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  توقير زوجاته )صلى اهللا عليه وسلم(من حقوق النبي : موضوع الخطبة

  األولىالخطبة 

َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه ه ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن َال إلٰـ 

  .َوَرُسولُهُ 

  ).ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َمتُوُتنَّ (

ُهمَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساء يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا  َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلهَ 

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديدًا (

 ).َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

م اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، وكل فإن خري الكالم كالأما بعد، 

  .حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 أصول اعتقاد أهل السنةمن واعلموا أن وأطيعوه وال تعصوه، ، وراقبوه اتقوا اهللا تعاىل أيها املسلمون،

منـزلة عالية، بل رفعهن إىل اهللا تعاىل بّوأهن فقد  ، )عليه وسلمصلى اهللا (النيب أزواج توقري  ؛واجلماعة

، وأزواجه أمهاتهمالنيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم منزلة األمومة جلميع املؤمنني، كما يف قوله تعاىل 

ويف ذلك من الـُحرمة واالحرتام والتوقري واإلكرام واإلعظام ما يوجب على كل مسلم أن حيفظ هلن هذا 

  .احلق، ويؤديه على الوجه املطلوب منه شرعاً 

أ�ن حفظن هديه يف بيته ونقلنه لألمة، السيما  )صلى اهللا عليه وسلم(وجب توقري زوجات النيب ومما يُ 

  .)صلى اهللا عليه وسلم(عائشة رضي اهللا عنها، فإ�ا من املكثرين من الرواية عن النيب 

وتطمئنه إىل أن ما  هكانت تثبتو ،  )صلى اهللا عليه وسلم( فهي أول أزواجهوأما خدجية رضي اهللا عنها 

نزل هو عليه هو احلق، وأن اهللا تعاىل لن خيزيه أبدا، كما هو معلوم من قصته ملا جاءها يرجف فؤاده ملا 

به البن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد  ذهبتأول مرة يف غار حراء، فطمئنته مث بالوحي جربيل  عليه

   1.اجلاهلية، فزاده طمأنينة، وبني له أن الذي نزل عليه هو الوحي من اهللا تعاىلتنصر يف 
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ومن أصول أهل السنة واجلماعة أ�م يتولون أزواج رسول اهللا : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

هللا أمهات املؤمنني، ويؤمنون بأ�ن أزواجه يف اآلخرة، خصوصًا خدجية رضي ا )صلى اهللا عليه وسلم(

  .عنها أم أكثر أوالده، وأول من آمـن به وعاضده على أمره، وكان له منها املنـزلة العالية

فضل عائشة على  :)صلى اهللا عليه وسلم(والصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنها، اليت قال فيها النيب 

  .انتهى كالمه رمحه اهللا 1.النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

مبعىن الدعاء هلن بأن يثين اهللا ومما يدل على عظم حق أمهات املؤمنني ختصيصهن بالصالة عليهن، 

يا رسول اهللا، كيف نصلي : أ�م قالوارضي اهللا عنه فعن أيب محيد الساعدي عليهن ويرفع قدرهن، 

  عليك ؟

رك على حممد وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبا وأزواجهقولوا اللهم صل على حممد : قال

  2.وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد وأزواجه

ومن حقـوق أمهات املؤمنني االستغفار هلن، وذكر مدائحهن وفضائلهن وحسن الثناء عليهن، وذلك 

  .، وزيادة فضلهن على غريهن من نساء هذه األمة )صلى اهللا عليه وسلم(ملكانتـهن من رسول اهللا 

من الرجس، كما يف  )صلى اهللا عليه وسلم(وقد نص القرآن على طهارة زوجات النيب أيها املؤمنون، 

إمنا : ، قال ابن جرير رمحه اهللاإمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياقوله 

ي يكون يف أهل يريد اهللا ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت حممد، ويطهركم من الدنس الذ

  .انتهى. معاصي اهللا تطهريا

وا�امهن بالباطل من أعظم اإليذاء للنيب  )صلى اهللا عليه وسلم(وعلى هذا فالوقيعة يف زوجات النيب 

