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  ىاملثل األعل ���� دٌ مَّ حمَُ 
   .أكرم عباده املؤمنني حبسن اتباع سيد املرسلني ،العاملني احلمد ! ربِّ 

 هـوفوحده ال شريك له، أرسل حبيبه ومصطفاه قـدوة للعـامل أمجـع فيمـا حيبـه ويرضـاه،  هللا وأشهد أن ال إله إال
ــاملَ          ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص ــه كــل مــا حيبُّــاألعلــى الــذي خلقــه هللا، وشــرَّ  لُ َث ــادات اخلالصــة ،ه ويرضــاهع علي واملعــامالت احلســنة،  ،مــن العب
  . األخالق الفاضلة، والعقيدة احلقةو 

خملــوق مــن بــين  ىكــان وال شــئ معــه، كــان وال زمــان وال أفــالك وال أكــوان، بــل وال أثــر أل  !!ســبحانه ســبحانه
ة، فخلـق ة، وأخالقـه الكرميـة الرiنيَّـفاته وأمسائه العليَّـعرف بصأن يُ  سبحانه وتعاىل أو اجلان، مث أحبَّ نس اإلنسان، أو اإل

   .عرفوه        ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصاخللق ليعرفوه، وحببيبه 
وســلم وiرك لِّ اللهـم صـ. تـهطفاه مـن خلقـه وخريتـه مــن بريَّ مصـه، و ورســولُ  هُ دُ ْبـوأشـهد أن سـيدp ومـوالp دمحماً عَ 

   ...)أما بعد( .العاملني آخرتنا } ربَّ  دنياp وىف الة تنفعنا zا ىفص ،الكرمي يبِّ لى هذا النَّ ع
 شـاملةٌ  نـا مـن سـورة األحـزاب، وهـي سـورةٌ الة آل}ت مـن كتـاب ربِّ اسـتمعنا قبـل الصـ :فيا أيها األخوة املؤمنـون

د فيهــا وظــائف ســيِّ  ســبحانه وتعــاىل ني، كمــا مجــع هللافات املتقــفيهــا أخــالق املــؤمنني، وصــ ســبحانه وتعــاىل جامعــة، مجــع هللا
افتـتح zـا  ،لنـا هـذه السـورة الكبـرية يف آيـة واحـدة وعـال جـلَّ مجـع هللا  .فه هللا به من أحكام هـذا الـديناملرسلني، وما كلَّ 

َ َواْليَـــْوَم اْآلِخــَر َلَقــْد َكــاَن َلُكــْم ِيف َرُســوِل ا�َِّ ُأْســَوٌة َحَســنَ     { :وهــي قــول هللا تعــاىل ،القــارئ قراءتــه ٌة لَِّمــن َكــاَن يـَْرُجــو ا�َّ
َ َكِثريًا   ).).ألحزابألحزاباا--٢١٢١(( } َوذََكَر ا�َّ

ومـن أخـالق كرميـة، ومـن عقيـدة  ،السـورة كلهـا مـن علـوم pفعـة على مـا ىف ىحتتو  - غرهاعلى ص -هذه اآلية 
ه وفضـله، مـا جـاء لنـا ومـا كـرمي علـى علـوِّ فـالقرآن ال .ة القرآن الكـرميعلى خالص ىة، ومن أسوة فاضلة، بل حتتو حقَّ 

  .؟به ىبرسول هللا؟ وكيف نتشبه به؟ وحقيقة التأس ىنا إال ليعلمنا فيه كيف نقتدأنزله علينا ربُّ 
حيحة ملتابعــة ا جــاءت موضــحة للطريقــة الصــا، ومــع رفعــة شــأ�ِ بياِ�ــ مــع علــوِّ          ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبــل إن أحاديــث رســول هللا 

   .عنا وعال جلَّ رضا هللا  أخراp، وسرُّ  دنياp وىف لنا ىف النجاح سرُّ          ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمتابعته رسول هللا، ألن 
إذا   الـدين والـدنيا واآلخـرة إالَّ  حبسـن متابعـة رسـول هللا، ولـن ننـال مـا نرجـوه عنـد هللا ىف فلن ننـال رضـا هللا إالَّ 
   .معامالته عبادته، متشبهني به ىف القه، قريبني منه ىفأخ فاته، قريبني منه ىفص كنا قريبني من رسول هللا ىف

