خُطُبُةُُالُجُمُعُةُُبُاللُغُةُُالُعُرُبُيُةُ

ُ

اُل ُتارُيخُُ7 :اوكتوبرُُ٢٠٢٢م11–.ربيعُالُولُُ1444هُ.

المسلم؟ُإنهُالنبيُالمباركُالذيُتتجسدُفيهُالفضائلُمثلُالحبُ

ضوعُُ:مولدُالنبي (صليُاهللُعليهُوسلم) ُ
اُلُمُوُ ُ

وُالرأفةُ وُالرحمةُ واْلخَلصُ والوفاءُ والشجاعةُ والفراسةُ فيُ

بســــــــــــــــــــــمُاهللُالرحمنُالر ۪حيمُ

شخصهُ.هوُالذيُبلغناُالُقرآنُُوعلمناُالقرآنُعمليًّاُ.نبيناُالحبيبُ

قُالُُُاهللُُُتُعُالىُُُفُيُ القُرُآنُُُالكُرُيمُ :لقدُ منُ اهللُ علىُ المؤمنينُ اذُ

هوُالذيُيخبرناُعنُمعنىُاْليمانُوُعلمناُمواجبُاْليمانُ ،شروطُ

بعثُفيهمُرسوالً ُمنُانفسهمُيتلواُعليهمُاياتهُويزكيهمُويعلمهمُ

اْلسَلم ُ،العباداتُ االتيُ منُ الصَلةُ إلىُ الصومُُ،ومنُ الحجُ إلىُ

بينُ 1.وُقالُرسولُ
الكتابُوالحكم َۚةُوانُكانواُمن ُقبلُلفيُضَل ٍلُم ٍُ

الزكاة ُ،كيفُ نؤديها ُ.هوُ الذيُ علمناُ كيفُ نكونُ إنسانًاُ صال ًحاُ

اهللُ صلىُ اهللُ عليهُ وسلمُُُ:منُ أطاعنيُ فقدُ أطاعُ اهللُ ومنُ عصانيُ
فقدُعصىُاهللُومنُأطاعُأميريُفقدُأطاعنيُومنُعصىُأميريُفقدُ

وعبدًاُ صال ًحاُ ومؤم ًناُ كامَلً  ُ.إنُ مفتاحُ السَلمُ والمنُ فيُ هذاُ
العالمُ والسعادةُ البديةُ فيُ اْلخرةُُ هوُ معرفتهُ وُفهمهُ ُ،واتخاذهُ

عصانيُ ٢.

نموذ ًجاُ،وُأُنُنحياُحياةًُبإمتثاله(ص)ُ .

أيهاُُالمؤمنونُالعزاءُ! ُ

أعزائيُالمسلمينُ! ُ

اليوم؛ُُيومُ الجمعة ُ،عيدُ المؤمنين ُ.هذهُ الليلةُ هيُ ليلةُ مولدُ

كما ُهوُالحالُفيُكلُعا ٍُمُ،ينظرُإلىُالسبوعُيعتبرُالسبوعُالذيُ

النبي(ص)ُ ُ.الذيُبلغُالإلسَلمُوُالحقُوُالحقيقةُمرشدناُاليُطرُيقُ

يليُالليلةُُالمُولديةُُعلىُأنهُأسبوعُمولدُالنبي(ص)ُفيُُهذاُالعامُ.

