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ُُحياة

 
ُُالنبي

 
ُصل

 
ُ.ُُة ُإىلُالبعثُنُامليالد ُم ُُعليهُوسلمُىُالل

ُم2022سبتمرب30ُُُ–هــ1444ُاألولُربيع4ُُُبتاريخ:
يٌز عليهه ما    القائله في محكمه التنزيله   الحمُد لله  ُكْم َعزه ْن أَْنفُسه يٌص َعلَْيُكْم  ﴿لَقَْد َجاَءَكْم َرُسوٌل مه َعنهتُّْم َحره

نهينَ  يٌم﴾ سورةُ التوبةه   بهاْلُمْؤمه ًدا  4َرُءوٌف َرحه ُ وليُّ الصالحين َوأشهُد أَنه ُمَحمه ،َوأَْشَهُد أَْن ال إهلَهَ إهال َّللاه

 القائلُ ،  قام  حينَ   هه رب ه   ن خشيةه ، وبكى مه ى وصامَ ن صله مَ   خيرُ   ،من خلقهه وخليلُهُ   هُ َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ وصفيُّ 
ُسئهَل رسوُل هللاه   كما في حديثه  قاَل:  أنهُ  عنهُ  يه  رضَي هللاُ  األَْنَصاره قَتَاَدةَ  يومه    ملسو هيلع هللا ىلصأبهي  عن َصومه 

َل َعلَيه فهيهه  ، َوأُْنزه فاللهم صل ه وسلْم وزْد وبارْك   ؛  ُمْسلهمٌ رواه  ((  االثنَينه فقاَل: "ذاَك يَْوٌم ُولهْدُت فهيهه
 . ا إلى يومه الدينه ا كثيرً األخياره وسلم تسليمً  األطهاره  أصحابههه المختاره وعلى آلهه و  على النبيه  

أيُّ :  ا بعدُ أمه  َ َحقه  فأوصيُكم ونفسي  اتهقُوا َّللاه يَن آَمنُوا  الهذه أَيَُّها  ها األخياُر بتقوى العزيزه الغفاره }يَا 
  .(102ل عمران :آتُقَاتههه َواَل تَُموتُنه إهاله َوأَْنتُْم ُمْسلهُموَن{ )

ه   ))حياةُ   عباَد هللا: مه   ى هللاُ صله   النبي  الميالده عليه وسلم    ا وعنوانُ نَوزارته   البعثةه(( عنوانُ إلى    ن 
 . انَخطبته 

ُُ:أولًُ
 
ُُمولد

 
ُُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبي

 
ُ.أمة ُُمولد

ــا:ُ
ً
ُثانيــ

 
ُ.ُإىلُبعثته ُُنُمولده ُم ُُملسو هيلع هللا ىلص ُالنبي

ُ
ً
ُاثالث

 
ُُ:ُيوم

 
ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُنُحياته ُم ُُُعملي

ُ
ً
اُارابع

ً
ُ:وأخري

 
ُواجب
 
ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُُمولده ُُاُيفُشهر ُن

ُُ:أولًُ
 
ُُمولد

 
ُُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبي

 
ُ.أمة ُُمولد

، وأنه   ي بعدَ الضياَء يأته   أنه   هللاه في الكونه   ن سننه مه   :  السادةُ ها  أيُّ  ،    الفرَج يأتي بعدَ   الظالمه الضيقه
ه العدنانه   العُسره فكانَ   ي بعدَ اليسَر يأته   وأنه  ه   كان مولدُ ف  ميالُد أمٍة .  ملسو هيلع هللا ىلص   ميالُد النبي    هُ وبعثتُ     ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
ه ل  ، وضياءً اإلسالمه   ا لنوره مولدً  انُ   بهه   ، وزالَ والكفره   الشركه   به ظلماتُ   المبين، الذي تبدهدتْ   لحق   الر 

  وبزغَ   النورُ   أشرقَ   -  األوله   ربيعٍ   شهره   -  في هذا الشهره ف.ن الناسه مه   كثيرٍ   على قلوبه   الذي ُطبعَ 

ةٍ   ميالدَ    ملسو هيلع هللا ىلص   الرسوله   لقد كان ميالدُ و   .ملسو هيلع هللا ىلص  هللاه عبده   بنُ   ا محمدٌ نَرسولُ   البشره   خيرُ   دَ له ووُ   الفجرُ  ،  أُمه

فقد   ،  اهَ كل ه   لإلنسانيةه   اوميالدً   الراقيةه   ضارةه ا للحميالدً و  واألخالقه   ا للقيمه ، وميالدً جديدٍ   فجرٍ   وميالدَ 
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فاءه  المريضه  حاجةَ  ملسو هيلع هللا ىلص إليهه  العالَمه  كانت حاجةُ  ،  ، والعليله إلى الدواءه إلى الماءه  ، والعطشانه إلى الش ه
، وكانت  ثورةً على الظُّلمه  ، فكان ميالُدهُ ملسو هيلع هللا ىلص الحبيبُ  عم لقد ُولدَ ن  .العمياءُ  العينُ  الذي تتمنهاهُ  والنهظره 

