
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

 يف هذا األسبوع  سندع الكالم بام أننا نعيش أياما ُيعتدى فيها عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه بتشويه صورته، ف  

يف أهم املراحل احلاسمة يف حياته، لنسمع   بأول خطبة خطبها فيه،  لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خياطبكم 

خاطب هبا   يف مكة  صفاء دعوته ونقائها من فمه الرشيف صىل اهلل عليه وسلم، سنقف مع أول خطبة له

صالة   خطبة قيلت يف  وأول  ملا وصل إليها،   يف املدينةأول خطبة  و   قريشا يدعوهم اىل رهبم سبحانه وتعاىل،

 خطابه خطاب.   مثل  سليس بعد كالمه كالم وليو معة، اجل

َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي، اشتدَّ ذلِك عَليِه وضاَق بِه ذرًعا، فجَلَس يف بيتِه كاملريِض،   ملَّا أنزَل اهللَُّ عىَل رسولِه

أمَرين أن أنِذَر َعشرييت. فُقلَن َله: فا ُته يُعدَنه، فقال: ما اشَتكيُت شيًئا وَلكنَّ اهللََّ  دُعهم وال َتدُع أبا  فأتتُه عامَّ

كانوا مخسًة وأرَبعنَي رجاًل، فبادَره أبو ََلٍب وقال: ما رأيُت أحًدا جاَء عىَل  و  ََلٍب فيِهم. فدعاُهم فحرضوا

يَتكلَّم ومل  اهللَِّ  رسوُل  فَسكَت  بِه.  جئَتهم  ما  برشٍّ  أبيِه  وأ،  بني  وأستعينُه  أمحُده  هللَِّ،  احلمُد  قال:  بِه ؤثمَّ  مُن 

ائَد ال َيكِذُب َأهَله، واهللَِّ الَّ  ُل عَليِه وأشهُد أن ال إَله إالَّ اهللَُّ وحَده ال رشيَك َله، ثمَّ قال: إنَّ الرَّ ذي ال  وأتَوكَّ

ًة وإىل النَّاسِ  ًة، إَله إالَّ هَو إيني رسوُل اهللَِّ إليُكم خاصَّ ستيِقظوَن،  ولُتبعثنَّ كام ت  واهللَِّ لَتموُتنَّ كام َتناموَن، عامَّ

تعَملوَن، بام     إحساناً   جزون باإلحسانِ ولتُ   ولتحاَسُبنَّ 
ِ
اسوًء،    وبالسوء أبو    . أبًدا  نار  لَ   وأأبًدا   جلنَّة   وإَّنَّ فقاَل 

حلديثَِك، تصديِقنا  وأشدَّ  لنصيحتِك  وأقَبَلنا  معاونَتك  إلينا  أَحبَّ  ما  جمَتمعوَن،    طالٍب:  أبيَك  بنو   
ِ
َوهؤالء

، فامِض ملا ُأِمرَت بِه فواهللَِّ ال أزاُل أحوُطك وأمنُعَك، غرَي أنَّ  وإنَّام أنا أحُدهم،   بُّ
غرَي أيني أرَسُعهم إىل ما ُُتِ

أن  قبَل  يديِه  عىَل  ُخذوا  وأَة  السَّ واهللَِّ  هِذه  ََلٍب:  أبو  فقاَل  املطَّلب  عبِد  ديِن  فراِق  عىَل  تطاِوُعني  ال  نفيس 

 .  لنَمنعنَُّه ما بقينايأخَذكم غرُيكم. فقاَل أبو طالٍب: واهللَِّ 

َفَحِمَد اهللََّ  فِيِهْم،  َقاَم  باملدينة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  ُل ُخْطَبٍة َخَطَبَها  َأوَّ ُهَو    َوَكاَنْت  باَِم  َعَلْيِه  َوَأْثنَى 

ُموا أِلَنْ  :َأْهُلُه، ُثمَّ َقاَل  َا النَّاُس، َفَقدي ا َبْعُد َأُّيُّ ُفِسُكْم. َتَعلَُّمنَّ َوَاهللَِّ َلُيْصَعَقنَّ َأَحُدُكْم، ُثمَّ َلَيَدَعنَّ َغنََمُه َلْيَس ََلَا َأمَّ

َرُسوِِل   َيْأتَِك  َأمَلْ  ُدوَنُه:  ََيُْجُبُه  َحاِجب   َواَل  َتْرُُجَان   َلُه  َوَلْيَس  ُه،  َربُّ َلُه  َلَيُقوَلنَّ  ُثمَّ  َمااًل َراٍع،  َوآَتْيُتَك    َفَبلََّغَك، 

ْمَت  اَمُه َفاَل َيَرى َغرْيَ َوِش  َيِمينًا  َفَلَينُْظَرنَّ  لِنَْفِسَك؟ َوَأْفَضْلُت َعَلْيَك؟ َفاَم َقدَّ  اَماًل َفاَل َيَرى َشْيًئا، ُثمَّ َلَينُْظَرنَّ ُقدَّ



 

 

 