الة رسـول هللا، فكلمـا اشـتد الة املـؤمنني تـوزن بصـبل إن األمر يوم القيامة يوزن مبا كان يعملـه رسـول هللا، فصـ
وكـان  ،ةنَّـاجلَ  شوعها كـان قريبـاً مـن رسـول هللا ىفخ ركوعها وسجودها وىف الة رسول هللا ىفالة من أحدp بصشبه الص
احلني وحســن أولئــك ديقني والشــهداء والصــوكــان مــن الــذين أنعــم هللا علــيهم مــن النبيــني والصــ ،ظــل العــرش جبــواره ىف

وكــان  ،حياتــه، كلمــا pل مــن هللا إنعامــه وفضــله برســول هللا ىف - علــى قــدر اســتطاعته -ه اإلنســان وكلمــا تشــبَّ  .رفيقــاً 
  _________________________________________________   .واحدةدرجة  مع رسول هللا ىف

  . )األحزاب-٢١( }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا�َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  {:م حول معىن قوله تعاىل ١٩٩٠خطبة بسرابيوم iإلمساعيلية  ١
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        ::::::::َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ         ،،،،،،،،إِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئم        ::::::::َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ         ،،،،،،،،َوُھَو َناِئمَوُھَو َناِئمَوُھَو َناِئمَوُھَو َناِئمَوُھَو َناِئمَوُھَو َناِئمَوُھَو َناِئمَوُھَو َناِئم        ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص        َجاَءْت َمالِئَكةٌ إَِلى النَِّبّيِ َجاَءْت َمالِئَكةٌ إَِلى النَِّبّيِ َجاَءْت َمالِئَكةٌ إَِلى النَِّبّيِ َجاَءْت َمالِئَكةٌ إَِلى النَِّبّيِ َجاَءْت َمالِئَكةٌ إَِلى النَِّبّيِ َجاَءْت َمالِئَكةٌ إَِلى النَِّبّيِ َجاَءْت َمالِئَكةٌ إَِلى النَِّبّيِ َجاَءْت َمالِئَكةٌ إَِلى النَِّبّيِ ((((((((        :لُ اقُـَن َعْبِد ا�َِّ َ َجاِبَر بْ  عن

َوَق8اَل َوَق8اَل َوَق8اَل َوَق8اَل َوَق8اَل َوَق8اَل َوَق8اَل َوَق8اَل         ،،،،،،،،إِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئم        ::::::::َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ َفَقاَل َبْعُضُھمْ         ثالً،ثالً،ثالً،ثالً،ثالً،ثالً،ثالً،ثالً،ا َلھُ ما َلھُ ما َلھُ ما َلھُ ما َلھُ ما َلھُ ما َلھُ ما َلھُ مَفاْضِربُوَفاْضِربُوَفاْضِربُوَفاْضِربُوَفاْضِربُوَفاْضِربُوَفاْضِربُوَفاْضِربُو        مثالًً◌مثالًً◌مثالًً◌مثالً◌ً    مثالًً◌مثالًً◌مثالًً◌مثالً◌ً    اِحِبُكْم َھذَا اِحِبُكْم َھذَا اِحِبُكْم َھذَا اِحِبُكْم َھذَا اِحِبُكْم َھذَا اِحِبُكْم َھذَا اِحِبُكْم َھذَا اِحِبُكْم َھذَا إِنَّ ِلصَ إِنَّ ِلصَ إِنَّ ِلصَ إِنَّ ِلصَ إِنَّ ِلصَ إِنَّ ِلصَ إِنَّ ِلصَ إِنَّ ِلصَ         ::::::::َفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُوا        ،،،،،،،،إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ 

                ........إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب َیْقَظانُ         ::::::::َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ 