،  االستبداده   قصورُ   قيصر، وانهدَمتْ   عروشُ   لَتْ لزه ، وزُ فارٍس   نارُ   طفهئَتْ للمظلومين، أُ   نجدةً   هُ بعثتُ 
الغنيُّ فيها    ، ويَلتهمُ القويُّ فيها الضهعيفَ   يأكلُ   غابةً   كان العالَمُ   أنْ   ، بعدَ الظُّلمه   شرفاتٌ   وسقَطتْ 
  ، ورفعَ له صدَرهُ   تعليَمهُ، وشرحَ فأحسَن    َمهُ ، وعله تأديبَهُ وأحسَن    بَهُ أده هللاُ تعالى  و   وكيف ال؟  الفقيرَ 

َمهُ   ، وطهَرهُ ورفعَهُ ذكَرهُ   ى لهُ ، وأعلَ قدَرهُ   لهُ  والقلوُب تتعلُق    وكيف ال؟العالمين،    على جميعه   وكر 
  ملسو هيلع هللا ىلص أبي هو وأمي    الجماَل والكماَل َخلقًا وُخلقًا  ، فكيف بَمن جمَع هللاُ لهُ جبليٍ    كأمٍر فطريٍ    بالجماله 

بُُكْم َوَما َغَوى  ))اَل وع  جله   هه فقالَ زكهاهُ في عقله ،  ءٍ في كل ه شي  ربٌّهُ   زكهاهُ ؟   [،  2النجم:))َما َضله َصاحه

[ ، وزكهاهُ في صدرهه 17النجم:)) َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى)) :وعاَل   جله   فقالً هه  وزكهاهُ في بصره 

َوَرفَْعنَا ((وعال   جله   ، وزكهاهُ في ذكرهه فقالَ [  1الشرح:] ))أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ  ((وعال   جله   فقالَ 

ْكَركَ  ذه جله 4الشرح:] ))لََك  فقال  طهرهه  في  وزكهاهُ   ، َعنَك   :وعال   [  َوَوَضْعنَا 

ْزَركَ  ُق َعنه اْلَهَوى ))  وعال   ،وزكهاهُ في صدقهه فقال جله 2الشرح:((وه ،وزكهاهُ    3النجم:((َوَما يَْنطه

جله  فقال  علمهه  اْلقَُوى  ((وعال   في  يُد  َشده جله 5النجم:))  َعلهَمهُ  فقال  حلمهه  في  وزكهاهُ   ،  ] 

يمٌ  ((وعال  َرحه َرُءوٌف  نهيَن  خُ 128التوبة: ))  بهاْلُمْؤمه في  فقال جله [ ، وزكهاهُ  كل ههه  َوإهنهَك   ((وعال   لقهه 

يمٍ   قلوبَ   بهه   وطههرَ   المؤمنينَ   نفوسَ   ى بهه زكه وعال    جله   وهللاُ   وكيف ال ؟4القلم:))  لَعَلى ُخلٍُق َعظه

ا  عليه دائمً   وسالمهُ   هللاه   أجمعين، صلواتُ   على الخالئقه   للعالمين، وحجةً   رحمةً   هُ المسلمين، وجعلَ 
ثَ وب   .الدين  أبًدا إلى يومه  ، فكاَن رْحمةً ُمْهداةً  وعال    جله    هللاُ   هُ عه َن الظُّلُماته إلى النُّوره َج الناَس مه ليُْخره

، ويْرَحُم  المسداةَ   والنعمةَ   للعالَمين الصهغيَر، ويُواسي الَكسيَر، يْشعُُر بَمْن حْولَه،  ، يَْحنو على الَكبيره
ينَ  ((  وعال   قال جله  ويْهتَمُّ به اهتماًما بالغًا، لهْلعَالَمه قال  و107   األنبياء  ))َوَما أَْرَسْلنَاَك إهاله َرْحَمةً 

ه    أبي هريرةَ   كما في حديثه  فتًحا،    ملسو هيلع هللا ىلص   هُ والدتُ   كانتْ ف((  ُمهداةٌ إنهما أنا رحمةٌ  ((  :أَنههُ قَالَ   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النهبهي 

  بهه   هللاُ   ، وفتحَ ن الغوايةه مه   بهه   ، وأرشدَ ن الجهالةه مه   بهه   مَ ، وعل  ن الضاللةه مه   بهه   فجًرا، هدى هللاُ   هُ وبعثتُ 

ا، وقلوبًا ُغلفًا، وكثهرَ ميًا، وآذانًا صُ نًا عُ أعيُ  لةه   بعدَ   ، وأعزه بهه القلةه   بعدَ   بهه   مًّ ،  الرحمنه   خليلُ   ملسو هيلع هللا ىلص  فهو .الذ ه

َ  ﴿  ، بطاعتهه إاله   لله   ، ال طاعةَ األنامه   وصفوةُ  ُسوَل فَقَْد أََطاَع َّللاه عه الره  خيرُ و[،  80النساء:  ]﴾   َمْن يُطه

