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 في الدور الثالثة  بأمته – وسلم عليه الله صلى-النبيمظاهر رحمة خطبة 

 للشيخ السيد مراد سالمة 
 الوفاق بأنوار أوليائه قلوب زين الذي هلل احلمد

 املذاق لذيذ شراًبا أحبائه أسرار وسقى

 واإلشفاق الوَجل اخلائفني قلوب وألزم

 يساق الفريقني أيِّ يف وال كتب الدواوين أي يف اإلنسان يعلم فال ،

 .اخلالق امللك على اعرتاض وال فبعدِله، عاقب وإن فبفضله، سامح فإن

 يضام فال به اعتز َمن عزَّ إلٌه قدير، شيء كل على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده اهلل، إال إله ال أن وأشهد

 .اآلثام ولقي أمره عن تكرب َمن وذلَّ

 ملخصوصا أصفيائه، وسيد أنبيائه، خامت وحبيبه، خلقه من وصفيه ورسوله، اهلل عبد حممًدا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا أن وأشهد

 .لوائه حتت األنبياء فيه ُجمع الذي املشهود، اليوم يف احملمود، باملقام

 دهوَرا وعاش ُأملْي انَّه ولَو***  لواصف حتدُّ ال أمحَد آياُت

 وحريَرا جنة القيامة يوم***  يف املختار أمة يا بشراكُم

 وحضوَرا بادًيا الربية خري***  مرَسل بأشرف حقًّا ُفضِّلتُم

 كثرَيا وزاد الدنيا دامت ما***  دائًما ربي اهلل عليه صلى

 رحمأ يا معهم وحنن الدين، يوم إىل بإحسان واتَّبعهم بهديه، واقتدى بسنته، ومتسَّك نهجه، على سار ومن وأصحابه، آله وعلى

 .الرامحني

 :بعد أما ثم

 له متت ورسوله باهلل امن من:" تفسريها يف عباس ابن قال[ 701: األنبياء] ﴾ ِلْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإلَّا َأْرَسْلَناَك َوَما ﴿  وجل عز اهلل قال

 واملسخ اخلسف من العذاب من الدنيا عاجل يف األمم يصيب كان مما عويف ورسوله باهلل يؤمن مل ومن واآلخرة الدنيا يف الرمحة

 ِعْنِدَك ِمْن اْلَحقَّ ُهَو َهَذا َكاَن ِإْن اللَُّهمَّ َقاُلوا َوِإْذ ﴿: قال حيث وجل عز اهلل كتاب يف هذا ومصداق"  الدنيا يف الرمحة فذلك والقذف

 [.22 ،23: نفالاأل] ﴾ ِفيِهْم َوَأْنَت ِلُيَعذَِّبُهْم اللَُّه َكاَن َوَما*  َأِليٍم ِبَعَذاٍب اْئِتَنا َأِو السََّماِء ِمَن ِحَجاَرًة َعَلْيَنا َفَأْمِطْر
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 [.7] «َرْحَمًة ِعُْْتُب َوِإنََّما َلعَّاًنا، ُأْبَعْث َلْم ِإنِّي: »َقاَل اْلُمْشِرِكنَي َعَلى اْدُع اهلِل َرُسوَل َيا: ِقيَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

 :اإلسالمية يف الدور الْالثة  باألمةربه رمحة للعاملني  أرسلهحديْنا اليوم عن رمحة من 

 الدنيا  األوىل: دارالدار 

 دار الربزخ  :الدار الْانية

 اآلخرة  :الدار الْالْة

 يف الدنيا أمتهب – وسلم عليه اهلل صلى-رمحته  :أوال

من برب األرض و السماوات فقد آخاصة ملن  كان رمحةورمحة عامة للكائنات  –وسلم إخوة اإلسالم لقد كان النيب صلى اهلل عليه 

  رحم بنا من آبائنا و أمهاتنا يف كل أحواله و أقواله أ –صلى اهلل عليه وسلم  –كان 

 التشريعيف بأمته  – وسلم عليه اهلل صلى-رمحته

  [382: البقرة] {َهاُوْسَع ِإلَّا َنْفًسا اللَُّه ُيَكلُِّف َلا}يقول اهلل تعاىل التشريع اإلسالمي مبناه على الرمحة باملكلفني  إن اإلميان إخوة

