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ِِ ََّّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
 ََ ََ ِل َّْ  ِْ َُ ُد أَْن ََل إل   َلُه، َوَمْن  َْ َْْبُدُه َوَرُسولُهُ ه َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  .ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ
 َْ َما رَِجاَلً )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه   ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ََْلْيُكْم رَِقيبا(.  الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 
ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقولُوا قَ ْوًَل َسِدَداً  َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه ََ َقْد ََاَز * )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ

َِْظيما(.  ََ ْوزاً 
صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ  َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمدأما بعد، 

 محدثة بدْة، وك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.

إليهم رسال أرسل أن رحمة الله بعباده ن مِ  أنواْلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو أَْا المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه،  .1
دُ ، َي أمر دَنْم ودنياهم ما َنفعْم همليبلغو  الناس  ألنْم َي اآلخرة،  ْم َي الدنيا، ونجاتُ  إلى ما َيه سعادتُ لوهم َو

ع ْام ُموحَّد تنتظم به مصالح األمة ْلى أحسن ما  مْما أوتوا من العلم والذكاء ََ َمكن أن تستق َّ ْقولْم بتشَر
العليم بمصالح خلقه، قال تعالى ﴿أَل َعلم من خلق وهو  ،ْقول البشر قاصرة، أما الله َْو الحكيم الخبير َإنَكون، 

بلغ ما أنزل  َا أَْا الرسولقال تعالى )وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه إليهم،  الرسلف، اللطيف الخبير﴾
 (.من ربكإليك 

عة اإلسَم، التي كان اإلَمان بْم من أصول الدَن َي جميع الشرائع، ومن  ؛المكانة هبْذلما كان دور الرس َّ و  ْا شَر
ول بما أنزِل آمن الرس﴿، قال تعالى َل َصح إَمان العبد إَل بهو ، أركان اإليمانركن من اإليمان بالرسل  تنص ْلى أن

 .﴾َل نفرق بين أحد من رسله ورسلهإليه من ربه والمؤمنون ك َّ آمن بالله ومَئكته وكتبه 

، قال تعالى ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا عليه السالم الرسل نوح أول ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن .2
 ﴾.بعدهوالنبيين من  نوحإلى 

ن أنس بن مالك رضي الله ْنه َي حدَث قول َيعتذر الشفاْة أن الناس َأتون إلى آدم ليشفع لْم ْو ائتوا  :إليْم َو
 1.إلى أه َّ األرض بعثه الله رسول   أول  ، َإنه نوًحا

 ما، قال تعالى ﴿)صلى الله عليه وسلم( الرسل واألنبياء محمد   آخر   اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن ومن مقتِياِ .3
 .﴾و خ ات م  النَِّبيِ يناللَِّه  َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحٍد من رَجاِلُكْم َوَلِكن رُسولَ 

عة مستقلة لم تخل  أمة من رسول ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأنه .4 إلى قومه، أو  َبعثه الله تعالى بشَر
عة َمن قبله ليجددها، قال الله تعالى ُبُدوْا اللََّه َواْجَتِنُبواْ  أَنِ  ِفي ك لِ  أ مَّة  رَّس ولً َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ﴿ نبي َوَحى إليه بشَر ْْ ا

﴾، وقال َِ ا و ِإن مِ ْن أ مَّة  ﴿ تعالى الطَّاُغو َْ  .نَِذٌَر﴾ ِإَلَّ خَ َِي
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وإن اختلفأ ، وهي الدْوة إلى توحيد األلوهية، دعوة الرسل واحدة ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن .5
، وقال ﴾ل إلـٰه إل أنا فاعبدون﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إَل نوحي إليه أنه دل ْلى ذلك قوله تعالى شرائعْم، 

 .﴾ِشرعة ومنهاجالك َّ جعلنا منكم ﴿تعالى 

، وحباهم قدرة ْلى القيام بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة الرسل  ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن  .4
 ﴾.الناسمن المَئكة رسَ ومن  يصطفيبأْبائْا والصبر ْلى مشاقِ ْا، َلسيما أولو العزم منْم، قال تعالى ﴿الله 

