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محمد رسول الله
الخطبة الول

اْلمد لله على سابغ نعمه ،وبالغ مننه ،أكرمنا بات األنبياء،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،سيد األولي واْلخرين،
شرح الله تـعال صدره ،ورفع ذكره ،فاللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى
من تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال
سبحانه (:يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وآمنوا برسوله
يـؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به

ويـغفر لكم والله غفور رحيم)(.)1

أيـها المسلمون  :ف ربيع األول تـتجدد ذكرى مولد خي

البية ،ورحة الله تـعال للبشرية؛ سيدنا ُممد  النب
الات؛ فـهو دعوة أبيه إبـراهيم عليه السالم إذ قال (:ربـنا
وابـعث فيهم رسول منـهم يـتـلو عليهم آياتك ويـعلمهم
الكتاب والحكمة ويـزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم)(.)2

وهو  بشارة سيدنا عيسى عليه السالم حي قال
(:ومبشرا برسول يأتي من بـعدي اسمه أحمد)( .)3وقد
رأت أمه السيدة آمنة بنت وهب ف منامها حي وضعته نورا
أضاءت له قصور الشام( .)4فـقد كان مولده  نورا أضاء

الله عز وجل به الدنـيا ،وأظهر به اْلق( .)5قال تـعال (:قد
جاءكم من الله نور وكتاب مبين)( .)6فالكتاب هو القرآن،

والنور هو سيدنا ونبيـنا ُممد  )7(الذي جعله الله تـعال ف
أعلى نسب وأرفعه( ،)8وْجع له عز وجل الشرف من أطرافه.
عباد الله :لقد ولد رسول الله  يتيم األب ،فأحاطه الله
عز وجل بعنايته ،وخصه برعايته ،وامت عليه سبحانه بقوله
2

(:ولسوف يـعطيك ربك فـتـرض * ألم يجدك يتيما
فآوى)( .)9وتشرفت السيدة حليمة السعدية بإرضاعه(.)10

فكان اليـر معه  حيثما حل ،وأيـنما نـزل ،فـقد خرجت
حليمة ف نسوة من بن سعد يـلتمسن الرضعاء ِبكة ف سنة
جدب وقحط ل تـبق شيئا ،فـلما أبصرت السيدة حليمة
ُممدا  وقد عاله البـهاء والنور تـعلق به قـلبـها ،فأخذته بـي
يديـها ،وضمته إل صدرها ،فما إن وضعته ف حضنها حّت
در لبـنـها ،فشرب  حّت شبع .قالت :وقام زوجي إل
ناقتنا فإذا هي متلئة الضرع ،فحلب لنا ما شئـنا ،فبتـنا ليـلتـنا
بي ،شباعا رواء ،وقد نام صبـيانـنا ،وكانوا َل يـنامون من
شدة اجلوع فـقال زوجها :والله يا حليمة ،ما أراك إَل قد
أصبت نسمة مباركة( .)11ولما بـلغ  الامسة( )12من عمره
أرجعته حليمة إل أهله ،وتـوَله جده عبد المطلب ،فأحبه
ُمبة خاصة ،وأوَله عناية فائقة ،وكان يـقدمه على غيه،
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ويـقول :إن َلبن هذا لشأنا .وبـعد وفاة أمه وجده آلت
رعايـته  إل عمه أب طالب( ،)13وكان قليل المال ،كثي
العيال ،فـتحمل النب  المسؤولية منذ صغره ،وعمل برعي
الغنم لمساعدة عمه(.)14
أيـها المحبون للنبي  :إن رسول الله  كان ُمفوظا

بعي الله تـعالُ ،مفوفا برعايته ف كل مراحل حياته( ،)15فـقد
اتسم شبابه  باجلد والنشاط ،والعمل واَلجتهاد ،والسعي
ف األرض طلبا للرزق ،واتصف  بأْجل األخالق وأنـبلها،
وأفضلها وأكملها ،وقد وصفه الله تـعال بقوله (:وإنك لعل

خلق عظيم)( .)16فكان  أجود الناس عطاء ،وأصدقـهم

هلجة ،وأعظمهم أمانة ،وأليـنـهم معاملة ،وأكرمهم عشرة ،من
رآه هابه ،ومن خالطه أحبه ،يـقول واصفه :ل أر قـبـله وَل
بـعده مثـله  ،ولما سعت السيدة خدجية بنت خويلد رضي
الله عنـها بنبل صفاته وكرم أخالقه - وكانت امرأة لبيبة
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حازمة -بـعثت إليه ،فـعرضت عليه أن َيرج ف ماهلا إل
الشام تاجرا( ،)17ث عرضت عليه الزواج ،فـتـزوجها .
وقد أعطى الله عز وجل نبيه  رجاحة العقل ،وسداد
الرأي ،ودقة الفهم ،فما جلأ إليه قـومه ف شيء إَل أشار
عليهم بالرأي السديد ،وحكم بـيـنـهم بالعدل واإلنصاف(.)18
كما وهبه الله سبحانه ْجال الصورة ،وكمال اهليئة.
أيـها المتشوقون لسماع سيرة رسول الله  :لما بـلغ 