 ماك عليها، ويشق يكلفها وال طاقتها، تسعه أمرا: أي وسعها إال نفسا يكلف ال أنه اآلية بهذه فأخربهم-اهلل رمحه-السعدييقول 

 غذاء هي بل النفوس، على تشق اليت األمور من ليست والنواهي األوامر فأصل { حرج من الدين يف عليكم جعل ما} تعاىل قال

 األعذار بعض حصل إذا هذا ومع وإحسانا، رمحة به أمرهم مبا العباد أمر تعاىل فاهلل الضرر، عن ومحية لألبدان، ودواء لألرواح

 املسافرو املريض عن التخفيف يف كما بعضه إسقاط أو املكلف، عن بإسقاطه إما والتسهيل، التخفيف حصل املشقة مظنة هي اليت

 (3) وغريهم،

 يف الصالة  -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى -رمحته 

 ِفي َأِجُد ِإنِّي اهلِل، َرُسوَل َيا: ُقْلُت :َقاَل «َقْوَمَك ُأمَّ: »َلُه َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ الََّقِفيُّ، اْلَعاِص َأِبي ْبُن ُعَْْماُن عن

 َكِتَفيَّ، َبْيَن َظْهِري ِفي َفَوَضَعَها «َتَحوَّْل: »اَلَق ُثمَّ. َثْدَييَّ َبْيَن َصْدِري ِفي َكفَُّه َوَضَع ُثمَّ َيَدْيِه، َبْيَن َفَجلََّسِني «اْدُنْه: »َقاَل َشْيًئا َنْفِسي

 َوِإَذا اْلَحاَجِة، َذا ِفيِهْم َوِإنَّ الضَِّعيَف، ِهُمِفي َوِإنَّ اْلَمِريَض، ِفيِهُم َوِإنَّ اْلَكِبرَي، ِفيِهُم َفِإنَّ َفْلُيَخفِّْف، َقْوًما َأمَّ َفَمْن. َقْوَمَك ُأمَّ: »َقاَل ُثمَّ

 .(2)«َشاَء َكْيَف َفْلُيَصلِّ َوْحَدُه، َأَحُدُكْم َصلَّى

                                                           
 (6922 رقم ،6002/ 4) مسلم أخرجه - 1
 (160: ص) السعدي تفسير - 6
 ( .9021 رقم ، 3/114) البيهقي:  أيًضا وأخرجه( . 424 رقم ، 1/341) ومسلم ،( 4292 رقم ، 1/409) شيبة أبى ابن أخرجه - 3
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 َصاَلِة َعْن أَلَتَأخَُّر ِإنِّي: َلَفَقا ،- وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبيِّ ِإَلى َرُجٌل َجاَء: َقاَل ،- َعْنُه اهلُل َرِضَي- اأَلْنَصاِريِّ َمْسُعوٍد َأِبي َعْن

 َغِضَب ِممَّا َأَشدَّ َقطُّ ْوِعَظٍةَم ِفي َغِضَب - وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبيَّ َرَأْيُت َفَما: َقاَل بَنا، ُيِطيُل ِممَّا ُفاَلٍن؛ َأْجِل ِمْن الصُّْبِح،

 (4" )احَلاَجِة َوَذا والصَِّغرَي، ِبرَي،الَك َوَراِئه ِمْن َفِإنَّ َفْلُيوِجْز؛ النَّاَس، َأمَّ َفَأيُُّكْم ُمَنفِِّريَن، ِمْنُكم ِإنَّ! النُّاُس أيها يا" :ًفَقاَل َيْوَمِئٍذ،

 عنهم، اهلل رضي الصحابة واستجاب وسننها الصالة أركان على احملافظة مع تطولوا، وال وخففوا تعسروا، وال يسروا الناس أيها

 اهلل ولبرس واقتدوا {والفتح اهلل نصر جاء إذا} {الكوثر أعطيناك إنا} القرآن يف سورتني بأقصر يقرأ عوف بن الرمحن عبد فكان

 اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل ْنِم َصَلاًة َأَتمَّ َوَلا َصَلاًة، َأَخفَّ َقطُّ ِإَماٍم َوَراَء َصلَّْيُت َما: »َماِلٍك، ْبِنَأَنس  عنه قال الذي وسلم عليه اهلل صلى

 (5).«َوَسلََّم َعَلْيِه

 :باألم يف الصالة -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى - رمحته

ن م وعلى الرغموهو يف الصالة اليت هي قرة عينه وكان ال يشغله عنها شاغل -وسلم عليه اهلل صلىرمحته  إىلاهلل  وتأملوا عباد

 بكى صبيها  إذا باألمذلك خيفف يف الصالة رمحة 

 بكاَء َأمسُعف فيها، أطوَِّل أن ُأريُد الصالِة يف ألقوُم إني: ) وسلم عليه اهلل صلى النيبِّ قال: قال أنه عنه اهلل رضي قتادَة أبي عن

  (2)(. ُأمِِّه على أُشقَّ أن كراِهيَة صالتي يف فَأجتوَُّز الصيبِّ

 صَِّغري،َوال ِمْنُهم اْلَكِبري َأْحَوال ومراعاة َأْصَحابه، على َوسلم، َعَلْيِه اهلل صلى النَِّبي، َشَفَقة َكَمال على دَلاَلة: َوِفيه

 يف الصوم فشرع هلم الفطر  بهم-َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى-رمحته

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى لَِّهال َرُسوُل َرَأى: َقاَل اللَِّه َعْبِد ْبِن َجاِبِر َعْنبهم ورفقا يف السفر شفقة  الفطر ن صور رمحته بامته انه رخص هلموم

 اْلِبرَّ َلْيَس: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل لَّىَص اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل،  َصاِئٌم َرُجٌل َهَذا: َفَقاُلوا،  َعَلْيِه ُظلَِّل َوَقْد،  َعَلْيِه النَّاُس اْجَتَمَع َقِد َرُجًلا َوَسلََّم

  (1)". «السََّفِر ِفي َتُصوُموا َأْن

 ولو ةمصلح فطره يف كان أو الصيام، من املشقة حلقته إذا صيامه من ورهب للمسافر، الفطر يف وسلم عليه اهلل صلى رغب وهكذا" 

 .صائمًا عليها يقدر ال دنيوية

 فق،بر الدين يف أوغل من والكيس العبادة، يف كانت وإن واملشقة العنت حيب ال بأهله، رحيمًا كرميًا مسحًا اإلسالم رأينا وهكذا

 (8) ."أبقى ظهرًا وال قطع أرضًا ال املنبت فإن

                                                           
 .،(422) ومسلم (270) و يكره، ما رأى إذا والتعليم، الموعظة في الغضب: باب العلم،: كتاب ،(20) البخاري رواه - 4
 (474/ 1) العطار البن األحكام أحاديث في العمدة شرح في العدة - 9
 (279 رقم ، 1/690) والبخاري ،( 4274 رقم ، 1/407) شيبة أبى وابن ،( 66299 رقم ، 9/309) أحمد أخرجه - 2
  ،( 6017) خزيمة وابن ،3/622 أحمد أنخرجه (.1242) البخاري رواه - 7
 (970/ 4) مسلم صحيح شرح المنعم فتح - 4
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 ".  عرفة جبال مْل اإلثم من عليه كان اهلل رخصة يقبل مل من: " عمر ابن وقال

 ىصل اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن  نهاهم عن الوصال يف الصوم  -وسلم عليه اهلل صلى-مته أو من رمحته ب

 َربِّي ُيْطِعُمِني َأِبيُت ِإنِّي. ِْْليِم َذِلَك ِفي َلْسُتْم ِإنَُّكْم:)) َقال اهلل َرُسوَل َيا ُتَواِصُل َفِإنََّك: َقاُلوا((  َواْلِوَصاَل ِإيَّاُكْم: )) وسلم عليه اهلل

 .ومسلم البخاري رواه((.  ُتِطيُقوَن َما اأَلْعَماِل ِمَن َفاْكَلُفوا َوَيْسِقيين

 ًاتقريع بل تقريرًا يكن فلم نهيه بعد بهم مواصلته وأما عليهم، حرمه أن هلم رمحته من فإن التحريم مينع فال هلم، رمحة وذلك