األلوهية َل و  ، ليس لْم من خصائص الربوبيةمخلوقون الرسل بشر بأنومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان  .4
 لَّ ُق َّ ﴿ -ْند الله ومنزلة وهو سيد المرسلين وأْظمْم جاًها  - )صلى الله ْليه وسلم(نبيه محمد لشيء، قال تعالى 

ُِ ِمَن اْلَخْيِر َوَماَلَ  و ل ْو ك نت  أ ْعل م  اْلغ ْيب   أ ْمِلك  لِنـ ْفِسي نـ ْفًعا و ل  ض رًّا ِإلَّ م ا ش اء اللَّه   َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن أَنَْا ِإَلَّ  ْسَتْكثَ ْر
 .َُ ْؤِمُنوَن﴾ نَِذٌَر َوَبِشيٌر ل َِقْومٍ 

 من المرض والمِو والحاجة إلى الرسل تلحقهم خصائص البشرية ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن .8
ُهَو َُْطِعُمِني  َوالَِّذيوالسَم َي وصفه لربه تعالى ﴿ إبراهيم ْليه الصَةالطعام والشراب وغير ذلك، قال الله تعالى ْن 

َو ََْشِفين * َوالَِّذي  م ِرْضت  َوََْسِقيِن * َوِإَذا  ُْ  ثُمَّ َُْحِييِن﴾. ي ِميت ِنيََ 
 1كما تنسون، َإذا نسيأ َذكروني. ، أنسىبشر مثلكمإنما أنا  : )صلى الله ْليه وسلم(وقال النبي 

في  رسله بالعبودية لهصفوة وقد وصف الله تعالى الرسل عبيد لله،  ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن .9
عقوب  ْنَشُكورا﴾، وقال  ع ْبًداِإنَُّه َكاَن ﴿ ْليه السَمنو   ْن، َقال سياق الثناء عليهم ْليْم إبراهيم وإسحاق َو

َِْدي َواألَْبَصار﴾، وقال  إبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاقَ  ِعب اد ن اَواذُْكْر ﴿ السَم  ع ْبد  ِإْن ُهَو ِإَلَّ بن مَرم ﴿اْيسى  ْنَوََ ْعُقوَب أُْوِلي اأَل
ََْلْيهِ  ًَ ل َِبِني ِإْسرَائِي َّ﴾ أَنْ َعْمَنا   ع ْبِدهِ  ََْلى تَ َباَرَك الَِّذي ن زَل اْلُفْرقَانَ محمد )صلى الله ْليه وسلم( ﴿ ْنوقال  ،َوَجَعْلَناُه َمَث

 .﴾لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن نَِذَرا
ليه ََ َجوز أن َُصرف لْم شيء من العباداِ، َل دْاء وَل ذبح وَل نذر وَل سجود وَل غيرها من  َالرس َّ ْبيد لله، ْو

ة كما قال ت ﴿وما عالى العباداِ، ب َّ المستحق لذلك هو الله وحده، وهذا أمر ُم جمع ْليه َي جميع الشرائع السماَو
 .﴾فاعبدونإَل نوحي إليه أنه َل إل  ه إَل أنا  رسولأرسلنا من قبلك من 

  َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر  ولكمبارك الله لي
 الله لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

من مقتِياِ اإلَمان أن اْلموا رحمكم الله ، َوحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعدالحمد لله  .11
، ْلى بعض﴾ فضلنا بعض النبيين، كما قال تعالى ﴿ولقد بعض النبيين على بعضفضَّل الله  اإلَمان بأنبالرس َّ؛ 

