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 الرسول األعظم ھو المثل األعلى للمؤمنین    : الموضوع 

لسيد المرسلين، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أكرم عباده المؤمنين بُحسن اإلتباع الحمد هللا رب العالمين 
 .أرسل حبيبه ومصطفاه قدوة للعالم أجمع فيما يُحبه اهللا ويرضاه 

الت رضاه من العبادات الخالصة والمعامويالمثل األعلى الذى خلقه اهللا وأجرى عليه كل ما يحبه  صلى اهللا عليه وسّلمكان 
كوان وال أثر لمخلوق عه، كان وال زمان وال أفالك وال أسبحانه سبحانه كان وال شيء م.. عقيدة الحّقة الحسنة واألخالق الفاضلة وال

من بنى اإلنسان أو من اإلنس او الجان، ثم احب سبحانه وتعالى أن يُعرف بصفاته وأسمائه الُعليا وأخالقه الكاملة الربانية، فخلق 
 .عرفوه  مصلى اهللا عليه وسلّ فبحبيبه  ،الخلق ليعرفوه

هللا ورسوله ومصطفاه من خلقه وخيرته من بريته، اللهم صلى وسّلم وبارك على هذا النبى شهد ان سيدنا محمدًا عبد اوأ
 .الكريم صالًة تنفعنا بها فى دنيانا وفى ديننا وفى آخرتنا يا رب العالمين 

كتاب ربنا جّل وعال من سورة األحزاب وهى سورة إستمعنا قبل الصالة إلى آيات من  : فيا أيها األخوة المؤمنون أما بعد 
فيها وظائف سيد األولين وما كلفه اهللا شاملة جامعة جمع اهللا سبحانه وتعالى فيها أخالق المؤمنين وصفات المتقين، وجمع سبحانه 

أن ئى أمرهن اهللا جّل وعال تعالى به من أحكام هذا الدينن جمع اهللا تعالى فيها صفات المؤمنات الصادقات القانتات العابدات الآل
الكريمة الكبيرة فى آية واحدة إفتتح بها القارئ تالوته وجمع اهللا جّل وعال لنا هذه السورة  صلى اهللا عليه وسّلميتشّبهن بنساء النبى 
 :وهى قول اهللا تعالى 

 )21:األحزاب( ﴾ َواْليَـْوَم االِخَر َوذََكَر اهللا َكثِيًرا لََقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اهللا ﴿

هذه اآلية على صغرها تحتوى على ما فى السورة كلها من علوٍم نافعة ومن أخالق كريمة ومن عقيدة حّقة ومن أسوة فاضلة، 
أنزله علينا ربنا إال ليُعلمنا فيه كيف  ما جاء لنا وما ،على عُلّوه وفضلهكريم لاعلى خالصة القرآن الكريم، والقرآن  بل إنها تحتوى

  .سول اهللا وكيف نتأّسى برسول اهللا نقتدى برسول اهللا وكيف نتشّبه بر 

هى سّر  ،حة للطريقة الصحيحة لمتابعة رسول اهللاومع رفعة شأنها جاءت موضّ كلها مع ُعلو بيانها   أحاديث رسول اهللا بل إن
اهللا ولن ننال ما  ،ولن ننال رضا اهللا إال بُحسن متابعة رسولأخرانا وسر رضا اهللا جّل عال عنا النجاح لنا فى دنيانا وسر النجاح لنا فى 

ه نرجوه من عند اهللا فى الدين والدنيا واآلخرة إال إذا كنا قريبين من رسول اهللا فى صفاته قريبين منه فى أخالقه قريبين منه فى عبادات
 .قريبين منه فى معامالته 

رسول اهللا، فكلما إشتّد شبه الصالة م القيامة يكون بما كان يعمله رسول اهللا، فصالة المؤمنين تُوزن بصالة بل إن األمر يو 
اره فى ظّل العرش من رسول اهللا فى الجنة وكان بجو  وفى سجودها وفى خشوعها كان قريباً من أحدنا بصالة رسول اهللا فى ركوعها 

