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الخطبة األولى
وبعد:

أييا األحبة سوف أتكمم في ىذه الجمعة عن بعض فضائل النبي التي تستوجب محبتو واتباعو في

كل ما أمر واجتناب كل ما نيى عنو وزجر وألن الحب يرتبط في قمب اإلنسان بدوافع وبواعث تبعث

عميو ميمتيا أن تحرك القمب وتدفعو نحو محبوباتو ،وتتعدد ىذه الدوافع وتتنوع بحسب تنوع

المحبوبات واختالفيا ،فمن الحب ما تدفع إليو البواعث الحسية أو العقمية أو القمبية وذلك لوجود
صفات قامت بالمحبوب والوصف بيا من كمال أو جمال أو إحسان أو غير ذلك من الدواعي

واألسباب الجالبة لمحب واذا نظرنا إلى محبة الرسول فسنجد أن البواعث عمييا متنوعة ومتعددة،

خصو اهلل بو من أنواع الفضائل وصفات الكمال وما أجراه اهلل عمى يديو من الخيرات
وذلك لكثرة ما ّ
ألمتو إلى غير ذلك من الدواعي التي ترجع إلى مجموع خصائص النبي وصفاتو.
وقد ظيرت آثار اصطفاء اهلل لنبيو في جوانب كثيرة منيا:

طيارة نسبو فمم ينل نسبو الطاىر شيء من سفاح الجاىمية فكان من ساللة آباء كرام ليس فييم ما

يشينيم أو يعيبيم بل كانوا سادات قوميم في النسب والشرف والمكانة وفي مسمم قال (( :إن اهلل

اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني ىاشم
واصطفاني من بني ىاشم)).

ومنيا :تعيّد اهلل لو برعايتو وحفظو من الصغر فقد أتاه جبريل وىو يمعب مع الغممان فأخذه وشق
ٍ
طست من ذىب بماء زمزم واستخرج منو عمقة ،وقال لو :ىذا حظ
عن قمبو وأخرجو وغسمو في

الشيطان منك .رواه مسمم.

ومنيا عصمتو  :عصمتو من تسمط أعدائو عميو بالقتل أو منعو من تبميغ رسالة ربو قال تعالى :واهلل
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يعصمك من الناس .

وعصمتو مما يقدح في رسالتو ونبوتو قال تعالى :وما ينطق عن اليوى إن ىو إال وحي يوحى ،

وخمقا ،فكان أكمل الناس خمقا من حيث جمال صورتو وتناسب
كمل لو المحاسن ُخمقا َ
ومنيا أن اهلل ّ
أعضائو وطيب ريحو وعرقو ونظافة جسمو واكتمال قواه البدنية والعقمية كما كان أكمل الناس خمقا

إذا جمع محاسن األخالق وكريم الشمائل وجميل السجايا والطباع قال تعالى وانك لعمى خمق عظيم ،
ومنيا تشريفو بنزول الوحي عميو قال تعالى :وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما

الكتاب وال اإليمان ولكن جعمناه نو ار نيدي بو من نشاء من عبادنا وانك لتيدي إلى صراط مستقيم .
ومنيا كونو خاتم النبيين قال تعالى :ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخاتم النبيين

.

ومن أدلة فضمو وشرفو أنو ساد الكل كما في حديث عبد اهلل بن سالم قال :قال رسول اهلل (( :أنا
سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ،وأول من تنشق عنو األرض وأول شافع ،بيدي لواء الحمد تحتو

آدم فمن دونو)) رواه البخاري ومسمم.

ولما كان ذكر مناقب النفس إنما تذكر افتخا ار في الغالب أراد أن يقطع وىم من توىم من الجيمة أنو

يذكر ذلك افتخا ار فقال(( :وال فخر)).

ومنيا أن اهلل قد غفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر ولم ينقل أنو أخبر أحدا من األنبياء بمثل ذلك

بل الظاىر أنو لم يخبرىم ألن كل واحد منيم إذا طمبت منو الشفاعة في الموقف ذكر خطيئتو التي

أصابيا وقال(( :نفسي نفسي)) فإذا أتوا النبي قال(( :أنا ليا أنا ليا)) كما في حديث الشفاعة

الطويل.

