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  العاملني، أنقذ البشرية من هاوية احلضيض واجلهالة، بنوره املبني،          احلمد هللا رب 

 بنـور  U هللاوقرآنه العلي الكرمي، أنزل عليهم نور اإلسالم، ومشس اإلميان، فهداهم ا          
اإلسالم من الضاللة إىل اهلداية، ومن اجلهالة إىل العلم ومن كل شئ يباعد عن اهللا إىل                

  .نور الطاعات والقربات واألعمال الصاحلة اليت حيبها اهللا
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله واحد أحد فرد صـمد انفـرد                  

 U نعمة يف الدنيا أو اآلخرة إال وهـو        بعطاء النعم، فما من      U باخلري كله، وتوحد  
نعم ظاهرة،   : النعم إىل قسمني   U واهبها وصاحبها ومقسمها على عباده، وقد قسم      

نعم حمسوسة وملموسة، ونعم ال تراها العيون، وال تطَّلع عليها القلـوب            . ونعم باطنة 
  .القهارواألبصار، ولكن حيس ا العبد املؤمن بنور يف قلبه أودعه فيه الواحد 

أما النعم الظاهرة فهي نعم األكل مبا يشتمل عليها من ألوان املطعومـات مـن             
خضروات وفواكه وحبوب وغريها مما تنبته األرض، وأصناف املشروبات، وأنـواع           
امللبوسات واملساكن واملباين واألراضي والعقارات وكل ما تراه العني أو تسمعه األذن            

فالكافر يتمتع ا كاملؤمن، بل . رة يتمتع ا مجيع الناس أو تلمسه احلواس فهي نعم ظاه     
رمبا يكون نصيبه فيها أكرب من املؤمن، وهذا ما نراه وما نلمسه، فال يوجد فينا مجاعة                
املؤمنني من يتمتع بظاهر الدنيا كما يتمتع ا أهـل أوربـا وأمريكـا يف املـساكن                 

ذلك يف الدنيا وقـال يف      ل هلم    عجU  واملفروشات واملأكوالت واملشروبات ألن اهللا    
LL÷÷  [[: ذلك ääêê öö77 yydd øøåå rr&&  óóOO ää33 ÏÏGG»» tt66 ÍÍ hhãã ssÛÛ  íí ÎÎûû  ââ// ää33 ÏÏ??$$ uuää yymm  $$ uuãã ÷÷RR ëëââ99   ..))األحقافاألحقاف٢٠٢٠ ( (]]  ##$$

أما النعم الباطنة، فنعمة اإلميان، ونعمة اإلسالم، ونعمـة احلـب هللا، ونعمـة              
اخلشوع بني يدي اهللا، ونعمة الرضا عن اهللا، ونعمة التسليم لقـضاء اهللا وقـدر اهللا،                
______________________________________________ونعمة تفويض األمور كلها هللا، ونعمة التوكل على اهللا، ونعمة اإلميان بالغيوب الـيت               ___  

 من ربيع   ١٠الحتفال بذكرى املولد النبوي يوم اجلمعة املوافق         يف ا  - جيزة   -كانت هذه اخلطبة مبسجد األنوار القدسية باملهندسني          ١
  .م٢٧/٨/١٩٩٣ هجرية، ١٤١٤األول 
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غابت عن حياة الناس كاإلميان باجلنة والنار، واإلميان باملالئكة األطهار، واإلميان بيوم            
هـذه  ،  ، وسؤال للملكـني   البعث والنشور، واإلميان بأحوال القبور من عذاب ونعيم       

 علـى     Uا عباده املؤمنني، وأولياءه املسلمني، وحرمها      U النعم الباطنة خص اهللا   
  .الكافرين، فاحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا

 لرسالته، وأنزل علـى     U وأشهد أن سيدنا حممد عبد اهللا ورسوله، اختاره اهللا        
 وأمره بتبليغ شريعته يف كـل  قلبه حمكم آياته البينات، وعصمه عن اهلوى والشبهات،     