أربعي عاما؛ أوحي إليه( ،)19وأول ما بدئ به  من الوحي؛
الرؤيا الصاْلة ف النـوم ،فكان َل يـرى رؤيا إَل جاءت مثل
فـلق الصبح .أي :تققت كما رآها  .ث حبب إليه أن
َيلو بغار حراء ،ويـتـعبد فيه الليال الكثية ،حّت جاءه الملك
بالوحي فـقال (:اقـرأ)( .)20فكانت تلك الكلمة أول ما أنزل
عليه  ،فأسست ْلضارة عظيمة تـقدر العلم  ،وتث على
أسبابه ،وتدعو إل تصيله؛ ليـرتقي
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اإلنسان ف معارج العلم والعبادة ،واإلحسان إل اللق ،وبقي
 ف مكة ثالث عشرة سنة يدعو قـومه إل الله تـعال
باْلكمة والموعظة اْلسنة ،ث هاجر إل المدينة المنـورة،
وأقام فيها متمعا متحابا متالحا ،فسطع منـها نور اهلدي
النبوي الالد باألخالق اْلميدة ،والقيم الراقية ،ودخل الناس
ف دين الله أفـواجا لما رأوا من رحته وساحته  ،وتقق
اَلطمئـنان واَلستقرار.
فاللهم وفـقنا ْجيعا لطاعتك وطاعة رسولك سيدنا ُممد 
وطاعة من أمرتـنا بطاعته؛ عمال بقولك (:يا أيـها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)21
نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية
اْلمد لله الذي أرسل سيدنا ُممدا هاديا ومبشرا ونذيرا،
وداعيا إل الله بإذنه وسراجا منيا ،وأشهد أن َل إله إَل الله
وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد،
وعلى آله وأصحابه أْجعي ،وعلى التابعي هلم بإحسان إل
يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :لقد كانت رسالة النب  إل الناس كافة،
قال الله تـعال (:قل يا أيـها الناس إني رسول الله إليكم

جميعا)( .)22وكانت بـعثته  رحة للعالمي ،قال سبحانه

(:وما أرسلناك إل رحمة للعالمين)( .)23فجاءنا  بالي
العظيم ،وعلمنا عبادة ربـنا ،وأخبـرنا بقوق الله تـعال عليـنا،
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كما دعا إل مكارم األخالق وُماسنها ،وقال  «: إنما

بعثت لتمم مكارم الخا »( .)24وحثـنا على بر الوالدين،

واأللفة بـي الزوجي ،وحسن رعاية األوَلد ،وصلة األرحام،
وإكرام األصدقاء ،واإلحسان إل اجليان .فما أْجل أن نـقرأ
سية النب  ونـعلمها أوَلدنا ،ونـنـهل ْجيعا من فـوائدها
وقيمها؛ لنـزداد ُمبة له  ،ونـقتدي به عليه الصالة والسالم،
فـهو خيـر أسوة ،قال تـعال (:لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يـرجو الله واليـوم اْلخر وذكر الله

كثيرا)( .)25ونكثر من الصالة والسالم عليه ،كما أمرنا الله
تـعال بذلك فـقال (:إن الله ومائكته يصلون عل النبي يا
أيـها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)26اللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أْجعي .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر
وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي .اللهم اجعلنا
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لنبيـنا ُمبي ،وهلديه متبعي ،وأكرمنا ِبرافـقته ف اجلنة يا رب
العالمي .اللهم أدم عليـنا نعمك ،وأسبغ عليـنا فضلك،
ومتـعنا براحة البال ،وحسن اْلال ،وقـبول األعمال ،اللهم
تـقبل صالتـنا ،وضاعف حسناتنا ،واغفر لنا ما قدمنا وما
أخرنا ،وأكرمنا وأسعدنا ف الدنـيا واْلخرة .اللهم اجعلنا من
البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسني إل أهليهم وأرحامهم.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،
واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده
المين لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.
اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات :األحياء منـهم واألموات،
اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة
واسعة من عندك ،وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.
وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا
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وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا .اللهم إنا نسألك موجبات
رحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من كل بر ،والسالمة من
كل إث ،اللهم إنا نسألك الفوز باجلنة ،والنجاة من النار،
اللهم َل تدع لنا ذنـبا إَل غفرته ،وَل َها إَل فـرجته ،وَل ديـنا
إَل قضيته ،وَل مريضا إَل شفيته ،وَل ميتا إَل رحته ،وَل
حاجة إَل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمي ،فأنت على كل
شيء قدير ،وباإلجابة جدير .اللهم احفظ لدولة اإلمارات
استقرارها ورخاءها ،وبارك في خيـراتها ،وزدها فضا
ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال ،ومحبة وتسامحا،
وأدم عليـها السعادة والمان يا رب العالمين .اللهم ارحم
شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر اجلزاء
أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرب ،الذين تالفوا على رد اْلق إل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل
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كل خي ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء
يا أكرم األكرمي .اللهم انشر اَلستقرار والسالم ف بـلدان
المسلمي والعال أْجعي .ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف
اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع األبـرار يا
عزيز يا غفار .اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطي،
اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا
شامال ،اللهم اسقنا من بـركات السماء ،وأنبت لنا من
بـركات األرض .اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على
نعمه يزدكم .وأقم الصالة.
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