يسى وهم خمسة؛ أولو العزم  هم وأفضل الرسل ومحمد، صلى الله ْليْم وسلم، وقد ذكرهم نو  وإبراهيم وموسى ْو
ي سورة الشورى، َي قوله ﴿ الله تعالى ُْْم  َوِإذْ َي موضعين من القرآن ؛ َي سورة األحزاب َو َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِ يَن ِميثَاقَ 
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ِإبـْر اِهيم  و م وس ى و ِعيس ى اْبِن م ْري م نُّوح  َوِمن  و ِمنك   والذي  نوحاشرع لكم من الدَن ما وصى به ﴿وقال تعالى  ،﴾و 
 .﴾أن أقيموا الدَن وَل تتفرقوا َيه إبراهيم وموسى وعيسىوما وصينا به  إليكأوحينا 

 تيقنْا، حتى َنبغي لاإلَمان بالرس َّ،  مقتِياِ من مقتِياِ ة، َْذه ْشر أَْا المؤمنون وبعد لمؤمن أن َعلمْا َو
ق اإلَمان ، وتكون قدمه ثابتة ْلىْاَكون راسخا َي ، ونرجُئ الكَم َي العشر المتبقية َي الخطبة التالية بإذن طَر

 .ةالله، مراْاة لسنة تقصير الخطب

  ا ثم اْلموا رحمكم الله َْ ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللََّه َوَم
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفاء، الَِّذََن آَمُنوا َصلُّ  وا 

 وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. األئمة الحنفاء، 

 َن. اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحد 

  .اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن 

  .اَاهم ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر  اللْم َو

 له، ما اللْم إنا نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله وآج
 ْلمنا منه وما لم نعلم.

 .َّ اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو ْم 

 .اف مبتَنا  اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ْو

  لنا آخرتنا التي إليْا معادنا، اللْم أصلح لنا دَننا الذي هو ْصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي َيْا معاشنا، وأصلح
ادة لنا َي ك َّ خير، واجع َّ المِو راحة لنا من ك َّ شر.  واجع َّ الحياة َز

  .ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

  نْى ْن الفحشاء والمنكر والبغي، َعظكم لعلكم ْباد الله، إن الله َأمر بالعدل واإلحسان إَتاء ذي القربى، َو
 تذكرون، َاذكروا الله العظيم َذكركم، واشكروه ْلى نعمه َزدكم، وَلذِكر الله أكبر، والله َعلم ما تصنعون.

 
مدَنة الجبي َّ، َي المملكة العربية السعودَة، واتس: شْر شوال، أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي 

 ، وهي منشورة َي صفحة:11944515914441
www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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ِضلَّ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
 .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ه َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن ََل إل   

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل أما بعد، 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

ما  همليبلغو إليهم رسال أرسل أن رحمة الله بعباده ن مِ  أنواعلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله
الناس مهما أوتوا من  ألنهم في اآلخرة،  هم في الدنيا، ونجاتُ  لوهم إلى ما فيه سعادتُ ويدُ ، في أمر دينهم ودنياهم ينفعهم

عقول  فإنالعلم والذكاء فَل يمكن أن تستقل عقولهم بتشريع عام ُموحَّد تنتظم به مصالح األمة على أحسن ما يكون، 
، العليم بمصالح خلقه، قال تعالى ﴿أَل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ ،البشر قاصرة، أما الله فهو الحكيم الخبير

 (.ربك منبلغ ما أنزل إليك  الرسول أيها ياقال تعالى )وبين خلقه في تبليغ شرعه إليهم،  وسائط بين الله الرسلف

كان اإليمان بهم من أصول الدين في جميع الشرائع، ومنها شريعة اإلسَلم، التي   ؛المكانة هبهذلما كان دور الرسل و 
ول بما أنزِل آمن الرس﴿، قال تعالى العبد إَل بهَل يصح إيمان و ، أركان اإليمانركن من اإليمان بالرسل  تنص على أن

 .﴾َل نفرق بين أحد من رسله ورسلهإليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومَلئكته وكتبه 

اإليمان بالرسل، وفي هذه الخطبة من مقتضيات مقتضيات  عشرةِ ذكر في الخطبة الماضية أيها المسلمون، وقد تقدم 
 .هاالكَلم في المقتضيات العشرة المتبقية من نكمل

 ، إبراهيم ومحمد عليهمانالخليالهما  قاطبة   الرسل   أفضل   ومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛ اإليمان بأنأيها المؤمنون،  .1
 الصَلة والسَلم، ألن الله لم يتخذ خليلين إَل هما عليهما الصَلة والسَلم.

