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 ؟ -الله عليه وسلم صلى-الله  رسوللماذا نحب 

 للشيخ السيد مراد سالمة 

 الخطبة األولى 
 .الدين يوم مالك. الرحيم الرمحن العاملني رب هلل احلمد

 اهلل أرسل وبها واألرضني السماوات عليها قامت حق كلمة. له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد. الشاكرين محد أمحده

 . وكافرين مؤمنني إىل الناس انقسم وألجلها. ومنذرين مبشرين الرسل

 اهلل عبد حممدا أن وأشهد. اهلالكني من كان هواه واتبع عنها تنكب ومن. الناجني من كان باإلميان السعادة له سبقت فمن

 وإماما للعاملني، رمحة اهلل أرسله. املستقيم والصراط القويم، بالدين املبعوث خلقه، من وخريته وحيه، على وأمينه ورسوله،

 فارالك وجهاد العاملني، وهدى الدين، تبليغ يف جيتهد وسلم عليه اهلل صلى يزل فلم. أمجعني اخلالئق على وحجة للمتقني،

 الفرقان، نور وظهر الشيطان، حزب وذل الرمحن، جند وعز والبهتان، الكفر ليل وأدبر اإلميان، مشس طلعت حتى. واملنافقني

 .بالرضوان مقرونا تسليما وسلم بإحسان هلم والتابعني وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى والداني، القاصي دعوته فبلغت

 فلن نتهج إىل الطريق وسد. حبقوقه والقيام وتوقريه وحمبته وسلم عليه اهلل صلى نبيه طاعة العباد على افرتض اهلل فإن بعد، أما

  .أمره خالف من على والصغار الذلة وجعل ذكره، له ورفع وزره، عنه ووضع صدره، له اهلل فشرح طريقه، من إال ألحد تفتح

 ُمعطرا والسالم ربي وصالة     الَورى خري يا أنت وأمي بأبي

 ُمطهَرا كنَت والقرآن بالوحي      حممد الِكرام الرسل خامَت يا

 وعبَّرا اللسان شِهد وبفيضها     حمبة صدق اهلل رسول يا لك

 الثَّرى وجه على من حمبة فاقت      حمبة ِصدق اهلل رسول يا لك

 تتغيَّرا ولن أبًدا تنتهي ال       حمبة صدق اهلل رسول يا لك

  لماذا؟في دنيا الناس الحب 
احلب خيتلف باختالف احملبوب  ولكن ذلكواجملتمعات والشعوب  األفرادكبري يف حياة  ثرأاحلب له  إن اإلسالم إخوة

  وباختالف أهدافه

  املال؟لته ملاذا حتب أيف احلياة فاذا س وجيعله هدفهب املال حيالناس من فمن  
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  ورغباته  أهدافهاملر  وبه حيقق عصب احلياة شيء وهون املال هو كل ألقال 

 يف تلك احلياة  واملنصب فينصبمن حيب الشهرة  ومن الناس 

  صب؟املنحتب  ذاته ملالأسذا إف

  الناس  واملكانة بنيبه الوجاهة  نأل :قال

  حتب النساء لته ملاذا أذا سإمن حيب النساء فومنهم 

  والراحةالسكن  وبها ينالادة الرجل هي سع املرأةن أليقول 

  ومشتهياتمن حمبوبات  وغري ذلك

 ؟-اهلل عليه وسلمصلى –ملاذا حتب رسول اهلل  أسألكهذا اللقاء  وأنا يف

 اهلل لىص–و ما هي املميزات اليت متيز بها سيد الكائنات  -وسلم عليه اهلل صلى–ول اهلل الغايات اليت جتعلك حتب رس هيما *

 ؟؟-وسلم عليه

 ؟-وسلم عليه اهلل صلى–النيب العدنان  ومن سنةلنتعرف على اجلواب من كتاب الرمحن هيا 

 -وسلم عليه الله صلى–تعالى  خليل الله ألنهرسول الله  أوال: نحب
 َعِن َمْسُعوٍد، ْبَن اهلِل َعْبد ويرضى فنحن حنب ما حيب ربنا و  جاللهليه جل إخلقه حب أاهلل و  خليلهو رام الك اإلخوة أيها