 إىل أدعى ذلك وكان النهي حكمة هلم ظهرت باشروا إذا ألنهم زجرهم، أكيد يف النهي مصلحة ألجل ذلك منهم فاحتمل وتنكياًل،

 واجلوع ذلك، وغري والقراءة الصالة وظائف من وأرجح منه أهم هو فيما والتقصري العبادة يف امللل من عليهم يرتتب ملا قلوبهم

 إىل نضما ما مع هذا"  كهيئتكم لست"  وقوله"  مْلكم ذلك يف لست"  لقوله به خيتص الوصال بأن صرح وقد ذلك، ينايف الشديد

 .الفطر تعجيل استحباب من ذلك

 :مواعظ كلها أيامهم جيعل ال -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى - نهأ

 ىلإو امللل الذي يفضي مة آنه كان يتخوهلم باملوعظة و ال يكْر عليهم من الوعظ خمافة السأ -وسلم عليه اهلل صلى-ومن رمحته 

 و كان مذنبا أثمظه رر عليهم الوعظ و مًل احدهم من وعلو ك إذاملعصية 

 َيْمَنُعِني َفَما اْلَباِب، َعَلى َأنَُّكْم ُأْخِبْرُت ِإنََّما: َفَقاَل ِإَلْيَنا، َفَخَرَج اللَِّه، َعْبِد َباِب َعَلى ُجُلوًسا ُكنَّا: َقاَل َواِئٍل َأِبي َعْن اْلَأْعَمِش، َعِن

 َمَخاَفَة اْلَأيَّاِم ِفي ِباْلَمْوِعَظِة َيَتَخوَُّلَنا اَنَك َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل ِإنَّ َعَلْيُكْم؛ السَّآَمِة َأِو ُأِملَُّكْم َأْن َكَراِهَيُة ِإلَّا ِإَلْيُكْم َأْخُرَج َأْن

 ( 9)"  َعَلْيَنا السَّآَمِة

 هدف يتحقق فبذلك أياما ومعايشهم ملهامهم ويرتكهم أياما باملوعظة أصحابه يتعاهد وسلم عليه اهلل صلى الرسول كان هنا من

 حبا تزدد غبا زر قالوا وقدميا إليه والشوق احلرص دوام مع التذكري

 باألطفال -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى -رمحته 

 ؟يف وجه بنيه كل يومباء يعبس كم من اآل

 ؟باء يتغري وجهه حني يصعد صغريه على ظهرهكم من اآل

ال يريد أن يساامع صااوت   ،يقضااي ساااعات وجوده يف بيته بعيدا عن أطفاله  ،باء يدخل بيته عابسااا مكفهر الوجهبل كم من اآل

 ؟حلظات سعادتهم يف طفولتهم مال يشاركه ،لعبهم

 !طفال غريهأطفاله وأليتعلم ويفيض باحلنو على  ؛مل ينهل من فيض رمحة رسوله الرحيم !مسكني ذلك األب

                                                           
 43 6461 مسلم وأخرجه ، 70 والبخاري ،1/467 أحمد أخرجه - 2
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 .كما روى ذلك اإلمام البخاري ،إبراهيم، يأخذه فيقبله ويشّمه إذا رأى ولده .رحيما بالصغار -  -كان النيب 

 :األطفال تقبيل

 َجاِلًسا التَِّميميُّ، َحاِبٍس ُنْب اأَلْقَرُع َوِعْنَدُه َعِليٍّ، ْبَن اْلَحَسَن وسلم، عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوُل َقبََّل: َقاَل عنه اهلل رضي ُهَرْيَرَة َأِبي

 اَل َيْرَحُم اَل َمْن: َقاَل ُثمَّ م،وسل عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوُل ِإَلْيِه َفَنَظَر َأَحًدا ِمْنُهْم َقبَّْلُت َما اْلوَلِد ِمَن َعَشَرًة ِلي ِإنَّ: اأَلْقَرُع َفَقاَل

 ( 70")ُيْرَحُم

  صالة كل يف ألمته -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى - دعوته

 اهلَل اْدُع اهلِل، َرُسوَل َيا: ُقْلُت َنْفٍس، ِطيَب َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ ِمَن َرَأْيُت َلمَّا: قالت عنها اهلل رضي عائشة املؤمنني أم عن