 .والصديقين والشهداء والصالحين وحُسن ألئك رفيقاً  نعم اهللا عليهم من النبيينوكان من الذين أ

وكان مع رسول اهللا وإكرامه، فى صيامه كلما نال من اهللا أنعامه وفضله عته برسول اهللا اوكلما تشّبه اإلنسان على قدر إستط
 :  صلى اهللا عليه وسّلمفى درجة واحدة، قال 

؟ قال بما ُتشبهونه : تنزل من السماء فقالوا بكبة من المالئكة الكرام بينما انا فى ذات ليلة بين النائم واليقظان وإذ بك( 
مته كمثل رجٍل مثله فى أ: ، قالوا إضربوا له مثالً تشبهونه به: تنام عينه وقلبه ال ينام، قالوا : اآلخر إنه نائم وقال البعض إنه : بعضهم 
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ــ أقام ُعرسًا ــ يعنى فرحًا ــ خل ومن أجاب الداعى د ،رسل داعيًا يدعو الناس إلى الطعام وإلى الوليمةوأ وصنع وليمة ــ يعنى طعامًا 
أما : فسروها له يفقهها، قالوا : كل من الوليمة، ومن لم يُجب الداعى لم يدخل المنزل ولم يأكل من الوليمة، فقالوا المنزل وأ

، فمن أجاب محمداً دخل صلى اهللا عليه وسّلمفهو محمد ما الداعى حب الوليمة فهو اهللا جّل وعال، وأالوليمة فهى الجنة، وأما صا
 ) .الجنة ومن لم يُجب محمداً لم يدخل الجنة، محمٌد فرٌق بين الناس 

 : ولذلك خاطبكم ربكم سبحانه وتعالى وقال لكم 

حكيمة قدوة عظيمة لمن ؟  قدوةقدوة حسنة قدوة سليمة  )21:األحزاب( ﴾لََقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  ﴿
 )21:األحزاب( ﴾ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اهللا َواْليَـْوَم االِخَر  ﴿

عليه ان يجعل ف ،من كان يريد اهللا وُود اهللا وفرج اهللا وفضل اهللا وكرم اهللا وعطف اهللا ومحبة اهللا فعليه بالتشبه برسول اهللا
ليس  صلى اهللا عليه وسّلمأمامه يقتدى بفعاله ويتشّبه بخصاله ورسول اهللا  ماثلة صلى اهللا عليه وسّلمُنصب عينيه صورة رسول اهللا 

يا : فقيل لها ا وارضاها رضى اهللا عنهولكنه األوصاف التى ُسئلت عنها السيدة عائشة  جسم الذى كان يعيش فى دنيا الناس،هو ال
 .كان خلقه القرآن :  ؟ فقالت صلى اهللا عليه وسّلملق رسول اهللا عائشة يا أم المؤمنين ماكان خُ 

خالق الفاضلة التى لم تظهر فى الوجود إال على هذا الرؤف الرحيم الحريص مجموعة األ صلى اهللا عليه وسّلمرسول اهللا 
وال الرحمة وال العظمة على حقيقتها وال الكرم وال الزهد على المؤمنين، إال على هذا الفرد الكامل، لم يظهر التواضع على حقيقته 

وال ورع وال الصدق وال الوفاء وال المروءة وال الشهامة وال الشجاعة وال الخشوع وال المسكنة بين يدى اهللا وال التواضع هللا وال ال
 .حالها إال على هذا الرسول الكريم لم يظهر ولم تظهر هذه الصفات بكمال هيئاتها وبحقيقة .. اإلنكسار وال الُذل هللا 

لى فى الصفات وبالمثل األعلى فى األخالق وبالمثل األعلى فى المعامالت اعطاه اهللا عندما تحّلى بالمثل األعولذلك 
 : أعلى وسام فى الوجود لم يحصل عليه ملٌك ُمقّرب وال نبٌى ُمرسل وال بشٌر وال غيره، فقال له 

