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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا

 املراجعة والنشر اتريخ املقرتح إللقاء اخلطبة معد اخلطبة عنوان اخلطبة رقم اخلطبة
 األمانة العامة م07/10/2022هـ  املوافق 11/03/1444 عثمان صاحل تروري عضو االحتاد يف مايلد.  على أمته واالحتفال ابملولد يف امليزان صلى هللا عليه وسلمحقوق النيب  77
 

 " حقوق النبي صلى هللا عليه وسلم على أمته واالحتفال بالمولد في الميزان"الموضوع : 
 

وابن عبده وابن َأَمِته، وَمْن ال غىن به طرفة عني عن فضله ورمحته، وال مطمع له احلمد هلل رب العاملني وحده ،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، شهادة عبده 
ذُّل والصَّغار على من خالف أمره، يف الفوز ابجلنة والنجاة من النار إال بعفوه ومغفرته، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، ِخريته من خلقه، وأمينه على وحيه، جعل هللا ال

 أما بعد :  طرق، فلم يفتحها ألحد إال من طريقه، صلوات هللا وسالمه على خامت رسله، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره، واستمسك هبديه وسنته.وسدَّ إىل اجلنة كل ال
ِذينا آماُنوا ات  ُقوا اَّلل ا حاق  تُ قااتِِه واَلا َيا أاي ُّهاا ال   ﴿ فيا أيها الناس: اتقوا هللا تعاىل ربكم , واستمسكوا بعروته الوثقى , واعلموا أن ال جناة وال فالح لعبد إال به

ُوُتن  ِإَل  واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا  ِم ِديًنا ف الاْن يُ ْقبالا ِمْنُه واُهوا ِف اْْلِخراِة ِمنا اْلْااِسرِينا  ﴿  102آل عمران  ﴾َتا ْسَلا را اْْلِ تاِغ غاي ْ  85آل عمران ﴾واماْن ي اب ْ
أعظم منة وأكرب نعمة من  هللا على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين, وأنزل معهم الكتاب  أيها املؤمنون : اعلموا أن

الذي بعثه هللا  -صلى هللا عليه وسلم-ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه, وكان من أعظمهم قدراً وأبلغهم أثراً وأعمهم رسالًة حممٌد 
 بيني.تعاىل هلداية اْللق أمجعني, وختم به الن

 ولقد جعل هللا تعاىل هلذا الرسول الكرمي حقوقا على أمته مجعها العلماء ِف مثانية أمور كاْلتية : 
ُ ِبا  ﴿ ، وتصديقه فيما أتى به: قال تعاىل:أواًل: اإلميان الصادق به صّلى هللا عليه وسّلم ا فاآِمُنوا ِِبَّللِ  واراُسولِِه واالنُّوِر ال ِذي أانزاْلناا وااَّلل 

ِبرٌي  ُ عالاْيِه واسال ما: ]أُِمْرُت أاْن أُقااِتلا الن اسا حاَّت  ياْشهاُدوا أاْن َلا ِإلاها ِإَل  اَّلل ُ 8 سورة التغابن  ﴾ت اْعماُلونا خا  وايُ ْؤِمُنوا ِِ واِباا . وقاالا صال ى اَّلل 
 ِجْئُت بِِه[ رواه مسلم.

واحلذر من معصيته: فإذا وجب اْلميان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ ألن  ،اثنًيا: وجوب طاعته صّلى هللا عليه وسّلم
ا ال ِذينا آماُنواْ أاِطيُعواْ اَّلل ا واراُسولاُه واَلا ت اوال ْوا عاْنُه واأانُتْم تاْسماُعونا ﴿ ذلك مما أتى به, قال تعاىل: أان   . وعاْن أاِا ُهرايْ راةا   20 سورة األنفال  ﴾َيا أاي ُّها

