 1من 11

عنوان اخلطبة

فجر النبوة

عناصر اخلطبة

ٔ/مولد خري اليةرية كرمريرم البةريرةة ٕ/إرهاصريا كشةريا ر
زامنريريو مولريريد عصالريريا الم ري ة كال ري م ٖ/كاجريريمل ادل ريريص
حنو نبالا صصى اهلل عصالا كسص .

الةالخ

عبداهلل اليح  -عضو الفرةق العصمي

عدد المفحا

ٓٔ

اخلطبة األكىل:
احلمريريد هللحن حنمريريد كن ري عالناحن كن ري وفر كن ريريوع إلالريرياحن كنعريريو شريرياهلل مريريو ريريركر
رنف ناحن كمو سريالاا رعمالنرياحن مريو ة ريد اهلل فري مضريو لرياحن كمريو ةضريصو فري
هريريادل لريرياحن كر ري د رن إ إلريريا إإ اهلل كيريريد إ ريرةأ لريرياحن كر ري د رن مريريدا
ِ
ةو َممنُريواْ اَّري ُوريواْ الصّرياَ َيريق َّريُ َواَِّ ِريا َكإَ َدتريُوَُّو إِإ َكرَنريُ
عبد كرسولاحن (ةَا رَةريُّ َ ا الريِ َ
ِ
رياس اَّري ُو ريواْ َرش ُذ ري ُ الري ِريِل َخصَ َو ُذ ري
ُّم ْ ريريص ُمو َن)[مل عم ريران]ٕٔٓ :حن (ةَريريا رَةريُّ َ ريريا النري ُ
سكِ
اي َريدةٍ َك َخصَ َريق ِمْنري َ ريا َزْك َج َ ريا َكشَرين ِمْنري ُ َمريا ِر َجرياإ َمَِري ا َكنِ َ رياُ َكاَّري ُوريواْ
ِّمو نري ْف ٍ َ
الصّاَ ال ِِل ََّ َ اُلُو َن شِِا َكاأل َْر َي َام إِن الصّاَ َما َن َعصَريْال ُذ ْ َرِِالبريا)[الن رياُ]ٔ :حن (ةَريا
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ِ
ِ
مصِ ْح لَ ُذ ْ ر َْع َمالَ ُذ ْ َكةَري ْو ِف ْرير
ةو َممنُوا اَّري ُووا الصاَ َكُِولُوا َِري ْوإ َسدةدا * ةُ ْ
رَةريُّ َ ا الِ َ
ِ
رياز فَري ْريوزا َع ِيالمريا)[األيريااع-ٚٓ :
لَ ُذ ْ ُنُوشَ ُذ ْ َكَمو ةُط ْع الصاَ َكَر ُسولَاُ فَري َو ْد فَ َ
ٔ]ٚحن رما شعد:
معة ريرير ادلري ريريقمن  :اَّو ري ريوا اهلل كا ري ريريذرك عصري ريريى مإ ري ريريا كنعما ري ريرياحن كعي ري ريال فضري ريريصا
كإي ريرياناحن كاعصم ريوا رن مريريو رجريريو نع ري اهلل عص ريى هريريِ األمريرية رن رمرم ريريا خبريريا
األنبالرياُ كإمريريام األَّوالرياُ مريريد -صريصى اهلل عصالريريا كسريص -؛ فوريريد مريان دعريريوة رشالريريا
رين فِريال ِ ْ َر ُسريريوإ ِم ريْنري ُ ْ ةَريْريصُريريو
(رشرينَ ريا َكاشْري َعري ْ
إش ريراهال -عصالريريا ال ري م -ي ري ِريريالَ :
ريأ كةريعصِّم ري ري ري الْ ِذَ ري ريرياع ك ِْ
ِ ِ
ريو الْ َع ِاة ري ري ُريا
ْمري ري ريةَ َكةُري ري ريَاِّمال ِ ْ إِن ري ري َ
ريأ رَنْري ري َ
احلذ َ
َ َ
َعصَ ري ريْال ْ مةَاَّ ري ري َ َ ُ َ ُ ُ ُ
احلَ ِذال ُ)[البورة.]ٕٜٔ:
ْ
ريال
(كإِ ْ َِري َ
كمريريان شةريرير رخالريريا عال ريريى شريريو مريرير -عصالريريا ال ري م -ي ري ِريريالَ :
ِعال ى اشو مرَ ةريا شري ِ إِسريرا ِالو إِ ِّر رس ُ ِ
مريدِِّا لِ َمريا شَري ْ َ ةَ َريدل
ريول الصريا إِلَريْال ُذ ْ ُم َ
َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َد ُريد فَريصَمريا جرياُه شِالْبريالِّرينَريا ِ
ِمو ال ريوراةِ كمبةِّرا شِرس ٍ
ول ةَأِِْت ِم ْريو شَري ْع ِريدل ْ
اُُرياُ ر ْ َ
َ َُ ْ َ
َ ْ َ َ َُ َ ُ
َِالُوا َه َِا ِس ْحٌر ُمبِ ٌ )[المف.]ٙ :
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كِريريد رك العرشريرياا اشريريو سريريارةة -رضريريي اهلل عنريريا -عريريو النري -صريريصى اهلل عصالريريا
كسص  -رنا ِال" :إر عبد اهلل يف رم الذ اع خلا النبال حن كرن مدم دلنجدل
يف طالن احن كسأنباذ ش أكةو لريأ :دعريوة رإ إشريراهال حن كشةرير عال ريى ِومرياحن
كرؤةريريا رمريريي الريريأ رر رنريريا خريرير من ريريا نريريور رضريرياُ لريريا ِمريريور الةريريام"(صريريححا
احلام ).
