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تعاىل اهلل ةرمح  

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

 .حده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسولهوأشفد أن ال إله إال اهلل و

]آل (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ)

 .[201طؿران:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ)

 .[2]الـساء:(ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ۀ)

 .[02-00]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

...  أما بعدُّ

كتب طؾى كػسه الرحؿة، ولذلك  اهلل، واطؾؿوا أن اهلل فاتؼوا اهلل يا طباد 

 الرحؿة، ولذلك ربُّـا  الرحؿن الرحقم، ومن صػاته  من أسؿاء اهلل 
وسعت رحؿته السؿوات واألرض، بل رحؿته شامؾٌة لؾدكقا واآلخرة، فؾؾه 

 الحؿد أواًل وآخًرا، وضاهًرا وباصـًا.

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ): يؼول 

الؿالئؽة  خؾق اهلل رحؿٌن رحقم،  ولذلك ربـا  [21]األنعام:(  ڇ

ومأل هبم السؿوات، ومن آثار هذه الؿالئؽة أهنم رحؿٌة لؾبشر أجؿعقن، يؼول 

o  p 
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 :( ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      

 .[7]غافر:(      

وضائػفم أهنم  إن اهلل تعالى خؾق الؿالئؽة، ومن جؿؾة :كعم طباد اهلل

  .جعؾفم سبًبا من أسباب رحؿته سبحاكه حقـؿا يستغػرون لؾذين آمـوا

ک ): الرسل وجعؾفم رحؿًة لؾـاس أجؿعقن، قال  وأرسل اهلل 

، وأخرب الـبي [207]األنبياء:(ک گ گ گ گ

  :َؿا َأَكا َرْحَؿة  »طن بعثته، أخرب طن بعثته فؼال صلَّ اهلل  «إكَّ

 وسؾَّم وبارك طؾقه.

كتابه الؿبقن، الػارق بقن الحق والباصل، والشك والقؼقن،  وأكزل اهلل 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )يؼول تعالى: وجعؾه رحؿًة لؾعالؿقن، 

 .[77]يونس:(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

كتابه الؿبقن رحؿًة أهداها لعباده الؿممـقن،  جعل اهلل  :كعم طباد اهلل

وآثارها يف خؾؼه وطباده  هلل يفتدون بـور هذا الؽتاب الؿبقن، ومن رحؿة ا

س. وسعت كل شيء، وأن رحؿته سبؼت غضبه  تهأن رحؿ  وتؼدَّ

ڄ ): ، فقؼول يتحبَّب إلى طباده بالتوبة لقرحؿفم  ولذلك ربـا 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

. يا هلل! ما هذه الرحؿة ُيؼابؾوكه [70]الفرقان:(ڇ ڇ ڍ ڍ

س. ػران، إكه الرحقم الرحؿن بالعصقان، وُيؼابؾفم بالتوبة والغ  وتؼدَّ

، ولذلك العباد مفؿا بؾغت ذكوهبم إذا كعم إهنا من آثار رحؿة اهلل 

رحؿٌن رحقم، قال  غػر لفم ذكوهبم وآثامفم، ولذلك ربـا  استغػروا اهلل 

 :(يت جث مث ىث يث  ):ولذلك ما من شيٍء [34]األحزاب ،
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لعباده  ب العالؿقن، فرزق اهلل يف هذا الوجود إال وهو يدل طؾى رحؿة اهلل ر

 . إكؿا هو أثٌر من آثار رحؿة اهلل  ويرطاهم، ويؽألهم  ،يرزقفم

وربؿا  [271]األعراف:(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڄ): قال 

تؽون الرحؿة يف صورة ِطؼاٍب لقرجع الشارد يف أودية الدكقا إلى الطريق 

 الؿستؼقم، وإلى الصراط الؼويم.

