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   نحو النبي صلى هللا عليه وسلم  اواجبن
   أُلقيْت في اإلماراتخطبة جمعة  

 

، من يهده هللا    ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
عبده    وأشهد أن حممدا    ،  ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ، ومن يضلل فال هادي له  فال مضلَّ له

   . فصلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ؛ ومبلغ الناس شرعه وأمينه على وحيه ورسوله وصفيه وخليله
 . فإن من اتقى هللا وقاه، وأرشده إىل خري أمور دينه ودنياه ؛ اتقوا هللا  : عباد هللاأما بعد 

املؤمنني نعم هللا    :  معاشر  نعمه   ال تستقصى  ، عديدة    كثرية ال حتصىعلينا    –جل وعال    -إن  ، وإن من أجل 
 -صلوات هللا وسالمه عليه  - انصحا  ، ومربيا    مشفقا  أمينا، ومعلما    ، وانصحا    كرمياسبحانه أن بعث فينا رسوال   

  ّللَاه   أَن َزلَ   قَد    ﴿تقيم  ، وضياء يهدي به هللا إىل طريقه املس  ، وحمجَّة  للسالكني  للعاملني  ، ورمحة    ونذيرا  أرسله بشريا  

ًرا  إِلَي كهم   بَي ِنَات    ّللاَِ   آيَاتِ   َعلَي كهم    يَت لهو  َرسهولً (  10)  ِذك  ِرجَ   مه  ِمنَ   الَصاِلَحاتِ   َوَعِملهوا  آَمنهوا  الَِذينَ   ِليهخ 

ُّم    َما  َعلَي هِ   َعِزيز    أَن فهِسكهم    ِمن    َرسهول    َجاَءكهم    لَقَد    ﴿  ،  [11-10]الطالق:﴾النُّورِ   إِلَى  الظُّلهَماتِ    َعلَي كهم    َحِريص    َعنِت

ِمنِينَ  ؤ  آيَاتِِه    ﴿ ،    [128]التوبة:  ﴾  َرِحيم    َرءهوف    بِال مه َعلَي ِهم   يَت لهو  م   ِمن هه َرسهوًل  ي ِيَن  هم ِ اْل  فِي  بَعََث  الَِذي  ههَو 

َمةَ َوإِن  َكانه  مه ال ِكتَاَب َوال ِحك  هه يِهم  َويهعَل ِمه بِين  َويهَزك ِ  .  [2]اجلمعة: ﴾ وا ِمن  قَب له لَِفي َضََلل  مه
، والواجب حنو هذا الرسول عليه الصالة والسالم    ومنة كبرية  يمة إن نعمة بعثة الرسول الكرمي نعمة عظ  :  عباد هللا
سالمه  بل وقفات يف بيان الواجب علينا حنو رسولنا الكرمي صلوات هللا و   -  عباد هللا  -، وهذه وقفة    كبريواجب   
صلى هللا عليه  وما هي احلقوق اليت على األمة حنوه    ؟   ما الواجب على من آمن به صلوات هللا وسالمه عليهعليه ؛  
 ؟ وسلم

  الَرسهولِ   َعلَى  َوَما   ﴿غ عن هللا كما قال هللا تعاىل:  اعتقاد أنه مبل     صلى هللا عليه وسلم  فمن اإلميان به:  عباد هللا  

كامال بال زايدة وال نقصان  اتما     بلغ دين هللا وافيا    صلى هللا عليه وسلمواعتقاد أنه  ،    [54]النور:   ﴾بِينه ال مه   ال بَََلغه   إِلَ 
كَ   َوّللَاه   ِرَسالَتَهه   بَلَغ تَ   فََما  تَف عَل    لَم    َوإِن    َرب ِكَ   ِمن    إِلَي كَ   أهن ِزلَ   َما  بَل ِغ    الَرسهوله   أَيَُّها  يَا  ﴿  ﴾   النَاِس   ِمنَ   يَع ِصمه

مَ   ﴿  :  وتبيينا قوله سبحانه   ، ومل ميت عليه الصالة والسالم حىت أنزل هللا جل وعال يف ذلك تنصيصا    [67]املائدة:  ال يَو 

َمل ته  ته  ِدينَكهم    لَكهم   أَك  ََلمَ  لَكهمه  َوَرِضيته  نِع َمتِي َعلَي كهم   َوأَت َمم  س  ِ  .  [3]املائدة: ﴾ ِدينًا اْل 
  ؛  غه والشريعة اليت جاء هبا هي شريعة اإلسالماعتقاد أن الدين الذي بل  :    -صالة والسالم  عليه ال   -به  ومن اإلميان  