 َعزَّ اهلُل اتََّخَذ َوَقِد َوَصاِحِبي، َأِخي ِكنَُّهَوَل َخِليًلا، َبْكٍر َأَبا َلاتََّخْذُت َخِليًلا ُمتَِّخًذا ُكْنُت َلْو: »َقاَل َأنَُّه َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ

 (1)«َخِليًلا َصاِحَبُكْم َوَجلَّ

 : يلي ما ذلك من الكريم القرآن يف وواضحة كثرية واألدلةمن عالمات حمبة اهلل تعاىل لنبيه 

 -وسلم عليه الله صلى– تهبحيا أقسم المولى-1

 َسْكَرِتِهْم ِفيَل ِإنَُّهْم َلَعْمُرَك)) تعاىل قالوسلم صلى اهلل عليه –أقسم حبياة النيب  خلقة ولكنهمن  أحدقسم حبياة أتعاىل ما  اهللف

  احلجر سورة( 27) َيْعَمُهوَن

)  ريشق من قومك إن مد،حم يا وحياتك: وسلم عليه اهلل صلى حممد لنبيه تعاىل يقول(  َلَعْمُرَك)  وقوله الطربي تفسري يف جاء

 .يرتّددون وجهلهم ضاللتهم لفي: يقول(  َيْعَمُهوَن َسْكَرِتِهْم َلِفي

                                                           
 ( .2252 رقم ، 4/1511) مسلم أخرجه - 1
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 حبياة أقسم اهلل مسعت وما وسلم، عليه اهلل صلى حممد من اهلل على أكرم نفسا برأ وما ذرأ وما اهلل خلق ما: قال عباس، ابن عن

 ( َيْعَمُهوَن َسْكَرِتِهْم َلِفي ُهْمِإنَّ ذكره)َلَعْمُرَك تعاىل اهلل قال غريه، أحد

 اهلل صلى مدحم حبياة إال أحد حبياة تعاىل اهلل حلف ما: قال(  َيْعَمُهوَن َسْكَرِتِهْم َلِفي ِإنَُّهْم َلَعْمُرَك)اهلل  قول يف عباس، ابن عن

  (7)(.. َيْعَمُهوَن ْمَسْكَرِتِه َلِفي ِإنَُّهْم) الدنيا يف وبقائك وعمرك حممد يا وحياتك: قال وسلم، عليه

 -وسلم عليه الله صلى– يرضيه حتى يعطيه بأنه له الله وعد-2

 يقول(  َتْرَضىَف َربَُّك ُيْعِطيَك )َوَلَسْوَف: وقولهن يعطيه حتى يرضى أنه وعده بأو مصطفاه حلبيبه  –وتعاىل سبحانه –حبه ومن  

 .ترضى حتى نعمه، فواضل من اآلخرة يف ربك حممد يا يعطيك ولسوف: ذكره تعاىل

 نب علّياهلل عليه وسلم كما يف حديث لى ص –النيب و ما ذكره ه: بعضهم فقال العطاء، من وعده الذي يف العلم أهل اختلف وقد

 فسّر َكْفرا، َكْفرا بعده من أمته على مفتوح هو ما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على عرض: قال أبيه، عن عباس، بن اهلل عبد

 (3) . واخلدم ألزواجا من ينبغي ما قصر، كّل يف قصر، ألف اجلنة يف فأعطاه(  َفَتْرَضى َربَُّك ُيْعِطيَك )َوَلَسْوَف اهلل فأنـزل بذلك،

 بيته أهل من أحد يدخل أال وسلم عليه اهلل صلى حممد رضا من: قال(  َفَتْرَضى َربَُّك ُيْعِطيَك َوَلَسْوَف: ) قوله يف عباس، ابن عن