رة ريريا ادل ريريصمون :لوريريد مريريان مطصريريع فجريرير النبريريوة يف ص ريبالحة ةريريوم اإثن ري الَريريار
عةريرير مريريو رشالريريع األكلحن لصعريريام األكل مريريو يادثريرية الفالريريوحن ادلوافريريق لصعة ريرةو مريريو
رشرةو مو سنة ٔ٘ٚم دبذة ادلذرمة يف ريعبة مريو ريعمل شري ها ري كادلعركفرية
شةعمل رإ طالملحن ة ال األع.
كدلريريا كضريريع ا رمريريا ممنريرية شنريريو كهريريمل ررسريريصو إىل جريريد َّبةريرير ؛ فجريرياُ م بة ريرا
كدخو شا إىل الذعبةحن كدعا الصا ك ذر لاحن كاخ ار لا اس ( مد)؛ كدبولريد
ام ري ل الذريريون ض ريالاُ كاجريرية كسريريركراحن كيريريق لصذريريون مصريريا رن ةب ري و دبولريريد ن ري
الردة كمعص احلذمةحن كهلل در الةاعر ي ِال:
كلد اذلد فالذا نا ضالاُ *** كف الامان َّب كثناُ
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الركح كادلل ادل أ يولا *** لصدةو كالدنالا شا شةراُ
اس اجل لة يف شدةع يركفا *** رلف هنالأ كاس طا الباُ
ةا خ مو جاُ الوجود حتالة *** مو مرسص إىل اذلد شأ جاؤكا
رة ريريا ادل ريريصمون :لوريريد مريريان مولريريد النري -صريريصى اهلل عصالريريا كسريريص  -شةريريارة لبريرياك
فج ريرير جدة ريريد طم ريريو يف طالاَّ ريريا الن ريريور ادلب ري كاحل ريريق ادل ري ؛ فج ريرير م ريريق ن ش ريرياكال
الةرك كالذفر كسريبالو ادلبطصري حن كإرسرياُ َّويالريد رع العريادل ؛ كمريا رلريو ِريول
الةاعر يف مولد رمرم اخلصق:
ةا مو كلد فأ رِو شرشوعنا *** نفحا نورك كاجنصى اإلظ م
رنو احلبالمل كرنو مو ررك لنا ***يىت رضاُ ِصوشنا اإلس م
ختش العدا *** مو طما الردو مالف ةضام
يورشو مل ختضع كمل َ
كمل هِا الذون نورا فاخ فو *** صور الي م كِوضو رصنام
كإن مم ريريا جع ريريو الفري ريرية َّعيري ري دبول ريريد ه ريريِا الن ريريور م ريريا يم ريريو عن ريريد مول ريريد م ريريو
الدإإ كاألمارا الأ َّنبئ شأن هِا لالس يدثا س كإ رمريرا عرياشرا؛ شريو
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يريريدع عي ريال كمولريريد مبريرياركحن كمريريو َّصريريأ اإلرهاصريريا الريريأ زامنريريو كإدَّريريا -
صصى اهلل عصالا كسص  -ما ةصي:
مريريا يمريريو عنريريد كإدَّريريا مريريو انةريريواو طريرياو م ريرير حن كسريريوو ٗٔ ُ ريريفرة مريريو
إةوان م ر .
كمريو اإلرهاصريا الريأ زامنريو مولريد النري الذرير -رةضريا :-ظ ريور نريور رضريرياُ
عصريريى ررا الةريريام عنريريدما مريريان يف يضريريو كالدَّريريا؛ رك الط رييار رن الن ري -
ص ريريصى اهلل عصال ريريا كس ريريص  ِ -ريريال" :كرر رم ريريي يف منام ريريا رن ريريا خ ريرير م ريريو شري ري
رجصال ا سرا رضاُ لا ِمور الةام"(ي نا األلبار).
كمن ريريا :كجريريود معريريامل النبريريوة عصالريريا -صريريصى اهلل عصالريريا كسريريص -؛ ةوريريول جريرياشر شريريو
ُريريرة -رضريريي اهلل عنريريا" :-ررةريريو اخلريريا عنريريد م فريريا مَريريو شالضريرية احلمامريرية ةةريريبا
ج د "حن كجاُ مر يف ِول حب ا الراهمل ألإ طالريمل عريو النري -صريصى اهلل
ض ريريرك ِ َمِ ِف ري ِريا مَ ريريو
عصال ريريا كس ريريص " -كإر رعرف ريريا خب ريريا النب ريريوة يف رس ريريفو ِم ري ْريو هُ ْ
ال فاية".
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فا ريريذركا رشذ ري ري عصري ريريى رن جعصذ ري ري مري ريريو رم ري ريريا كاسري ريريألوا اهلل رن ةَب ري ري ذ عصري ريريى
ال م أ ش ن ا كرن ةذرمذ شةفاع ا.
شارك اهلل يل كلذ شالورمن العيال ..
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اخلطبة الَانالة:
احلمد هلل كيد كالم ة كال