َوأََك8َل َوأََك8َل َوأََك8َل َوأََك8َل َوأََك8َل َوأََك8َل َوأََك8َل َوأََك8َل         َفَمْن أََجاَب الدَّاِعَي دََخَل ال8دَّارَ َفَمْن أََجاَب الدَّاِعَي دََخَل ال8دَّارَ َفَمْن أََجاَب الدَّاِعَي دََخَل ال8دَّارَ َفَمْن أََجاَب الدَّاِعَي دََخَل ال8دَّارَ َفَمْن أََجاَب الدَّاِعَي دََخَل ال8دَّارَ َفَمْن أََجاَب الدَّاِعَي دََخَل ال8دَّارَ َفَمْن أََجاَب الدَّاِعَي دََخَل ال8دَّارَ َفَمْن أََجاَب الدَّاِعَي دََخَل ال8دَّارَ         ،،،،،،،،َوَبَعَث دَاِعیًاَوَبَعَث دَاِعیًاَوَبَعَث دَاِعیًاَوَبَعَث دَاِعیًاَوَبَعَث دَاِعیًاَوَبَعَث دَاِعیًاَوَبَعَث دَاِعیًاَوَبَعَث دَاِعیًا        ،،،،،،،،َوَجَعَل ِفیَھا َمأْدَُبةً َوَجَعَل ِفیَھا َمأْدَُبةً َوَجَعَل ِفیَھا َمأْدَُبةً َوَجَعَل ِفیَھا َمأْدَُبةً َوَجَعَل ِفیَھا َمأْدَُبةً َوَجَعَل ِفیَھا َمأْدَُبةً َوَجَعَل ِفیَھا َمأْدَُبةً َوَجَعَل ِفیَھا َمأْدَُبةً         ،،،،،،،،َكَمثَِل َرُجٍل َبَنى دَاًراَكَمثَِل َرُجٍل َبَنى دَاًراَكَمثَِل َرُجٍل َبَنى دَاًراَكَمثَِل َرُجٍل َبَنى دَاًراَكَمثَِل َرُجٍل َبَنى دَاًراَكَمثَِل َرُجٍل َبَنى دَاًراَكَمثَِل َرُجٍل َبَنى دَاًراَكَمثَِل َرُجٍل َبَنى دَاًرا        ثَلُھثَلُھثَلُھثَلُھثَلُھثَلُھثَلُھثَلُھمَمَمَمَ    مَمَمَمَ            ::::::::َفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُوا

لُوَھ88ا َل88ھُ َیْفَقْھَھ88ا        ::::::::َفَق88الُواَفَق88الُواَفَق88الُواَفَق88الُواَفَق88الُواَفَق88الُواَفَق88الُواَفَق88الُوا        ........َل88ْم َی88ْدُخْل ال88دَّاَر َوَل88ْم َیأُْك88ْل ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ َل88ْم َی88ْدُخْل ال88دَّاَر َوَل88ْم َیأُْك88ْل ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ َل88ْم َی88ْدُخْل ال88دَّاَر َوَل88ْم َیأُْك88ْل ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ َل88ْم َی88ْدُخْل ال88دَّاَر َوَل88ْم َیأُْك88ْل ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ َل88ْم َی88ْدُخْل ال88دَّاَر َوَل88ْم َیأُْك88ْل ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ َل88ْم َی88ْدُخْل ال88دَّاَر َوَل88ْم َیأُْك88ْل ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ َل88ْم َی88ْدُخْل ال88دَّاَر َوَل88ْم َیأُْك88ْل ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ َل88ْم َی88ْدُخْل ال88دَّاَر َوَل88ْم َیأُْك88ْل ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ         ،،،،،،،،َوَم88ْن َل88ْم یُِج88ْب ال88دَّاِعيَ َوَم88ْن َل88ْم یُِج88ْب ال88دَّاِعيَ َوَم88ْن َل88ْم یُِج88ْب ال88دَّاِعيَ َوَم88ْن َل88ْم یُِج88ْب ال88دَّاِعيَ َوَم88ْن َل88ْم یُِج88ْب ال88دَّاِعيَ َوَم88ْن َل88ْم یُِج88ْب ال88دَّاِعيَ َوَم88ْن َل88ْم یُِج88ْب ال88دَّاِعيَ َوَم88ْن َل88ْم یُِج88ْب ال88دَّاِعيَ         ،،،،،،،،ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ ِم88ْن اْلَمأْدَُب88ةِ  لُوَھ88ا َل88ھُ َیْفَقْھَھ88اأَّوِ لُوَھ88ا َل88ھُ َیْفَقْھَھ88اأَّوِ لُوَھ88ا َل88ھُ َیْفَقْھَھ88اأَّوِ لُوَھ88ا َل88ھُ َیْفَقْھَھ88اأَّوِ لُوَھ88ا َل88ھُ َیْفَقْھَھ88اأَّوِ لُوَھ88ا َل88ھُ َیْفَقْھَھ88اأَّوِ لُوَھ88ا َل88ھُ َیْفَقْھَھ88اأَّوِ َفَق88اَل َفَق88اَل َفَق88اَل َفَق88اَل َفَق88اَل َفَق88اَل َفَق88اَل َفَق88اَل         ،،،،،،،،أَّوِ

