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١١        نعمة الھدایة واإلیماننعمة الھدایة واإلیماننعمة الھدایة واإلیماننعمة الھدایة واإلیماننعمة الھدایة واإلیماننعمة الھدایة واإلیماننعمة الھدایة واإلیماننعمة الھدایة واإلیمان
        

صـلى  اً العاملني، أمت علينا نعمته، وأكمل لنا كرامته، واختار لنا اإلسالم دينـاً، والقـرآن كتـا"ً، ودمحم احلمد � ربِّ 

  .ورسوالً  انبي:  هللا عليه وسلم

يوجـد يف أرضـه أو  نا جبزيل نعمائه، وأفردI بعظيم آالئـه، فـالوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، خصَّ 
\رزاقــه  شــأنه عــزَّ هم \رزاق الــدنيا الظــاهرة، وخصَّــ ســبحانه وتعـاىل فقــد رزقهــم ،متتعــوا بنعمائــه كعبــاده املــؤمنني مسائــه أIسٌ 

ه مـن عبـد هللا ورسـوله، وصـفيُّ  شـهد أن سـيدI دمحماً أو  .وجعلهم يف الـدنيا فـاحلني، ويف اآلخـرة سـعداء وفـائزين ،الباطنة
  .الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، اليت أنزهلا لنا وعلينا هللا خلقه وخليله،

ا غفرانـك ا رضـاك، ومتنحنـا hَِـوسلم و"رك على سيدI دمحم وعلى آله وصحبه وسلم، صالة ننـال hَِـاللهم صلِّ 
   )أما بعد( .وعفوك يف الدنيا واآلخرة، حنن وإخواننا وأبناءI، وذرmتنا واملسلمني أمجعني

ملـاذا حنتفـل . ملسو هيلع هللا ىلص أmم ذكـرى مـيالد سـيد األولـني واآلخـرين ،وحنـن يف هـذه األmم الكرميـة :واين وm أحبايبفيا إخ
سـؤاالن يسـريان، البـد لنـا مـن معرفتهمـا، وال تغـين معرفـة  كمـا بـني كتـاب هللا؟  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وما الواجب علينا حنـوهملسو هيلع هللا ىلص بذكراه

  .علينا به عزَّ وجل اإلجابة عليهما على قدر ما يفتح هللا عزَّ وجل منا عن معرفة اآلخرين، وسنتوىل بفضل هللا فرد

  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ملاذا حنتفل بذكرى ميالده

هـي الـيت أمـا الـنعم الظـاهرة ف ."طنة مٌ عَ ظاهرة، ونِ  مٌ عَ نِ : علينا جندها تنقسم إىل قسمني عزَّ وجل لو نظرI لنعم هللا
  الكافرون، : نشرتك حنن فيها أو يشرتك معنا فيها

النعم بعضـها  األرضية وهذه عزَّ وجل واملشركون، واجلاحدون، بل واحليواIت والطيور واألمساك وكل كائنات هللا
  ..... فينا، وبعضها حولنا

ونعمـة الرجـل، ونعـم  ،ة اليـدونعمـة العقـل، ونعمـ ،ونعمـة اللسـان ،ونعمة البصر ،فالنعم اليت فينا كنعمة السمع
 منـا أن يسـتغين عـن عضـو منهـا، بـل لـو اشـتكى عضـوٌ  لنـا مجيعـاً، وال يسـتطيع واحـدٌ  عزَّ وجـل األعضاء اليت خلقها هللا

 ،منها أملًا، ال يستطيع اإلنسان النوم، وال جيد الراحة، ويسارع إىل األطبـاء واحلكمـاء يلـتمس عنـدهم الراحـة والشـفاء
  .الذي يكتبه له األطباء "ستخدام الدواء