وأنا    ،أنا سيُد ولده آدَم وال فخرَ   ))  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ،ىاألعلَ   له الفردوسُ   ن تُفتحُ مَ   ى، وأولُ الثرَ   ن وطئَ مَ 
ولواُء    ،وأنا أوُل شافعٍ وأوُل مشفهعٍ وال فخرَ   ،األرُض عنه يوَم القيامةه وال فخرَ ن تنشقُّ  أوُل مَ 

رضي   ثابتٍ   بنُ   حسانُ   اإلسالمه   شاعرُ   ويقولُ   .ماجه  رواه ابنُ ))الحمده بيدي يوَم القيامةه وال فخرَ 

ه  عنه في مدحه  هللاُ   : ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 النساءُ  لم تلدْ  منكَ  وأحسنُ      ***عيني  لن تَر قطُ  وأفضُل منكَ 

أً مه  ُخلهقتَ   كما تشاءُ  ك قد ُخلهقتَ كأنه   ***  عيبٍ  ن كل ه ُمبره
 والظالمه   ن الوثنيةه مه   األمةَ   عال؛ ليخرجَ   جله   هللاُ   هُ ى الذي، بعثَ المجتبَ   والنبيُّ ى  المصطفَ   ه الحبيبُ إنه 

قد فل  والوئامه   والمحبةه   ، إلى العدله واآلثامه   والتفرقه   ن التناحره مه   الناسَ   ، وينقذَ واإلسالمه   إلى التوحيده 
العربُ  جاهليةٍ   يعيشونَ   ملسو هيلع هللا ىلص  بعثتهه   قبلَ   كان  يعيثونَ   في  األرضه   جهالء،  يعبدونَ كاألنعامه   في   ،  
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يأكلونَ باألزالمه   ويستقسمونَ   األصنامَ  القويُّ البناته   ويئدونَ   الميتاته   ،  ويسطو  على    ،  منهم 
نَ .الضعيفه    ، يشعشعَ   أنْ   ، وللنوره تنقشعَ   أنْ   ، وللظلمةه يتنفسَ   أنْ   ي، وللصبحه ينجله   أنْ   لليلٍ   هللاُ   ثم أذه

 أمةٍ   أيُّ ف،  البشريةه   وأشرفَ   البريةه   بالمؤمنين، أفضلَ   الرحيمَ   الرءوفَ   األمينَ   هُ رسولَ   هللاُ   فأرسلَ 

،  وثنيةً   أمةً   مولدهه   ا قبلَ كنه ِ.القرآن  بغيره   نحنُ   كيانٍ   ، وأيُّ اإليمانه   ا قبلَ كنه   جيلٍ   ، وأيُّ اإلسالمه   ا قبلَ كن  

أمةً هَ ربه   ال تعرفُ   أمةً  أمةً للحجره   تسجدُ   ا،  أمةً تغدرُ   ،  أمةً هَ بعضُ   يقتلُ   ،  أمةً عاقةً   ا بعًضا،  ال   ، 
  نيةه اإلنسا  ا رسولَ إلينَ  فأرسلَ   ،اهَ ي شأنَ عله يُ   ا ، وأنْ هَ قدرَ   يرفعَ   أنْ   هللاُ   شيئًا, فأرادَ   ن المبادئه مه   تعرفُ 

ْم آيَاتههه   ﴿وعال   قال جله   ،ملسو هيلع هللا ىلص ْم يَتْلُو َعلَْيهه هه ْن أَْنفُسه ْم َرُسواًل مه نهيَن إهْذ بَعََث فهيهه َعلَى اْلُمْؤمه  ُ لَقَْد َمنه َّللاه

مْ  يهه ْن قَْبُل لَفهي َضاَلٍل ُمبهينٍ   َويَُزك ه ْكَمةَ َوإهْن َكانُوا مه تَاَب َواْلحه   هُ فاختارَ .164﴾ آل عمران:   َويُعَل هُمُهُم اْلكه

  ، حسنتْ ى بجمالهه جَ الدُّ   ، كشفَ ى بكمالهه لَ العُ   بلغَ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  واصطفاهُ   للرسالةه   هُ ، وأحبه واجتباهُ   للنبوةه   هللاُ 
 . وآلهه  وا عليهه ، صلُّ خصالهه  جميعُ 

ُ
ً
ُــاُ:ثانيــ

 
ُُ.إىلُبعثته ُُه ُنُمولد ُم ُُملسو هيلع هللا ىلص ُالنبي

السادةُ أيُّ  ه   وحبيبُ   الخلقه   د سيدُ ولَ   :ها   ، ولدَ القلوبه   ، حبيبُ األنبياءه   ، وخاتمُ الرسله   وأفضلُ   الحق 
 هم. كل   الخلقه  خيرُ   ولدَ  ملسو هيلع هللا ىلص ى العدنانه المصطفَ  والعجمه  األعرابه  أشرفُ  ولدَ  ، بأمتهه  الرفيقُ  الرحيمُ 