: ]ماْن أاطااعاِِن ف اقاْد أاطااعا اَّلل ا واماْن عاصااِن ف اقاْد عاصاى ُ عالاْيِه واسال ما قاالا اَّلل ا[رواه البخاري ومسلم. وعاْنُه أان  راُسولا اَّللِ   راُسولا اَّللِ  صال ى اَّلل 
: ] ُكلُّ أُم ِِت ياْدُخلُ  ُ عالاْيِه واسال ما قاالا : ]ماْن أاطااعاِِن داخالا اْلْان ةا وامانْ صال ى اَّلل  [ قااُلوا َيا راُسولا اَّللِ  واماْن َياَْبا قاالا  ونا اْلْان ةا ِإَل  ماْن أاَبا

 ]  .رواه البخاريعاصااِن ف اقاْد أاَبا
ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتُِبُّونا اَّلل ا فاات ِبُعوِن ُُيِْبْبُكُم ﴿: ، واختاذه قدوة ِف مجيع األمور، واَلقتداء هبديه: قال تعاىلاثلثًا: اتباعه صّلى هللا عليه وسّلم

ُ غاُفوٌر ر ِحيٌم  ُ واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم وااَّلل  [ 31سورة آل عمران ﴾اَّلل  رواه البخاري . قال صّلى هللا عليه وسّلم: ]ماْن راِغبا عاْن ُسن ِِت ف الاْيسا ِمِنِّ

 ومسلم.
ُ عالاْيِه واسال ما: ]َلا صّلى هللا عليه وسّلم أكثر من األهل والولدرابًعا: حمبته  ، والوالد، والناس أمجعني: عاْن أاناٍس قاالا قاالا الن ِبُّ صال ى اَّلل 

 . ومسلم رواه البخارييُ ْؤِمُن أاحادُُكْم حاَّت  أاُكونا أاحاب  إِلاْيِه ِمْن وااِلِدِه واوالاِدِه واالن اِس أامْجاِعنيا[ 
  9 سورة الفتح ﴾ لِتُ ْؤِمُنوا ِِبَّللِ  واراُسولِِه واتُ عاّزُِروُه واتُ واقُِّروُه واُتسابُِّحوُه بُْكراًة واأاِصيًَل  ﴿: كما قال تعاىل: خامًسا: احرتامه، وتوقريه، ونصرته

يٌع عالِ  ﴿ وقال تعاىل: ِي اَّللِ  واراُسولِِه واات  ُقوا اَّلل ا ِإن  اَّلل ا َسِا ا ال ِذينا آماُنوا َل تُ قادُِّموا ب انْيا يادا َل َتاْعاُلوا ﴿ . وقال تعاىل:1سورة احلجرات ﴾يٌم َيا أاي ُّها
ناُكْم كاُدعااِء ب اْعِضُكم ب اْعًضا...  وحرمة النِب صّلى هللا عليه وسّلم بعد موته, وتوقريه َلزم كحال حياته  .63 سورة النور  ﴾ُدعااءا الر ُسوِل ب اي ْ

 وذلك عند ذكر حديثه, وسنته, وَساع اَسه وسريته, وتعلم سنته, والدعوة إليها, ونصرهتا.
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م ويعلمهم الكتاب أعوذ ِبهلل من الشيطان الرجيم ) لقد من هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوَل من أنفسهم يتلو عليهم آَيته ويزكيه
واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضَلل مبني ((.ِبرك هللا ولكم ِف القرآن الكرمي ونفعِن وإَيكم با فيه من اْلَيت والذكر احلكيم أقول 

 قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
 

 الخطبة الثانية
 

 احلمد هلل على نعمائه, والصَلة والسَلم على أفضل رسله                                           
ا ال ِذينا آماُنوا صالُّوا عالايْ  ﴿ : قال هللا تعاىل:سادًسا:الصالة عليه صّلى هللا عليه وسّلم تاُه ُيصالُّونا عالاى الن ِبِّ َيا أاي ُّها ِه ِإن  اَّلل ا واماَلِئكا