 . )4:القلم ﴾َوإِنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  ﴿

أن نتأّسى به فى  كما خاطبنا رب العالمينالكريم، فعلينا معشر المؤمنين   المقامالخلق العظيم وهو صاحب فهو صاحب 
( : ، إذا قمنا من النوم نقوم كما كان يقوم ونقول كما كان يقول، نقول حركاته من ساعة قيامنا من النوم إلى ساعة أن نضع جنبنا للنوم

فعل فنتوضأ مثلما كان يتوضأ، وندخل الخالء مثلما كان يدخل، ثم نفعل كما كان ي) الحمد الذى أحيانا بعد ممماتنا وإليه النشور 
ثم نأكل كما كان يأكل ونشرب مثلما كان  ،ونخرج منه مثلما كان يخرج ونقضى الحاجة مثلما كان يقضيها ثم ُنصّلى كما كان ُيصلى

ان يتكلم بل نعامل الناس مثلما كل نتكّلم ب.. ونمشى مثلما كان يمشى ونجلس مثلما كان يجلس يشرب، ونلبس مثلما كان يلبس 
 .كما كان يتفّكر   كما كان يسعى ونتّفكر فى خلق اهللا  سعياً إلى المعاش فى ُدنيانامثلما كان يعامل الناس بل نمشى 

 عطانا اهللا الفضل العظيم لمن كان يرجو اهللا، أعطانا اهللا البشارة وأظن هذا سهًال علينا معشر المؤمنينكنا كذلك ــ وأفإذا   
 .وذكر اهللا كثيرا واليوم اآلخر 

من : يا رسول اهللا ومن يأبى ؟ قال : كل أمتى يدخلون الجنة إال من أبى، قالوا : (  صلى اهللا عليه وسّلمقال رسول اهللا 
 :  صلى اهللا عليه وسّلموقال ) بى أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أ

 .. أدعوا اهللا تعالى يستجب لكم وإستغفروه يغفر لكم ) ب له التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذن( 
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 : الخطبة الثانية 

.. شهد أن سيدنا وموالنا محمدًا عبد اهللا ورسوله ، وأن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لههللا رب العالمين وأشهد أالحمد 
واشفنا وانصرنا على أعدئنا  لخير وادفع عنا الشر ونجنااللهم صّلى وسّلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم واعطنا ا

 : أما بعد .. يا رب العالمين 

عدء اهللا فى عصرنا هذا، زيّنوا لشبابنا وزيّنوا زيّن لنا أ:  صلى اهللا عليه وسّلمفيا إخوانى فى اهللا وأحبابى فى رسول اهللا 
هى التخُلف ه األوضاع هى المدنّية وان متابعة رسول اهللا ــ والعياذ باهللا ــ لنسائنا وزيّنوا لفتياتنا مخالفة سنة رسول اهللا بدعوى أن هذ

 .والجعية 

زيّنوا لهم بأن يتشّبهوا بهم فى زيّهم ويتشبهون بهم فى أشكالهم وفى تلّون وجوههم وفى تغييبر هيئاتهم التى إختارها اهللا لهم 
 .. وصورها لهم فأحسن صورهم 

قة رسول اهللا فى المأكل والملبس والمشرب والمنكح بطريقة الكفار وتطريقة المغرورين ودعونا نوا لهم أن يُغّيروا طرييّ ز 
ونتشّبه بهم فى حياتنا وهذا كله من غفلتنا عن ديننا نتشبه بهم فى طريقة لبس الزّى ونتشبه بهم فى بيوتنا ونتشّبه بهم فى أخالقنا 