اللـهم  اجلهات، ووعد من اتبعه بدخول جنته، وتوعد من عصاه باخللود يف نار جهنم            
وسلم وبارك على سيدنا حممد باب الرضا عن اهللا، وسر هداية القلوب إىل حضرة   صلِّ  

ة اهللا،  اهللا، والنور الذي أضاء اهللا به قلوبنا على كتاب اهللا، وخشعت به جوارحنا لعظم             
وجعلنا ا عباداً مهتدين، صلوات اهللا وسالمه على هذا النيب األمني وكل من اتبعـه               

  .خبري إىل يوم الدين
 rفيا عباد اهللا مجاعة املؤمنني، وحنن يف أيام ذكرى ميالد رسول اهللا              ...أما بعد 

علينا أول واجب علينا أن نتدبر فضل اهللا         ... ماذا جيب علينا يف شأن هذه الذكرى؟      
باإلميان واهلداية، فاي امرئ منا لو ملَك الدنيا كلها من أولَّها إىل آخرها، وحرمـه اهللا    
من نعمة اإلميان باهللا، ماذا يكون موقفه يوم السفر من هذه احلياة؟ وكيف يكون حاله               

  يوم يقبل على اهللا؟
ññää  [[: إنَّ هذا يقول فيه ويف أمثاله اهللا       uuqq ttÉÉ  ããPP ÌÌçç ôôff ßßJJ øø99 $$##  ööqq ss99  ìì ÏÏââ ttFF øøÿÿ ttÉÉ  ôô`̀ ÏÏBB  ÉÉ>>## xxãã ttãã  ¥¥ãã ÍÍ´́ ÏÏBB ööqq ttÉÉ  

ÏÏmmää ÏÏ^̂ tt66 ÎÎ//  ÇÇÊÊ ÊÊÈÈ  ¾¾ ÏÏmm ÏÏGG tt66 ÅÅss»» ||¹¹ uurr  ÏÏmmää ÅÅzz rr&& uurr  ÇÇÊÊ ËËÈÈ  ÏÏmm ÏÏGG nn==ää ÅÅÁÁ ssùù uurr  ÓÓ ÉÉLL ©©99 $$##  ÏÏmmÉÉ ÈÈqq øø«« èè??  ÇÇÊÊ ÌÌÈÈ  `̀ ttBB uurr  íí ÎÎûû  ÇÇÚÚ ööëë FF{{ $$##  $$ YYèèãã ÏÏHH ssdd  §§NN èèOO  

ÏÏmmää ÉÉffZZ ããÉÉ  ÇÇÊÊ ÍÍÈÈ  HHxx xx..  ((  $$ ppkk ¨¨XX ÎÎ))  44ëë ssàà ss99  ÇÇÊÊ ÎÎÈÈ  ZZpp ttãã## ¨¨ìì ttRR  33ìì uuqq ¤¤±±== ÏÏ jj99  ÇÇÊÊ ÏÏÈÈ  ((##qq ãããã ôôââ ss??  ôô`̀ ttBB  ttçç tt// ÷÷ää rr&&  44íí ¯¯<< uuqq ss?? uurr  ÇÇÊÊ ÐÐÈÈ  yyìì uuHH ssdd uurr  

##ÓÓ ttçç ÷÷rr rr'' ssùù  ÇÇÊÊ ÑÑÈÈ  [[))تع الدنيا             . . ))املعارجاملعارج١٨١٨--١١١١فال ينفعه ما جنت يداه، وال يشفع فيه شئ من م
لينجيه من عذاب اهللا، ألنه ال ينفع بعد الكفر حىت األعمال اخلرية اليت فعلها يف هـذه            

فيبين مستشفيات، أو يقدم معونـات، أو       : احلياة، فمن كفر باهللا، وظن أنه يفعل اخلري       
ن مثله مثل عبد اهللا بن جدعان الذي قالت فيه الـسيدة  يسوق عروضاً يف اخلريات، فإ  

