خُطُبُةُُالجُمعُةُُبُاللُغُةُُالعُرُبُيُةُ
التُارُيخُ2٠22-2-25ُ:

أيُهاُالُحضورُالُكرامُ!ُ ُ

المُوُضُوعُُ:ليلةُاْلسراءُوالمعُرُاجُ

ظرُ ُإلىُ ُالمبادئُالخًلقيةُالعالميةُالتاليةُالتي ُجاءُ
هياُبناُنُنُ ُ

بســــــــــــــــــــــم ه
ُاّللُالرح همنُالر ۪حيمُ ُ

سورةُ اْلسراءُُُْ» :لُ تجعلُ معُ ه
اّللُ ا هل اهاُ هاخرُ فتقعدُ مذمو اماُ
۪ٓ
مخذوْلا ُ۟﴿ُ﴾22وق هضىُربكُاْلُتعبد۪ٓواُاْلُاياهُوبالوالدينُاحسانا ۜاُ

ّللُُتُعُالىُُُفُيُالقُرُآنُ ُالكُرُيمُ » :سبحانُال ۪ذ۪ٓي ُاس هرىُبعبد ۪هُ
قُالُ ُا ه ُ
ليًلا ُمنُالمسجدُالحرامُالىُالمسجدُاْلقصاُال ۪ذيُباركناُحولهُ

لنريهُمنُ هاياتن ۜاُانهُهوُالس ۪ميعُالب ۪صيرُُ«ُ 1.

ُاّللُصل ه
وُقالُرسول ه
ىُاّللُعليهُوسل ُمُ […]ُ » :وجعلت ُقرةُعينىُ
فىُالصًلةُ «ُ 2ُ.
أماُبعدُ،أُيُهُاُاْلُخُوُةُُالُكُرُامُُ،وُالُخُوُاتُُالُكُرُيمُاتُ!ُ ُ

بهاُ النبيُُُصلىُ ه
لُُفيُ
لُُمُفُصُ ٍُ
اّللُ عليهُ وسلمُُُوالمذكورةُُُبُشُكُ ٍُ

فُوْلُ
اماُيبلغنُعندكُالكبرُاحدهم۪ٓاُاوُكًلهماُفًلُتقلُلهم۪ٓاُا ٍ ُ

تنهرهماُوقلُلهماُقوْلا ُك ۪ري اماُ﴿ُُ﴾23واخفضُلهماُجناحُالذلُمنُ
الرحمةُوقلُربُارحمهماُكماُربيا ۪نيُص ۪غي ار ۜاُ﴿ُ﴾24ربكمُاعلمُ

بماُ ۪فيُ نفوسك ۜمُ انُ تكونواُ صال ۪حينُ فانهُ كانُ لًُلوا ۪بينُ غفو اراُ
﴿ ُ﴾25و هاتُ ذاُ القر هبىُ حقهُ والمس ۪كينُ وابنُ الس ۪بيلُ وْلُ تبذرُ

بعدُ فتر ٍةُ منُ الظلمُ الكبيرُ منُ المشركينُ المكيين ُ،أصبحُتُُ

ينُ وكانُُُُ
تب ۪ذي اراُ ﴿ ُ﴾26انُ المبذ ۪رينُ كان۪ٓواُ اخوانُ الشي ۪
اط ۜ

ات ُ.أدىُ ذلكُ إلىُ تدُهُورُ
مقاطعةُ المسلمينُ لمدةُ ثًلثُ سنو ٍ

ربكُترجوهاُفقلُلهمُقوْلا ُميسو اراُ﴿ُ﴾28وْلُتجعلُيدكُمغلول اةُ

الُحالةُ سيئُ اُةُُبالنسبةُ للمسلمينُ فيُ مكُةُُ.وُفيُ مكُةُُُ،تمُتُُ

الشيطانُ لرب ۪هُ كفو اراُ ﴿ ُ﴾27واماُتعرضنُعنهمُُ ابتغ۪ٓاءُ رحم ٍةُمنُ

العًلقاتُاْلنسانيُةُوالتجاريُةُ.وبعدُانتهاءُالمقاطعةُ،توفيُعمهُ

ا هلىُعنقكُوْلُتبسطهاُكلُالبسطُفتقعدُملو اماُمحسو اراُ﴿ُ﴾29

اّللُ
خديجةُ ُالتيُأحبهاُكثي اراُ .وُبعدُهذهُالسنواتُالصعبةُُ،قُدم ُ ه ُ

ب ۪صي ار ۟اُ﴿ُ﴾3٠وْلُتقتل۪ٓواُاوْلدكمُخشيةُامًل ٍ ۜقُنحنُنرزقهمُواياك ۜمُ

اّللُصل ه
الجزءُالولُمنهُمُاُ،هوُرحلة ُرسولُ ُ ه
ىُاّللُعليهُوسلمُ ُمنُ

ساءُس ُ۪بيًلا ُ﴿ُ﴾32وْلُتقتلواُالنفسُال ۪تيُحرم ه
و ۪ٓ
ُاّللُاْلُبالح ۜقُومنُ

لبُُاُلُذيُ كانُ يساعدُ الرسولُ دائ اما ُ،ثمُ توفيتُ زوجتُهُ
أبوُ طا ٍ

انُ ربكُ يبسطُ الرزقُ لمنُ ي ۪ٓ
شاءُ ويُقد ۜرُ انهُ كانُ بعباد ۪هُ خ ۪بي اراُ

لحبيبهُ محم ٍدُ مصطفىُ شي ائاُ رائ اعاُُ:ليلةُ اْلسراءُ والمعراجُ.