س حتى يردَّ العبد  باده رحؿًة مـه قد يبتؾي بعض ط ولذلك ربـا  وتؼدَّ

الشارد، وحتى يرد هذا الالهي السادل يف لفوه يف أودية الدكقا إلى الطريق 

س؛  الصحقح، وإلى الصواب والرشد بنذكه  ہ ہ ھ )وتؼدَّ

 .[34]العنكبوت:(  ھ ھ

يف كل لحظٍة من لحظات حقاتـا كراها لؿن  ولذلك طباد اهلل رحؿة اهلل 

، مـطؾًؼا من اإليؿان الؿرتبِّع طؾى طرش قؾبه، يرى آثار رحؿة اهلل تلمؾفا 
م ويمخر، واهلل  يخِػض ويرفع، واهلل  فاهلل   ر، واهلل ؼُيغـي وُيػ ُيؼدِّ

س. ُيصحُّ وُيؿرض، كل ذلك رحؿًة مـه   وتؼدَّ

، والـبي ولذلك من تلمل كصوص الؼرآن والسـَّة رأى طظقم رحؿة اهلل 

  خؾق اهلل أخرب طن  :ْحَؿَة مَئَة  َخَؾَق »لؾرحؿة فؼال اهللُ الرَّ

ْسع  
بَِفا َيَتراحُم ة  ِهي الَّتِي واِحد َرْحَؿة  َل ْرَس وتِْسِعقَن، َوأَ  اُجْزٍء، َفَلْمَسَك ِطـَْدُه تِ

ابَُّة َحافَِرَها َطْن وَلِدَها َخْشَقَة َأْن ُتِصقَبهُ ُق َبْقـَُفمالَخؾ  .(2)«، َحتَّى َتْرَفَع الدَّ

وه دطاش فضاًء رحًبا من األمل الذي يح ولذلك َمن تلمل يف رحؿة اهلل 

 ، وما طؾِم كافٍر حق العؾم بسعة رحؿة اهلل ، وإلى لؼائه إلى مؼابؾة اهلل 
 إال صؿع يف رضواكه وجـته.

                                                           

 .◙( طن أبي هريرة 1071(، ومسؾم )0000البخاري ) أخرجه(2)
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ىئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)يؼول:  ولذلك ربـا 

م اهلل  [70-34]احلجر: (  ی ی ی ی جئ طؾى  رحؿته فؼدَّ

، سخطه وطذابه وطؼابه، ولذلك اهلل الرحؿن الرحقم صػٌة من صػات اهلل 
س، حقـؿا يتلمل الؿسؾم يف هذين االسؿقن،  واسؿان من أسؿائه  وتؼدَّ

 وحقـا يـظر إلى آثارهؿا يحدوه األمل، ويعقش حقاًة صقبة لعؾؿه بلن اهلل 
 تاب اهلل  إلى اهلل  مفؿا بؾغت ذكوب العباد إذا تابوا رحؿٌن رحقم، فاهلل 

َؿاِء ُثمَّ اسَتْغَػْرَتـِْي َغَػْرُت َلَك »طؾقفم:   َيا اْبَن َآَدَم َلو َبَؾَغْت ُذُكوُبَك َطـَاَن السَّ

 .(2)«ِمـَْك َوٓ ُأَبالِيْ  َطَؾى َما َكانَ 

ا وباصـ ا طؾى ما منَّ أفؾؾه الحؿد  ا، وهلل الحؿد ضاهر  ٓ  وآخر  به طؾى  و

  :لرحؿاتطباده من هذه ا

  من بعث محؿٍد.  

 ومن إكزال كتابه الؿبقن. 

 ومن هدايتـا إلى الصراط الؿستؼقم.  

 فنهنا من آثار رحؿة اهلل رب العالؿقن.

بلسؿائه الحسـى، وبصػاته الُعؾى أن يشؿؾـي وإياكم برحؿته  أسلل اهلل 

لسائر و وأستغػر اهلل لي ولؽمأقول ما تسؿعون التي تؼودين وإياكم إلى جـَّته، 

 الؿسؾؿقن من كل ذكٍب وخطقئة، ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل

                                                           

 حؾقة» (، وأبو كعقم يف5007) «األوسط»(، والطرباين يف 0750الرتمذي ) أخرجه(2)

 السؾسؾة»، وحسـه األلباين يف ◙طن أكس بن مالك  (102/ 1) «األولقاء

 .(170/ 2) «الصحقحة
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 اخلطبة الثانية

 

الحؿد هلل وكػى، وصؾَّى اهلل وسؾَّم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى، وطؾى 

 من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.