 .النار

 -وسلم عليه الله صلى–ويحفظه يرعاه بأنه له الله إخبار-3

 َفِإنََّك َكَربِّ ِلُحْكِم َواْصِبْر)} تعاىل قالمن كل مكروه و سوء جناه  ورعاه وحفظه نه أ –سبحانه لنبيه صلى اهلل عليه وسلم  ومن حبه

 الطورسورة  {(84) َتُقوُم ِحنَي َربَِّك ِبَحْمِد َوَسبِّْح ۖ   ِبَأْعُيِنَنا

 :فقال وسلم عليه اهلل صلى لنبيه الرقيقة التسلية بتلك الكرمية، السورة-سبحانه-ختم ثم

 .{ِبَأْعُيِننا َفِإنََّك َربَِّك ِلُحْكِم َواْصِبْر}

 مبرأى فإنك: أي ِبَأْعُيِننا َفِإنََّك وخنتاره نشاؤه الذي لوقتا يف عقابنا بهم ننزل أن إىل َربَِّك ِلُحْكِم-الكريم الرسول أيها-واصرب: أي

 ... وحفظنا ومحايتنا رعايتنا وحتت منا

 الرسول  أتاكماهلل تعاىل منحه الطاعة املخوصة وما  أن

 جعله سببا ملغفرة الذنوب اهلل تعاىل  أن

 من الفاسقين  تكون ال حتىالنبي  نحن نحب :ثانيا 

                                                           
 (115/ 11) شاكر أحمد ت-الرسالة ط-الطبري تفسير - 2
 .292/ 21: للطبري البيان جامع. 211/ 11: لكبيرا المعجم(  - 2
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مرنا حنب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و نقدمه على كل حمبوب و مرغوب فمن مل أاهلل تعاىل  أن : بارك اهلل فيك وزادك اهلل علما و فهمااعلم 

 اْقَتَرْفُتُموَها َوَأْمَواٌل ْمَوَعِشرَيُتُك َوَأْزَواُجُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم آَباُؤُكْم َكاَن ِإن ُقْل" }حكم احلاكمني أقال يفعل ذلك كان من مجلة الفاسقني 

 اَل َوالّلُه ِبَأْمِرِه الّلُه َيْأِتَي َحتَّى بَُّصوْاَفَتَر َسِبيِلِه ِفي َوِجَهاٍد َوَرُسوِلِه الّلِه مَِّن ِإَلْيُكم َأَحبَّ َتْرَضْوَنَها َوَمَساِكُن َكَساَدَها َتْخَشْوَن َوِتَجاَرٌة

 «52» آية التوبة سورة {"  اْلَفاِسِقنَي اْلَقْوَم َيْهِدي

 إىل لعقلا نور ومن الطباع، فساد إىل الفطرة سالمة ومن والشريعة الدين حدود من جنياخلار أي( اْلفاِسِقنَي اْلَقْوَم َيْهِدي ال َواللَُّه)

 .والتقليد اجلهل ظلمة

 الوجدانو السليم بالعقل اإلنسان معرفتها إىل يهتدى اليت الفطرية اهلداية من حمرومني الفاسقون يكون أن تعاىل سنته جرت وقد

 .سبيله يف واجلهاد ورسوله اهلل حب على والتجارة كاملال الطارئة ملنفعةوا القرابة حب يؤثرون فهم ثم ومن الصحيح،

 :عياض القاضي قال

 ذإ وسلم، عليه اهلل صلى هلا واستحقاقه خطرها وعظم فرضها ووجوب حمبته إلزام على وحجة وداللة وتنبيهًا حضًا بهذا فكفى" 

 تمامب فسقهم ثم ،" بأمره اهلل يأتي حتى فرتبصوا: " بقوله وأوعدهم ورسوله اهلل من إليه أحب وأهله وولده ماله كان من اهلل قرع