  :rعائشة للرسول 
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rr{{
ني ال ينفعه شئ قدمه يف دنيا الناس، ولـذلك فالـذين            فالذي مل ينطق بالشهادت   

يزعمون أم يقدمون اخلري للناس يف أي صورة من الصور ولكن اهللا مل يهدي قلـوم            
لإلميان، ومل يفتح ألسنتهم مبفتاح اجلنان وهو ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، ال ينفعهم                

  .ذلك يوم لقاء اهللا
ادتني فقد نال مفتاح اجلنة حىت ولـو عـصى اهللا،           أما املسلم الذي نطق بالشه    

وأبعده حظَّه وهواه، فإنه يوم القيامة يمثُل يف حمكمة اهللا ويصدر عليه حكم مـن اهللا،                
يقضيه يف جهنم كما أمر وحكم اهللا، ولكنه سيأيت وقت خيرج منها ويدخل اجلنة بسر               

، ألن الذي يقضي عليـه بـأن   ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فال ميكث يف جهنم أبداً        
$$  [[:  يقول اهللا   أبداً هم الكافرون وعن ذلك     ميكث يف جهنم خالداً فيها     yyJJ tt// ïïëë  ññää uuqq ttÉÉ  ttûûïï ÏÏ%% ©©!! $$##  

((##rr ããçç xxÿÿ üü22  ööqq ss99  ((##qq ççRR%% xx..  ttûûüü ÏÏJJ ÎÎ== óó¡¡ ããBB  [[) ) احلجراحلجر٢٢((..  
 بالشفاعة يف من دخل     r يوم القيامة للحبيب     U ويكون ذلك عندما يأذن اهللا    

بعد أن خير حتت العرش ساجداً، وحيمـد اهللا تعـاىل           : r جهنم من أمته فيقول اهللا له     
يا حممد ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع       : مبحامد يلهمه اهللا تعاىل ا يف تلك الساعة       

 ائذن يل فيمن قال ال إله إال اهللا فيأذن له فيخرجهم من النار              يا ربr : تشفَّع، فيقول   
فينبت اهللا هلـم أجـسادهم وأعـضائهم، مث      حطمه متفحمني، ويلْقيهم يف ر احلياة،       

  .يدخلهم جنته، ولكن بعد أن يكونوا قضوا بعض ما عليهم يف نار جهنم
 وحيمد اهللا تعاىل مبحامد يلهمـه اهللا    U  إىل العرش فيخر ساجداً هللا     rمث يرجع   

 يا حممد، ارفع رأسـك، وسـلْ تعطـى،    -تعاىل ا يف تلك الساعة، فيقول اهللا تعاىل    
______________________________________________ ___  

  ".اللهم اغفر يل يوم الدين: مل يقل يوماً قط: "خرجه أمحد يف مسنده بلفظ  ٢
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 ائذن يل فيمن يف قلبه مثقال حبة من شـعرية مـن             يا ربr : واشفع تشفَّع، فيقول    
ال :  اإلذن يف إخراج من قـال U  له، فيخرجهم، مث يطلب منه     U اإلميان، فيأذن اهللا  

  .٣ فيخرجونU إله إال اهللا حممد رسول اهللا ولو مرة واحدة فيأذن اهللا
دخلون اجلنة، ويؤيت باملوت يف صـورة  وعندما خيرج آخر املوحدين من النار وي      

يا أهل اجلنة خلـود     : U كَبش أملح فيذْبح ين اجلنة والنار، وينادي مناد من قبل اهللا          
بال موت، ويا أهل النار خلود بال موت، فيتحسر أهل النار حـسرة ال يـدري ـا               

ة واحدة، إذا لنجونا من عذاب      يا ليتنا قُلناها ولو مر    : األولون وال اآلخرون ويقولون   
  .األبد يف النار، ونلنا نعيم الواحد األحد يف اجلنة