فيو أول من يشفع في الخالئق يوم القيامة وىذه الشفاعة العظمى وىي المقام المحمود الذي اختص

بو نبينا قال تعالى :عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا .

تصرمت وانقضت ومعجزتو وىي القرآن المبين باقية إلى يوم
ومن فضمو وشرفو أن معجزة كل نبي ّ
الدين.

ومنيا أن اهلل تعالى وقره في ندائو ،فناداه بأحب أسمائو وأسنى أوصافو فقال :يا أييا النبي  ،وقال:

يا أييا الرسول فنادى اهلل عز وجل األنبياء بأسمائيم األعالم فقال :ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة

 ،وقال :يا نوح اىبط بسالم منا وقال :يا إبراىيم قد صدقت الرؤيا وقال :يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وما خاطب اهلل عز وجل نبينا إال بقولو :يا أييا النبي أو بقولو :يا أييا الرسول .

وال يخفى عمى أحد أن منزلة من دعاه بأفضل األسماء واألوصاف أعز عميو وأقرب إليو ممن دعاه

العمَم.
باسمو َ

ومن فضمو وشرفو أن اهلل عز وجل أمر األمة بتوقيره واحترامو ،فأخبر عز وجل أن األمم السابقة
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كانت تخاطب رسميم بأسمائيم األعالم كقوليم :يا موسى اجعل لنا إليا كما ليم آليو وقوليم :يا ىود

ما جئتنا ببينة  ،وقوليم :يا صالح آتنا بما تعدنا ونيى اهلل عز وجل أمة النبي محمد أن ينادوه باسمو

فقال عز وجل :ال تجعموا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا  ،وعن ابن عباس في ىذه اآلية

قال( :كانوا يقولون :يا محمد ،يا أبا القاسم ،فنياىم اهلل عن ذلك إعظاما لنبيو قال :فقالوا :يا نبي اهلل
يا رسول اهلل).

ونيى اهلل عز وجل أمتو أن يرفعوا أصواتيم فوق صوتو إعظاما لو فقال عز وجل :يا أييا الذين
آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال تجيروا لو بالقول كجير بعضكم لبعض أن تحبط

أعمالكم وأنتم ال تشعرون يقول ابن القيم في ىذه اآلية( :فحذر اهلل المؤمنين من حبوط أعماليم

بالجير لرسول اهلل كما يجير بعضيم لبعض ،وليس ىذا بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبيا ال

قدم عمى قول الرسول وىديو وطريقو قول غيره وىديو وطريقو؟
يشعر بيا) فما الظن بمن ّ
أليس ىذا قد حبط عممو وىو ال يشعر؟
ومن شرفو أنو بعث إلى الناس كافة والى الثقمين من اإلنس والجن.

ومنيا أنو صاحب الوسيمة وىي أعمى درجة في الجنة ال تنبغي لعبد من عباد اهلل وىي لو .

ومنيا نير الكوثر الذي أعطاه اهلل إياه وىو ونير في الجنة ويصب في الحوض الذي في الموقف

يوم القيامة ،روى اإلمام أحمد ومسمم وغيرىما عن أنس قال :بينما رسول اهلل بين أظيرنا في المسجد

إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسو مبتسما ،قمنا :ما أضحكك يا رسول اهلل؟ قال :لقد أنزلت عمي آنفا سورة

فق أر :إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك ىو األبتر .

ثم قال(( :أتدرون ما الكوثر))؟ قمنا :اهلل ورسولو أعمم ،قال(( :نير وعدنيو ربي عز وجل عميو خير
كثير ،وىو حوض ترد عميو أمتي يوم القيامة آنيتو عدد نجوم السماء فيختمج العبد منيم ،فأقول :يا

رب إنو من أمتي فيقول :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك)).

أعطيت خمسا لم
ومن فضمو أنو أحمت لو الغنائم ففي الصحيحين عن جابر أن النبي قال(( :
ُ
يعطين أحد قبمي ،نصرت بالرعب مسيرة شير وجعمت لي األرض مسجدا وطيورا ،فأيما رجل من

أمتي أدركتو الصالة فميصل ،وأحمت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبمي ،وأعطيت الشفاعة وكان النبي

يبعث إلى قومو خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) رواه البخاري ومسمم .ومن فضمو أن اهلل عز وجل
وىبو سبعين ألفا من أمتو يدخمون الجنة بال حساب وال عذاب وجوىيم مثل القمر ليمة البدر ،ال

يدخل أوليم حتى يدخل آخرىم ،وليس ىذا ألحد غيره .