                ........َیْقَظانُ َیْقَظانُ َیْقَظانُ َیْقَظانُ َیْقَظانُ َیْقَظانُ َیْقَظانُ َیْقَظانُ إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب إِنَّ اْلَعْیَن َناِئَمةٌ َواْلَقْلَب         ::::::::َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ َوَقاَل َبْعُضُھمْ         ،،،،،،،،إِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئمإِنَّھُ َناِئم        ::::::::َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ َبْعُضُھمْ 

دٌ         ،،،،،،،،َفالدَّاُر اْلَجنَّةُ َفالدَّاُر اْلَجنَّةُ َفالدَّاُر اْلَجنَّةُ َفالدَّاُر اْلَجنَّةُ َفالدَّاُر اْلَجنَّةُ َفالدَّاُر اْلَجنَّةُ َفالدَّاُر اْلَجنَّةُ َفالدَّاُر اْلَجنَّةُ         ::::::::َفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُواَفَقالُوا دٌ َوالدَّاِعي ُمَحمَّ دٌ َوالدَّاِعي ُمَحمَّ دٌ َوالدَّاِعي ُمَحمَّ دٌ َوالدَّاِعي ُمَحمَّ دٌ َوالدَّاِعي ُمَحمَّ دٌ َوالدَّاِعي ُمَحمَّ دٌ َوالدَّاِعي ُمَحمَّ 8دًا ،،،،    ،،،،    َعَلْيِه َوَسـلَّمَ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ         لَّى ا�َُّ لَّى ا�َُّ صَ صَ َوالدَّاِعي ُمَحمَّ 8دًا َفَمْن أََط8اَع ُمَحمَّ 8دًا َفَمْن أََط8اَع ُمَحمَّ 8دًا َفَمْن أََط8اَع ُمَحمَّ 8دًا َفَمْن أََط8اَع ُمَحمَّ 8دًا َفَمْن أََط8اَع ُمَحمَّ 8دًا َفَمْن أََط8اَع ُمَحمَّ 8دًا َفَمْن أََط8اَع ُمَحمَّ َ         ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصَفَمْن أََط8اَع ُمَحمَّ َ َفَق8ْد أََط8اَع ا@َّ َ َفَق8ْد أََط8اَع ا@َّ َ َفَق8ْد أََط8اَع ا@َّ َ َفَق8ْد أََط8اَع ا@َّ َ َفَق8ْد أََط8اَع ا@َّ َ َفَق8ْد أََط8اَع ا@َّ َ َفَق8ْد أََط8اَع ا@َّ ىىىى    ىىىى    َوَم8ْن َعَص8َوَم8ْن َعَص8َوَم8ْن َعَص8َوَم8ْن َعَص8َوَم8ْن َعَص8َوَم8ْن َعَص8َوَم8ْن َعَص8َوَم8ْن َعَص8        ،،،،،،،،َفَق8ْد أََط8اَع ا@َّ

دًا  دًا ُمَحمَّ دًا ُمَحمَّ دًا ُمَحمَّ دًا ُمَحمَّ دًا ُمَحمَّ دًا ُمَحمَّ دًا ُمَحمَّ دٌ         ،،،،،،،،ى ا@َّ ى ا@َّ ى ا@َّ ى ا@َّ ى ا@َّ ى ا@َّ ى ا@َّ ى ا@َّ َفَقْد َعصَ َفَقْد َعصَ َفَقْد َعصَ َفَقْد َعصَ َفَقْد َعصَ َفَقْد َعصَ َفَقْد َعصَ َفَقْد َعصَ          َ  َ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصُمَحمَّ دٌ َوُمَحمَّ دٌ َوُمَحمَّ دٌ َوُمَحمَّ دٌ َوُمَحمَّ دٌ َوُمَحمَّ دٌ َوُمَحمَّ دٌ َوُمَحمَّ ))))))))َفْرٌق َبْیَن النَّاِس َفْرٌق َبْیَن النَّاِس َفْرٌق َبْیَن النَّاِس َفْرٌق َبْیَن النَّاِس َفْرٌق َبْیَن النَّاِس َفْرٌق َبْیَن النَّاِس َفْرٌق َبْیَن النَّاِس َفْرٌق َبْیَن النَّاِس         ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصَوُمَحمَّ
٢٢٢٢٢٢٢٢........        