 ِفي َرْأُسَها َسَقَط َحتَّى اِئَشُةَع َفَضِحَكْت ،«َأْعَلَنْت َوَما َأَسرَّْت َما َتَأخََّر، َوَما َذْنِبَها ِمْن َتَقدََّم َما ِلَعاِئَشَة اْغِفْر اللَُّهمَّ: »َفَقاَل ِلي،

 َصلَّى َفَقاَل ُدَعاُؤَك؟ َيُسرُِّني اَل ِلي َوَما: َفَقاَلْت «ُدَعاِئي؟ َأَيُسرُِّك: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َلَها َقاَل الضَِّحِك، ِمَن َحْجِرَها

 (77)«َصَلاٍة ُكلِّ ِفي ِلُأمَِّتي َلُدَعاِئي ِإنََّها َواهلِل: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

 ويف الدار الربزخيةبعد موتهم  بأمته-عليه وسلم  صلى اهلل-النيب  رمحة: ثانيا

ويسلم ر املقاب إىل خيرج-وسلمقبورهم فقد كان صلى اهلل عليه  وهو يفبأمته رمحته بهم  – وسلم عليه اهلل صلى-رمحته  ومن صور

 نم ليلتها كان كلما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان: عنها اهلل رضي عائشة املؤمنني أم تقول واملغفرةالرمحة  ويدعو ألهلها

 َغًدا، ُتوَعُدوَن َما َوَأَتاُكْم، ُمْؤِمِننَي َقْوٍم َداَر َعَلْيُكْم السَّالُم: "فيقول البقيع إىل الليل آخر من خيرج وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 (73")اْلَغْرَقِد َبِقيِع أَلْهِل اْغِفْر اللَُّهمَّ، الِحُقوَن ِبُكْم اللَُّه َشاَء ِإْن َوِإنَّا، ُمَؤجَُّلوَن

وكمال من شفقته  الزيارة وهذاكان يكرر  – وسلم عليه اهلل صلىعائشة رضي اهلل عنها انه  حديث أمنا تبني من خاللهنا من 

 - وسلم عليه اهلل صلى رمحته

 َشِهيٌد َوَأَنا، َلُكْم َفَرٌط ِإنِّي: "اَلَفَق اْلِمْنَبِر ِإَلى اْنَصَرَف ُثمَّ، اْلَميِِّت َعَلى َصالَتُه ُأُحٍد َأْهِل َعَلى َفَصلَّى يوًما وسلم عليه اهلل صلى وخرج

 َعَلْيُكْم َأَخاُف َما َواللَِّه َوِإنِّي، اأَلْرِض َمَفاِتيَح َأْو، اأَلْرِض َخَزاِئِن َمَفاِتيَح ُأْعِطيُت َوِإنِّي، اآلَن َحْوِضي ِإَلى أَلْنُظُر َواللَِّه َوِإنِّي، َعَلْيُكْم

 (72)"ِفيَها َتَناَفُسوا َأْن َعَلْيُكْم َأَخاُف َوَلِكْن، َبْعِدي ُتْشِرُكوا َأْن

 هلم. والدعاء عليهم وبالصالة ُأُحد، بأهل مشغواًل مازال كاملة سنواٍت مثاني مرور بعد فحتى

                                                           
 بكائه ومعانقته وتقبيله الولد رحمة باب 14: األدب كتاب 74: في البخاري أخرجه - 10
 (األلباني وحسنه ،[7111: ]برقم حبان؛ ابن صحيح) - 11
 ( .7006 رقم ، 4/74) والبيهقي ،( 3176 رقم ، 7/444) حبان وابن ،( 4794 رقم ، 4/122) يعلى وأبو ،( 274 رقم ، 6/222) مسلم - 16
 (31)و( 301( )6622) 7/27 ومسلم ،( 4046) 9/160و( 1344) 6/114 البخاري أخرجه: - 13
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يف  الدعاء ينفع امليت أنخيربنا  – وسلم عليه اهلل صلىفنجده  لألمواتالدعاء النافع  إىلمته أوكان صلى اهلل عليه وسلم يرشد 