وىذه المآثر والفضائل التي وىبيا اهلل لنبيو محمد كثيرة جدا نقتصر عمى ما ذكرنا خشية اإلطالة.

ومع ىذا لو لم يكن لو من نعمة اهلل وفضمو عميو إال أخالقو العظيمة لكفتو فخ ار ألن المطالع في

وتسنم ذرى األخالق حتى سما
سيرتو ومواقفو المتعددة يجد أن رسول اهلل قد حاز من كل خمق أرفعو ّ
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بيا فكان كما وصفو اهلل بقولو :وانك لعمى خمق عظيم .

وكما قال حسان في مدحو :

وأحسن منك لم ترقطّ عيني وأجمل منك لم تمد النساء
خمقت مب أر من كل عيب كأنك قد خمقت كما تشاء

وما عسى أن يقول المادحون في وصف من مدحو اهلل وأثنى عميو بمدائح؟ وىو سيد ولد آدم،

وأفضل األولين واآلخرين ،فميما كتب الكاتبون ونظم الشعراء المادحون فمن يستطيعوا أن يجمعوا كل
صفاتو وفضائمو ،فصموات اهلل عميو في األولين واآلخرين وفي المأل األعمى إلى يوم الدين.

فقد كان أكرم الناس خمقا ،وأوسعيم صد ار وأصدقيم ليجة وأكرميم عشيرة ،وأوفاىم عيدا ،وأوصميم

لمرحم ،قريبا من كل بر ،بعيدا من كل إثم ،ال يقول إال حقا وال يعد إال صدقا ،جواد بمالو ،فما قال

ألحد :ال .قط ،إال في تشيده وما جرى لفظو عمى نعم ،يعطي عطاء من ال يخشى الفقر ،شجاعا

يتقي بو أصحابو عند شدة البأس ،صاب ار محتسبا في جنب اهلل كل مكروه وأذى ،يسبق حممو غضبو

الخمق ،والقول و العمل،
ويعفو عند المقدرة ،رحيم القمب ،طيب النفس ،آتاه اهلل الكمال في الخمق و ُ
وجممو بالسكينة والوقار وكساه حسن القبول ،فاستمال القموب وممك زماميا ،فانقادت النفوس
ّ

لموافقتو ،وثبتت القموب عمى محبتو وفدتو النفوس بكل عزيز وغال.

فيذا ىو رسول اهلل فيجب عمى كل من عرف صفات نبيو أن يحاول أن يتأسى بو وأن يحبو أكثر

من نفسو ووالده وولده والناس أجمعين ،ليذا كان المؤمنون المستقيمون عمى الصراط المستقيم عمى

الجادة والطريق الوسط عرفوا منزلتو وقدره وجعموا محبتو قرة عيونيم وشغاف قموبيم واتباع سنتو

شعارىم ووقروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معو أثبتوا لو كل ما خص بو ربو من كريم الشمائل
وجميل الخصال وما فضمو بو عمى النبيين وسائر البشر أجمعين ،لكنيم لم يغموا فيو قيد شعرة ولم

يجاوزوا بو قدره فيو عبد اهلل ورسولو وخيرتو من خمقو وسيد ولد آدم الذي كان أعظم ما دعا إليو ىو

توحيد اهلل وتعريف الناس برب العالمين .وما يجب لو سبحانو عمى عباده من حقوق وما وعدىم بو

في اآلخرة فمم يستغيثوا بو عند الشدائد فصموات اهلل وسالمو عميو وجزاه عنا خير ما يجزي بو نبيا

عن أمتو.

بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني اهلل واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم أقول قولي
ىذا وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل وحده والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده وبعد:

أييا األحبة :إن الكثير من الناس في ىذه األيام يدعون محبة الرسول ولكن ىذا اإلدعاء ال حقيقة لو
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فترى الكثير ممن يزعمون محبتو أول المفرطين في الصالة التي ىي عماد الدين فتجدىم ال

يحافظون عمى الصموات في المسجد جماعة بل إن بعضيم ال يصمي إال في المناسبات أو في

الجمع واألعياد والبعض اآلخر ال يصمي مطمقا بل وال يعرف طريق المسجد.