 (8).اهلل يهده ومل أضل ممن أنهم وأعلمهم اآلية،

  يكتمل إيماننا  حتى-وسلمصلى الله عليه –نحب رسول الله  ثالثا:
بيل بامللك الديان فال س حتى نصل إىل كمال اإلميان-صلى اهلل عليه وسلم–ب رسول اهلل حن أننا املسلم:بارك اهلل فيك أخي اعلم 

 َأُكوَن َحّتى ْمَأَحُدُك ُيْؤِمُن ال: وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل َأَنس-وسلماهلل عليه صلى  –مبحبة الرسول  إالالوصول  إىل

 (5( )َأْجَمعنَي َوالنَّاِس َوَوَلِدِه واِلِدِه ِمْن ِإَلْيِه َأَحبَّ

 ألن أمجعني، والناس وابنه أبيه حق من عليه آكد وفضله الرسول حق أن علم اإلميان استكمل من أن أعلم: واهلل احلديث، معنى

 وقال ، وسلم( عليه اهلل )صلى دونه النفس بذل احلديث بهذا فاملراد الضالل، من وهداهم النار من ُأمته اهلل نقذاست بالرسول

 ، اوكافًي ناصًرا اهلل حسبك أي[  48:  األنفال( ]  اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اتََّبَعَك َوَمِن الّلُه َحْسُبَك النَِّبىُّ َأيَُّها َيا: )  تعاىل قوله يف الكسائى

 . دونك أنفسهم ببذل املؤمنني من اتبعك من وحسبك

 اللَِّه َرُسوَل َيا: ُعَمُر َلُه َفَقاَل اِباْلَخطَّ ْبِن ُعَمَر ِبَيِد آِخٌذ َوْهَو -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النَِّبيِّ َمَع ُكنَّا: َقاَل ِهَشاٍم ْبَن اللَِّه َعْبدعن 

 ِإَلْيَك َأَحبَّ َأُكوَن َحتَّى ِبَيِدِه َنْفِسى الَِّذىَو اَل: »َلُه -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النَِّبىُّ َفَقاَل َنْفِسى ِمْن ِإالَّ َشْىٍء، ُكلِّ ْنِم ِإَلىَّ َأَحبُّ أَلْنَت

 (6)".. «ُعَمُر َيا اآلَن: »-َوَسلََّم َعَلْيِه لَُّهال َصلَّى- النَِّبىُّ َفَقاَل ْفِسىَن ِمْن ِإَلىَّ َأَحبُّ أَلْنَت َواللَِّه اآلَن َفِإنَُّه: ُعَمُر َلُه َفَقاَل ،«َنْفِسَك ِمْن

                                                           
 (42/ 2) المصطفى حقوق بتعريف الشفا - 4
 اإليمان من وسلم عليه الله صلى الرسول حب باب 5: اإليمان كتاب 2: في البخاري أخرجه - 1
 (.226/ 4) أحمد رواه - 6
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 .إميانه يكمل مل -وسلم عليه اهلل صلى- للنيّب وأرجحّيته امليل، ذلك نفسه من جيد مل من أن)

 تلك من شيء وجدان عن خيل مل صحيحا، إميانا به وآمن ،-وسلم عليه اهلل صلى- بالنيب صّدق من كل إن: أقول أني على

 قد كما ،األوفى باحلظ املرتبة تلك من أخذ من فمنهم متفاوتون، ذلك يف أنهم غري ،-وسلم عليه اهلل صلى- للنيّب الراجحة احملبة

 اهلل لىص- للنيّب قالت حني عنهما، تعاىل اهلل رضي سفيان أبي امرأة وهلند نفسي، من: قال حتى -عنه اهلل رضي- لعمر اّتفق

 .احلديث...  إلّي كلها الوجوه أحّب وجهك أصبح فقد إلّي، كّلها الوجوه أبغض وجهك كان لقد: -وسلم عليه

 وال ،-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول من إلّي أحّب أحد وما رأيتين، لقد: عنهما تعاىل اهلل رضي العاص بن عمرو قال وكما