ياءُ   َوفَـُم الـَزمـانه تَـبَـسُّـٌم َوثَناءُ   ***  ُولهـَد الـُهـدى فَـالكائهناُت ضه
أبُ   ملسو هيلع هللا ىلص انَنبيُّ  دُ القاسمه  وهو  محمه هللاه  ،  عبده عبدالمطهلبه  بُن  هاشمه  بنه  عبده  بنه  ه  منافه   بنه  قَُصي  بن  بن 

ةَ  كالبه  ُمره ه  بن كعبه  بن  فهْهره  بن غالبه  بن لؤي  النهضره  بن  بن   بن ُخَزيمةَ  كنانةَ   بن بن مالكه بن 

كةَ  إلياسَ  ُمدره ُمَضرَ  بن  نهزاره  بن  َمعد ه  بن  عدنانَ  بن   .بن 
َ ن ،  الفيله   ن عامه مه   األوله   ربيعٍ   ن شهره خلْت مه   ليلةً   ي عشرةَ الثنتَ   االثنينه   يومَ   ملسو هيلع هللا ىلصُولد   يتيًما،    ملسو هيلع هللا ىلص  شأ
  إلى يومه     األرضه   على ظهره   يتيمٍ   ا لكل ه تشريفً   هُ تمُ وكان يُ   ، اليتيمُ ا إاله هَ ال يعرفُ   وحرقةٌ   مرارةٌ   مه تْ ولليُ 
بني    في دياره   السعديةُ   حليمةُ   هُ أرضعتْ و،  هُ عمُّ   هُ ثم كفلَ   هُ جدُّ   هُ ،فكفلَ ن عليها  ومَ   األرضَ   هللاُ   يرثَ   أنْ 
َ هُ قلبَ   ، وغسلتْ هُ صدرَ   فشقتْ   ن السماءه مه   المالئكةُ   نزلتْ و  ،سعدٍ    اشتهرَ و  ،وعفافٍ   هرٍ طُ   نشأةَ   ، فنشأ
  خمًرا، ولم يتسابقْ   ايومً   يشربْ ، ولم  إلى صنمٍ   يوًما بقلبهه   ، لم يتجهْ األمينه   بالصادقه   هه قومه   بينَ 

َ اإللهيةُ   ، والعنايةُ الربانيةُ   الرعايةُ   هُ فقد أحاطتْ   هه كل ه   في هذا  وال عجبَ   .إلى النساءه   كغيرهه   هللاُ   ، وهيأ

رَ اهَ حرقته و  اهَ مع حدته   ن الشدائده مه   ، وحماهُ اهَ وقسوته   اهَ مع صعوبته   الظروفَ   لهُ  مع   القلوبَ   لهُ   ، وسخ 

قاَل: قيَل يَا َرُسوَل هللاه ما كاَن    عن أبهي أَُماَمةَ   صحيحٍ   بسندٍ   في  مسندهه َرَوى أْحَمُد  . اهَ ا وظلمته هَ كفره 

ي أنهُ َخَرَج منَها نُوٌر   يَم، َوبُْشَرى عيَسى ابنه مريَم، وَرأَْت أمه  َك؟ قاَل: َدْعَوةُ أبهي إهْبراهه بَْدُء أمره
يَم لما بَنَى  ))أضاَءْت لَهُ قُصوُر الشهامه  بهه فقاَل: البَْيَت َدَعا رَ عليهه السالُم    إبراهيمُ دعَوةُ أبهي إهْبراهه

إه  ْم  َويَُزكه يهه ْكَمةَ  َواْلحه تَاَب  الكه َويُعَله ُمُهُم  ْم ءاياتهَك  يَتْلُو عليهه ْنُهْم  مه ْم َرُسوالً  أَْنَت  ﴿َربهنا واْبعَْث فيهه نهَك 
يُم﴾ سورةُ البقرةه /   يُز الَحكه ُسولَ   ملسو هيلع هللا ىلص، فاستجاَب هللاُ تعالَى دعاَءهُ في نَبهيه نَا  129العَزه  الذي وجعَلَهُ الره

يُم عليهه السهالمُ  نا محمٍد  حيث    وبُْشَرى عيَسى ابنه مريَمَ  سألَهُ إبراهه كما أخبَر    ملسو هيلع هللا ىلصبَشهَر قوَمهُ بسيده
أَْحَمُد﴾   اسُمهُ  ي  بَْعده ْن  مه يأتهي  بهَرُسوٍل  ﴿َوُمبَشه ًرا  السالُم:  كايَةً عن عيسى عليهه  حه الكريُم  القرءاُن 

 ن هذه األصوله مه   ا ثم اصطفاهُ تطهيرً   ملسو هيلع هللا ىلص  هه ي ه نبه   أصولَ وعال    جله   هللاُ   ولقد طهرَ   6سورة الصف /  
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ه    عن َواثهلَةَ ْبنه ف  ،للعالمين  ونوًرا ورحمةً   هدىً   ليكونَ   الطاهرةه  ْعُت َرُسوَل َّللاه   ملسو هيلع هللا ىلص األَْسقَعه قال : َسمه
ْن قَُرْيٍش  نَانَةَ، َواْصَطفَى مه ْن كه ْن َولَده إسماعيل، َواْصَطفَى قَُرْيًشا مه نَانَةَ مه َ اْصَطفَى كه  يَقُوُل » إهنه َّللاه