م عصى مو إ ن شعد حن رما شعد:

عبريرياد اهلل :إن ممريريا ةنبوريريي ال ريريِم شريريا يف هريريِا ادلوريريام كحنريريو ن حريريدع عريريو مولريريد
خ األنام -عصالا الم ة كال م -رن نُ َِمَِر شالواجمل الِل عصالنا حنو نبالنا
صصى اهلل عصالا كسريص  -لنوريوم اريا عصريى الوجريا األممريو كنرييهو شريِلأ عصريىصدِنا يف ب ا كَّوِ ؛ رإ كإن مما جيمل عصالنا حنو ما ةصي:
اَّبريريام مريريا جريرياُ شريريا النري الذريرير -صريريصى اهلل عصالريريا كسريريص  -كلريرياكم سريبالصا كاِ فريرياُ
ِ
رثر حن ِال َّ-عاىلُِ( :-و ةا رَةريُّ ا الناس إِ ِّر رس ُ ِ
ِ
ول الصا إِلَْال ُذ ْ َلالعريا الريِل لَرياُ
َْ َ
ُ َُ
ا َإ إِلَريريا إِإ ه ريريو ُطالِريريي كُاِال ريريو فَري ِ
ريأ ال ري َريم َاكا ِ َك ْاأل َْر ِ
ريسمنُوا شِالص ري ِريا َكَر ُس ريولِِا
ُم ْصري ُ
َ َُ ْ َ ُ
الن ريِ ِّ ْاأل ُِّمري ِّريي الري ِريِل ةُري ْريقِم ُو شِالصري ِريا َكَمصِ َماَّريِ ِريا َكاَّبِعُريريوُ لَ َعص ُذ ري ْ ََّري ْ َري ُريدك َن)[األع ريرا :
.]ٔ٘ٛ
كمما جيمل عصالنا حنو نبالنا الذر  :طاع ريا -صريصى اهلل عصالريا كسريص -؛ فوريد ِريرن
ِ
ةو
اهلل طاعريرية نبالريريا شطاع ريريا -سريريبحانا-؛ فوريريال يف م اشريريا العاةريريا( :ةَريريا رَةريُّ َ ريريا الريريِ َ
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ِ
َطالع ريوا الصريريا كر ِ
ِ
ريول َكر ِ
رياز ْعُ ْ ِيف َ ري ْريي ٍُ
َطالعُ ريوا الر ُسري َ
ُكيل ْاأل َْم ري ِر م ريْن ُذ ْ فَريَِ ْن ََّرينَري َ
َممنُريوا ر ُ َ َ
ِ
ِ
فَري ريريرُّدك إِ َىل الص ري ِريا كالرس ري ِ
ريأ َخْالري ري ٌرير
ريول إِ ْن ُمْنري ريُ ْ َُّري ْقِمنُ ريريو َن شِالص ري ِريا َكالْالَري ري ْريوم اْ ِخري ري ِر َل ري َ
ُ ُ
َ ُ
َي َ ُو ََّأْ ِكة )[الن اُ.]ٜ٘ :
َكر ْ
كمريريو الواجريريمل عصالنريريا حنريريو نبالنريريا -صريريصى اهلل عصالريريا كسريريص  :-احلريريِر مريريو ةالفريرية
رمر -صصى اهلل عصالا كسص  -كفعو ما هنى كما مل ةأمر شرياحن ِريال -رع العرياة
ريول فَ ُو ري ُِكُ َكَمريريا نريَ َ ريريا ُم ْ َعْنريرياُ فَريريانْريَري ُ وا)[احلةريرير:
(كَمريريا مََّريريا ُم ُ الر ُسري ُ
كاجل ري لَ :-
]ٚحن كِريريد ي ريِر اهلل مريريو ةالفريرية رمريرير الن ري -صريريصى اهلل عصالريريا كسريريص  -شوولريريا:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اع