 َثاَلَثِة ِمْن ِإالَّ َعَمُلُه َعْنُه اْنَقَطَع اإِلْنَساُن َماَت ِإَذا»  َقاَل -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوَل َأنَّ ُهَرْيَرَة َأِبى َعْن باألمواترمحة قربه 

 (74) " «. َلُه َيْدُعو َصاِلٍح َوَلٍد َأْو ِبِه ُيْنَتَفُع ِعْلٍم َأْو َجاِرَيٍة َصَدَقٍة ِمْن َأْشَياَء

 املوتى ديون قضاءو  -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى-رمحته

ل كان يتكف – وسلم عليه اهلل صلىنه أ وعليه ديونمات  مبن- وسلم عليه اهلل صلى-اهللأحباب رسول  األحبابأيها  ومن رمحته

 حلقوق وحفًظا بهم رمحة موتاهم ديون بقضاء املسلمني يوصي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهم، وكانبقضاء ديونهم رمحة 

 ..واألموات األحياء استوعبت شاملة رمحة فهي، الدائنني

 (75)" .ْنُهَع ُيْقَضى َحتَّى ِبَدْيِنِه ُمَعلََّقٌة اْلُمْؤِمِن َنْفُس:  َقاَل وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوَل َأنَّ ، ُهَرْيَرَة َأِبي ْنَع

 ِمَن ُتُوفَِّى َفَمْن ِسِهْم،َأْنُف ِمْن ِباْلُمْؤِمِننَي َأْوَلى َأَنا» َقاَل وسلم عليه اهلل صلى - اللَِّه َرُسوَل َأنَّ - عنه اهلل رضى - ُهَرْيَرَة َأِبى َعْن

 (72) ." «َفِلَوَرَثِتِه َمااًل َتَرَك َوَمْن َقَضاُؤُه، َفَعَلىَّ َدْيًنا َفَتَرَك اْلُمْؤِمِننَي

 العذاب من امليت على -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى - خوفه

 انبقرب بل مر ذات يوم على قربين يعذكان حيذرنا من أسباب عذاب ال– وسلم عليه اهلل صلىنه أ : اإلسالمإخوة  ومن رمحته

 خيفف عنهما العذاب  أنفدعا جبريدة رطبة وشقها نصفني رجاء 

 َوَما، ُيَعذََّباِنَل ِإنَُّهَما: "َفَقاَل، ُيَعذََّباِن ِبَقْبَرْيِن َمرَّ له عندما عجيب موقف يف رأيناه ما وسلم عليه اهلل صلى رمحته مظاهر أروع ومن

، ِبِنْصَفْيِن َفَشقََّها، َرْطَبًة َجِريَدًة َأَخَذ مَُّث"، ِبالنَِّميَمِة َيْمِشي َفَكاَن اآلَخُر َوَأمَّا، اْلَبْوِل ِمَن َيْسَتِتُر ال َفَكاَن َأَحُدُهَما َأمَّا َكِبرٍي؛ ِفي ُيَعذََّباِن

 .(71)"َيْيَبَسا َلْم َما ُهَماَعْن ُيَخفََّف َأْن َلَعلَُّه: "َفَقاَل! َهَذا؟ َصَنْعَت ِلَم اللَِّه َرُسوَل َيا: َفَقاُلوا، َواِحَدًة َقْبٍر ُكلِّ ِفي َغَرَز ُثمَّ

 كان األولف، ومذنبني عصاة إىل تصل وإمنا، واملتقني الطائعني إال فقط تصل ال املوقف هذا يف وسلم عليه اهلل صلى النيب رمحة إن

 رطبة جريدة ويضع، هلما يتحرك فقلبه ذلك ومع، صالته تستقيم ال وبالتالي، بوله من يسترت ال كان واآلخر، بالنميمة ميشي

 !عنهما خيفف أن  اهلل من راجًيا قربهما على

 [.701: األنبياء] {ِلْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإالَّ َأْرَسْلَناَك َوَما}: يقول إذ العاملني رب وصدق صورها، وأبهى أروع يف الرمحة إنها