قــدوة ســـليمة وحكيمـــة  - َكـــاَن َلُكــْم ِيف َرُســـوِل ا�َِّ ُأْســَوٌة َحَســـَنةٌ  َلَقـــدْ   {: كــم وقـــال لكــمولــذلك خـــاطبكم ربُّ 
َ َكِثريًا -وعظيمة  َ َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر ا�َّ وفـرج  ورضـاء هللا ،ان يريـد هللامـن كـ :ىأ). ). ألحزابألحزاباا--٢١٢١(( }لَِّمن َكاَن يـَْرُجو ا�َّ

عينيــه  بَ ْصــ، عليــه أن جيعــل نُ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهللا، فعليــه iلتشــبه برســول هللا  ة هللا، وودَّ وكــرم هللا، وعطــف هللا وحمبَّــ هللا، وفضــل هللا
   .الهبفعاله، ويتشبه خبص ىيقتد ،ورة رسول هللا املعنوية أمامهص

اف الـيت سـئلت عنهـا الســيدة ولكنــه األوصـ ،دنيـا النـاس كـان يعـيش ىف  ىيس هـو اجلسـم الــذلـ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصورسـول هللا 
))))))))ُخلُقُھُ اْلقُْرآنُخلُقُھُ اْلقُْرآنُخلُقُھُ اْلقُْرآنُخلُقُھُ اْلقُْرآنُخلُقُھُ اْلقُْرآنُخلُقُھُ اْلقُْرآنُخلُقُھُ اْلقُْرآنُخلُقُھُ اْلقُْرآنَكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن ((((((((        !!ا تقرأ القرآنمأ: فقالت؟         ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصما كان خلق رسول هللا  ،} أم املؤمنني :ل هلافقي ،©عائشة 

٣٣٣٣٣٣٣٣........                

علـى املـؤمنني، والفـرد  صاحلـري ،على هـذا الـرءوف الـرحيم الوجود إالَّ  فمجموعة األخالق الفاضلة مل تظهر ىف
ــ الكامــل ىف وال الرمحــة بتمامهــا، وال  ،فلــم يظهــر التواضــع علــى حقيقتــه .العــاملني يم واجلمــاالت لــربِّ األخــالق والشِّ

هللا، والتواضـع  ىيـد واخلشوع واملسكنة بني ،والشهامة والشجاعة ،والوفاء واملروءة ،دقوالورع والص ،الكرم والزهد
  .على هذا الرسول الكرمي وحبقيقة حاهلا إالَّ  ،افات بكمال هيئاِ !، مل تظهر هذه الص كسارل ! واالن!، والذُّ 
أعطـاه  ،ةبـة النبويـَّواملعـامالت الطيِّ  ،ةواألخـالق القرآنيَّـ ،ةفات الرiنيَّـالصـ ى iملثل األعلى ىفلَّ لذلك عندما حتََ و 

 َوِإنـََّك َلَعلـى ُخلُـٍق َعِظـيمٍ  {  :فيـه تعـاىلقـال هللا  ،مرسـل وال نـيبٌ  ،مقـرب ل عليه ملكٌ مل حيص ،الوجود سام ىفهللا أعلى و 
    ..))القلمالقلم--٤٤(( }

  
أن نتأسـى  - كمـا خاطبنـا رب العـاملني-فعلينـا معشـر املـؤمنني  .احب اخللق العظيم، واملقام الكرميص ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفهو 