انُقتلهمُكانُخط اـاُك ۪بي اراُ﴿ُ﴾31وْلُتقربواُالز هن۪ٓىُانهُكانُفاحش اۜةُ

المسجدُ الحرامُ فيُ مُكُةُُُالمكرمةُ إلىُ المسجدُ القصىُ فيُ

لُُُُُُُ
قتلُ مظلو اماُ فقدُ جعلناُ لولي ۪هُ سلطانااُ فًلُ يسرفُ فيُ القت ُۜ

أُيُهُاُالُمُسُلُمُونُُ،وُالُمُسُلُمُاتُ!

ح هتىُ يبلغُ اشدهُُۖ واوفواُ بالعه ِۚدُ انُ العهدُ كانُ مس ُ۫ؤْلا ُ ﴿ُُُُُ﴾34

القدسُ،والتيُتسمىُ"اُْلسراءُ"ُ .

انهُكانُمنصو اراُ﴿ُ﴾33وْلُتقربواُمالُالي ۪تيمُاْلُبالُ ۪تيُهيُاحسنُ

أماُ الجزءُ الثانيُ منُ ليلةُ اْلسراءُ والمعراج ُ،فهوُ صعودُ النبيُ

يمُ هذلكُ خي ٌرُ
واوفواُ الكيلُ اذاُ كلتمُ وزنواُ بالقسطاسُ المست ۪ق ۜ

"المعراجُ"ُُ.خًللُ المعراجُُ،أوحيتُُُآيتُانُُُأُخيرتُانُ منُ سورةُ

والبصرُ والفؤهادُ كلُ او۬ هل۪ٓئكُ كانُ عنهُ مس ُ۫ؤْلا ُ ﴿ ُ﴾36وْلُ تمشُُُُُُُُُ

منُ المسجدُ القصىُ إلىُ السماءُ ُ.وهذاُ الصعودُ يسمىُ

واحسنُ تأ ۪ويًلاُُُ﴿ ُ﴾35وْلُ تقفُ ماُ ليسُ لكُ ب ۪هُ عل ٌۜمُ انُ السمعُ

البقرةُعُلىُ ُالنبي .هديةٌُأخرى ُعظيم ٌُة ُللمسلمينُُ ،هيُالصًلةُ

فيُ اْلرضُ مر اح ِۚاُ انكُ لنُ تخرقُ اْلرضُ ولنُ تبلغُ الجبالُُُُُُُُُ

اتُفيُاليومُ.
المفروضةُالتيُنؤديهاُخمسُمر ٍ
ْلسراءُ.1ُ/17ُ،
 1سورةُا ُ
ُ2سننُالنسائيُ،كتابُعشرةُالنساءُ،الحديثُرقمُُ .1

طوْلا ُ﴿.ُ«ُ﴾37
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3

سورةُاْلسراءُ.37-22ُ/17ُ،

خُطُبُةُُالجُمعُةُُبُاللُغُةُُالعُرُبُيُةُ
أُيُهُاُالُمُؤُمُنُونُُوُالُمُؤُمُنُاتُ!ُ ُ
سنتذكرُليلةُاْلسراءُوالمعراجُمساءُالحدُُ27منُفبرايرُُ،2٠22

بإذن ه
يباُمنُالهجرةُ.هياُ
امُونص ٍفُتقر ا
ُاّللُ.وقعُهذاُالحدثُقبلُع ٍ

اّللُ صلىُ ه
بناُُنُتُبُعُُُالمبادئُُُالخًلقيةُُُالتيُ أعلنهاُُالرسولُُُ ه
اّللُ
عليهُ وسلمُُُ.بهذهُ الطريقة ُ،يمكنُ ضمانُ السًلمُ فيُ المجتمعُُ.
وكذلكُ،يُمكنُأنُتصبحُهذهُالطريقةُُوسُيلُةُُالسعادةُالبديةُفيُ
اْلخرةُُ.إنُ أعظمُ مهمتناُ هيُ إحياءُ هذهُ المبادئُ الخًلقيةُُ.
وبهذهُُ ُالطريقة ُ،سيصلُ جمالُ ونورُ اْلسًلمُ إلىُ البشريةُُُُُُُ
كاف اُةُُ.سأختُمُ خطبتيُ بدعاءٍُُفيُُآخرُ اْليةُُُالُكريمةُُُمنُ سورةُ

البقرةُ » :ربناُ ْلُ تؤاخذن۪ٓاُ انُ ن ۪سين۪ٓاُ اوُ اخطأن ِۚاُ ربناُ وْلُ تحملُ

علين۪ٓاُاص اراُكماُحملتهُعلىُال ۪ذينُمنُقبلن ُِۚا ُربناُوْلُتحملناُماُ
ْلُطاقةُلناُب ۪ ِۚهُواعفُعناُ۠واغفرُلناُ۠وارحمناُ۠انتُمو هليناُفانصرناُ

علىُالقومُالكاف ۪رينُُ«ُ4ُ.آمينُُ .
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ُاُلُمُتُرُجُمُُ:أُحُمُدُبُولُوت
الُوقفُُاْلُسًُلُمُيُُالُهُولُنُدُيُ ُ
 4سورةُالبقرةُ.286ُ/2ُ،

ُ