الُ أسوةٌُ حسنةٌُ لنا؛ُ هذهُ الُيلةُُُليلةُُوالدةُ نبيناُ
الجنةُ وُبكلُ ح ٍ

حددتُ رئاستناُ موضوعُ أسبوعُ مولدُ النبي(ص)ُ لهذاُ العامُ بأنهُ

حبيبناُمحم ٍد(ص)ُ،وذكرىُسنوي ٌة ُلتشريفُمحم ٍدُالمصطفيُ(ص)ُ

"نبينا(ص) ُ،المسجدُ وُاْلرشاد" ُ.فيُ هذاُ السبوعُ سنحاولُُُوُنُجهدُ

إلىُالعالمُ.الحمدُهللُربناُالعظيم ًّ
ُالذيُكرمُناُوُشرفناُبكونناُأمةُ

التعرفُعلىُنبينا(ص)ُوفهمهُبشك ٍلُأفضلُالذيُقالُاهللُتعالىُلناُ

والصَلةُوالسَلمُعلىُرسولُاهللُ،وعلىُآلهُوصحبهُُ،أرسلهُاهللُربناُ

اجاُم ۪ني ًراُ 3.
وداع ًياُالىُاهللُباذن ۪هُوسر ً

أيهاُُالمؤمنونُالعزاءُ! ُ

علىُ طريقُ الخيرُ  ُ،ونذي ًراُ علىُ الباطل ُ،وشخصيتهُ التيُ نقلتُ

يُُجوهرهُ حس ٌنُ ذاتهُ حس ٌنُ وُكَلمهُ حس ٌنُ.
خاتمُ االنبياءُ ُ،الُذ ُ

ُۙ ﴿ُُ﴾ُ
فيُ حقهُُُ:يَٓاُ ايهاُ النبيُ انَٓاُ ارسلناكُ شاه ًُداُ ومبش ًراُ ون ۪ذي ًرا

انُللعالمينُُ .
رسولُرحم ٍةُوُسكين ٍةُوُثُق ٍةُوُاُم ٍنُوُام ٍ

سنحاولُ تدبرُ أوصافُ نبيناُ شاهدًاُ علىُ الحقُ والحقيقةُ ُ،ومبش ًراُ

اهللُُتعالىُ،منذُآدم(ع)ُ،أرسلُالعديدُمنُالنبياءُالذينُدعواُالناسُ

احاُ
القرآنُإلىُأمتهُوشرحتهُوعلمتهُبتطبيقهُب ُنفسهُ،وكونهُمصب ً

إلىُ الحقُ والحقيقة ُ،بلغواُ دينُ اهللُُاْلسَلمُ اْلسَلمُ طولُ القرونُُ،

ينيرُ طريقتناُ ويرشدُ أمتهُ ويوجهاُ إلىُ الهداية ُ،ودليلناُ فيُ عالمُ

كانواُ قدوةًُ لإلنسانيةُ فيُ نشرُ الخيرُُوُامرُ المعروفُ ومنعُ الشرُ

االختبارُ فيُ كلُ مرحل ٍةُ منُ مراحلُ حياتهُ وجانبهُ الذيُ يدعوُ

وُنهيُالمنكرُ.هذهُالسلسلةُالنبوةُالمباركةُانتهتُبرسالةُمحم ٍدُ
المصطفىُ(ع)ُ .

اصُطريقتهُفيُ
البشريةُإلىُالسَلمةُوالُعدالةُ،وسنتذكرُبشك ٍلُخ ٍ

اْلرشادُوالتبليغُوالدعوةُونحاولُتنفيذهاُفيُحياتناُمعُالبرامجُ

أعزُائيُالمسلمينُ! ُ

التيُ نقيمهاُ فيُ هذاُ السبوعُُُ.وبهذهُُُالمناسبةُ ُ،أهنئُ ليلةُمولدُ

أنما ُسيدناُرسولُاهللُالكرمُهوُأملُاْلنسانيةُوحبيبُالمؤمنينُ

النبيُ ُ،وأدعوُ ربناُ العظيمُ أنُ يجلبُ أسبوعناُ البركاتُ لمتناُ

ووسيلةُ الرحمةُ للعالمينُُ.النبي(ص)ُ سنتهُ وُحياتهُ هيُ اكملُ

الحبيبةُوللعالمُاْلسَلمي.

اباُُلسئلُةُ "بماذاُ يؤمنُ المؤمن؟ُ كيفُ يعيشُ
وُاجملُ وُاحياُ جو ً

الُوقفُُاْلُسَُلُمُيُُالُهُولُ ُندُيُ
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