ةو ُوَ ريريال ُفو َن َع ري ْريو ر َْمري ري ِرِ رَ ْن َُّمري ريالبَري ُ ْ فْرينَري ريةٌ ر َْك ةُمري ريالبَري ُ ْ َعري ري َِ ٌ
(فَري ْصالَ ْحري ري َِر ال ريريِ َ
رَلِال ٌ)[النور.]ٖٙ:
مما رن الن -صصى اهلل عصالا كسص  -يِر مو فعو ما مل ةأمر شا؛ مما يف
يدةن عا ةرية -رضريي اهلل عن ريا" :-مريو ريريدع يف رمرنريا هريِا مريا لريالس منريا
ف و رد"(م فق عصالا).
كم ريريو لص ريرية الب ريريدم كاة ريريدثا ادلوالف ريرية دل ريرين و سري ريالد ال ريريادا -عصال ريريا رزم ريريى
ال ري ري م كرطال ري ريريمل الم ري ريريصوا  -اإي ف ري ريريال ش ري ريريِمر مول ري ريريد -ص ري ريريصى اهلل عصال ري ريريا
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كسريريص  -الريريِل مل ة ريرد يف سريرين احن كمل ةفعصريريا رصريريحاشا -رضريريي اهلل عريرين  -مريريو
شعد كه رسريبق النرياس إىل اخلري كإ ال رياشعون مريو شعريده ؛ كِريد رلريع سريصف
األمة عصى شدعالة اإي فال دبولد خ الرجال -صصى اهلل عصالا كسص .-
كخ ام ريريا -رة ريريا ادل ريريصمون -اعصم ريوا رن يوالو ريرية اةب ريرية لرس ريريول اهلل -ص ريريصى اهلل
عصال ريريا كس ريريص  َّ -جص ريريى يف اَّب ريريام الن ري ري األمري ري كال ري ري عص ريريى من ج ريريا ادلب ري ري حن
كدراسريرية سري َّا كال أسريريي شأخ ِريرياحن كشالريريدفام عريريو سريرين ا كنةريريرها كالريريدعوة إلال ريريا
كمناصرة رَّباعا ادل م ذ شةرةع ا -صصى اهلل عصالا كسريص -؛ ف صريأ رصريدو
الياه عصى ب ا كرشر األعمال ادلوجبة لنالو فاع ا.
كصريريصوا كسريريصموا عصريريى البة ري النريريِةر كال ريرا ادلن ري فوريريد رمريريرم شريريِلأ العص ريال
ِ
م ريصُّو َن َعصَريريى الن ريِ ِّ ةَريريا رَةريُّ َ ريريا
اخلب ري ؛ فوريريال عريريا مريريو ِا ريريو( :إِن الصريرياَ َكَم َ َذَريرياُ ةُ َ
ِ
صصُّوا َعصَْال ِا َك َسصِّ ُموا ََّ ْ صِالما)[األيااع.]٘ٙ :
ةو َممنُوا َ
الِ َ
الص ارزِنا يبأ كيريمل نبالريأ -صريصى اهلل عصالريا كسريص  -ككفونريا لصرياكم سرين ا
كاإس وامة عصى سبالصا ك رةع ا.
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الص رعا اإلس م كادل صم حن كاخِل رعداُك رعداُ الدةو.
الص ررنا احلق يوا كارزِنا اَّباعاحن كررنا الباطو شاط كارزِنا اج ناشا.
الص ري رصريريصح ريريوال ادل ريريصم يف مريريو مذريان كرلريريف شري ِصريريوا حن كالريريع عصريريى
احلريريق مصم ري ككيل عص ريال خالريرياره كامف ري ريرير األ ريرار مريريا َّعاِريريمل الصالريريو
كالن ار.