فيها أعظـم، وهلـم فيهـا نصـيب  نوهذه النعم، حنن والكافرون واملشركون واجلاحدون فيها سواء، بل رمبا يكونو 
فهـذه  .منـا شـكالً ومجـاالً ظـاهراً ومالحمـاً  منـا صـحة، وخـريٌ  فهم أكثرُ  ،هم بنعم احلياة الدنياخصَّ  عزَّ وجـل أكثر، ألن هللا

  . جلميعالنعم يستوي فيها ا

أمـــا الـــنعم الـــيت حولنـــا كاملـــأكوالت \صـــنافها، واملشـــرو"ت \نواعهـــا، ونعمـــة اهلـــواء، ونعمـــة الشـــمس، ونعمـــة 
وأيضـاً قـد  .عـزَّ وجـل ونعمة النجوم، وكل النعم اليت حولنا، واليت سـخرها لنـا هللا ،الدفء، ونعمة الضياء، ونعمة القمر

_________________________________________________  
  . م١٢/٨/١٩٩٤هجرية،  ١٤١٥ربيع األول  ٤، املعادي "لقاهرة ١٠٥ش  - مبسجد النور ملسو هيلع هللا ىلصاالحتفال مبيالد رسول هللا مجعة خطبة   ١
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فأمريكــا وأور" أكثــر منــا غــىن "خلــريات الظــاهرة،  ،يظهــر فيمــا نــراه اآلنوهــذا مــا . منــا فيهــا ايكــون الكــافر أكثــر حظ:ــ
  .والنعم الظاهرة

َيا،   تـََعـاَىلٰ تـََعـاَىلٰ ِإنَّ ا�ََّ ِإنَّ ا�ََّ { { { { { { { { : بقولـه ملسو هيلع هللا ىلصولكن هذا كله أشار إليه رسول هللا  نـْ َيا، َملْ َخيْلُـْق َخْلقـاً ُهـَو أَبـْغَـُض َعَلْيـِه ِمـَن الـدُّ نـْ َملْ َخيْلُـْق َخْلقـاً ُهـَو أَبـْغَـُض َعَلْيـِه ِمـَن الـدُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمْن َه ــــــــــــــــــــــــــــــــــَر ِإلَيـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا َنَظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَم ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمْن َه ــــــــــــــــــــــــــــــــــَر ِإلَيـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا َنَظ َــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوَم ــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـُْغَضــــــــــــــــــــــــــــــــــاً َهل َــــــــــــــــــــــــــــــــــاُذ َخَلَقَه ــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـُْغَضــــــــــــــــــــــــــــــــــاً َهل }}}}}}}}ُذ َخَلَقَه

٢٢
                

َها َشْربََة َماءٍ و و { { { { { { { { : : : : : : : : ملسو هيلع هللا ىلص  وقولهوقوله َيا تـَْعِدُل ِعْنَد هللا َجَناَح بـَُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمنـْ نـْ َها َشْربََة َماءٍ َلْو َكاَنْت الدُّ َيا تـَْعِدُل ِعْنَد هللا َجَناَح بـَُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمنـْ نـْ ٣٣}}}}}}}}  َلْو َكاَنْت الدُّ
        

ــ عمــة اإلســالم، ز علــيهم بننتميَّــ...  علــى هــؤالء الكــافرين واجلاحــدين؟ -m أخــي  -نتميــز أI وأنــت  مَ بِ إذن َف
ك هللا وجعلـك مـن عبـاد الـرمحن الـذي ونعمة الوالية للرمحن، ألنـك خصَّـ ،ونعمة اهلداية ونعمة القرآن ،ونعمة اإلميان

  .أثىن عليهم ووصفهم يف القرآن \وضح وأجلى بيان
ــْيُكْم نَِعَمــُه َظــا { :عــزَّ وجــل وفيهــا يقــول هللا ،هــذه الــنعم هــي الــنعم الباطنــة   ..))قمــانقمــانلل--٢٠٢٠(( } ِهَرًة َوَ"ِطَنــةً َوَأْســَبَغ َعَل