ينَ   إِنَ   ﴿، قال هللا تعاىل:    دين هللا جل وعال الذي ال يقبل هللا دينا سواه ََلمه   ّللاَِ   ِعن دَ   الد ِ س  ِ ،    [19]آل عمران:  ﴾  اْل 
وعال: جل  س    َغي رَ   يَب تَغِ   َوَمن    ﴿  وقال  ِ ِخَرةِ   فِي  َوههوَ   ِمن هه   يهق بَلَ   فَلَن    ِدينًا  ََلمِ اْل  ]آل    ﴾  ال َخاِسِرينَ   ِمنَ   اْل 

 [ 85عمران:
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  حمحَمَّد    َكانَ   َما   ﴿:    اعتقاد أنه خامت النبيني فال نيب بعده كما قال هللا تعاىل:  ومن اإلميان به عليه الصالة والسالم  
ويف سنن أيب داود من حديث ثوابن، أن  ،    [40]األحزاب:  ﴾  النَّب ي  نيَ   َوَخامتََ   اّللَّ    َرسحولَ   َوَلك ن    ر َجال كحم    م ن    َأَحد    َأابَ 

ٌّ َوَأاَن َخامَتح النَّب ي  نَي اَل  قال: ))  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا   ابحوَن َثاَلثحوَن كحلُّهحم  يَ ز عحمح أَنَّهح َنيب  إ نَّهح َسَيكحونح يف  أحمَّيت  َكذَّ
َّ بَ ع    .  (( د يَنيب 

للعاملني ورمحة للناس   فهو عليه الصالة والسالم رسول    ؛  اعتقاد عموم رسالته:  ومن اإلميان به عليه الصالة والسالم  
تعاىل:    أمجعني قال هللا  َسل نَاكَ   َوَما   ﴿،  َمةً   إِلَ   أَر  والسالم   [107]األنبياء:  ﴾  ِلل عَالَِمينَ   َرح  الصالة  عليه  إنه  بل   ،
واجلنللثقلني  مبعوث   اإلنس  تعاىل    قال هللا  تَِمعهونَ   ال ِجن ِ   ِمنَ   نَفًَرا  إِلَي كَ   َصَرف نَا  َوإِذ    ﴿:    ،  آنَ   يَس    فَلََما  ال قهر 

وهه  ا قهِضيَ  فَلََما أَن ِصتهوا قَالهوا َحَضره ِمِهم   إِلَى َولَو  ن ِذِرينَ  قَو   . [29]األحقاف: اآلايت ﴾  مه
ص لى هللا فه و  ؛ له وكماله يف عبادة هللا والقيام أبعباء الرسالة على التمام والكمالاعتقاد فض هللا :  ومن اإلميان عباد

إ نَّ ودية، قال عليه الص الة والس الم: )) أفضل الناس طاعة هلل، وأكملهم عبادة وتقوى وإمياان وحتقيقا للعب  عليه وسلم
ّللَّ  َأانَ  م  اب  اكحم  َوأَع َلَمك  ح د   ﴿:  تع  اىل يف الق  رآن بقول  هوهل  ذا وص  فه هللا (( ،  أَت  ق  َ انَ  لَقَََ م   كَََ ي لَكََه ولِ  فََِ َوة   ّللاَِ  َرسََه  أهسََ 

و َكانَ   ِلَمن   َحَسنَة   جه مَ  ّللَاَ   يَر  ِخرَ  َوال يَو   .  [21]األحزاب: ﴾  َكثِيًرا ّللَاَ   َوذََكرَ  اْل 
عل ى ال نفس والنف يس، والوال د وتق دمي حمبت ه  ص لى هللا علي ه وس لمحمبته : ومن حقوقه عليه الصالة والسالم على أمته 

ص  لى هللا ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  رض  ي هللا عن  ه، ج  اء يف الص  حيحني ع  ن أن  س ب  ن مال  ك  والول  د والتج  ارة ول  ري ذل  ك
ن  َوال   د ه  َوَول َ د ه  َوالن  َّاس  َأمج َع   نيَ )):  علي  ه وس  لم ه  م    بَّ إ لَي    وَن َأح  َ ىتَّ َأك  ح دحكحم  ح  َ يح البخ  اري ، ويف ص  ح((  اَل ي   حؤ م نح َأح  َ