ْن بَنهي هَ  ٍم، َواْصَطفَانهي مه ٍم« )رواه مسلمبَنهي َهاشه   حراءٍ   و بغاره ، فكان يخلُ ُحب هب إليه الخلوةُ   (.اشه
 جاءْت  ا إال  ى رؤيَ مناًما، وكان ال يرَ   هُ كان وحيُ   أشهرٍ   بستةه   مبعثهه   قبلَ ،  فيهه   يتحنثُ   شهَر رمضانَ 

لَ ،  النبوةه   ألمره   هُ ربُّ   هيأهُ   سنةً   أربعينَ   وبلغَ   هُ أشده   ا بلغَ ولمه  ،الصبحه   فلقه   مثلَ  ، الرسالةه   أمانةَ   هُ وحم 
 العربه   ،ن في األرضه مَ   ، بل لجميعه محددٍ   ، أو مكانٍ معينةٍ   ، ال لطائفةٍ والتحذيره   بالبالغه   هُ وكل فَ 

  في سبيلهه   ويصبرَ   هذا البالغَ   يبل غَ   أنْ   واحدٍ   ، كيف لرجلٍ عظيمٌ   ها لحملٌ ، إنه والجن ه   ، اإلنسه والعجمه 
ه  ثه رُ يَا  !((؟على المشاق  رْ أَيَُّها اْلُمده   ن عشرينَ مه   ا أكثرَ هَ قائًما بعدَ   ظله و  ملسو هيلع هللا ىلص  -  قامَ ف  2-1المدثر:))(*قُْم فَأَنذه

لم يسترحْ  الدوره   قامَ   لهه وال أله  لنفسهه   ، ولم يعشْ لم يسكنْ و  عاًما،    هُ عرفَ   وجهٍ   على أكمله   بهذا 
 للعالمين.  رحمةً   ملسو هيلع هللا ىلص  هُ فكانت بعثتُ  ملسو هيلع هللا ىلص أبي هو وأمي  التاريخُ 

هه  ***  سعدْت ببعثةه أحمَد األزمـاُن   األكـــــــوانُ  وتعطـرْت بعبيره
 جاء البشيُر وأشرَق اإليمانُ  ***   والشرُك أنذَر بالنهايةه عندمـا
 ن أتيَت الى الحياةه مبشًرايا مَ   ***   يا سيَد العقالءه يا خيَر الورى

 ا نيًرا بدرً   وطلعَت في األكوانه   ***  ا ا هاديً فينَ وبُعثَت بالقرآنه 
 ى الورَ  رى كمحمٍد بينَ بشًرا يُ   *** ى اإللهُ وال برَ  وهللاه ما خلقَ 

ُ
ً
ُاثالث

 
ُُ:ُيوم

 
ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُنُحياته ُم ُُُعملي

ا ووفاًء ، وأكثرهُ الناسه   ، وأحلمَ الناسه   ، وأشجعَ   الناسه   رمَ أك  ملسو هيلع هللا ىلصى  المصطفَ لقد كان    :ها السادة  أيُّ  م برًّ
ها  ا أيُّ بنَ  تعالواف  ي على األرضه القرآن ، وكان قرآنًا يمشه   هُ كان خلقُ   و، وصدقًا وصبًرا وحياًء،  

:  ن النومه مه   االستيقاظُ   :في الدنيا واآلخرةه   لنسعدَ   ملسو هيلع هللا ىلصى  المصطفه   ن حياةه ا مه يومً   نطبقُ   األخيارُ   األحبةُ 
رضى   حذيفةَ   كما في حديثه   ، ثم  يقولُ بالسواكه   هُ يومَ   فيبدأُ ،  الفجره   قبلَ   ن النومه مه   يستيقظُ    ملسو هيلع هللا ىلص  كان
َك أْحيَا وأَُموُت، وإذَا أْصبََح قَاَل: الَحْمُد    ملسو هيلع هللا ىلص كاَن النبيُّ      عنهُ   هللاُ  هه قَاَل: اللهُهمه باْسمه إذَا أَوى إلى فهَراشه

ه الذي أْحيَانَا بَْعَد ما أَماتَنَا، وإلَْيهه النُُّشورُ  ه ن مه   األخيرةَ   العشرَ   اآلياته   ، ثم  يقرأُ (رواه البخاري.ّلِله

اتٍ  ثالثَ  هُ يدَ  ، ثم  يغسلُ إلى السماءه  آل عمران، وينظرُ  سورةه  اتٍ  ثالثَ   ، ويستنشقُ مر   .مر 
: "اللهمه  هُ قولُ   ن األذكاره ، ومه هُ بعدَ   األذكارَ   ، ثم  يقولُ مع المؤذنه   األذانَ   يرددُ   ملسو هيلع هللا ىلص: كان  الفجره   صالةُ   -

