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 األولىالخطبة 
َْْمالَِنا، َمْن إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ِِ َأ ََئا

ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد ه َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، 
َْْبُدُه َوَرُسولُهُ   .َأنَّ ُمَحمًَّدا 

 ْسِلُمون(.)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّ 

هُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َما رَِجاًَل َكِثيراً )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ََْلْيُكْم رَ   ِقيبا(.َوِنَساء َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

َْْماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا  ُيْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً 

هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور  فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهديأما بعد، 
 محدثاتها، وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

الله أكرم هذه األمة باختيار خير خلقه ليكون نبيا لها  واْلموا أنتعالى، اتقوا الله أيها المسلمون: 
مَل فكان بحق خير الناس ،وهو محمد )صلى الله ْليه وسلم( ،ورسوَل ِْلما ْو ولهذا فإنه  ،ُخُلقا و

ِِ الزمان بمثله  ،في جنها وإنسها وحتى بهائمها ،أثَّ    ر في الدنيا بأسرها فهو بحق رجل ْظيم لم يأ
بل هي ْامة  ،وليست ْظمة النبي )صلى الله ْليه وسلم( محصورة بجوانب معينة ،ولن يأتي مطلقا

ِْ َظم قدرهواألدلة  ،لجميع الجوانب  فمنها: ،كل دليل مختلف ْن اآلخر  ،ال ِم َئ ة دليلْلى  تزيد ْلى 

اصطفاء الله له واختياره له من بين سائر الناس ليقوم بأْباء الرسالة، قال الله تعالى لنبيه  .1
 .﴾رسلناك للناس رسوَلأو ﴿( )صلى الله ْليه وسلم محمدٍ 

َِْظِم قدره  .2  له بين النبوة والرسالة. أن الله تعالى جمع )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل 

أنه من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .3
يسى ومحمد نوح ؛الرسل خمسة  .والسَلم ، ْليهم الصَلةوإبراهيم وموسى ْو

ما اختصه الله به من اآلياِ الكثيرة الدالة ْلى  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .4
أنها تزيد ْلى األلف،  1«إغاثة اللهفان»قد ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه و نبوته، 
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 )صلى الله ْليه وسلم(وهذا من رح مة الله بعباده، ليكون ذلك أدْى لَلقتناع واإليمان بنبوته 
 ، وقاطًعا لحجة من خالفه.

أن الله اختصه بآية خالدة مستمرة من حين  )صلى الله ْليه وسلم(ظم قدره ومن دَلئل ْ .5
انقضت بموتهم، أما  قدبُِعث إلى يوم القيامة، وهي القرآن الكريم، فإن آياِ األنبياء قاطبة 

فعن أبي هريرة رضي الله ْنه أن  القرآن فمعجزة خالدة إلى أن يرث الله األرض ومن ْليها،
قال: ما ِمن األنبياء من نبي إَل قد أُْطي من اآلياِ ما  ه ْليه وسلم()صلى اللرسول الله 

مثله آمن ْليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم 
 2.تابعا يوم القيامة

أن الله أنزل ْليه أحسن شرائعه، وجعلها  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .6
 مشتملة ْلى ما اشتملت ْليه جميع الكتب السماوية من الشرائع الحسنة وزيادة.

أن الله أوحى إليه بالسُّنة، وهي المتضمنة  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .1
 لتفاصيل الشريعة.

  هم،     هم وِج     ن ِ أرسله للناس كافة، إن   سِ  ن اللهأ )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .8
بينما أرسل غيره من إخوانه األنبياء إلى أقوامهم خاصة، قال تعالى ﴿وأرسلناك للناس كافة﴾، 

ْن استجابة الجن لدْوة النبي ﴿وما أرسلناك إَل رحمة للعالمين﴾، وقال تعالى وقال تعالى 
نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا  وإذا صرفنا إليك )صلى الله ْليه وسلم(

يا قومنا أجيبوا داْي الله وآمنوا به يغفر إلى قوله  أنصتوا فلما ُقِضي ولوا إلى قومهم منذرين
 .لكم من ذنوبكم ويجركم من ْذاب أليم

يقرأ فهو الذي سمعوه ،  )صلى الله ْليه وسلم(وداْي الله المذكور في اآلية هو النبي محمد 
 القرآن.

أحمر كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل   :)صلى الله ْليه وسلم(وقال 
 3.وأسود

 .الناسأراد باألسود واألحمر جميع 
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أن الله تعالى ختم به النبواِ والرساَلِ، ولهذا  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .8
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سمي بخاتم النبيين، قال الله تعالى 

 .وخاتم النبيين

ن جابر بن ْبد الله األنصاري رضي الله ْنه إن  :)صلى الله ْليه وسلم(قال: قال النبي  ماْو
مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجٍل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إَل موضع لَ      بِ     نَ    ٍة من زاوية، 

 ناس يطوفون به ويَعجبون له ويقولون: هَل ُوِضعت هذه الل بِ  نَ  ة؟فجعل ال
 4.وأنا خاتم النبيين: فأنا اللَّ      بِ     نة، قال