 أما بعد...

لـػسه،  وتخؾَّؼوا بخؾق الرحؿة الذي ارتضاه اهلل فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، 

بلن كؽون رحؿاء، قال  ، ولذلك أمركا اهلل كتبه طؾى كػسه وذاته العؾقَّة  بل

  طن أصحاب محؿٍد :(ڀ ڀ ڀ  ):[14]الفتح ،

من أرحم الـاس بالـاس، فؾو كاكت الرحؿة إكساًكا  وكان كبقُّـا 

 .لؽاكت محؿًد 

ھ )يف وصػه:  رحقًؿا، قال اهلل  ولذلك كان الـبي 

 ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

  [211]التوبة:(﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

كان رحقًؿا بالـاس أجؿعقن، بل تجاوزت  فؽان الـبي 

 :رحؿته إلى جـس البفائم فؽان يرحؿفا 

  :(2)«َلَعَن اهللُ َمْن َفَعل َهَذا»رأى ِحؿاًرا ُوِسم يف وجفه فؼال. 

                                                           

 .◙( طن جابر بن طبد اهلل 1220(، ومسؾم )25205أحؿد ) أخرجه(2)
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  فؼالوا: لػًتى  «لَِؿْن َهَذا الَجَؿُل؟»جؿاًل شؽا له صاحبه فؼال: ورأى

َٓ ُيطِقُق »ر، فؼال: من األكصا ُه ُيَحّؿُؾُه َما  ُه ُيِجقُعُه، َوَأكَّ ُه َيْشُؽو إَِليَّ َأكَّ أو  (2)«إِكَّ

 .كؿا قال 

  ولؿا كان يف سػٍر أوقف جقشه العرمرم، الؽتائب التي تزحف، أوقػفا

رة حقـؿا أخذ بعض الصحابة فراخفا، وقال:  َمْن َفَجَع َهِذِه »ألجل صائر الُحؿَّ

 .(1)«ا؟بِِػَراِخفَ 

يرحم غقر الؿسؾؿقن أيًضا يف كؿاذج مشرقة  كان الـبي  

من تؾك  ورائعة ُتشقر إلى ما كان يرتبَّع طؾى طرش قؾبه 

 .«(4)لُِتَؼاتَِل َما َكاَكْت َهِذِه »الرحؿة، حقـؿا وجد امرأًة مؼتولًة قال: 

 وحقـؿا دطته إحدى بـاته لقشفد جـازة ولدها الذي يحتضر
وأرضاها حقـؿا دطته لرتسم صورًة ولتـُؼل لألمة صورًة من صور رحؿة الـبي 

  مع جـس األصػال، حقـؿا دطته أبى يف الؿرة األولى

ِه َما َأَخَذ إِ قل لفا: »ل: وواطتذر وقال لؾرس َوَلُه َما َأْطَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِطـَْدُه  ،نَّ لِؾَّ

  «ْر َوْلَتْحَتِسْب َفْؾَتْصبِ  -َأْو ِبَؼَدرٍ -بِِؿْؼَداٍر 

 

                                                           

 جعػر بن اهلل طبد( 1547(، والحاكم )1752(، وأبو داود )2057أحؿد ) أخرجه(2)

 .(72/ 2) «الصحقحة السؾسؾة» ، وصححه االلباين يف¶

 األلباين وصححه(، 0722(، والحاكم )1007(، وأبو داود )0407أخرجه أحؿد ) (1)

 .(05/ 2) «الصحقحة السؾسؾة» يف

 طن (4702) «الؽربى»(، والـسائي يف 1002(، وأبو داود )27221أحؿد ) أخرجه(0)