فاملسلم الذي يقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، تنفعه يوم لقاء اهللا، ألنه على                
  .األقل ال يخلد يف نار اجلحيم مع أهل الشقاوة من الكافرين واجلاحدين واملشركني

 يرفعـه يف الـدنيا      U لذي استقام على طاعة اهللا فـإن اهللا       أما املؤمن املطيع ا   
̀`ôô  [[  : يف قوله  U واآلخرة بربكة هذا اإلميان، وهذا ما بشر به اهللا         ttBB  üü@@ ÏÏJJ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==»» ||¹¹  `̀ ÏÏ iiBB  

@@çç üü22 ssåå  ÷÷rr rr&&  44ÓÓ ss\\RR éé&&  uuqq èèdd uurr  ÖÖ`̀ ÏÏBB ÷÷ss ããBB  ¼¼ ççmm ¨¨ZZ ttèè ÍÍãã óóss ããZZ nn== ssùù  ZZoo 44qq uuãã yymm  ZZpp tt66 ÍÍ hhää ssÛÛ  ((  óóOO ßßgg ¨¨YY ttÉÉ ÌÌìì ôôff uuZZ ss99 uurr  NN èèdd ttçç ôô__ rr&&  ÇÇ`̀ ||¡¡ ôômm rr'' ÎÎ//  $$ ttBB  

((##qq ççRR$$ üü22  ttbbqq èè== yyJJ ÷÷èè ttÉÉ  [[) ) النحلالنحل٩٧٩٧((..  
فالذي يعمل األعمال الصاحلة، يعينه اهللا أن حييا يف الدنيا حياة طيبة، ال يقاسـي      
عناء، وال يشكو من غالء، وال يصيبه ومن معه وباء، وال يتعرض لشقاء، ويف اآلخرة               

  .يكون يف جوار السعداء
 وأصحابه الكرام rاجع حالنا على حال نبينا وهذا ما حنتفل به يف يومنا هذا، نر   

حنن مؤمنون، وأصحابه مؤمنون، ونبينا ونبيهم واحد، وإهلنا وإهلهـم          : فنقول ألنفسنا 
  .واحد وكتابنا وكتام واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة

ماذا جرى لنا؟ وما الذي جعلنا كأننا نعيش يف جحيم مستعر مـن األمـراض،        
______________________________________________ ___  

  .احلديث بتمامه رواه البخاري ومسلم يف باب الشفاعة عن ايب هريرة رضي اهللا عنه  ٣
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، ومن الشقاق والنفاق، وكانوا كأَنهم يف جنة وهم يف األرض           والغالء وسوء األخالق  
  .U أعدها هلم الكرمي اخلالَّق

  ! ؟U ماذا حدث لنا وجعلنا ال ينطبق علينا قرآن ربنا
إن هذا ما حنتاج إليه يف أيامنا هذه نراجع أنفسنا يف أخالقنا ومعامالتنا، وإمياننا              

وسالمه عليه، وحال من معه من صحابته اهلادين        وسلُوكنا على حال نبينا صلوات اهللا       
ôôââ  [[: املهديني ألن اهللا تعاىل يقول لنا      ss)) ©©99  ttbb%% xx..  ööNN ää33 ss99  íí ÎÎûû  ÉÉAAqq ßßôô uuëë  ««!! $$##  îîoo uuqq óóôô éé&&  ××pp uuZZ ||¡¡ yymm  `̀ yyJJ ÏÏ jj99  ttbb%% xx..  