قد فضله الله على ف، )صلى الله عليه وسلم(محمد هو أفضل الخليلين  اإليمان بأنومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .2
 سيد ولد آدم: )أنا )صلى الله عليه وسلم(رهم، األنبياء وغيرهم، فهو إمامهم وسيدهم، كما قال هم وآخِ  ميع الخلق أولِ  ج

 .1يوم القيامة(
األنبياء، وآمن عليها أكثر ما آمن عليه البشر، وأعظمها القرآن ه من كما اختصه الله بآيات تفوق تلك التي آتاها الله غيرَ 

 الكريم، ومن المعلوم أن آيات األنبياء انتهت بموتهم، أما القرآن فآية خالدة.
مع فيه ما تفرق في غيره من األنبياء من  على سائر األنبياء أن الله تعالى ج )صلى الله عليه وسلم(ومن دَلئل تفضيله 

فهو خليل الله، والله  -وهي أعلى درجات المحبة  -خلة    ال ُخلَّة والكَلم والنبوة والرسالة، فأما ال الخصائص، وهو
: وقد اتخذ الله عز )صلى الله عليه وسلم(خليله، وهو يشترك في هذه الخصلة مع إبراهيم عليه الصَلة والسَلم، قال 

 2.صاحبكم خليالوجل 
وهو يشترك في هذه الخصلة مع ، ُعرِج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس؛ فقد كلمه الله يوم وكذلك الكَلم

 عليه الصَلة والسَلم. موسى
بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾، وقوله  النبيوأما وصفه بالنبوة والرسالة فمعلوم من آيات كثيرة، كقوله تعالى ﴿يا أيها 

 ﴾.رسوال﴿وأرسلناك للناس 
                                                 

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2222رواه مسلم ) 1
 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.2222رواه مسلم ) 2
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، )صلى الله عليه وسلم(ينا محمد    جتمع في نبي قط إَل في نب لَّة والكَلم والنبوة والرسالة، لم تال خُ  ؛وهذه الصفات األربع
 وهذا من دَلئل تفضيله على سائر األنبياء.

قص الذين قصهم الله في كتابه، أفضل ممن لم ي   األنبياء أن ؛الفوائد التي ُتذكر في باب التفضيل بين األنبياءومن 
 كره الله في القرآن أعلى قدرا ِممَّن لم يذكره الله فيه.وذلك لشرف القرآن، فمن ذَ  ،1فيه نبأهم

اإليمان ببعضهم والكفر ببعضهم  هوضد ،بهم جميعا من غير تفريق بينهماإليمان من مقتضيات اإليمان بالرسل؛ و  .2
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى  اآلخر ولو كان نبيا واحدا، قال تعالى في وجوب اإليمان بجميع األنبياء ﴿قولوا

ال نفرق بين أحد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم 
 .﴾ونحن له مسلمونمنهم 

ونتبرَّأ  ،ر ببعضفُ كْ ونَ  َل نؤمن ببعض األنبياء: ﴾َل نُفر ِق بَيَن أحد منهمقال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿
وكما تبرأت  ،كما تبرأت اليهوُد من عيسى ومحمد عليهما السَلم وأقر ت بغيرهما من األنبياء،  بعٍض ونتولى بعًضا من

، بل نشهد لجميعهم أنّهم كانوا رسل  الله وأنبياء ه ،وأقر ت بغيره من األنبياء )صلى الله عليه وسلم(النصاَرى من محمد 
 انتهى. .ثوا بالحق والهدىــــع  ــــب  

فأما القرآن فجاء فيه ، ه منهم في القرآن أو صحيح السنةبمن علمنا اسم   اإليمان  ومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .4
وهم آدُم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وداود وسليمان وأيوب وإلياس ويونس  نبيا،ن يوعشر  ستةٍ ذكر 

وزكريا ويحيى وعيسى وال ِخضر واليسع ولوط وإدريُس وهوٌد وشعيٌب وصالٌح وذو الِكفِل ويوسف وموسى وهارون 
 ومحمد، صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا.