 .(07/ 7) «الغؾقل إرواء» يف ينلبااأل وصححه، ربقع بن رباح
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وحؿل الغالم بقن يديه، وكػسه  ثم أصرت طؾقه فدخل 

وسالت دموطه من طقـقه  تؼعؼع كلهنا شنٌّ يابسه، فبؽى 

ا َرْحَؿة  َجَعَؾَفا فَ إِكَّ » قال: "ما هذا يا رسول اهلل؟": طؾى خديه، فؼال سعدٌ 

َحَؿاءَ  فِي اهللُ   ،«(2)ُقُؾوِب ِطَباِدِه الرُّ

اِحُؿوَن َيْرَحُؿُفمْ »: وكان يؼول   ْحَؿنُ  الرَّ الرَّ
(1)». 

طوا إلى الرحؿة، وإياكم وقسوة الؼؾوب، وِغَؾظ واكزِ  فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل،

األكباد فنن الؿممن ألقٌف يملف، وإن الؿممن لقٌِّن سفٌل كؿا قال الـبي 

. 

ڭ ڭ ڭ ڭ )قال:  ارحؿوا آباءكم وأمفاتؽم فنن اهلل  -

ء:(  ۋ ۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   .[13]اإلرسا

ذكر يف قصة موسى  ارحؿوا أصػالؽم، وصبقاكؽم، وتالمقذكم، فاهلل  -

جعل الخضر رحؿًة مع أن جؿقع األكبقاء جاءوا بالرحؿة،  والخضر أن اهلل 

رحؿة، فاتؼوا اهلل يف صبقاكؽم وأوالدكم  لدكا من وآتقـاهقال سبحاكه: 

بؽم، واكشروا طؾقفم الرحؿة هبا:  التي أمركم اهلل  وتالمقذكم وصالَّ

َؿاءِ  َمْن فِي اْْلَْرِض َيْرَحْؿُؽمْ  َمْن فِي اْرَحُؿوا» السَّ
(4)». 

لقرحم الزوج زوجته، والزوجة تراحؿوا فقؿا بقـؽم يا طباد اهلل،  -

زوجفا، لقرحم الجار جاره، ولقرحم الؿوضف مسموله، والؿسمول موضػه، 

                                                           

 .¶ زيد بن أسامة ( طن210(، ومسؾم )2145البخاري ) أخرجه(2)

 األلباين وصححه(، 2215(، والرتمذي )5252(، وأبو داود )0525أحؿد ) أخرجه(1)

 .(725/ 1) «السؾسؾة الصحقحة» يف

 سبق تخريجه.(0)
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ضي، فنن الؿممن هقٌِّن لقٌِّن لقرحم البائع الؿشرتي، ولقرحم من بقـفم تؼا

 سفل.

أخرب طن رجٍل يوم الؼقامة كان تاجًرا،  ولذلك الـبي 

بتسفقل أمره، وأمر بتػريج قربته، والسبب يف  فجيء به يوم الؼقامة وأمر اهلل 

ل يف بقعه وشرائه،  ل طؾى الؿتعامؾقن يف الدكقا، كان ُيسفِّ ذلك أكه كان ُيسفِّ

 فقاًل يرجو ما طـد اهلل رب العالؿقن.وكان ربؿا وضع من حؼه تس

ولقؽن خؾق الرحؿة لؽم شعاًرا، ولتتخذوه أٓ فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل، 

