النيب 

 َأوَُّل َوَنْحُن اْلِقَياَمِة َيْوَم اأَلوَُّلوَن اْلآِخُروَن َنْحُن) َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن َصاِلٍح َأِبي َعْن

 َفَهَذا اْلَحقِّ ِمَن ِفيِه ِلَما ُهاللَّ َهَداَناَف َفاْخَتَلُفوا َبْعِدِهْم ِمْن َوُأوِتيَناُه َقْبِلَنا ِمْن اْلِكَتاَب ُأوُتوا َأنَُّهْم َبْيَد اْلَجنََّة َيْدُخُل َمْن

 (11)( النََّصاَرى َغٍد َوَبْعَد ِلْلَيُهوِد َوَغًدا َلَنا اْلُجُمَعِة َيْوَم َقاَل َلُه اللَُّه َفَهَداَنا ِفيِه اْخَتَلُفوا الَِّذي َيْوُمُهُم

 الجنة: أهل أكثر جعلنا ثامنا: أنه
 َصلَّى هلِلا َرُسوِل َمَع ُكنَّا: َقاَل اهلِل َعْبِد َعْنهلل تعاىل أكثر أهل اجلنة هذه األمة أيها اإلخوة: أن جعلها ا ومن فضائل

 َأَتْرَضْوَن: " َقاَل َنَعْم: َقاُلوا"  َجنَِّة؟اْل َأْهِل ُرْبَع َتُكوُنوا َأْن َأَتْرَضْوَن: " َفَقاَل َأْرَبِعنَي، ِمْن َنْحًوا ُقبٍَّة ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

 َوَذِلَك اْلَجنَِّة، َأْهِل ِنْصَف ُكوُنواَت َأْن َلَأْرُجو ِإنِّي ِبَيِدِه َنْفِسي َفَوالَِّذي: " َقاَل َنَعْم: َقاُلوا"  اْلَجنَِّة؟ َأْهِل ُثُلَث َتُكوُنوا َأْن

 َكالشَّْعَرِة َأْو اْلَأْسَوِد، الثَّْوِر ِجْلِد يِف اْلَبْيَضاِء الشَّْعَرِةَك ِإلَّا الشِّْرِك ِفي َأْنُتْم َوَما َمْسَلَمٌة، َنْفٌس ِإلَّا َيْدُخُلَها َلا اْلَجنََّة َأنَّ

 (19)".  اْلَأْحَمِر الثَّْوِر ِجْلِد ِفي السَّْوَداِء
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 ِمْن َثَماُنوَن َصفٍّ، َوِماَئُة ْشُروَنِع نَِّةاْلَج َأْهُل: »َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َأِبيِه، َعْن ُبَرْيَدَة، ْبِن ُسَلْيَماَن َعْن

 (12)«اْلُأَمِم َساِئِر ِمْن َوَأْرَبُعوَن اْلُأمَِّة، َهِذِه

 الدعاء .................................................
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