واحــدة منهــا أغلــى مــن الــدنيا كلهــا مبــا فيهــا ومــن فيهــا، فلــو أ¯ــم خــريوك أن جتلــس علــى عــرش  والــنعم الباطنــة نعمــةٌ 
أمريكا ويكون العامل كله طوع أمرك، والبيت األبـيض مبـا فيـه مـن نعـم وخـريات رهـن إشـارتك، ولكـن بشـرط أن متـوت 

  !!!وألف ال !! "لطبع ال.....  ى hذه النعمة؟على غري إميان، هل ترض
مهـا أغلـى نعمـة يتفضـل hـا هللا علـى  ،ونعمـة اإلميـان -عـزَّ وجـل اليت تفضـل hـا عليـك هللا - وهلذا فنعمة اهلداية

أهــي األكـــل   -- َواذُْكــُروْا نِْعَمــَة ا�ِّ َعلَــْيُكمْ  {: أحبابــه وعلــى أهــل واليتــه وعلـــى أصــفيائه، ولــذا يــذكرh Iــا هللا فيقـــول
ِإْذ ُكنـُتْم  ؟عـزَّ وجـل h Iـا هللارُ كِّ ذَ والشرب والسكن واللبس؟ ال، ألن هذه يشرتك فيها مجيع اخللق، إذاً ما النعمـة الـيت يُـ

َن النَّاِر  َهاَأْعَداء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواIً وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ نـْ   .)آل عمران-١٠٣( } فَأَنَقذَُكم مِّ
ــه يقــول  ــوفقكم حلســن اخلامتــة : عــزَّ وجــل - فكأن اذكــروا النعمــة الــيت تقــيكم مــن عــذاب القــرب، والنعمــة الــيت ت

َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسـَودُّ ُوُجـوهٌ  {ض hا وجوهكم يوم الدين فتجعلكم متوتون مسلمني، والنعمة اليت تبيِّ  ل آ-١٠٦( } يـَْوَم تـَبـْ
كم \ميـانكم فتفرحـوا وقـت لقـاء بَ تـُـhـا مـوازينكم، والنعمـة الـيت يعطـيكم هللا hـا كُ  وجـل عزَّ  هللا قِّلوالنعمة اليت يث، )عمران

ربكــم، والنعمــة الــيت يثبــتكم هللا hــا علــى الصــراط يــوم تــزل األقــدام يف Iر جهــنم، والنعمــة الــيت تنجــون hــا مــن دار 
h ا "لنظر لوجه هللالبوار، والنعمة اليت تدخلونh ا اجلنة مع األخيار، والنعمة اليت تتمتعون.  

فلـيس  ،"لكليـة عـزَّ وجـل نعمة اإلميان ونعمة اإلسالم ونعمة اهلدايـة، وهـي مـن هللا...  ما هذه النعمة m إخواين؟
ن اهلدايـة لـذويهم إال ¶ذن يف استطاعة واحد منا أن جيلب اهلداية لنفسه أو لغـريه، حـىت أنبيـاء هللا ورسـل هللا ال ميلكـو 

   .قدر هذه النعمة عزَّ وجل من هللا، ليعلمنا هللا
ومـن بيـنهم أقـرب النـاس  وجـل عـزَّ  ميكث تسعمائة ومخسني عامـاً يـدعو قومـه إىل هللا عليه السـالمفهذا نيب هللا نوح 

فعـه بيـان أبيـه، ومل ينفعـه خروجـه مـن مل يشأ له اهلداية، فلـم ين عزَّ وجل إليه، وهو ولده الذي خرج من صلبه، ولكن هللا
وضـرب لنـا املثـل "بـن نـوح حـني Iداه  ،منـا هللا أن اهلدايـة بسـابق عنايتـه يف بيـت النبـوة، فعلَّ صلبه، ومل ينفعـه أنـه تـرىبَّ 