فراهيم بن يوسف بن إوقد جاء في السُّ     نَّ     ة ذكر نب ي من األنبياء لم يأت ذكره في القرآن، وهو يوش                ع بن نون بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السَلم، من أنبياء بني إسرائيل، وكان قائد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه 

 .الصَلة والسَلم
 .وعشرين فالحاصل أن عدد األنبياء والرسل المذكورين في الكتاب والسنة سبعةٌ 

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًَل من قَ ْبِلَك ﴿ وأما من لم نعلم اسمه من األنبياء فنؤمن به إجماَل، وقد أومأ القرآن إليهم في قوله تعالى
ُهم ُهم من  ِمن ْ   ﴾.نـ ْقص ْص ع ل ْيك لممن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ

منهم الرسل الذين صرح القرآن ، رسل الله ثالثمائة وخمسة عشراإليمان بأن عدد ومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .5
 حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجَلً عددهم تحديد على والدليل والسنة بأسمائهم وقد تقدموا، والبقية َل نعلمهم، 

 قال: يا رسول الله، أنبيٌّ كان آدم؟ 
 قال: نعم، معلٌَّم مكلَّم.

 قال: كم بينه وبين نوح؟ 
 قال: عشرة قرون.

 قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟

                                                 
وإس   ماعيل واليس   ع وي   ونس ولوط   ا وك   َل فض   لنا عل   ى ﴿ه عن   د ق   ول الل   ه تع   الى قال   ه الش   يا عب   د الرحم     ن ب   ن س   عدي رحم   ه الل   ه ف   ي تفس   ير  1

 (.28)األنعام:  .﴾العالمين
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 قال: عشرة قرون.
 قالوا: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟

 1قال: ثَلثمائة وخمس عشرة، ج مًّا غفيرا.

األخبار الواردة في القرآن الكريم والسنة وهي ، صديق بما صح عنهم من أخبارهمالتومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .8
وأما والتي تتضمن قصصهم وخصائصهم، ر وكتب التاريا،  يَ     المطهرة، واألخبار الصحيحة التي ذكرها أصحاب الس ِ 

الصحيحة المذكورة في كتب األخبار المروية عن الرسل في كتب أهل الكتاب والتي ليس لها ما يعضدها من األخبار 
فعندئذ مسلمين الصحيحة  المسلمين فهذه َل يلزم المسلم تصديقها وَل تكذيبها، إَل إن كانت منافية لما في كتب ال

تكذبوهم، وقولوا:  َل تصدقوا أهل الكتاب وَل: »)صلى الله عليه وسلم(يل على ذلك قول النبي لوالد يجب تكذيبها،
 2اآلية.« ينا وما أنزل إليكمآمنا بالله وما أن زل إل

أن زلها الله على موسى وعيسى، وليست التوراة واإلنجيل  اللذان ،ناالتوراة واإلنجيل األصلي ماأن زل إليهم ه بماوالمقصود 
 اآلن.اليهود والنصارى  المحرفة التي بأيدي

، وأنهم بينوه بيانا شافيا َل ما أمرهم الله به اإليمان بأنهم بلَّغوا ما أرسلوا به على و ْفقومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .2
 ىلله عل حجة   كان الرسلوبهذا  ﴾، المبينأحدا ممن أرسلوا إليه جهله، قال تعالى ﴿فهل على الرسل إَل البَلغ  يسع

 وكان الله عزيزا حكيما﴾. لئال يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى ﴿رسَل مبشرين ومنذرين الناس

ن ودَلئل، وهي األمور  ، وتسمى أيضا براهيما أيَّدهم الله به من آياتــــاإليمان بومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .2
الخارقة للعادة التي يجريها الله على أيديهم دَللة على نبوتهم، لئَل يبقى أمُرهم مشكَل على الناس، فإن الناس إذا رأوا 

؛ عِلموا أنهم مرسلون من عند الله تعالى، فاستيقنوا أمرهم وآمنوا بهم قدرة البشر وطاقتهمرسلهم قد أُي ِ      دوا بأمور فوق 
 وثبتت قلوبهم على الدين.