(. 2) منه عيين أمأل أكن مل ألني أطقت؛ ما أصفه أن ُسئلت ولو له، إجالًلا منه عيين أمأل أن ُأطيق كنت وما منه، عيين يف أجّل

 املعرفة، مثرة احملّبة ألن أعظم؛ لقدره معرفتهم ألن أعظم؛ املعنى هذا من-وسلم عليه اهلل صلى- أصحابه حّظ أن يف شك وال

 .حبسبها وتضعف فتقوى،

 ذاإ لكنه األحوال، بأخّس فهذا أوقاته، أكثر يف املعنى ذلك عن بالغفالت حمجوبا بالشهوات، مستغرًقا يكون من املؤمنني ومن

 قربه، ةرؤي بل رؤيته، يؤثر حبيث لرؤيته واشتاق لذكره، اهتاج فضائله من بشيء أو ،-وسلم عليه اهلل صلى- بالنيب ُذكِّر

 سريع أنه غري فيه، شّك ال وجداًنا وجيده هذا، له فيخُطر أمجعني، والناس ونفسه، وولده، وماله، أهله، على آثاره ومواضع

 منها يوجد ال حتى احملّبة تلك أصل ذهاب حاله هذا كان من على وُيخاف الغفالت، وتوالي الشهوات، لغلبة والذهاب، الزوال

 (4) القرطيّب كالم انتهى. عنها حيجبنا وال وكماهلا، بدوامها، علينا مُيّن أن الكريم تعاىل اهلل فنسأل. َحّبة

  مسلم  كل ولى ألنه-وسلمصلى الله عليه –نحب الله الله  رابعا:
بالسوء  رةأماالنار فالنفس  إىلاجلنة و نفوسنا تدعونا  إىلالنيب يدعونا ن أل –اهلل عليه وسلم صلى –حنب رسول اهلل  اإلسالم إخوة

 نفسنا أبنا من  أوىلالنيب هو  و

 َوَمْن َفأَلْهِلِه َمااًل َتَرَك َمْن ُفِسِهْمَأْن ِمْن ِباْلُمْؤِمِننَي َأْوَلى َأَنا»  َيُقوُل-وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوُل َكاَن َقاَل اللَِّه َعْبِد ْبِن َجاِبِر َعْن

 (9) «. َوَعَلىَّ َفِإَلىَّ َضَياًعا َأْو َدْيًنا َتَرَك

 .احلاجات ورفع الفاقات وسّد األعداء على والنصر اخلري على واملعونة باإلصالح الرَّجل أمور يتولَّى الذي واملوىل

 مفرتق غري شئ والروح فأنت*** وزينتها الدنيا عن عيين أعميت

 الفلق مطلع حتى الليل أول من***** أرق مقليت وافى ذكرتك إذا

                                                           
 (.121) مسلم رواه - 1
 .221 - 221/ 1" المفهم" راجع (241/ 2) ماجه ابن اإلمام سنن شرح في البهاجة األسرار ومطالع الوهاجة األنوار مشارق - 5
 (1619 رقم ، 2/1221) ومسلم ،( 2116 رقم ، 2/511) والبخاري ،( 1556 رقم ، 2/291) أحمد أخرجه - 9
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 واحلدق اجلفن بني وإنك إال***** سنة عن األجفان تطابقت وما

 نحب رسول الله حتى نكون معه في الجنة  :خامسا
 من أحبه كان معه يف أن – وسلم عليه اهلل صلى: ومما يزيدنا حبا يف احلبيب احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلمأحباب 

 َأْعَدْدَت َوَماَذا اَل:َق ؟ السَّاَعُة َمَتى ، اهلِل َرُسوَل َيا قََاَل: َرُجاًل َماِلٍك؛ َأنَّ ْبِن َأَنِس َعْنباحملبة هلا من منزلة عظيمة تنال  اجلنة يا