  .منذ ساعة قيامنا من النوم إىل ساعة أن نضع جنبنا للنوم ،ناتهكل حركاته وسك  به ىف
احلمد ! الذي أحياp بعد مماتنا وإليـه (: فإذا قمنا من النوم نقوم كما كان يقوم، ونقول كما كان يقول، فنقول

مث نفعـل مثلمـا كـان يفعـل، فنتوضـأ مثلمـا كـان يتوضـأ، ونـدخل اخلـالء مثلمـا كـان يـدخل، وخنـرج منـه مثلمـا   ،)النشور
  .ليلي كما كان يصكان خيرج، مث نص

فنأكل مثلما كان µكل، ونشـرب مثلمـا كـان يشـرب، ونلـبس مثلمـا كـان يلـبس، ومنشـي مثلمـا كـان  ...وهكذا
_________________________________________________  

  .صحيح البخارى ٢
 .رواه ابن أيب شيبة والبخاري يف األدب املفرد ومسلم والرتمذي والنسائي واحلاكم  ٣



         ىاملثل األعل ���� دٌ مَّ حمَُ     :  املولد النبوى الشريف    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
-٣- 

دنيـاp  اس كمـا كـان يعامـل اخللـق، ومنشـي ىفلما كان يتكلم، ونعامل النميشي، وجنلس مثلما كان جيلس، بل نتكلم مث
  . خلق هللا كما كان يتفكر ونتفكر ىف ،سعياً إىل املعاش كما كان هديه يف السعي على املعاش

 ىأعطـاp هللا البشـارة، ووهبنـا الفضـل العظـيم الـذ -وأظن هـذا سـهالً علينـا معشـر املـؤمنني  -فإذا كنا كذلك 
  .هللا ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثرياً  هأعدَّ 

تي َیْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أََب8ى((((((((        ::::::::ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قال تي َیْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أََب8ىُكلُّ أُمَّ تي َیْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أََب8ىُكلُّ أُمَّ تي َیْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أََب8ىُكلُّ أُمَّ تي َیْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أََب8ىُكلُّ أُمَّ تي َیْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أََب8ىُكلُّ أُمَّ تي َیْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أََب8ىُكلُّ أُمَّ تي َیْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أََب8ىُكلُّ أُمَّ َم8ْن أََط8اَعِني َم8ْن أََط8اَعِني َم8ْن أََط8اَعِني َم8ْن أََط8اَعِني َم8ْن أََط8اَعِني َم8ْن أََط8اَعِني َم8ْن أََط8اَعِني َم8ْن أََط8اَعِني : (: (: (: (: (: (: (: (ق8الق8الق8الق8الق8الق8الق8الق8ال        !!!!!!!!!!!!!!!!وم8ن ی8أبى ی8ا رس8ول هللا؟وم8ن ی8أبى ی8ا رس8ول هللا؟وم8ن ی8أبى ی8ا رس8ول هللا؟وم8ن ی8أبى ی8ا رس8ول هللا؟وم8ن ی8أبى ی8ا رس8ول هللا؟وم8ن ی8أبى ی8ا رس8ول هللا؟وم8ن ی8أبى ی8ا رس8ول هللا؟وم8ن ی8أبى ی8ا رس8ول هللا؟: : : : : : : : ق8الواق8الواق8الواق8الواق8الواق8الواق8الواق8الوا        ))))))))ٰ◌ ٰ◌ ُكلُّ أُمَّ

التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن ووووووووالتائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، التائب حبیب الرحمن، ((((((((: عليه وسلمعليه وسلم  لى هللالى هللاصص وقال  ..٤٤٤٤٤٤٤٤))))))))        ٰ◌ ٰ◌ اِني َفَقد أََبىاِني َفَقد أََبىاِني َفَقد أََبىاِني َفَقد أََبىاِني َفَقد أََبىاِني َفَقد أََبىاِني َفَقد أََبىاِني َفَقد أََبىَوَمْن َعصَ َوَمْن َعصَ َوَمْن َعصَ َوَمْن َعصَ َوَمْن َعصَ َوَمْن َعصَ َوَمْن َعصَ َوَمْن َعصَ دََخَل الَجنَّةَ، دََخَل الَجنَّةَ، دََخَل الَجنَّةَ، دََخَل الَجنَّةَ، دََخَل الَجنَّةَ، دََخَل الَجنَّةَ، دََخَل الَجنَّةَ، دََخَل الَجنَّةَ، 

))))))))الَ ذَْنَب َلھُ الَ ذَْنَب َلھُ الَ ذَْنَب َلھُ الَ ذَْنَب َلھُ الَ ذَْنَب َلھُ الَ ذَْنَب َلھُ الَ ذَْنَب َلھُ الَ ذَْنَب َلھُ 
٥٥٥٥٥٥٥٥........                