ُ عالاْيِه هِباا عاْشرًا[ رواه مسلم. 56 سورة األحزاب ﴾واسالُِّموا تاْسِليًما  ًة صال ى اَّلل  ُ عالاْيِه واسال ما: ]ماْن صال ى عالاي  صاَلا  . وقال صال ى اَّلل 
ا ال ِذينا آماُنوا أاِطيُعوا اَّلل ا واأاِطيُعوا الر ُسولا  ﴿ ، والرضي حبكمه صّلى هللا عليه وسّلم: قال هللا تعاىل:سابًعا: وجوب التحاكم إليه َيا أاي ُّها

ِاِْويواأُويل اأْلاْمِر ِمْنُكْم فاِإن ت اناازاْعُتْم ِف شاْيٍء ف اُردُّوُه ِإىلا اَّللِ  واالر ُسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنونا ِِبَّلل ِ  ٌر واأاْحساُن  ي ْ  .59سورة النساء ﴾َلً  وااْلي اْوِم اْلِخِر ذاِلكا خا

: فهو عبد هلل ورسوله, وهو أفضل األنبياء واملرسلني, وهو سيد األولني اثمًنا: إنزاله مكانته صّلى هللا عليه وسّلم بال غلو وال تقصري
َل ما شاء هللا  واْلخرين, وهو صاحب املقام احملمود، واحلوض املورود, ولكنه مع ذلك بشر َل ميلك لنفسه وَل لغريه ضراً وَل نفعاً إ

ِإَل  ماا يُوحاى ِإيلا  ُقْل هاْل ُقْل َلا أاُقوُل لاُكْم ِعْنِدي خازااِئُن اَّللِ  واَلا أاْعلاُم اْلغاْيبا واَلا أاُقوُل لاُكْم ِإِّنِ مالاٌك ِإْن أات ِبُع  ﴿كما قال تعاىل: 
 .50األنعام سورة ﴾ ياْستاِوي اأْلاْعماى وااْلباِصرُي أافاَلا ت ات افاك ُرونا 

أيها املؤمنون: اعلموا أنه ليس من حق النِب صلى عليه وسلم على أمته إقامة اَلحتفال بولده ِف يوم معني من السنة, وهو أمر مل 
 يشرعه النِب صلى هللا عليه وسلم ألمته، ومل يفعله أصحابه من بعده بل وَل أهل القرون املفضلة.

ظنك بعمل مل َيمران النِب صلى هللا عليه وسلم بفعله، وَل حث عليه وَل رغب فيه، وهو املشهود له أبنه ما ترك أمر خري إَل  فما
 وحث األمة عليه ورغبهم فيه. 

أشد حمبة  وما ظنك بعمل مل يفعله سلف األمة، "ولو كان خريًا حمًضا، أو راجًحا لكانوا رضوان هللا عليهم أحق منا به، فإهنم كانوا
 (.295اقتضاء الصراط املستقيم )ص  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعطشا له منا، وهم على اْلري أحرص"

وما أحسن أن يستشهد املرء هنا بقول اْلمام مالك رمحه هللا تعاىل : "قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد مت هذا األمر 
 سول هللا صلى هللا عليه وسلم وَل نتبع الرأي".واستكمل فإمنا ينبغي أن نتبع آاثر ر 

 فأي عمل ِف الدين يذكر له وقت بداية غري عهد النِب صلى هللا عليه وسلم ِبلدليل فاعلم أنه ليس من الدين بشيء. 
 ودم  ر أع  داء أَل وص  لوا وس  لموا عل  ى الن  ِب املص  طفى وعل  ى آل  ه وص  حبه أمجع  ني, الله  م أع  ز اْلس  َلم واملس  لمني وأذل الش  رك واملش  ركني

اللهم إان نسألك إمياان صادقا , وقلوِب خاشعة , وألسنة ذاكرة , وتوبة قبل املمات , وراح ة بع د املم ات الدين وانصر عبادك اجملاهدين, 
 , وتبوءا ِف جناتك الفردوس , َي أرحم الرامحني , وَي أكرم األكرمني ......... 

 ى آله وأصحابه أمجعني , ولك احلمد اللهم أوَل  وآخرا .  , وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك حممد وعل