((##qq ãã__ ööçç ttÉÉ  ©©!! $$##  ttPP ööqq uuãã øø99 $$## uurr  ttçç ÅÅzz FFyy $$##  ttçç xx.. ssåå uurr  ©©!! $$##  ## ZZééçç ÏÏVV xx..  [[) ) األحزاباألحزاب٢١٢١((..  
مد هللا نصلي ونصوم وحنج ونزكي مثلهم،       فنراجع حالنا على حاهلم فنحن واحل     

  ولكن ليس حالنا كحاهلم يف األمن والطمأنينة، ويف الصحة والعافية، ملاذا؟
ألننا فرقنا بني تعاليم اإلسالم، جعلنا اإلسالم خاصاً بالصالة والزكاة واحلـج،            

 علـى   ونسينا التعامل بدين اهللا وقُلنا هذا غري هذا، خيرج اإلنسان من الصالة فيكذب            
 عليها، ويغش عباد    U عباد اهللا وال حياسب نفسه على أن الكذب خطيئة حياسبه اهللا          

  :rاهللا املسلمني، وال حياسب نفسه على الغش مع قول النيب 
}}{{  أي ليس من املسلمني وإن صلى وصام، ألنه خالف

  .rتعاليم املصطفى 
لى الصالة، وال عليه بعد ذلك أن خيدع أو يرائـي أو             يحافظ املرء منا ع    كيف

ينافق، وال مانع عنده أن يسب أو يسرق أو يلعن ويظن أنه مل يفعل شيئاً يعاقب عليه،                 
  :يقول !!ولو عاتبته أنا وأمثايل 

أؤدي الصلوات يف أوقاا، وأصـوم شـهر رمـضان،            !!!إين أؤدي هللا حقه   
  :لقد قالوا له. rامسع ما حدث أيام رسول اهللا : هوحججت بيت اهللا احلرام، فنقول ل

______________________________________________ ___  
  .ن عائشة رواه البزار ع ٤
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   أمل تسمعوا ذلك ؟
فقد ورد ىف األثر    ،فصالا ال تغين عنها شيئاً يوم لقاء اهللا       !!!!!  قال هى ىف النار   

  {{{{: قوهلم 
 وعرفوا rفمنذ فقد املسلمون املعاملة اليت أوصى ا اهللا، واليت بينها رسول اهللا  

يف حيام الكذب والغيبة والنميمة واحلقد واحلسد والغش والزور أصبحت عبادم ال        
أم يقولون هللا يف كل ركعة      ترتفع فوق رءوسهم طَرفة عني، يصلُّون هللا ولكنهم نسوا          

$$  [[: من ركعات الصالة ttRR ÏÏââ ÷÷dd $$##  xxÞÞ ºº uuéé ÅÅ __ÇÇ99 $$##  ttLLìì ÉÉ)) ttGG óó¡¡ ßßJJ øø99 $$##  ÇÇÏÏÈÈ  xxÞÞ ºº uuéé ÅÅÀÀ  ttûûïï ÏÏ%% ©©!! $$##  ||MM ôôJJ yyèè ÷÷RR rr&&  ööNN ÎÎgg øøãã nn== ttãã    [[..  
 أن يهدينا الصراط املستقيم، طريق الرسول الكرمي ومن معه من           U فنطلب منه 

وهل قول الزور من     .. !م؟الصحابة اهلادين املهديني، وهل الكذب من الطريق املستقي       
وهـل هـذه    ! وهل غش املؤمنني واملؤمنات من الطريق املستقيم؟      ! الطريق املستقيم؟ 

  !.الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الطريق املستقيم؟
 ينظر إىل أفعالنا قبل أن ينظر إىل أقوالنا وقد          U إن أفعالنا تكذِّب اقوالنا، واهللا    

r:}}قال  


  
ء شهوات نفوسنا، مث نذهب نعمل ما شئنا يف إرضا: ومثلهم هؤالء الذين يقولون

ونقول ملثل ... !!.. ما جنت أيدينابعد ذلك إىل بيت اهللا احلرام، وحنج فيغفر اهللا لنا كل
على رسلك، أال تعلم أن املال الذي حصلته لو كان فيه قرشاً واحداً من مـال    : هؤالء

______________________________________________ ___  
  .  مسند اإلمام أمحد وصحيح ابن حبان عن أىب هريرة ٥
 خرجه السيوطي يف اجلامع الصغري عن أنس.} ٦
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  حرام ال تقْبل لك عبادة أربعني يوماً؟
r :}}وقد قال   