ُّ ))ق ال:    رض ي هللا عن هعن عمر ب ن اطط اب   اَل الن َّيب  ي فَ ق َ ن  نَ ف س   ء  إ الَّ م   ي  ل   ش َ ن  ك ح بُّ إ َ َّ م   وَل اّللَّ  أَلَن  َت َأح َ اَي َرس ح
َك  : ص  لى هللا علي  ه وس  لم ن  نَ ف س    َك م    بَّ إ لَي    وَن َأح  َ ىتَّ َأك  ح ي ب ي  َد ه  ح  َ الَ ، اَل َوال  َّذ ي نَ ف س    َن َواّللَّ  فَ ق  َ رح فَإ ن  َّهح اآل   ل َ هح عحم  َ

ي   ُّ ،  أَلَن َت َأَحبُّ إ َ َّ م ن  نَ ف س  َن اَي عحَمرح  صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل النَّيب  أوىل  صلى هللا عليه وس لمرسول هللا ؛ ((  اآل 
واق رأ ه ذا يف  ، ، وأن تق دم طاعت ه عل ى طاعت ك لنفس ك وجيب أن تقدم حمبت ه عل ى حمبت ك لنفس ك  بك من نفسك

يُّ  ﴿ ق  ال هللا تع  اىل :  الق  رآن ى النَبََِ لَََ ِمنِينَ  أَو  ؤ  ال مه ن   بََِ ِهم   مََِ أن  ه علي  ه الص  الة : ومع  ا اآلي  ة  ؛ [6]األح  زاب: ﴾ أَن فهسََِ
عل  ى  ، وطاعت  ه علي  ه الص  الة والس  الم مقدم  ة   فمحبت  ه مقدم  ة عل  ى حمبت  ك لنفس  ك ؛ ىل ب  ك م  ن نفس  كوالس  الم أو  

قدم يف احملبة عليه الصالة والسالم على النفس والوالد والولد والتجارة ولري ذلك من حماب ، وهو م  طاعتك لنفسك
ل   ﴿، قال هللا تبارك وتعاىل:   الناس انَ  إِن   قََه كهم   كَََ اؤه كهم   آبَََ اؤه َوانهكهم   َوأَب نَََ م   َوإِخََ  كََه َواجه يَرتهكهم   َوأَز  َوال   َوَعشََِ  َوأَمََ 

وَها شَ   َوتَِجاَرة    اق تََرف تهمه نَ تَخ  نََها  َوَمَساِكنه   َكَساَدَها  و  َضو  نَ   إِلَي كهم    أََحبَ   تَر  وِلهِ   ّللاَِ   مََِ اد    َوَرسََه ي َوِجهَََ بِيِلهِ  فََِ  سَََ

 .  [24]التوبة:﴾فَتََربَصهوا
عل  ى ك  ل  ، س  هلة   عى، ف  إن ال  دعاوى يس  رية عل  ى ك  ل لس  انجم  رد دع  وى ت  دَّ  ص  لى هللا علي  ه وس  لموليس  ت حمب  ة الن  يب 

ن ة يف الق رآن ، ولذلك عالم ة مبي   وصدقا ليست ابلدعاوى وإمنا بتحقيق احملبة حقا   - عباد هللا -ة ، وإمنا العب   إنسان
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ب كهمه   فَاتَبِعهونِي  ّللَاَ   تهِحبُّونَ   كهن تهم    إِن    قهل  ﴿:    قال هللا تعاىل بََِ ر    ّللَاه   يهح  م   َويَغ فََِ وبَكهم   لَكََه  -وهل ذا  ، [31]آل عم  ران: ﴾ ذهنََه
، واالنته اء عم ا  ، وتص ديقه فيم ا أخ ب طاعت ه فيم ا أم ر: فإن حقيقة حمبة الرسول عليه الص الة والس الم   -عباد هللا  

 إال مبا شرع عليه الصالة والسالم .  عبد هللا ، وأن ال يح   هنى عنه وزجر
ا التعب ري ع ن ليست من حمبة النيب عليه الص الة والس الم إح داث الب دع وإنش اء املخوع ات واأله واء ول و ك ان امل راد هب 

ر اَن ))، وقد قال عليه الصالة والس الم يف حديث ه الص حيح الثاب ت:   حمبة النيب عليه الصالة والسالم َدَث يف  أَم   ن  َأح   م َ
ن هح فَ هحَو َردٌّ   ((   َهَذا َما لَي َس م 
م  ن  ش  يءاء علي  ه ض  ف، إب الغل  و في  ه ورفع  ه ع  ن درج  ة العبودي  ة والرس  الة  ص  لى هللا علي  ه وس  لمول  يس م  ن حمب  ة الن  يب 