  .ادعوا هللا يستجب لكم، واستغفروه يغفر لكم
  
  

  :اخلطبة الثانية
اً وأشـهد أن سـيدp دمحم ،املبـني احلـقُّ  كُ ِلـاملَ  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له .العاملني احلمد ! ربِّ 
احلني، ة املقــربني، ونــرباس الصــوَ فْ وســلم وiرك علــى ســيدp دمحم َصــلِّ اللهــم صــ .األمــني الوعــدُ  ادقُ عبــده ورســوله الصــ

وكــل مــن اهتــدى zديــه إىل يــوم  ،حابته املبــاركنيوآلــه الطيبــني وصــ ،والرمحــة العظمــى للخلــق أمجعــني ،وأســوة املرســلني
  )أما بعد( .الدين

رp هـذا لشـبابنا ولنسـائنا ولفتياتنـا خمالفـة عصـ هللا ىف ن أعـداءُ زيـَّ: : : : : : : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا ىف حباىبهللا، و} أ ىف فيا إخواىن
ـــحَ أن التَّ  ىبـــدعو  ،ســـنة رســـول هللا م وتغيـــري ِهـــيِّ زِ  م ىفورجعيـــة، وأغـــروهم أن يتشـــبهوا zِـــ فٌ لُّـــي مبتابعـــة رســـول هللا ختََ لِّ

وهم أن وحضُّـ -ورهمرها هلم فأحسن صـوَّ وص ،اليت اختارها هللا تعاىل هلم - مبغ وجوههم، وتغيري هيئاِ وص ،أشكاهلم
طريقــة تنــاول  واملشــرب واملــنكح، ويتشــبهوا iلكفــار املغــرورين ىف ،املأكــل وامللــبس يتخلــوا عــن طريقــة رســول هللا ىف

ة نَّ ونسـياننا لُسـ ،تنـا عـن ديننـاوكـان هـذا مـن غفل. م وأخالقهـم وبيـومحيـاِ  م ىف، ويقلـدو�َ ىالطعام، وكيفية لبس الزِّ 
   .رسولنا

حــىت حيقــق لنــا هللا مــا  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصة رســول هللا فــانتبهوا أيهــا املســلمون، واحــذروا هــذه الفــنت، وارجعــوا مســرعني إىل ســنَّ 
   .وا إليه يف هذه احلياةبُ صْ نرجوه ونَ 

علـى  فالـدنيا سـاعة متـرُّ  .)الـدنيا سـاعة فاجعلهـا طاعـة(: وكـرم هللا وجهـهرضى هللا عنه  - فاحلياة كما قال اإلمام عليٌّ 
بــل رمبــا يضــع  ،الطريــق، أو وهــو جــالس وســط أوالده ايتــه وهــو ميشــي ىفايتــه، فرمبــا Äتيــه �ِ اإلنســان وال يعلــم فيهــا �ِ 

رجلـه وال يضـعها، املـوت وال يـذوقها، ورمبـا يرفـع  كُ لَـربة إىل فمـه فيقبضـه مَ ورمبا يرفع الشَّـ ،وال ميضغها يهِ فِ  اللقمة ىف
  .ورمبا ينام وال يقوم أبداً إال بعد نفخة الفزع األكرب

_________________________________________________  
  .رواه البخاري يف صحيحه وأمحد يف مسنده عن أيب هريرة  ٤
 .اخلدري أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطرباين يف الكبري عن أيب سعيد  ٥
   



         ىاملثل األعل ���� دٌ مَّ حمَُ     :  املولد النبوى الشريف    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
-٤- 

 وكـــن متشـــبهاً برســـول هللا ىف ،فـــاغتنم هـــذه الســـاعات واألوقـــات ،قبضـــة الـــرمحن حياتـــك } أيهـــا اإلنســـان ىف
 ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفقــد ألقــى عليــك رســول هللا  - زوجتــك وأوالدك - املســرية أحوالــه، وأنــت اإلمــام ألهــل بيتــك فخــذهم معــك ىف