والفضيلةَ، وابعثْه مقاًما محموًدا  ربه   الوسيلةَ  ، آته محمًدا  القائمةه ، والصالةه  التامةه الدعوةه  هذه 
ن  و مه ، ويدعُ القيامةه   يومَ   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوله   شفاعةُ   لهُ   حل تْ   األذانه   بعدَ   ن قال هذا الذكرَ الذي وعدته"، فمَ 

ا في  أن ه كان يؤديهمَ   بالذكره   الجديره ن  ومه   .الفريضةه   قبلَ   ي ركعتينه ، ثم  يصل ه الدنيا واآلخرةه   خيره 
إلى    بالخروجه   قال عنهما: "ركعتَا الفجره خيٌر من الدُّنيا وما فيها"، ثم  يُبك رُ   ، حيثُ والحضره   السفره 
ه   وقفَ  المسجدَ   ي بسكينٍة ووقاٍر، حتى إذا دخلَ ، ويمشه المسجده  له   في الصف  ، ثم  سترةً   ، واتخذَ األو 

ه   سنُّ ، ويُ المسجده   صل ى تحيةَ    ، ويكب رُ منكبيهه   حذوَ   يديهه   فيرفعُ   للصالةه   ، ثم  يقومُ الصالةه   ك قبلَ التسو 
فيصل ه اإلحرامه   تكبيرةَ  بالناسه ،  ويسل مُ ركعتينه   الفجرَ   ي  يقولُ   ،  األذكاره مه   مجموعةً   ثم   ويبقَ ن  ى ، 

  : هل كنتَ لَ ا ُسئه عندمَ   سمرةَ   بنُ   جابرُ   يُّ الصحابه   ا أخبرَ ، كمَ الشمسه   إلى طلوعه   جالًسا في المسجده 
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هُ الذي يصل ي فيهه الصبَح أو الغداةَ حتى تطلَع  ، فقال: "كان ال يقوُم مه ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولَ   تجالسُ  ن مصاله
يتحد ثونَ  وكانوا  قام،  الشمُس  طلعته  فإذا  فيأخذونَ الشمُس،  فيضحكونَ   ،   ، الجاهليةه أمره    في 

 . وينطلقُ  الصباحه  أذكارَ  ويتبسُم"، ثم  يقولُ 
، كما  األحيانه   حى ركعتين، أو أربع، أو أكثر في بعضه الضُّ   ي وقتَ يصل ه   ملسو هيلع هللا ىلص  ى: كانالضحَ   وقتُ   -

سوله   عن صالةه   ا ُسئلتْ عندمَ   -عنها  رضي هللاُ -  عائشةُ   أخبرتْ  : قالتْ   ى، حيثُ حَ الضُّ   لصالةه   ملسو هيلع هللا ىلص  الر 
الجديره "أربَع ركعاٍت، ويزيُد ما شاء"، ومه    حى وبي نَ الضُّ   بصالةه ى  وصه   هللاه   رسولَ   أنه   بالذكره   ن 

ْر عنه الصالةه حتى تَطلَُع   األوابين، حيثُ   ا بصالةه هَ ا، ووصفَ هه وقتَ  بحه، ثُمه أْقصه قال: "صله  صالةَ الصُّ
ينَئهٍذ يَسُجُد لها الُكفهاُر، ثُمه صله  فإنه الصالةَ  الشمُس حتى تَرتَفهَع، فإنهها تَطلُُع بين قَْرنَي َشيطاٍن، وحه

ُر َجهنهُم".َمشهوَدةٌ  ينَئهٍذ تَُسجه ْر عنه الصالةه فإنه حه ْمحه، ثُمه أْقصه لُّ بهالرُّ
 َمحُضورةٌ حتى يُستْقبََل الظه 

هُ   ملسو هيلع هللا ىلص: كان  الظهيرةه   وقتُ   - وهو    -عنه  رضي هللاُ -  رباحٍ   بنه   بالله   صوته   سماعه   فورَ   إلى المسجده   يتوج 
 صالةَ   ي بالناسه ، ثم  يصله  المفروضةه   الصالةه   قبلَ   ركعاتٍ   ثم  يصل ي أربعَ   المسجدَ   ، فيدخلُ للظهرٍ   يؤذنُ 
، ى بالقيلولةه سمه ، وكانت تُ الظهيرةه   في وقته   ى، وكان غالبًا ما ينامُ األولَ   في الركعةه   ، ويطيلُ الظهره 
 : "قهيلُوا، فإنه الشياطيَن ال تَقهيُل". هللاه  رسولُ  قالَ  حيثُ 
 ، إال  أنه العصره   فرضه   قبلَ   ركعاتٍ   أربعه   صالةَ   ن السنةه مه   أنه   ملسو هيلع هللا ىلص  عن الرسوله   : لم يردْ العصره   وقتُ   -

عه ذلك مه   . تقييدٍ   دونَ  ن أرادَ لمَ  ن التطو 
 خروجه   بعدمه  ، وكان يأمرُ الفرضه   قبلَ   ، ويصل ي ركعتانه يمشي إلى المسجده   ملسو هيلع هللا ىلص: كان المغربه   وقتُ -