، وملا مسع الن يب علي ه الص الة والس الم  سواء يف الربوبية أو األلوهية أو األمساء والصفات  ؛  خصائص هللا تبارك وتعاىل
،  مس  ع رج  ال يق  ول: م  ا ش  اء هللا وش  ئت ؛ متك  اثرة يف أحادي  ث كث  رية ونص  و    ر م  ن أش  د التح  ذيربع  ا الغل  و ح  ذ  

ا  ل  قح   ؟  ن د ا  ّلل َّ    َأَجَعل تن  ))فغضب عليه الصالة والسالم وقال:   اءَ   م َ َدهح   اّللَّح   ش َ ن فتق وال اننش دتح  جاريت ان، ومس ع ((  َوح  
ٌّ  َوف يَنا" :   َذا أَمَّا: ))  فغضب عليه الصالة والسالم وقال"  َلد   يف   َما يَ ع َلمح  َنيب  ا،  تَ قحول حوهح  فَ اَل  ه َ ا يَ ع لَ مح  م َ  إ الَّ  ل َد   يف   م َ
ا  تحط  رحو     اَل )):    صلى هللا علي ه وس لمال  وق(( ،    اّللَّح  اَرى َأط  َرت    َكم َ ى النَّص َ ر ميََ  اب  نَ  ع يس َ َا  م َ  َعب  دحهح  فَ قحول حوا َعب  د   َأانَ  فَإ من َّ

ولحهح  م  َوال غحل  حوَّ ))، وق  ال علي  ه الص  الة والس  الم: ((  َوَرس  ح ك  ح ل غحل  حو   ، إ ايَّ ب  َلكحم  اب  اَن ق   َ ن  ك  َ وج  اء ، ((   يف  ال  د  ين  فَإ من  ََّا َهل  ََك م  َ
، ب ل إن ه  ص لى هللا علي ه وس لمفليس ت م ن حمبت ه يف ش يء الغل و في ه   -:  عباد هللا-ا أحاديث كثرية  ععنه يف هذا امل

ود   َعلَ ى  اّللَّ    َلع نَ ةح ))يف حلظاته األخرية وأنفاسه األخرية مسعته أم املؤمنني عائش ة رض ي هللا عنه ا يق ول:   ارَ  ال يَ ه ح  ىَوالنَّص َ
دَ  أَن ب َيائ ه م   ق حبحورَ  اَّتََّذحوا  (( . َصنَ عحوا َما ُيحَذ  رح ))  قالت عائشة رضي هللا عنها:((  َمَساج 

 ﴿، قال هللا تبارك وتعاىل:    نصرته وتعزيره وتوقريه:    صلى هللا عليه وسلمومن اإلميان به وحقه على أمته    عباد هللا :
َسل نَاكَ   إِنَا بَش ِ   َشاِهًدا  أَر  ِمنهوا(  8)  َونَِذيًرا  ًراَومه وهه   َوَرسهوِلهِ   بِاّللَِ   ِلتهؤ  ره وهه   َوتهعَز ِ وهه   َوتهَوق ِره َرةً   َوتهَسب ِحه   بهك 

 . صلى هللا عليه وسلم: حمبته واحوامه  وتوقريه . ، وتعزيره عليه الصالة والسالم: نصرته [9]الفتح: ﴾ َوأَِصيًَل 
وهه   بِهِ   آَمنهوا  فَالَِذينَ   ﴿، قال هللا تبارك وتعاىل:    ابالتباع  رآن مقروان  وقد جاء   عباد هللا   ذكر النصرة يف الق   َوَعَزره

وهه  ونَ   ههمه   أهولَئِكَ   َمعَهه   أهن ِزلَ   الَِذي  النُّورَ   َواتَبَعهوا  َونََصره ف ِلحه علم أن النصرة   عباد هللا ، وهبذا يح   [157]األعراف:  ﴾  ال مه
اقتداء ابلرسول الكرمي عليه الصالة والسالم، وأن يكون هنج اإلنسان يف النصرة هنج    البد فيها من اتباع وائتساء و 

، وإمنا هي    تبع، أو أمور حتدث وتنشأ تح   ، فليست النصرة أهواء    املهاجرين واألنصار ومن اتبعهم من السلف األخيار
 .  بهذا ينال العبد الفالح يف الدنيا واآلخرة، ف بقيود الشريعة وآداب اإلسالم فيما أييت اإلنسان ويذر دين هللا والتزام  

، وأن يوف  قنا حملبة   وصدقا  نسأل هللا جل وعال أبمسائه احلسا وصفاته العال أن جيعلنا أنصار ا هلل ولرسوله ودينه حقا  
الكرمي حمبة   والولد   نبيه  والوالد  والنفيس  النفس  به    مقدمة على حمبة  يوفقنا التباعه واالقتداء  عليه   صلى، وأن  هللا 

الدعاء  ؛  ، وأن ُيشران يف زمرته وحتت لوائه  وسلم تبارك وتعاىل مسيع  الرجاء  إنه  ، وهو حسبنا ونعم    ، وهو أهل 
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 الوكيل. 
 