))))))))وٌل َعْن َرِعیَِّتھِ وٌل َعْن َرِعیَِّتھِ وٌل َعْن َرِعیَِّتھِ وٌل َعْن َرِعیَِّتھِ وٌل َعْن َرِعیَِّتھِ وٌل َعْن َرِعیَِّتھِ وٌل َعْن َرِعیَِّتھِ وٌل َعْن َرِعیَِّتھِ ؤؤؤؤؤؤؤؤَوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ . . . . . . . . ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ((((((((: املسئولية وقال
م، ومسـئول عـن شـراzِ  ،فكما أنك مسئول عـن طعـامهم        ........٦٦٦٦٦٦٦٦

وقـد  ،هللا مسـئول عـن ديـنهم ومسـئول عـن تعلـيمهم، ومسـئول عـن كـل أحـواهلم، فأنـت أمـامَ  ،ومسئول عـن مسـكنهم
حمكم الذ  قال لك هللا َهـا ال َنْسـأَُلَك ِرْزقًـا حنَّْـُن نـَْرزُقُـَك َواْلَعاِقبَـُة لِلتـَّْقـَوىالِة َواْصـَوْأُمـْر َأْهلَـَك iِلصَّـ { :كرىف   } َطِربْ َعَليـْ

  ..))طهطه--١٣٢١٣٢((
ظـت منـه لبناتـك وبنيـك؟ مـت منـه ألوالدك؟ ومـاذا حفَّ هللا فيسألك عن الدين، مـاذا علَّ  ىفإذا ما كنت بني يد

ثــه وأمــرp أن نورِّ  ،هــذه احليــاة ثــه هللا لنــا ىفورَّ  ىثتــه ألســرتك؟ فهــذا ديــن هللا الــذتــك؟ ومــاذا ورَّ بي ومــاذا أقمــت منــه ىف
ـْن َعمَ  {: ية حىت نكون كما قـال هللاللذرِّ  نَـاُهم مِّ ُهْم ُذرِّيـَّـتـُُهم Éِِميَـاٍن َأْحلَْقنَـا zِِـْم ُذرِّيـَّـتَـُهْم َوَمـا َألَتـْ م ِلِهـَوالـَِّذيَن آَمنُـوا َواتـَّبَـَعـتـْ

  .أحياء عند رzم يرزقون ،ضوان هللادار ر  معية رسول هللا، وىف ، فنكون مجيعاً ىف))الطورالطور--٢١٢١(( } مِّن َشْيءٍ 
نســأل هللا تعــاىل ىف هــذا الوقــت املبــارك امليمــون أن يفقهنــا ىف ديننــا، وأن يلهمنــا رشــدp، وأن يوفقنــا ملــا حيبــه 

  . ويرضاه
  . زاهقاً وارزقنا اجتنابهiطالً و وأرp الباطل وارزقنا اتباعه،  حقÊا اللهم أرp احلقَّ 

  .يان، واجعلنا من الراشديننه ىف قلوبنا، زكّرِه إلينا الكفر والفسوق والعصإلميان وزيِّ احبب إلينا اللهم 
لنا ولوالدينا، وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، إنك مسيع قريب جميـب الـدعوات، }  اللهم اغفرو 

  .نيرب العامل
ال تـــولِّ أمـــورp خيـــار  اللهـــم ولِّ  ال تؤاخـــذp مبـــا فعـــل  p، و أمـــورp شـــرارp، وارفـــع اللهـــم مقتـــك وغضـــبك عنـــا، و

  .السفهاء منا
َهــى َعــِن اْلَفْحَشــاء َواْلُمنَكــِر َواْلبَـْغــِي  {: عبــاد هللا ِعُظُكــْم يَ ِإنَّ اّ�َ µَُْمــُر iِْلَعــْدِل َواِإلْحَســاِن َوِإيَتــاء ِذي اْلُقــْرَىب َويـَنـْ
  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

  . . الةالةاذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصاذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الص
******************************************************************************  

_________________________________________________  
 .رواه البخاري ومسلم وأمحد عن ابن عمر  ٦