 َفَرَحَنا ، اإِلْساَلِم َبْعَد ، َشْيٍءِب َفِرْحَنا َفَما:  َأَنٌس َأْحَبْبَت. َقاَل َمْن َمَع َفِإنََّك َقاَل: َوَرُسوَلُه، اهلَل ُأِحبُّ َأنِّي ِإالَّ اَل، َقاَل: ِللسَّاَعِة؟

 .َأْحَبْبَت َمْن َمَع ِإنََّك:  وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيِّ ِبَقْوِل

 َأْعَمْل اَل ُكْنُت َوِإْن يَّاُهْم،ِإ ِلُحبِّي َمَعُهْم، َأُكوَن َأْن َأْرُجو َوَأَنا َوُعَمَر، َبْكٍر، َوَأَبا وسلم، عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوَل ُأِحبُّ َفَأَنا َقاَل:

 (11)ِبَعَمِلِهْم. 

 اعمل عملهم  وإن ملمعهم  أكون وأرجو أن أمجعنيرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسائر الصحابة  أحبنين أاهلل شهد ُأ

 بأنفاسـي وحّبـك مقـرون إال     غربت وال مشٌس طلعت ما واهلل

 جالســي بني وأنت حديثي أحّدثهــم            إال قوم إىل خلوُت وال

 الكـــأس يف منك خيااًل َرَأْيُت إال      عطش من املاء بشرب هممت وال

 وسلم هعلي اهلل صلى النيب جملس يرتك حينما باآلخرة االنشغال أمر سيين ألنه بالنفاق نفسه يتهم عنه اهلل رضي حنظلة هو وها

:  َفَقاَل ، َبْكر َأُبو َيِنيَلِق:  َقاَل ، وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوِل ُكتَّاِب ِمْن َوَكاَن:  َقاَل،  اأُلَسيِِّديِّ َحْنَظَلَة َعْن بيته. إىل ويعود

 اهلل صلى اهلِل َرُسوِل ِعْنَد َنُكوُن ُقْلُت: َقاَل: ؟ َتُقوُل َما ، اهلِل ُسْبَحاَن:  َقاَل ، َحْنَظَلُة َناَفَق ُقْلُت: َقاَل: ؟ َحْنَظَلُة َيا َأْنَت َكْيَف

 اأَلْزَواَج َعاَفْسَنا ، وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوِل ِعْنِد ِمْن َخَرْجَنا َفِإَذا ، َعْيٍن َرْأَي َكَأنَّا َحتَّى ، َواْلَجنَِّة ِبالنَّاِر ُيَذكُِّرَنا ، وسلم عليه

 َرُسوِل َعَلى َدَخْلَنا َحتَّى ، َبْكر َوَأُبو َناَأ َفاْنَطَلْقُت ، َهَذا ِمْثَل َلَنْلَقى ِإنَّا ، َفَواهلِل:  َبْكر َأُبو َقاَل ، َكِثرًيا َفَنِسيَنا ، َوالضَّْيَعاِت َواأَلْواَلَد

 َيا:  ُقْلُت ؟ َذاَك َماَو:  وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل. اهلِل َرُسوَل َيا ، َحْنَظَلُة َناَفَق:  ُقْلُت ، وسلم عليه اهلل صلى اهلِل

 َواأَلْواَلَد اأَلْزَواَج َعاَفْسَنا ، ِعْنِدَك ِمْن َخَرْجَنا َفِإَذا ، َعْيٍن َرْأَي َكَأنَّا َحتَّى ، َواْلَجنَِّة نَّاِر ِبال ُتَذكُِّرَنا ، ِعْنَدَك َنُكوُن ، اهلِل َرُسوَل

 ، ِعْنِدي َتُكوُنوَن َما َعَلى وُموَنَتُد َلْو ِإْن ، ِبَيِدِه َنْفِسي َوالَِّذي:  وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل. َكِثرًيا َنِسيَنا ، َوالضَّْيَعاِت

 .(11).َمرَّاٍت َثاَلَث ، ًةَوَساَع ، َساَعًة ، َحْنَظَلُة َيا َوَلِكْن ، ُطُرِقُكْم َوِفي ، ُفُرِشُكْم َعَلى اْلَماَلِئَكُة َلَصاَفَحْتُكُم ، الذِّْكِر َوِفي