{{ قْبل منه صيام وال صالة، وال تالوة للقرآن، وال ذكر والفال ي 
لبيك اللهم لبيك، قالت لـه      : دعاء فإذا نوى احلج وكان حجه نفقته من حرام وقال         

  .سعديك، وحجك هذا مردود عليكال لبيك وال : املالئكة
، وفطر علـى    هوكذا إذا أجاع نفسه يف رمضان، وأتعب نفسه بالعطش يف أيام          

r:}} بقية الصفوف اليت يقول فيهـا انضم إىل   : لقمة حرام أو فيها شبهة، قلنا له      
{{

  .طعم احلاللاملديننا فلكل شئ أساس، وأساس 
ومنذ فَرط أهل هذا الدين يف هذا األساس، وأصبح الرجل منهم ال يبايل أخـذ               
املال من حالل أو من حرام، بالغش واخلديعة أو عمل طيب وكَسب مربور، تفَّـشت               
األوجاع يف أجسامنا، وغشيت الفنت جمتمعاتنا، وانتشرت األوبئة يف شـبابنا، فرأينـا             

ه من أحوال السابقني وال الالحقني، ألم غُذُّوا باحلرام، وتزيـوا           منهم ما مل نسمع عن    
  .باحلرام، ونشئوا على احلرام

فيا إخوة اإلسالم يف أيام ميالد املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم راجعوا             
أنفسكم واعلموا إننا مسافرون، وعما قليل إىل اهللا راجعون، ومبا يرجع بعـضنا اآلن              

 يدي اهللا، ورمبا يرجع إىل اهللا بعد الصالة، ورمبا يرجع إىل اهللا وهو نائم قـال                 وهو بني 
  :rرسول اهللا 

}}{{
  .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

______________________________________________ ___  
  .الترغيب والترهيب وجممع الزوائد عن أنس  ٧
  .رواه ابن ماجة عن أيب هريرة وأخرجه أمحد والطربان والبيهقي عن ابن عمر  ٨
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 يالد الرسولحقيقة االحتفال مب ىف  
  احلمد هللا رب عباده املؤمنني بتاج العرفـان ج العاملني، الذي هدانا لإلميان، وتو  ،

أنه أن يثبتنا عليها يوم     واشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة نسأله عز ش             
  .واشهد أن سيدنا حممداً عبده ورسوله، الشفيع األعظم لنا مجيعاً يوم لقاء اهللا، نلقاه

ا اخلـري،   وسلم وبارك على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم، واعطن        اللهم صلِّ   
وجنِّنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب را الشالعاملنيوادفع عن .  

 ظـنr  أيها األخوة املؤمنون، وحنن حنتفل بذكرى ميالد رسول اهللا      ...أما بعد 
   !!!كثري منا أن االحتفال يكون بإضاءة األنوار، وإحضار احللوى للصغار والكبار فقط

، ليس هذا هو حقيقة االحتفال الذي ينبغي لـسيدنا          ونقول ملن يقف عند ذلك    
   ...rرسول اهللا 

 أن نفرغ أنفسنا بعض الوقت يف هذه األيام الكرمية    rبل حقيقة االحتفال بذاته     
لنطالع سريته، ونطالع أخالقه الكرمية يف معاملته ألزواجه، ومعاملته ألوالده، ومعاملته           

ته  للناس أمجعني، ونقيس حالنا حباله صـلوات اهللا          جلريانه، ومعاملته ألعدائه، ومعامل   
@@öö  [[  : :  يقـول U وسالمه عليه، وحناول أن نكون له من املتبعني، فـإنَّ اهللا  èè%%  bb ÎÎ))  óóOO ççFFZZ ää..  