بِِشقٍّ ِمْن    َوَلْو  ِمْن النَّاِر  َيِقَي َوْجَهُه  َأْن  َفَمْن اْسَتَطاَع  هِبَا  َجَهنََّم.  َفإِنَّ  َطييَبٍة،  َمٍة 
َفبَِكلِ ََيِْد  مَلْ  َفْلَيْفَعْل، َوَمْن  ََتَْرٍة 

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اهللَِّ َوَبَرَكاُتهُ  َزى احْلََسنَُة َعرْشَ َأْمَثاَِلَا، إىَل َسْبِع ماَِئِة َضْعٍف، َوالسَّ  . ُُتْ

َم  وأول   بِن عمِرو بِن عوٍف ريَض  خطبِة النَّبيي صىلَّ اهللَُّ عليِه وسلَّ ها باملدينِة يف بني ساملِ  ِل ُجعٍة صالَّ يف أوَّ

اهللَُّ عنهم احلمُد هللَّ أمحُدُه وأستعينُُه وأستغِفُرُه وأستهديِه وأومُن بِه وال أكُفُرُه وأعادي من يكفُرُه وأشهُد أْن  

ًدا عبدُه ورس وُلُه أرسلُه باَلدى وديِن احلقي والنُّوِر واملوعظِة عىل  ال إلَه إالَّ اهللَُّ وحدُه ال رشيَك لُه وأنَّ حممَّ

اعِة وقرٍب مَن األجِل   ماِن ودنوٍّ مَن السَّ سِل وقلٍَّة مَن العلِم وضاللٍة مَن النَّاِس وانقطاٍع مَن الزَّ فرتٍة مَن الرُّ

َط وضلَّ ضالاًل ب ُه من يطِع اهللََّ ورسولُه فقد رَشَد ومن يعِصهاَم فقد َغَوى وفرَّ عيًدا وأوصيكم بتقوى اهللَِّ فإنَّ

ركُم اهللَُّ من نفسِه  ُه عىل اآلخرِة وأن يأمَرُه بتقوى اهللَِّ فاحذروا ما حذَّ خرُي ما َأْوََص بِه املسلُم املسلَم أن َيضَّ

وع  وَجٍل وخمافٍة  بِه عىل  عِمَل  ملن  تقَوى  وإنَُّه  ِذكَرى  ذلَك  أفضَل من  نصيحًة وال  ذلَك  أفضَل من  وُن  وال 

ي والعالنيِة ال ينِوي بذلَك  صْدٍق عىل ما تبتغوَن من أمِر اآلخرِة ومن يصلِِح الَّذي بينُه وبنَي اهللَِّ من أمِر الِّسي

َم وما كاَن من ِسَوى  إالَّ وجَه اهللَِّ يُكن لُه ذكًرا يف عاجِل أمرِه وُذخًرا فيام بعَد املوِت حنَي يفتقُر املرُء إىل ما قدَّ

يودُّ  بينه ذلَك  أنَّ  لو  وأنجَز   ا  قوَلُه  صدَق  والَّذي  بالعباِد  َرُءوف   واهلل  نفَسُه  اهلل  ُرُكُم  وَُيَذي بعيًدا  أمًدا  وبينُه 

ٍم لِْلَعبِيِد    َما }  : وعَدُه ال ُخْلَف لذلَك فإنَُّه يقوُل  ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَنا بَِظالَّ واتَّقوا اهللََّ يف عاِجِل أمِركم   {ُيَبدَّ

ي والعالنيةِ و ْر َعنُْه َسييَئاتِِه، َوُيْعظِْم َلُه َأْجًرا   }آجلِِه يف الِّسي ُه َمْن َيتَِّق اهللََّ ُيَكفي َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد }  {فإنَّ

َعظِياًم  َفْوًزا  َسَخَطُه    {َفاَز  وُتَوقيي  عقوبَتُه  وُتَوقيي  مقَتُه  ُتَوقيي  اهللَِّ  تقَوى  الوجَه وإنَّ  تبييُض  اهللَِّ  تقوى  وإنَّ 

طوا يف جنِب اهللَِّ قد علَّمكُم اهللَُّ كتابُه وَّنَج لكم سبيلُه  رجَة ُخُذوا بحظيكم وال تفري بَّ وترَفُع الدَّ وُتريِض الرَّ

أعداَءُه وجاِهدوا  إليكم وعاُدوا  اهللَُّ  أحسَن  فأحسنوا كام  الكاِذبنَي  وليعلَم  الَّذيَن صَدقوا  اهللَِّ حقَّ   ليعلَم  يف 

باهللَِّ   إالَّ  َة  قوَّ بيينٍة وال  من حيَّ عن  بيينٍة وَيَيى  هلَك عن  َمْن  ليهلَِك  املسلمنَي  كُم  اجَتَباُكم وسامَّ ُهَو  جهادِه 

ُه َمْن أصلَح ما بينُه وبنَي اهللَِّ يكِفِه ما بينُه وبنَي ا  لنَّاِس ذلَك بأنَّ اهللََّ  فأكثُِروا ِذكَر اهللَِّ واعَمُلوا ملا بعَد املوِت فإنَّ

العيلي   باهللَّ  إالَّ  َة  قوَّ وال  أكرُب  اهللَُّ  منُه  يملِكوَن  وال  النَّاِس  مَن  ويملُِك  عليِه  يقضوَن  وال  النَّاِس  عىل  يْقِِض 
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