
  الدالئل العشرة على ِعظم قدر المصطفى: موضوع الخطبة

  األولىالخطبة 

َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلٰـ اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، 

  .ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

  ).ْسِلُمونيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ (

ُهمَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجاًال َكِثرياً يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).ِقيباَوِنَساء َواتـَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قـَْوًال َسِديداً (

 ).اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور  فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلديأما بعد، 

  .حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

اهللا أكرم هذه األمة باختيار خري خلقه ليكون نبيا هلا  واعلموا أنتعاىل، اتقوا اهللا : أيها املسلمون

وهلذا فإنه أثـَّـــر  ،ُخُلقا وِعلما وعمال فكان حبق خري الناس ،)صلى اهللا عليه وسلم(وهو حممد  ،ورسوال

ولن  فهو حبق رجل عظيم مل يأِت الزمان مبثله مطلقا ،يف جنها وإنسها وحىت �ائمها ،يف الدنيا بأسرها

 ،بل هي عامة جلميع اجلوانب ،حمصورة جبوانب معينة) صلى اهللا عليه وسلم(وليست عظمة النيب  ،يأيت

 :فمنها ،كل دليل خمتلف عن اآلخر  ،الـِمـئـة دليلعلى  تزيد على ِعـَظم قدرهواألدلة 

 اصطفاء اهللا له واختياره له من بني سائر الناس ليقوم بأعباء الرسالة، قال اهللا تعاىل لنبيه حممدٍ  .1

  وأرسلناك للناس رسوال. 

 .أن اهللا تعاىل مجع له بني النبوة والرسالة ومن دالئل ِعَظِم قدره  .2

 نوح ؛أنه من أويل العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل مخسة م قدره ومن دالئل عظ .3

  .والسالم ، عليهم الصالةوإبراهيم وموسى وعيسى وحممد



قد ذكر ابن و ما اختصه اهللا به من اآليات الكثرية الدالة على نبوته،  ومن دالئل عظم قدره  .4

أ�ا تزيد على األلف، وهذا من رحـمة اهللا  1»إغاثة اللهفان«القيم رمحه اهللا يف آخر كتابه 

 .، وقاطًعا حلجة من خالفه بعباده، ليكون ذلك أدعى لالقتناع واإلميان بنبوته 

أن اهللا اختصه بآية خالدة مستمرة من حني بُِعث إىل يوم القيامة،  ومن دالئل عظم قدره  .5

م، أما القرآن فمعجزة خالدة إىل انقضت مبو� قدوهي القرآن الكرمي، فإن آيات األنبياء قاطبة 

ما ِمن : قال فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  أن يرث اهللا األرض ومن عليها،

األنبياء من نيب إال قد أُعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي أُوتيت وحيا 

 2.ةأوحى اهللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيام

أن اهللا أنزل عليه أحسن شرائعه، وجعلها مشتملة على ما اشتملت  ومن دالئل عظم قدره  .6

 .عليه مجيع الكتب السماوية من الشرائع احلسنة وزيادة

 .أن اهللا أوحى إليه بالسُّنة، وهي املتضمنة لتفاصيل الشريعة ومن دالئل عظم قدره  .7

ــهم، بينما أرسل غريه من ــــهم وِجـــــنِّ كافة، إنـــسِ ن اهللا أرسله للناس  أ ومن دالئل عظم قدره  .8

﴿وما وقال تعاىل إخوانه األنبياء إىل أقوامهم خاصة، قال تعاىل ﴿وأرسلناك للناس كافة﴾، 

وإذا صرفنا إليك  عن استجابة اجلن لدعوة النيب أرسلناك إال رمحة للعاملني﴾، وقال تعاىل 

 ا حضروه قالوا أنصتوا فلما ُقِضي ولوا إىل قومهم منذريننفرا من اجلن يستمعون القرآن فلم

  .يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب أليمإىل قوله 

 .فهو الذي مسعوه يقرأ القرآن،  وداعي اهللا املذكور يف اآلية هو النيب حممد 

 3.أحمر وأسودكان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل كل :  وقال 

  .أراد باألسود واألمحر مجيع العامل

أن اهللا تعاىل ختم به النبوات والرساالت، وهلذا مسي خبامت النبيني،  ومن دالئل عظم قدره  .9

  .وخاتم النبيينما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا قال اهللا تعاىل 

إن مثلي ومثل األنبياء :  قال النيب : قال ماوعن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه

من قبلي كمثل رجٍل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع لَــــــبِـــــنَــــٍة من زاوية، فجعل الناس يطوفون 

 هال ُوِضعت هذه اللـبِــنَــة؟: به ويَعجبون له ويقولون
                                                 

 . 1107ص  1
 .، واللفظ ملسلم)152(ومسلم ) 4981(رواه البخاري  2
  .عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه) 521(رواه مسلم  3



  4.وأنا خاتم النبيينــــــبِـــــنة، فأنا اللَّ : قال

كما قال تعاىل ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾،   ،أّن اهللا رفع ذِكره َرفعا عظيما ومن دالئل عظم قدره  .10