 .ومن نسياننا لسنة نبينا 

رسول اهللا حتى يُحقق لنا اهللا  لشيطان وارجعوا مسرعين إلى سنةنين واحذروا هذه الفتنة فهى فتنة افانتبهوا يا معشر المؤم
 :وكّرم اهللا وجهه  رضى اهللا عنهاإلمام علّى ، فالحياة ماهى إال كما قال مانرجوه وما نصبوا إليه فى هذه الحياة وفى مابعد هذه الحياة

تيه وهو يمشى فى ، فربما تأساعة تُمر على اإلنسان واإلنسان ال يعلم فيها نهايتهالدنيا ) الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة ( 
وال يمضغها فّكيه، وربما يرفع الشربة فى الكوب  وربما يضع اللقمة فى فمهوالده، تأتيه النهاية وهو جالٌس فى وسط أالطريق، وربما 

ال بعد نفخة وال يقوم أبدًا إ، وربما يضع جنبه جله وال يضعهارفع ر ، وربما يإلى فمه ثم يقبضه الملك الكريم فال يذوق هذا الشراب
 .الفزع األكبر 

حياتك أيها اإلنسان فى كّف الرحمن فاغتنم هذه الساعات واغتنم هذه األوقات وكن متشبهًا برسول اهللا فى كل أفعالك 
 لية فقال ؤ عك فقد ألقى عليك رسول اهللا المسوانت اإلمام ألهل بيتك، ُخذهم معك فى المسيرة، ُخذ زوجتك معك وخذ اوالدك م

أنك مسؤل عن عن طعامهم ومسؤل عن شرابهم ومسؤل عن سكنهم ومسؤل فكما ) كلكم راٍع وكلكم مسؤل عن رعيته ( 
 : ، فأنت أمام اهللا مسئول عن دينهم وقد قال لك عن تعليمهم ومسؤل عن أحوالهم

َها ال َنْسأَُلَك رِْزقًا َنْحُن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى  َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصطَِبرْ  ﴿ إذا مثلت بين يدى اهللا ) 132:طه( ﴾َعلَيـْ
أقمت منه فى بيتك ؟ ما الذى أورثته لبناتك وبنينك ؟ ماذا  هفيسألك عن هذا الدين، ماذا عملت ألوالدك ؟ ماذا حفظت من

 :وأمرنا ان نّورثه للذريّة حتى نكون كما قال اهللا  هللا لنا فى هذه الحياة،ألسرتك ؟ فهذا دين اهللا الذى ورثّه ا

نَاُهْم ِمْن عَ  ﴿ ُهْم ُذرِّيـَّتـُُهْم بِِإيَماٍن أَْلَحْقَنا بِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَما أَلَتـْ جميعا فنكون  )21:الطور( ﴾َمِلِهْم ِمْن َشْيٍء َوالَِّذيَن َآَمُنوا َواتـَّبَـَعتـْ
 .وان اهللا أحياً عند ربهم يرزقون ل اهللا وفى دار رضفى معية رسو 
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 .ون أن يُفقهنا فى ديننا وان يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه الميمنسأل اهللا تعالى فى هذا الوقت المبارك 

ا اإليمان وزينه فى قلوبنا وكّره وأرنا الباطل زاهقًا وهالكًا وارزقنا إجتنابه، اللهم حبب إلين اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه
 .إلينا الُكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين 

اللهم اغفر لعبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات األحياء منهم واألموات إنك سميع قيرٌب مجيب الدعوات 
 .يا رب العالمين 

خير المرسلين، اللهم أنصرنا على اليهود ومن عاونهم، اللهم حياء سنة اللهم وفق والة أمورنا للعمل بأحكام هذا الدين وإل
توحيد يا رب العالمين، اللهم أّلف بين قلوبهم، اللهم انزع الحقد والغّل والحسد من قلوبهم، دك المسلمين على كلمة العباإجمع 

 اللهم ال تجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين 

يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم  إن اهللا: عباد اهللا اتقوا اهللا 
                                 .    تذكرون، أذكروا يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصالة 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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