 .ولكم لي اهلل وأستغفر قولي أقول

 الثانية الخطبة

                                                           
 (1231 رقم ، 3/1699) ومسلم ،( 34 رقم ، 1/64) المفرد األدب في والبخاري ،( 4431 رقم ، 6/376) أحمد أخرجه - 14
 (1072 ، 1074 رقم ، 3/342) والترمذي ،( 10207 رقم ، 6/904) وأحمد ،( 1/321) الشافعي أخرجه - 19
 (1212 رقم ، 3/1637) ومسلم ،( 6172 رقم ، 6/409) والبخاري ،( 7442 رقم ، 6/620) أحمد أخرجه - 12
 (626 رقم ، 1/640) ومسلم ،( 619 رقم ، 1/44)والبخاري ،( 1240 رقم ، 1/669) وأحمد ،( 1304 رقم ، 1/119) شيبة أبى ابن أخرجه - 17
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 الصالة عليه حممد سيدنا أمة من جعلتنا أن احلمد ولك واإلميان اإلسالم نعمة على احلمد لك اللهم... العاملني رب هلل احلمد

 ....والسالم

 :بعد أما

 األخرةيف بأمته –صلى اهلل عليهم وسلم –النيب  ثالثا: رمحة

 .ميتأ ....أميتيف عرصات يوم القيامة انه يقول  بأمتهوسلم  عليهم اهلل صلىومن صور رمحته  

   .فيه بنفسه ئالنيب يف موقف ينشغل كل امر اكلمة يقوهل

  .رمحة عجيبة

 .تستحق الوقوف أمامها طويال

   .العقل الراجح خجال حني يدرك معناها اهلا من رمحة تذيب ذ يا

  .كل منشغل بنفسه

 .األم ال يهمها وليدها

 .اخلليل يتخلى عن خليله

يقول: يا ، أما نبينا فوما هم فيه من هول موقف يوم الدين ،بل ينشغلون بأنفسهم ،نبياء يرفضون التوسل إىل اهلل من أجل البشراأل

   رب أميت أميت.

 آَدَم َفَيْأُتوَن َبْعٍض، يِف َبْعُضُهْم النَّاُس َماَج اْلِقَياَمِة َيْوُم َكاَن ِإَذا: َقاَل وسلم عليه اهلل صلى ُمَحمٌَّد َحدََّثَنا َقاَل َماِلٍك ْبِن َأَنِسعن 

 َولِكْن َلَها َلْسُت: َفَيُقوُل ِإْبَراِهيَم، َفَيْأُتوَن الرَّْحمِن؛ َخِليُل َفِإنَُّه ِبِإْبَراِهيَم َعَلْيُكْم َولِكْن َلَها َلْسُت: َفَيُقوُل َربَِّك ِإَلى َلَنا اْشَفْع: َفَيُقوُلوَن

: فَيُقوُل ىِعيَس َفَيْأتوَن َوَكِلَمُتُه؛ اهلِل ُروُح ُهَفِإنَّ ِبِعيَسى َعَلْيُكْم َولِكْن َلَها َلْسُت: َفَيُقوُل ُموَسى َفَيْأُتوَن اهلِل؛ َكِليُم َفِإنَُّه ِبُموَسى َعَلْيُكْم

 َمَحاِمَد َوُيْلِهُمِني ِلي، َفُيْؤَذُن يَربِّ َعَلى َفأْسَتْأِذُن َلَها، َأَنا: َفَأُقوُل َفَيْأُتوِني وسلم؛ عليه اهلل صلى ِبمَحمٍَّد َعَلْيُكْم َولِكْن َلَها َلْسُت

 ُتْعَط، َوَسْل َلَك، ُيْسَمْع َوُقْل َكَرْأَس اْرَفْع ُمَحمَُّد َيا: َفُيَقاُل َساِجًدا، َلُه َوَأِخرُّ اْلَمَحاِمِد ِبِتْلَك َفَأْحَمُدُه اآلَن، َتْحُضُرِني اَل ِبَها َأْحَمُدُه

 َأُعوُد ُثمَّ َفَأْفَعُل َفَأْنَطِلُق ِإمَياٍن، ِمْن ِعرَيٍةَش ِمَْْقاُل َقْلِبِه ِفي َكاَن َمْن َفَأْخِرْج اْنَطِلْق: َفُيَقاُل ُأمَِّتي، ُأمَِّتي، َربِّ َيا: َفَأُقوُل ُتَشفَّْع؛ َواْشَفْع