فيل ىذا من المحبة؟ وآخرين تجدىم منحرفي السموك إلى درجة كبيرة فالشكل الخارجي ليم يدل عمى

تأبط فسقا وفجو ار فتجدىم في لباسيم ومشيتيم يتشبيون بالنساء أو بالمخنثين من
أن منيم من ّ
الرجال يتسكعون في الشوارع والطرقات كاألنعام بل ىم أضل والبعض منيم يحمق لحيتو يتشبو
بالمجوس والنصارى والييود فقد قال(( :حفوا الشوارب وأوفوا المحى وخالفوا المجوس والييود)).

من المعموم أنو قد مألت لحيتو وجيو الشريف ولم يثبت عنو أنو أخذ منيا شيء البتة .ومنيم من

يسبل ثوبو وبنطمونو إلى ما تحت الكعبين وقد ورد في إسبال اإلزار من الوعيد الشديد فقال (( :ثالثة
ال ينظر اهلل إلييم وال يكمميم وليم عذاب أليم :المسبل إ ازره ،والمنان ،والمنفق سمعتو بالحمف

الكاذب)) حديث صحيح.

واإلسبال يا أحبتي من الكبر ومن خصال المتكبرين فقد قال (( :واياك واسبال اإلزار فإن إسبال

اإلزار من المخيمة)).

وبعضيم يجاىر بشرب الدخان ال يستحي من أحد يؤذي كل من جالسو أو قاربو أو صمى بجواره

والدخان خبيث نص العمماء عمى تحريمو فيل ىذا من المحبة أم اإلدعاء؟ وبعضيم يبغض المتدينين

من الشباب الصالحين ويتندر بيم في المجالس ويستيزئ بيم وقد ترك معاداة الكافرين من العممانيين
والنصارى والييود وسخر جيده في معاداة الصالحين وىو مع ذلك يدعى محبة رسول اهلل .

وبعضيم يقيم الموالد ويحيييا ظنا منو أنو يفعل قربة وعمال صالحا وأن ىذا من محبة الرسول كال

واهلل ليس ىذا العمل من محبتو بل ىو بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار.

وبعضيم يأخذ من الدين شيء ويترك شيئا آخر ظنا منو أنو بالخيار يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء

ويفعل ما يشاء ويذر ما يشاء وقد ذم اهلل من يفعل ذلك فقال تعالى :أفتؤمنون ببعض الكتاب

وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد

العذاب وما اهلل بغافل عما تعممون .

إلى غير ذلك من التناقض واإلدعاء الكاذب في المحبة الصادقة فإن كنت صادقا فيما زعمتو فإن

المحب مطيع لمن أحبو.

فالحب أييا اإلخوة وان كان من أعمال القموب إال أنو ال بد وأن تظير آثاره عمى الجوارح قوال وفعال
ولما كان الحب أم ار يمكن أن يستتر وراء المزاعم ويقع في االشتباه كان البد من التمييز بين

الصادق فيو وبين الدعي الكاذب وبين من سمك في حبو لرسولو مسمكا صحيحا وبين من انحرف
حبو عن الصواب ،وقد جرت العادة أن الدعاوى ال تقبل إال ببينات ،فالبينة عمى من ادعى ولو
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يعطى الناس بدعواىم الختل ميزان الحق والعدل.

فمن عالمات محبة رسول اهلل :

أوال :طاعتو واتباعو :فاالتباع ىو دليل المحبة األول وشاىدىا األمثل وىو شرط صحة ىذه المحبة

واذا كان اهلل قد جعل اتباع نبيو دليال عمى حبو ىو سبحانو فيو من باب أولى دليل عمى حب النبي

 ،قال تعالى :قل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم قال ابن كثير رحمو اهلل:

(ىذه اآلية حاكمة عمى كل من ادعى محبة اهلل وليس ىو عمى الطريقة المحمدية بأنو كاذب في
دعواه في نفس األمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقوالو وأفعالو).

الثاني :تعظيم النبي وتوقيره واألدب معو ،وتعظيم النبي يكون بالقمب والمسان والجوارح.