  في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر  ولكمبارك الله لي
 حيم.الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الر 

 الخطبة الثانية

من مقتضيات اإليمان  أناعلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد .9
وجعل في كل شريعة ، ليطيعوه ويقتدوا به ، فإن الله تعالى أرسل الرسل بالشرائع، مع كل رسول شريعةطاعتهمبالرسل 

محمد )صلى الله عليه وسلم( خاتمهم  وأرسلتتضمن ما فيه صَلح الناس في عقائدهم وعباداتهم وسلوكياتهم، تعاليم 
ه ِمن طاعته، قال تعالى )من يُطع وأمر الناس بطاعته، وجعل طاعتَ والتي هي أحسن الشرائع وأكملها، رسالة اإلسَلم، ب

 الرسول فقد أطاع الله(، وقال )وإن تطيعوه تهتدوا(.

                                                 
 ،(119-2/112« )الكبي ر»وك ذا رواه الطبران ي ف ي  ،وقال الذهبي: على شرط مس لم ،واللفظ له ،(2/282« )مستدركه»رواه الحاكم في  1

 (.2882« )السلسلة الصحيحة»وصححه األلباني كما في  ،وفيه: )ثَلثمائة وثَلثة عشر(
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2282رواه البخاري ) 2
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إن  ألغلبن أنا ورسلي، كما قال تعالى ﴿كتب الله الرسل غالبون دائما مقتضيات اإليمان بالرسل؛ اإليمان بأن ومن .11
قال الشنقيطي رحمه الله ، ﴾والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد لننصر رسلناوقال )إنا  ،الله قوي عزيز﴾

 الله غالبون لكل من غالبهم، والغلبة نوعان: غلبةٌ  الكريمة على أن ُرُسلَ  اآلية الكريمة: قد دلت هذه اآليةهذه في تفسير 
، وهي ثابتة لمن أُِمر بالقتال منهم دون من لم يؤمر بالسيف والسنان ، وهي ثابتة لجميع الرسل، وغلبةٌ حجة والبيانـبال

 انتهى كَلمه رحمه الله. 1به.
من جنس المجاهد الذي هزم عدوه،  بالحجة والعلماألنبياء على من خالفهم  ظهوروقال ابن تيمية ما محصَّله أن 

 2وغلبَتهم عليهم من جنس المجاهد الذي قتل عدوه. بالسيفاألنبياء على من خالفهم  وظهور
 2قُِتل في جهاد. نبيٌّ  َل يُعَرفُ  :وقال أيضا

 أن يعلمها ويتيقنها،  ينبغي للمؤمناإليمان بالرسل،  بمقتضياتتتعلق  فائدةٍ ن يعشر تمام  ا، فهذأيها المؤمنون وبعد
 ، وتكون قدمه ثابتة على طريق اإليمان.هاراسخا في يكونَ  حتى

  أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها ثم اعلموا رحمكم الله
ا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، الَِّذيَن آَمُنو 

 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. األئمة الحنفاء، 
  .اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين 
  .اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم   اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين

 كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 
 لهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما ال

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها  علمنا منه وما لم نعلم.
 من قول أو عمل.

  اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي  عاف مبتَلنا.اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، و
فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من  

 كل شر.
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم و عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان

 تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وَلذِكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
 

، في مدينة الجبيل، 1442لعام  ذي القعدةمن شهر  الثامنفي إللقائها أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 ، وهي منشورة في صفحة:11988515918281في المملكة العربية السعودية، واتس: 

www.saaid.net/kutob 
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