 اخلطبة الثانية : 
، وأشهد    ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ، واسع الفضل واجلود واالمتنان  احلمد هلل عظيم اإلحسان

 .   صلى هللا وسلم عليه وعلى آله أصحابه أمجعني  ؛  ده ورسولهعب أن حممدا  
   . وراقبوه يف السر   والعالنية مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه اتقوا هللا تعاىل  :عباد هللاأما بعد 
يد األقوال،  يها األعمال وصاحل الطاعات وسد تحقدَّم فلآلخرة ومزرعة    أن هذه الدنيا ميدان    -رعاكم هللا    -واعلموا  

 ومتا على هللا األما  .  ، والعاجز من أتبع نفسه هواها فالكيس من عباد هللا من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت
إَِن ّللَاَ َوَمََلئَِكتَهه    ﴿   على حممد بن عبد هللا كما أمركم هللا بذلك يف كتابه فقال:  -رعاكم هللا    -وصلوا وسلموا  

ً يهَصلُّوَن َعلَى النَبِ  ِليما وا تَس  ِ يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنهوا َصلُّوا َعلَي ِه َوَسل ِمه  صلى هللا عليه وسلم وقال  ،    [٥٦األحزاب:]﴾    ي 
َا  َعَلي ه    اّللَّح   َصلَّىَصالة     يَّ َعلَ   َصلَّى  َمن  ))  :   ر ا  هب  ة  وجاء عليه الصالة والسالم احلث من اإلكثار من الصال   ،   ((َعش 

إ  أحب الصالة والسالم على رسول هللا يف  "  ها، وهلذا قال الشافعي رمحه هللا:  ومي ليلة اجلمعة و والسالم عليه يف
 . "   ، ويف ليلة اجلمعة ويومها أحب إ  كل وقت وحني

، وابرك على حممد   اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد
وارض اللهم عن اطلفاء الراشدين األئمة   ا ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد.وعلى آل حممد كم

، وارض اللهم عن الصحابة    ، وأيب احلسنني علي  ، وعثمان ذي النورين  أيب بكر الصديق، وعمر الفارق  ؛  املهديني
 نك وكرمك وإحسانك اي أكرم األكرمني. أمجعني، وعن التابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وعنا معهم مب

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، 
، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك حممد صلى   ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين اي رب العاملني

عليه وس اللهم من  هللا  إان جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك  اللهم  يعجزونك،  فإهنم ال  الدين  عليك أبعداء  اللهم  لم، 
اللهم آمنا يف أوطاننا وأصلح أئمتنا ووالة أموران، واجعل واليتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك اي رب   شرورهم.
 . العاملني

أنت أنت خري من زكاها،  تقواها، زكها  نفوسنا  والعفة   اللهم آت  والتقى  اهلدى  نسألك  إان  اللهم  وليها وموالها، 
، وأصلح لنا آخرتنا اليت   ، وأصلح لنا ديناان اليت فيها معاشنا  اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمران  .  والغا

ننا وألف بني ، اللهم أصلح ذات بي  لنا من كل شر   ، واملوت راحة    لنا يف كل خري  ، واجعل احلياة زايدة    فيها معادان
السالم   سبل  واهدان  النور،  قلوبنا  إىل  الظلمات  من  أمساعنا    وأخرجنا  يف  لنا  وابرك  وذرايتنا ،  وأزواجنا    وأبصاران 
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اللهم الفر    .   ، سره وعلنه  ، أوله وآخره  دقه وجله   ؛   ، اللهم الفر لنا ذنبنا كله  ، واجعلنا مباركني أينما كنا  وأموالنا
 ما أسرران وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت.لنا ما قدمنا وما أخران و 

ربنا إان ظلمنا أنفسنا    .  اللهم الفر لنا ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات 
حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم    ربنا آتنا يف الدنيا  .  وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اطاسرين

العاملني،  احلمد هلل رب  أن  بطن، وآخر دعواان  ما  منها  ما ظهر  والفنت كلها  والزالزل واحملن  والواب  الغال  عنا  ارفع 
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 
 