، »أن حممدا رسول اهللا أشهدو أشهد أن ال إلـٰه إال اهللا، «فجعل امسه جزءا من شهادة التوحيد، 

يف  –األذان واإلقامة واخلطب ويف الصالة  ، يفوال يذكر اهللا تعاىل إال وذكر معه النيب 

ي يف كل مكان من دوِّ يُ  كر النيب وكثري من األذكار واألدعية، فذِ  - التشهد والتحيات 

كما قال حسان ،  ويُثىن عليه األرض، وليس بشر يف الدنيا يُذكر ويُـثىن عليه كما يذكر النيب 

 :بن ثابت رضي اهللا عنه

  أشهدُ  املؤذنُ  إذا قال يف اخلمسِ   إىل امسه النيبِّ  اسمَ  هُ لٰـ اإل مَّ ضَ وَ 

  فذو العرش حمموٌد وهذا حممدُ     هُ ــــلَّ جِ ــيُ ـــوشقَّ له من امسه لِ 

ِعظم قدر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي كثرية، تزيد على أيها املسلمون، هذه عشرة دالئل على 

  .كما قدمنااملِئة

العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول قويل هذا بارك اهللا يل ولكم يف القرآن 

  .إنه هو الغفور الرحيم ،واستغفر اهللا يل ولكم فاستغفروه

  الخطبة الثانية

  :بعدأما احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، 

الطعن يف عرضه، ِمـمَّـن شتمه، أو ، ب التعدي على جناب املصطفى  ؛فإن من أفحش القول وأقبحه

، )إن شانئك هو األبرت(أوضح القرآن بغضهم لإلسالم وأهله، فمثل هؤالء ينطبق عليهم قول اهللا تعاىل 

  .إن مبغضك ومبغض ما جئت به من اهلدى والنور، هو املنقطع أثره، املقطوع من كل خريأي 

 ،موا عليه زاد إقبال أقوامهم على اإلسالموإن من مكر اهللا �ؤالء الذين ميكرون باإلسالم أ�م كلما �ج

اإلسالم، وصدق إىل يف الدعوة عندهم يف بالدهم ليعرفوا احلقيقة من مصادرها، وزاد نشاط املسلمني 

  .)ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون(اهللا إذ يقول 

استدراج املسلمني وإثار�م ألن يستعملوا  وناملسلمون إىل أن الكفار يريد نَ ومع هذا فينبغي أن يفطَ 

 وأهلهانظروا إىل اإلسالم (هية والتخريب، حىت إذا وقعوا يف ذلك قالوا ألقوامهم والعنجَ والطيش العنف 

فال ، فاحلذر احلذر، عن سبيل اهللالناس  ، مث نشروا مظاهر ختريبهم يف إعالمهم ليصدوا )ماذا يفعلون

رد األمر إىل أهل الصرب وضبط النفس، و يف الفنت، بل الواجب هو  ينبغي أن يتصدر خفاف العقول

                                                 
4
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 2286(، ومسلم )3535(رواه البخاري  



فرصة توا على أعدائهم وِّ فَ ليُـ العلم واخلربة، واستثمار احلدث يف الدعوة إىل اهللا ورد الشبهات املثارة، 

  .)وال يستخفنك الذين ال يوقنون(قال اهللا تعاىل وتتحول احملنة إىل منحة بإذن اهللا، ، الكيد �م

للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ اإن (فقال  اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيممث 

إن من أفضل أيامكم  :وسلمالنيب صلى اهللا عليه  وقال، )تسليمايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

من  فأكثروا عليَّ ، 6عقة، وفيه الصَّ 5ض، وفيه النفخةــــآدم عليه السالم، وفيه قُبِ  قلِ يوم اجلمعة، فيه خُ 

وارض عن  ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد ، اللهم7)الصالة، فإن صالتكم معروضة علي

  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ارض عن التابعني ، و أصحابه اخللفاء

الشرك واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك  اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل

  .أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا يف أوطاننا،  .املوحدين

  .كيده يف حنره  وردله يف نفسه، شغَ االلهم من أرادنا وأراد اإلسالم واملسلمني بشر ف

عن بلدنا  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزالزل واحملن وسوء الفنتوالزناعنا الغالء والوباء والربا  ادفعاللهم 

   .هذا خاصة، وعن سائر بالد املسلمني عامة يا رب العاملني

  .اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة على رعاياهم

الوباء إنا مسلمون، اللهم ارفع عنا الوباء إنا اللهم ارفع عنا الوباء إنا مسلمون، اللهم ارفع عنا 

  .مسلمون

  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

  .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

يف مدينة  ،1442م لعا ربيع األولمن شهر  الثالث عشرماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  اجلبيل، يف اململكة العربية السعودية

                                                 
  .أي النفخة الثانية يف الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو الـَمـلك الـُمـوَكل بالنفخ يف الصور، فيقوم اخلالئق من قبورهم 5
  .لصور، وبني النفختني أربعون عاماأي ُيصعق الناس يف آخر احلياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األوىل يف ا 6
  ).16162(برقم » املسند«وحمققو ، »صحيح أيب داود«، وصححه األلباين يف وغريه )4/8(أمحد  رواه  7
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