 .ذلك الوقته  عندَ  تنتشرُ  الشياطينَ  ؛ ألنه الغروبه  بعدَ  ن البيته مه  األطفاله 
 السهرَ   هُ ، ولكن ال يُكرَ الصبحه   صالةُ   هُ تفوتَ   أنْ   ؛ مخافةَ العشاءه   بعدَ   السهرَ   هُ يكرَ   ملسو هيلع هللا ىلص: كان  العشاءه   وقتُ   -

 المسلمين.  في شؤونه  ، أو يشتغلُ هُ ، أو يُتم  عملَ العلمَ  فيها المسلمُ  التي يطلبُ  في الحاالته  العشاءه  بعدَ 
 ي أحدَ ، ثم  يصل ه خفيفتينه   بركعتينه   الصالةَ   هللاه   رسولُ   ، ويبدأُ للصالةه   هُ أهلَ   يوقظُ   ملسو هيلع هللا ىلص: كانالقيامه   صالةُ   -

: "صالةُ اللهيله  هللاه   ركعتين، كما قال رسولُ   كل ه   بينَ   ، ويسل مُ والسجودَ   فيها الركوعَ   يُطيلُ   ركعةً   عشرَ 
في    يقومُ   ، وغالبًا ما كانَ والفجره   العشاءه   صالةه   بينَ ى، والوتُر َركعةٌ قبَل الصُّبح"، وذلك ما  ى مثنه مثنَ

اتٍ   القدوس"، ثالثَ   الملكه   : "سبحانَ ، ويقولُ ن الليله مه   األخيره   الثلثه  هذا  ،  بالثالثةه   هُ صوتَ   ، ويرفعُ مر 
 األخيارُ ها  أيُّ   انَفكيف حالُ   ...وما تأخرَ   ن ذنبهه مه   ما تقدمَ   لهُ   هللاُ   وقد غفرَ   ملسو هيلع هللا ىلص   ى العدنانه المصطفَ   حالُ 
ا  وسهرنَ  ا الصلواته وضيعنَ،  الرحمنه   ا عن طاعةه انشغلنَ،  قالُ ا يُ ا كمَ ا وال حبيبً عدوًّ   ال يسرُّ ا  نَحالُ ؟ 

  وال قوةَ   وال حولَ   الناسه   في أعراضه   وبالخوضه   والقاله   ا بالقيله وانشغلنه ،  والمسلسالته   األفالمه   أمامَ 
ن  ؟ هل مه على ما فاتَ   ونادمٍ   بٍ ئن تامه فهل  ؟  األوانه   فواته   قبلَ   ن مستيقظٍ وعال. فهل مه   جله    بالله إال  
 .؟ الرحيله  قبلَ  العيوبه  وستيره  الغيوبه  إلى عالمه  دٍ ئعا

 بالقبوله   حتى أبشرَ   **    ي ال تزولُ قلبه  أحزانُ 
 ي بالرسوله قلبه  ويسرُّ   **      ي باليمينه كتابه  وآخذُ 
 .  لي ولكم  العظيمَ  هللاَ  ي هذا واستغفرُ قوله  أقولُ 

 الخطبة الثانية
يَك لَه َوأَنه     بهه إال    ستعانُ وال يُ   هللاه   وبسمه    لهُ إال    وال حمدَ   لله   الحمدُ   ُ َوْحَدهُ ال َشره َوأَْشَهُد أَْن ال إهلَهَ إهال َّللاه

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ    وبعدُ .....................ُمَحمه
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ُ
ً
اُارابع

ً
ُُ:وأخري

 
ُواجب
 
ُُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُُُه ُمولد ُُُاُيفُشهر ُن

ى  ى ذكرَ هذه الذكرَ   تكونً   ، وأنْ ا كله يومٍ نبيه نَ  ا لمولده ذكرانَ  تكونَ   أنْ   - هللاه   عبادَ -ا  بنَ  حريٌّ   :ها السادةُ أيُّ 
  ا، وصدقَ نَحياته   في سائر شؤونه   بهديهه   واالهتداءه   بسنتهه   ا ذلك إلى االقتداءه نَ، وأ يدفعَ وشريعتهه   لسيرتهه 

لهَمْن َكاَن يَْرُجو  ))  إذ يقولُ   هللاُ  َحَسنَةٌ  ه أُْسَوةٌ  َ  لَقَْد َكاَن لَُكْم فهي َرُسوله َّللاه َر َوذََكَر َّللاه َ َواْليَْوَم اآلخه َّللاه

 . 21األحزاب: ))َكثهيًرا
  عياٍض   بنُ   الفضيلُ   يقولُ   ،بهه   ، ونقتديَ هُ طريقَ   ، ونسلكَ هُ أوامرَ   ، وننفذَ ملسو هيلع هللا ىلص   هُ سنتَ   ونتبعَ   هُ نطيعَ   أنْ   انَواجبُ 
،  خالًصا لم يقبلْ   صوابًا ولم يكنْ ، وإذا كان  صوابًا لم يقبلْ   إذا كان خالًصا ولم يكنْ   العملَ   : إنه هللاُ   هُ رحمَ 