يجعؾه سؾوًكا  ممقتًة، بلِدثاًرا، وال يـبغي المرٍئ أن يجعل الرحؿة موسؿقًة أو 

يف  طاًما يف حقاته ويف جؿقع أموره وشموكه، فنن الراحؿون يرحؿفم اهلل 

ء:(  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ )  .[14-11]الشعرا

فاستعدوا لذلك القوم الؿفقل، ذلك القوم الذي يتؿـى فقه اإلكسان حسـًة 

واحدة، فاستعدوا لذلك القوم هبذه الرحؿة، وإياكم وإياكم الـزوع إلى الغؾظة 

وا والؼسوة، لقِّـوا قؾوبؽم يا طباد اهلل بالخشوع، لقِّـوا قؾوبؽم بالخشوع، وزيِّـ

رحؿٌن رحقم، وإن حبقبؽم  أطؿالؽم باالتباع والخضوع، فنن اهلل 

 وبالؿسؾؿقن، وبالـاس أجؿعقن. ،كان رحقًؿا بالؿممـقن 

بالصالة والسالم  أمركم فاهلل  صؾُّوا طؾى حبقبؽم 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )طؾقه فؼال: 

الؾفم صلِّ طؾى محؿٍد وطؾى آل ، [71]األحزاب:(  ڇ ڇ ڇ

، كؿا صؾقت طؾى آل إبراهقم إكك حؿقٌد مجقد، وبارك طؾى محؿٍد محؿد

 وطؾى آل محؿد كؿا باركت طؾى آل إبراهقم إكك حؿقٌد مجقد.



 

 

 

00 

الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، الؾفم 

أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، الؾفم احؿي حوزة الدين، الؾفم اجعؾـا من طبادك 

ن، الؾفم حبِّب إلقـا اإليؿان وزيِّـه يف قؾوبـا، وكره إلقـا الؽػر والػسوق الؿتؼق

 والعصقان، واجعؾـا من طبادك الراشدين.

تؼوم الساطة،  يومالؾفم اجعل التؼوى لـا أربح بضاطة، الؾفم ثبِّت أقدامـا 

الؾفم ارزقـا خشقتك يف الؾفم ال تجعؾـا يف دهركا من أهل التػريط واإلضاطة، 

قب والشفادة، وكؾؿة الحق يف الغضب والرضا، والؼصد يف الػؼر والغـى، الغ

ة طقٍن ال تـؼطع، وكسللك الرضا بعد الؼضاء، وبرد  وكسللك كعقًؿا ال يـػذ، وقرَّ

ة الـظر إلى وجفك، والشوق إلى لؼائك  العقش بعد الؿوت، وكسللك الؾفم لذَّ

ٍة، وال فتـٍة مضؾَّة برحؿتك  اء مضرَّ ـَّا ا، يا أرحم الراحؿقنيف غقر ضرَّ لؾَُّفمَّ َزيِّ

  .َواْجَعْؾـَا ُهَداًة ُمْفَتِدينَ  ،اإِليَؿانِ بِِزيـَِة 

بتوفقؼك وأيِّده بتليقدك، الؾفم اكصر به  وفِّق الؾفم إمامـا وولي أمركاالؾفم 

وطوًكا وكصًرا لإلسالم  اديـك، الؾفم أطزَّ به كؾؿتك، الؾفم اجعؾه ردءً 

ام اإلمارات لعالؿقن، والؿسؾؿقن يا رب ا لؿا ُتحب وترضى، ووفِّق الؾفم ُحؽَّ

وُخْذ بـواصقه لؾرب والتؼوى، واجعل هذا البؾد آمـًا صؿئـًا وسائر أوصان 

 الؿسؾؿقن يا رب العالؿقن.

الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات، الؿممـقن والؿممـات، 

اجعؾفم يف الؾفم  األحقاء مـفم واألموات، الؾفم ارحم شفدائـا األبرار،

 يا رب العالؿقن التحالف جـود واكصر الؾفم، الؾفم اجعؾفم يف طؾقِّقن، طؾقِّقن

لرضاك، واجعل  الؾفم وفؼـا، طؾى الطغاة الُبغاة الظالؿقن يا رب العالؿقن

 أطؿالـا يف تؼواك، وارزقـا جـَّتك يا أكرم األكرمقن.



 

 01  

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) :طباد اهلل

(  ژ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

  [40]النحل:

فاذكروا اهلل العظقم الجؾقل يذكركم، واشؽروه طؾى وافر كعؿه يزدكم، 

 .[37]العنكبوت:(  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)

 

 

 

 