اهللا  يؤذونإن الذين يف قوله  )صلى اهللا عليه وسلم(، وقد حرم اهللا إيذاء النيب )صلى اهللا عليه وسلم(

 .اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا عظيما ورسوله لعنهم

 ، فقدالرافضة قبحهم اهللا ما عليه )صلى اهللا عليه وسلم(أيها املسلمون، ومما يناقض توقري زوجات النيب 

بالزنا، فهم يدينون اهللا �ذا االعتقاد الفاسد، وهذا كفر عياذا عائشة تَـِبعوا املنافقني يف ا�ام أم املؤمنني 

الوارد يف القرآن يف صدر سورة النور، قال اهللا  براء�ا، ألن الذي يتهم عائشة بالزنا مل يصدق خبرب باهللا

تعاىل ﴿إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شراً لكم بل هو خري لكم لكل امرئ منهم ما 

ؤمنون واملؤمنات لوال إذ مسعتموه ظن امل* اكتسب من اإلمث والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم 
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بأنفسهم خريًا وقالوا هذا إفك مبني﴾ إىل أن قال ﴿ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم �ذا 

  .يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبداً إن كنتم مؤمنني﴾* سبحانك هذا �تان عظيم 

ها بعد هذا ورماها مبا رماها به وقد أمجع العلماء رمحهم اهللا قاطبة على أن من سب: قال ابن كثري رمحه اهللا

  1.بعد هذا الذي ذكر يف هذه اآلية؛ فإنه كافر ألنه معاند للقرآن

 ن، رضي اهللا عنهوما ينايف ذلك )صلى اهللا عليه وسلم(أزواج النيب بتوقري فوائد يسرية تتعلق فهذه 

  .أمجعني

اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من 

 .واستغفر اهللا يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابني غفورا

  الخطبة الثانية

صلى اهللا (وأزواج النيب أيها املسلمون، فيا  ،بعدأما احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، 

  : من النساء، وهن إحدى عشرة من دخل �نَّ  نَّ هُ  )عليه وسلم

  .خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها - 1

 .عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنها وعن أبيها - 2

 .سودة بن زمعة رضي اهللا عنها - 3

 .حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنها وعن أبيها - 4

 .بنت أيب سفيان رضي اهللا عنهما ، رملةأم حبيبة - 5

 .رضي اهللا عنها بن املغرية، القرشية،، هند بنت أيب أمية أم سلمة - 6

 .زينب بنت جحش رضي اهللا عنها - 7

 .زينب بنت خزمية اهلاللية رضي اهللا عنها - 8

 .جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها - 9

 .صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنها -10

 .ميمونة بنت احلارث اهلاللية رضي اهللا عنها -11

للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ إن ا(فقال أمركم بأمر عظيم  اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا سبحانه وتعاىلمث 

وسلم حاثا أمته على اإلكثار من النيب صلى اهللا عليه  وقال، )تسليمايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

فإن صالتكم  ،فيه فأكثروا من الصالة عليَّ  ،من خري أيامكم يوم اجلمعة إن: (الصالة والسالم عليه يوم اجلمعة

                                                 
  . 23: ، سورة النور، اآليات»تفسري ابن كثري« 1
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ارض عن التابعني ، و وارض عن أصحابه اخللفاء، صل وسلم على عبدك ورسولك حممد ، اللهم)عليمعروضة 

  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو 

ء الدين، وانصر عبادك املوحدين، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعدا

اللهم من أرادنا وأراد اإلسالم ، أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا يف أوطاننا، 

  .كيده يف حنره  وردواملسلمني بشر فأشغله يف نفسه، 

عن بلدنا هذا  ،ظهر منها وما بطنما  ،، والزالزل واحملن وسوء الفنتوالزناعنا الغالء والوباء والربا  ادفعاللهم 

   .خاصة، وعن سائر بالد املسلمني عامة يا رب العاملني

  . اللهم ارفع عنا الوباء إنا مسلمون

  . اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة على رعاياهم

  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

ىب، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، يعظكم لعلكم إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد اهللا

  . تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعون

يف مدينة  ،1442لعام  الثاينربيع من شهر  التاسع عشرماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  اجلبيل، يف اململكة العربية السعودية
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