كما قال تعالى   ،أن  الله رفع ذِكره َرفعا ْظيما )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .11
 أشهدو أشهد أن َل إل  ه إَل الله، »﴿ورفعنا لك ذكرك﴾، فجعل اسمه جزءا من شهادة التوحيد، 

، في األذان واإلقامة ، وَل يذكر الله تعالى إَل وذكر معه النبي «أن محمدا رسول الله
 النبي كر وكثير من األذكار واألدْية، فذِ  -في التشهد والتحياِ  –والخطب وفي الصَلة 

 ي في كل مكان من األرض، وليس بشر في الدنيا يُذكر ويُ ثنى ْليه كما يذكر النبي دو ِ يُ 
 كما قال حسان بن ثابت رضي الله ْنه:،  ويُثنى ْليه

 أشهدُ  المؤذنُ  إذا قال في الخمسِ  إلى اسمه النبي ِ  اسمَ  هُ ل   اإل مَّ ضَ وَ 

 العرش محموٌد وهذا محمدُ فذو   هُ     لَّ جِ   يُ    وشقَّ له من اسمه لِ 

ِْظم قدر النبي صلى الله ْليه وسلم، وهي كثيرة، تزيد ْلى أيها المسلمون، هذه ْشرة دَلئل ْلى 
 كما قدمنا.الِمَئة

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآلياِ والذكر الحكيم، أقول قولي 
 إنه هو الغفور الرحيم. ،ههذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرو 

 الخطبة الثانية
 بعد:أما الحمد لله وكفى، وسَلم ْلى ْباده الذين اصطفى، 

شتمه، أو ، ب )صلى الله ْليه وسلم(التعدي ْلى جناب المصطفى  ؛فإن من أفحش القول وأقبحه
الطعن في ْرضه، ِم مَّ ن أوضح القرآن بغضهم لإلسَلم وأهله، فمثل هؤَلء ينطبق ْليهم قول الله تعالى 
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إن مبغضك ومبغض ما جَئت به من الهدى والنور، هو المنقطع أثره، )إن شانَئك هو األبتر(، أي 
 .المقطوع من كل خير

تهجموا ْليه زاد إقبال أقوامهم ْلى وإن من مكر الله بهؤَلء الذين يمكرون باإلسَلم أنهم كلما 
إلى في الدْوة ْندهم في بَلدهم ليعرفوا الحقيقة من مصادرها، وزاد نشاط المسلمين  ،اإلسَلم

 .اإلسَلم، وصدق الله إذ يقول )ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم َل يشعرون(

مين وإثارتهم ألن يستعملوا استدراج المسل ونالمسلمون إلى أن الكفار يريد نَ ومع هذا فينبغي أن يفطَ 
 وأهلههية والتخريب، حتى إذا وقعوا في ذلك قالوا ألقوامهم )انظروا إلى اإلسَلم والعنجَ والطيش العنف 

، فالحذر الحذر، ْن سبيل اللهالناس  ماذا يفعلون(، ثم نشروا مظاهر تخريبهم في إَْلمهم ليصدوا
رد األمر إلى الصبر وضبط النفس، و ينبغي أن يتصدر خفاف العقول في الفتن، بل الواجب هو فَل 

توا ْلى أْدائهم و ِ فَ لي ُ أهل العلم والخبرة، واستثمار الحدث في الدْوة إلى الله ورد الشبهاِ المثارة، 
ك الذين َل قال الله تعالى )وَل يستخفنوتتحول المحنة إلى منحة بإذن الله، ، فرصة الكيد بهم

 .يوقنون(

ََْلى افقال )إن  اْلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيمثم  للََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن 
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  إن من أفضل  :وسلمالنبي صلى الله ْليه  وقالتسليما(، النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا 

فأكثروا ، 6عقة، وفيه الصَّ 5ض، وفيه النفخة    ق آدم ْليه السَلم، وفيه قُبِ لِ أيامكم يوم الجمعة، فيه خُ 
 ،صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد ، اللهم1(من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي علي  

 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو ارض ْن التابعين ، و وارض ْن أصحابه الخلفاء

أْز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدين، وانصر ْبادك  اللهم
اللهم من أرادنا  .أصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا في أوطاننا،  .الموحدين

 .كيده في نحره  وردله في نفسه، شغَ اوأراد اإلسَلم والمسلمين بشر ف

ْن  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزناْنا الغَلء والوباء والربا  ادفعاللهم 
ن سائر بَلد المسلمين ْامة يا رب العالمين اللهم وفق جميع وَلة المسلمين  .بلدنا هذا خاصة، ْو

                                                 
 النفخة الثانية في الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو ال َم لك ال ُم وَكل بالنفخ في الصور، فيقوم الخَلئق من قبورهم.أي  5
 أي ُيصعق الناس في آخر الحياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األولى في الصور، وبين النفختين أربعون ْاما. 6
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اياهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة  .لتحكيم كتابك، وإْزاز دينك، واجعلهم رحمة ْلى ْر
 حسنة وقنا ْذاب النار. 

 سبحان ربنا رب العزة ْما يصفون، وسَلم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

في مدينة  ،1442لعام  ربيع األولمن شهر  الثالث ْشرأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 الجبيل، في المملكة العربية السعودية