 َيا: َفَأُقوُل ُتَشَفْع؛ َواْشَفْع ُتْعَط، َوَسْل َلَك، ُيْسَمْع َوُقْل َرْأَسَك، اْرَفْع ُمَحمَُّد َيا: َفُيَقاُل َساِجًدا؛ َلُه َأِخرُّ ُثمَّ اْلَمَحاِمِد، ِبِتْلَك َفَأْحَمُدُه

 ِبَتْلَك َفَأْحَمُدُه َأُعوُد ُثمَّ َفَأْفَعُل؛ َأْنَطِلُقَف ِإمَياٍن؛ ِمْن َخْرَدَلٍة َأْو َذرٍَّة ِمَْْقاُل َقْلِبِه ِفي َكاَن َمْن ِمْنَها َفَأْخِرْج اْنَطِلْق َفُيَقاُل ُأمَِّتي ُأمَِّتي، َربِّ

 ُأمَِّتي ُأمَِّتي، َربِّ َيا َفَأُقوُل فَّْع؛ُتَش َواْشَفْع ُتْعَط، َوَسْل َلَك، ُيْسَمْع َوُقْل َرْأَسَك، اْرَفْع ُمَحمَُّد َيا َفُيَقاُل َساِجًدا؛ َلُه َأِخرُّ ُثمَّ اْلَمَحاِمِد

 َأُعوُد ُثمَّ َعلَفَأْف َفَأْنَطِلُق النَّاِر؛ ِمَن َفَأْخِرْجُه ِإمَياٍن ِمْن َخْرَدٍل َحبَِّة ِمَْْقاِل َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى َقْلِبِه ِفي َكاَن َمْن َفأْخِرْج اْنَطِلْق َفُيَقاُل
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 َيا َفَأَقوُل ُتَشفَّْع؛ َواْشَفْع ُتْعَطْه، َسْلَو ُيْسَمع، َوُقْل َرْأَسَك، اْرَفْع ُمَحمَُّد َيا َفُيَقاُل َساِجًدا؛ َلُه َأِخرُّ ُثمَّ اْلَمَحاِمِد، ِبِتْلَك َفَأْحَمُدُه الرَّاِبَعَة

 (78) اهلُل إالَّ ِإله ال َقاَل َمْن َهاِمْن أُلْخِرَجنَّ َوَعَظَمِتي َوِكْبِرَياِئي َوَجاَلِلي َوِعزَِّتي َفَيُقوُل هلُل،ا ِإالَّ ِإلَه اَل َقاَل ِفيَمْن ِلي اْئَذْن َربِّ

 مته يوم القيامةادخر دعوته شفاعة أل أنبنا  -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى -ومن رمحته 

 َدْعَوَتُه، َنِبيٍّ لُُّك َفَتَعجََّل ُمساْاَتَجاَبٌة، َدْعَوٌة َنِبيٍّ ِلُكلِّ: »وساالم عليه اهلل صاالى اهلل رسااول قال: قال عنه اهلل رضااي هريرة أبي وعن

  (79)«َشْيًئا ِباهلِل ُيْشِرُك اَل ُأمَِّتي ِمْن َماَت َمْن اهلُل َشاَء ِإْن َناِئَلٌة َفِهَي اْلِقَياَمِة، َيْوَم ِلُأمَِّتي َشَفاَعًة َدْعَوِتي اْخَتَبْأُت َوِإنِّي

 .بأمرهم واهتمامه مبصاحلهم واعتنائه أمته، على وسلم عليه اهلل صلى شفقته كمالمن وهذا 

 عوتد حيث فيها نلتها ما وأنا الدنيا يف ناهلا والسالم الصالة عليهم األنبياء من فكل أمته يف مستجابة دعوة نيب لكل جعل "

 * لالرتداع بل لإلهالك ليس مضر على ودعاؤه اآلخرة يف مدخرة الدعوة تلك فبقيت شئ األمر من لك ليس لي أميت بعض على

 (30) [708 ،701: األنبياء] {( 701) ِلْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإلَّا َأْرَسْلَناَك َوَما}

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