ttbbqq ôô77 ÅÅss èè??  ©©!! $$##  ëë ÏÏRRqq ããèè ÎÎ77 ¨¨?? $$$$ ssùù  ããNN ää33 öö77 ÎÎ66 óóss ããÉÉ  ªª!! $$##  ööçç ÏÏÿÿ øøóó ttÉÉ uurr  öö// ää33 ss99  öö// ää33 tt//qq ççRR èèåå  33  [[))آل عمرانآل عمران٣١٣١((..  
، وما وجـدنا    U نا فيها من خري محدنا اهللا     مث نراجع صحف أعمالنا، فما وجد     

 أن يغفره لنا قبـل يـوم   U فيها من شر تبنا إىل اهللا منه، وندمنا عليه ورجونا من اهللا       
 إذا أصلحنا فيمـا بيننـا وبـني ذوي          U القيامة، مث نصلح ذات بيننا، فإننا نسر اهللا       

 وتعظيماً لـشعائر اهللا،  ، إكراماً هللا،rأرحامنا وأقاربنا يف أيام ذكرى ميالد رسول اهللا    
وبراً مبوالنا رسول اهللا، مث نوسع على عباد اهللا الفقراء واملساكني يف هذه األيام الطيبة،               

  :rمبا أفاض علينا، ومبا يسر لنا من األرزاق طمعاً يف قوله 
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}}{{   
ـ وال جيب على املسلم أن يسهر يف      فـإن  ... U ة اهللا ليلة امليالد على غري طاع
 أو يف فيـديو  ! أو ملهى ليلي!  يف كازينو rأكرب الكبائر أن تسهر يف ليلة رسول اهللا     

  مه اهللا ورسوله  يعرض شيئاً حير e   احلشيش اخلمر أو   جملس يدار فيه    أن جتلس ىف    ، أو
  . واملنكرات الغيبة والنميمةاحملرمات أو يتعاطى فيه اهلروين، أو غريها من جمالس أو 

 ىيقل إحياء هلذه الذكرى أن متنع الشر منك عن نفسك، وعن اآلخرين، فـتح     أ
هذه الليلة يف بيتك مع كتاب اهللا، أو مع سرية رسول اهللا، أو يف زيـارة يف اهللا، أو يف                  

وإياك مث إياك أن حتييهـا يف       مريض، أو عمل نافع لك وللمؤمنني      صلة رحم، أو عيادة   
  .U شئ بغيض هللا

ه العباس يف املنام بعد موته، فسأله عن        وب عدو اهللا قد رآه أخ     فقد ورد أن أبا هل    
 ومل؟: كما ترى يف العذاب األليم، غري أنه خيفف عىن كل ليلة اثنني، قال       : حاله، فأجابه 

  :ألنه ملا أخربتين جارييت ثويبة خبرب ميالد حممد وقالت: قال
أنـت  : فقلت هلا أبشر لقد ولد ألخيك عبد اهللا يف هذه الليلة ولد ومسي حممد،             

   ... وفرحتU حرة لوجه اهللا
  .rفيخفف عىن العذاب كل ليلة اثنني إكراماً لفرحى مبيالد رسول اهللا 

  وتبــت يــداه يف اجلحــيم خملــداً  إذا كان هذا كـافراً جـاء ذمـه        
ــدا   أتى أنـه يف ليلـة االثـنني دائمـاً          ــسرور بأمح ــه لل ــف عن   خيف
  مـسروراً ومـات موحــداً  بأمحـد    فما الظن بالعبد الذي عاش عمـره      

، ويعرب عن سروره rأي فما بالكم باملؤمن الذي يسر يف ليلة املولد برسول اهللا           
  . >>مث الدعاء          << .بعمل صاحل يقربه إىل اهللا وينفعه يوم لقاء اهللا

______________________________________________ ___  
   سنن النسائي وسند ابن شهاب عن عائشة رضى اهللا عنها ، عن ابن عباس وأمحد عن عائشةرواه الشيخان عن عدي ابن حامت، واحلاكم  ٩
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