فََمْن َكاَن يَْرُجو لهقَاَء َرب ههه فَْليَْعَمْل َعَماًل   ﴿ :، وقرأَ لله   يكونَ   أنْ   ، والخالصُ على السنةه   يكونَ   أنْ   والصوابُ 

بَاَدةه َرب ههه أََحًدا ْك بهعه ،  نوحٍ   سفينةُ   : السنةُ رحمه هللاُ   مالكٌ   اإلمامُ   ويقولُ .110﴾ الكهف:   َصالهًحا َواَل يُْشره

بمَ إال    هذه األمةه   آخرُ   ، وال يصلحُ عنها هلكَ   ن تخلفَ ا، ومَ ا نجً هَ ن ركبَ مَ    جله   قالَ   ،ا هَ أولُ   بهه   ا صلحَ  
َ   ﴿وعال َ إهنه َّللاه ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا َواتهقُوا َّللاه قَابه َوَما آتَاُكُم الره يُد اْلعه [،  7الحشر:  ]﴾   َشده

يبَُهْم َعذَاٌب أَلهيمٌ  ﴿ :هُ سبحانَ  ويقولُ  يبَُهْم فهتْنَةٌ أَْو يُصه هه أَن تُصه يَن يَُخالهفُوَن َعْن أَْمره  .﴾  فَْليَْحذَره الهذه
َوأَْبنَاُؤُكْم َوإهْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم قُْل إهْن َكاَن آبَاُؤُكْم   ﴿ وعال  جله   قالَ    هُ وتعظيمُ   هُ وإجاللُ   ملسو هيلع هللا ىلص  هُ محبتُ   انَواجبُ 

ُن تَْرَضْونََها أََحبه إهلَْيُكْم   يَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوتهَجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكه ه َوَرُسولههه  َوَعشه َن َّللاه مه
 ُ َهاٍد فهي َسبهيلههه فَتََربهُصوا َحتهى يَأْتهَي َّللاه قهينَ َوجه ي اْلقَْوَم اْلفَاسه ُ اَل يَْهده هه َوَّللاه ه   حبةُ وم.24التوبة:  ]﴾    بهأَْمره   النبي 

  هُ تعني طاعتُ   ملسو هيلع هللا ىلص  هُ ما محبتُ ، وإنه في المساجده    تدكُّ ، وال دعاوى تُدهعى، وال طبوالً  تقالُ أقواالً   ليستْ   ملسو هيلع هللا ىلص
ُ   ﴿ :االمتحانه   في آيةه   هللاُ   يقولُ   ،ونهيهه   أمرهه   ، وإجاللُ هُ واتباعُ  َ فَاتهبهعُونهي يُْحبهْبُكُم َّللاه بُّوَن َّللاه قُْل إهْن ُكْنتُْم تُحه

يمٌ  َغفُوٌر َرحه  ُ ٍن إهاله َوأَنَا أَْولَى    ملسو هيلع هللا ىلصالن بيُّ  وقال    31آل عمران:  ﴾ َويَْغفهْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاه ْن ُمْؤمه : »َما مه

ْم{«.وقال  هه ْن أَْنفُسه نهيَن مه ئْتُْم }الن بي أَْولَى بهاْلُمْؤمه َرةه اْقَرُءوا إهْن شه ْنيَا َواآْلخه ُن    ملسو هيلع هللا ىلص  النهاسه بههه فهي الدُّ »اَل يُْؤمه
هه وَ  هه َوَولَده ْن َوالهده ا قال عمرُ أََحُدُكْم َحتهى أَُكوَن أََحبه إهلَْيهه مه يَن«. ولمه ه   عليهه  هللاه   رضوانُ  النهاسه أَْجَمعه للنبي 

ي, قَاَل: »واَل هذه يا عمرُ ملسو هيلع هللا ىلص ْن ُكل ه َشْيٍء إهاله نَْفسه ه أَْنَت  : أَلَْنَت أََحبُّ إهلَيه مه «، قَاَل: اآْلَن يَا َرُسوَل َّللاه
ْن كل ه شيءٍ   القائله  درُّ  ولله ُعَمُر«.  ي, قَاَل: »اآْلَن يَاحتى نفسٍ  أََحبُّ إهلَيه مه

ه  ي حبه عه ن يده مَ   وهراءُ  فسفاهةٌ   ن هديهه مه  ولم يفدْ    **    النبي 
 ووفاءُ  كان صادقًا طاعةٌ  نْ إ   **    وفروضهه  شرطهه  أولُ  فالحبُّ 
 . في الدنيا واآلخرةه  لنسعدَ  على دربهه  نسيرَ  وأنْ  ملسو هيلع هللا ىلصا  نَنبي ه  بأخالقه  نتخلقَ  أنْ  اواجبنَ

ن كيده الكائدين، وحقده الحاقدين، ومكره الـماكرين، واعتداءه الـمعتدين،   حفَظ هللاُ مصَر قيادةً وشعبًا مه
                      .وإرجافه الـُمرجفين، وخيانةه الخائنين

 إمام بوزارة األوقاف              د/ محمد حرز   كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه      

 