فالتعظيم بالقمب ىو ما يستمزم اعتقاد كونو رسوال اصطفاه اهلل برسالتو وخصو بنبوتو وأعمى قدره،

وفضمو عمى سائر الخمق أجمعين كما يستمزم تقديم محبتو عمى النفس والولد والناس
ورفع ذكرهّ ،
أجمعين.

وأما التعظيم بالمسان فيكون بالثناء عميو بما ىو أىمو مما أثنى بو عمى نفسو أو أثنى عميو ربو من

غير غمو وال تقصير وأن يصمي عميو حين يذكر.

وأما التعظيم بالجوارح فيشمل العمل بطاعتو ،وتجريد متابعتو وموافقتو في حب ما يحبو ،وبغض ما

يبغضو والسعي في إظيار دينو ونصرة شريعتو والذب عنو وصون حرمتو.

الثالث :كثرة تذكره وتمني رؤيتو والشوق إلى لقائو وسؤال اهلل المحاق بو عمى اإليمان وأن يجمع بينو
يود رؤيتو بكل ما يممكون
وبين حبيبو في مستقر رحمتو وقد أخبر بأنو سيوجد في ىذه األمة من ّ
فأخرج مسمم في صحيحو عن أبي ىريرة أن رسول اهلل قال(( :من أشد أمتي لي حبا ،ناس يكونون
بعدي يود أحدىم لو رآني بأىمو ومالو)).

فيذا بالل عندما احتضر قالت امرأتو :واحزناه فقال( :بل وافرحتاه غدا نمقى األحبة محمدا وصحبو)

فمزج م اررة الموت بحالوة الشوق إليو .

رابعا :ومن مظاىر محبتو :محبة سنتو والداعين إلييا والمتمسكين بيا وأىل العمم الذين ليم في ىذا

الدين قدم صدق وسبق وىم الدعاة العاممون الذين يجوبون البالد طوال وعرضا يدعون إلى اهلل عمى
بصيرة.

خامسا :محبة قرابتو وآل بيتو وأزواجو وأصحابو.

ويتمثل ىذا في توقيرىم ومعرفة فضميم وحفظ حرمتيم ومكانتيم وبغض من أبغضيم أو آذاىم،
وحبيم ومعرفة قدرىم والثناء عمييم بما ىم أىمو.

ىذه عالمات محبتو أسأل اهلل عز وجل أن يجعمنا صادقين في ذلك ،وأحب أن أنبو إلى أنو يكثر

الذاىبون إلى المدينة المنورة حرسيا اهلل في ىذه األيام فأقول ليؤالء :يجب أن تصححوا النية أوال
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وذلك بأن ينووا زيارة المسجد النبوي ال القبر استناداً لقولو (( :ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد:

المسجد الحرام ،ومسجدي ىذا والمسجد األقصى)).

فإذا وصمتم إلى المدينة النبوية وأتيتم المسجد النبوي وأردتم الدخول فيقال عند الدخول :دعاء دخول

المسجد (أعوذ باهلل العظيم وبوجيو الكريم وسمطانو القديم من الشطيان الرجيم الميم افتح لي أبواب
رحمتك) ثم تصمي ركعتين تحية المسجد ثم تتجو نحو القبر فتسمم عمى رسول اهلل قائال( :السالم

عميك يا رسول اهلل) ثم تتجو نحو اليمين قميال موازيا لقبر أبي بكر فتقول :السالم عميك يا أبا بكر ثم
تتجو قميال نحو اليمين فتقول :السالم عميك يا عمر وال تقف تدعو متجيا إلى القبر ثم تخرج الزيارة

بيذه الكيفية مستحبة لمن قدم إلى المدينة قاصدا مسجد رسول اهلل  ،أو لمن كان يريد السفر من أىل

المدينة وىذا االستحباب مأخوذ من األحاديث العامة الواردة في فضل زيارة القبور ولم يثبت

بخصوص زيارة قبره حديث صحيح يحتج بو عند أىل العمم وأما حديث(( :من زار قبري وجبت لو

شفاعتي)) فيو حديث موضوع ال يحتج بو وحديث(( :من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن ازرني

في حياتي)) وىذا حديث منكر ساقط اإلسناد وحديث(( :من حج البيت فمم يزرني فقد جفاني)) ىذا
حديث موضوع ،وىناك بعض الناس يقف أمام القبر الشريف كييئة المصمي.