 والَتمِجـيـــُد اهلِل َمْدُح َيكِفيـَك* * *  َمادحــًا َحبيبـي يا َأتيُتَك ما أنا

 حديـــُدَت وال..  َحٌد هلـا َليسـْت* * *َكثيـَرٌة الِكَتاِب يف َخْلِقَك َفِصَفاُت

                                                           
 ( .1121) وُمْسلم ،( 1296) ُحَمْيد بن وَعْبد ،( 12556و 12419) أحمد رواه - 11
ي   4229" \ماجة ابن"\و (1166)5/94" \مسلم"\و( 11112)4/115 أحمد أخرجه - 11 ذِّ  2114" \والت ِّْرمِّ
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 َيِزيـــُد والَغَراُم... َأبكـى َفَأظـلُّ* * *َذاِئـٌب ُحبِّـَك ُنوِر يف َهائٌم أنا

 :بتواضع نفسه عن يتحدث وهو الشافعي يقول

 شفاعة بهم أنال أن لعلي* *  منهم ولست الصاحلني أحب

 البضاعة يف سويًا كانا وإن* *  املعاصي جتارتهم من وأكره

 :ويقول أمحد اإلمام عليه فريد

 الشفاعة تناولنا قد ومنكم* * منهم وأنت الصاحلني حتب

 البضاعة شر من اهلل وقاك* *  معاصي بضاعتهم من وتكره

 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه ولكم، لي اهلل وأستغفر تسمعون، ما أقول

 الثانية الخطبة
 السالم، القدوس امللك له، شريك ال وحده اهلل إال إله أال وأشهد األحكام، وأحكم الشرائع شرع واإلكرام، اجلالل ذي هلل احلمد

 وسلَّم واأليام، الشهور تعاقبت ما الكرام، الربرة وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى األنام، سيد ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد

 .كثريا تسليما

 بعد:أما 

 علينا -الرسول لحبه لنا وشفقته صلى الله عليه وسلم سادسا: نحب
 – إخوانناو  أمهاتناو  آبائناحن علينا من أحلبه لنا و شفقته علينا فهو  -ب احلبيب صلى اهلل عليه وسلمحن اإلسالم: إخوة

اهلل عنهما  رضي -عمرو بن العاص يصوره لنا عبد اهلل بن  ذلك املشهد الرائع املبكي الذيعباد اهلل يف اتأملو -اهلل عليه وسلمصلى 

 َأْضَلْلَن ِإنَُّهنَّ َربِّ}: ِإْبَراِهيَم ِفي َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه َقْوَل َتَلا"  َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ اْلَعاِص، ْبِن َعْمِرو ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن

 اُدَكَبِع َفِإنَُّهْم ُتَعذِّْبُهْم ِإنَّ}: ِعيَسى َوَقاَل ،[ 34: إبراهيم] {َرِحيٌم َغُفوٌر َفِإنََّك  َعَصاِني َوَمْن ِمنِّي َفِإنَُّه َتِبَعِني َفَمْن النَّاِس ِمَن َكِثرًيا

 َيا: َوَجلَّ َعزَّ ُهاللَّ َقاَل َوَبَكى، ُأمَِّتي، ُأمَِّتي اللَُّهمَّ: َفَقاَل َيَدْيِه، َفَرَفَع ،[ 114: املائدة] {اْلَحِكيُم اْلَعِزيُز َأْنَت َفِإنََّك َلُهْم َتْغِفْر َوِإْن

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَأْخَبَرُه َسَأَلُهَف ِجْبِريُل َفَأَتاُه ُيْبِكيَك، َما َفَسْلُه َأْعَلُم َوَربَُّك َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى ُمَحمٍَّد ِإَلى اْذَهْب ِجْبِريُل،

 (17)" َنُسوُءَك َوَلا مَِّتَكُأ ِفي َسُنْرِضيَك ِإنَّا: َفُقْل ِجْبِريُل، َيا اْذَهْب: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َفَقاَل َأْعَلُم، َوُهَو: َقاَل َقاَل، ِبَما َوَسلََّم

                                                           
 ( . 246( )  212)  1/122 مسلم:  أخرجه - 12
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 مته،أ على وسلم عليه اهلل صلى النيب شفقة كمال بيان منها: الفوائد من أنواع على مشتمل احلديث هذا: اهلل رمحه النووي يقول

 بقوله تعاىل اهلل وعدها مبا- شرفا تعاىل اهلل زادها- األمة هلذه العظيمة البشارة ومنها بأمرهم، واهتمامه مبصاحلهم، واعتنائه

 (13). انتهى"  أرجاها أو األمة هلذه األحاديث أرجى من وهذا نسوؤك( وال أمتك يف )سنرضيك

 اللَّه استجاب حتى مرحومًة، مكرَّمًة أمًة جيعلها أن تعاىل اهلل ويستغيث أمته، جلميع يدعو وسلم عليه اهلل صلى النيب كان فقد

 القيامة. يوم شفاعته ورزقهم يزيد، أو أمته، من اجلنة أهل شطر فجعل له

 حتى يشفع لنا يوم القيامة  –نحبه صلى الله عليه وسلم  سابعا:
 صحيح يف جاء رسول اهلل حتى ننال شفاعته يوم القيامة حنن  –اهلل عليه وسلم صلى  –املؤمنون احملبون لرسول اهلل  أيها

 أستأذنف ، فيأتوني) وسلم عليه اهلل صلى النيب قول احلديث ويف عنه اهلل رضي أنس عن العظمى الشفاعة حديث يف البخاري

 وقل ، حممد ارفع:  فيقول ، يدعين أن اهلل شاء ما فيدعين ، ساجدا وقعت رأيته فإذا ، عليه لي فيؤذن داره يف ربي على

 رجفأخ ، حدا لي فيحد ، يعلمنيه وحتميد بثناء ربي على فأثين رأسي فأرفع:  قال ، تعط وسل ، تشفع واشفع ، يسمع

 يف ربي على فأستأذن أعود ثم - اجلنة وأدخلهم النار من جهمفأخر فأخرج:  يقول أيضا ومسعته:  قتادة قال - اجلنة فأدخلهم

 ، يسمع وقل ، حممد ارفع:  يقول ثم ، يدعين أن اهلل شاء ما فيدعين ، ساجدا وقعت رأيته فإذا ، عليه لي فيؤذن ، داره

 فأخرج ، داح لي فيحد أشفع ثم:  قال ، يعلمنيه وحتميد بثناء ربي على فأثين رأسي فأرفع:  قال ، تعط وسل ، تشفع واشفع

 ربي على فأستأذن ، الثالثة أعود ثم - اجلنة وأدخلهم النار من فأخرجهم فأخرج:  يقول ومسعته:  قتادة قال - اجلنة فأدخلهم

 ، يسمع وقل ، حممد ارفع:  يقول ثم ، يدعين أن اهلل شاء ما فيدعين ، ساجدا له وقعت رأيته فإذا ، عليه لي فيؤذن داره يف

 ، حدا لي فيحد أشفع ثم:  قال ، يعلمنيه وحتميد بثناء ربي على فأثين ، رأسي فأرفع:  قال ، تعطه وسل ، تشفع واشفع

 إال النار يف يبقى ما حتى - اجلنة وأدخلهم النار من فأخرجهم فأخرج:  يقول مسعته وقد:  قتادة قال - اجلنة فأدخلهم فأخرج

 املقام وهذا قال: .{حممودا مقاما ربك يبعثك أن عسى} اآلية: هذه تال ثم قال: اخللود. عليه وجب أي( . القرآن حبسه من

 . وسلم عليه اهلل صلى نبيكم وعده الذي احملمود

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