ِمـَن اْلَمـاء قَـاَل الَ َعاِصـَم اْليَــْوَم ِمـْن قَـاَل َسـآِوي ِإَىل َجبَـٍل يـَْعِصـُمِين . mَ بـَُينَّ ارَْكب مََّعَنا َوالَ َتُكن مََّع اْلَكاِفرِينَ  { :وقال
نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنيَ    ..))هودهود--  ٤٣٤٣  ،،٤٢٤٢(( } َأْمِر ا�ِّ ِإالَّ َمن رَِّحَم َوَحاَل بـَيـْ

قَـاَل mَ نُـوُح . ْحَكـُم اْحلَـاِكِمنيَ َربِّ ِإنَّ اُبِين ِمْن َأْهِلـي َوِإنَّ َوْعـَدَك اْحلَـقُّ َوَأنـَت أَ     {{  ::فلما غرق مع الكافرين قال نوحفلما غرق مع الكافرين قال نوح  
_________________________________________________  

ُ عنهُ  هيف ½رخي مكاحلا  ٢   .عن َأِيب ُهَريـَْرَة رضَي ا�َّ
  سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد ٣
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ُر َصاِلحٍ  هللا  فلـم يسـتطع نـيبُّ   ..))هـودهـود  --٤٦٤٦،،٤٥٤٥((  }}  غَري صاحلٍ ِإنَُّه َعِمَل   {: ويف قراءة..  } ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
العطيـة، ورفعـة هـذه املزيـة الـيت لـنعلم قيمـة هـذه اهلدايـة، وقـدر هـذه  ،أن يهدي ولده الذي من صلبه m عبـاد هللا نوحٌ 

  .بال مثن دفعناه وال شئ قدمناه عزَّ وجل يتفضل hا علينا هللا
ذا اومـ !!لنـا القـرآن كتـاً"؟ عـزَّ وجـل ومـاذا أنفقنـا حـىت اختـار هللا !!وماذا فعلنا حىت اختـار هللا لنـا اإلسـالم دينـًا؟

وتكـرمي هللا  ،وفضـل هللا ،قـدِّم قلـيالً وال كثـرياً، ولكنهـا عنايـة هللامل نُ !! "إلميان واإلسـالم؟ عزَّ وجل قدمنا حىت خصنا هللا
   .الذي خصَّنا به حنن مجاعة املؤمنني

ــه أبــو  -ولكــي نعلــم هــذه النعمــة وقــدرها ننظــر للرجــل الــذي وهــب حياتــه للــدفاع عــن نبــيِّكم الكــرمي  وهــو عمَّ
وأن حيميه من املشركني، فـأراد النـيب أن يُكافـأه  ،نوأخذ على عاتقه طوال حياته أن يُدافع عنه ضد الكافري - طالب

َ ِإنـََّك ال { :ليبنيِّ لنا ما تفضـل بـه علينـا فقـال عزَّ وجل فدعا هللا له أن يهديه، فأجابه هللا  تـَْهـِدي َمـْن َأْحبَـْبـَت َوَلِكـنَّ ا�َّ
44} يـَْهِدي َمن َيَشاء 4444   .عزَّ وجل فعلمنا أن اهلداية من هللا ..))لقصصلقصصاا  --٥٦٥٦((  44

فيا أخي املهتدي إىل دين هللا، والعارف برسول هللا، واملصدق بكتـاب هللا، لـو عشـت عمـرك كلـه ال جتـد لقمـة 
، مـاذا فاتـك مــن )ال إلـه إال هللا دمحم رســول هللا: (يسـرت عورتـك، ولكـن ِمــتَّ علـى قـول َجْوعتـك، وال ثــو"ً  عـيش تسـدُّ 
علــى خــري الكــالم، وعلــى َهــْدي ســيِّد األIم، وعلــى وســام  مــاذا ينقصــك مــن نعــيم الــدنيا بعــد أن ِمــتَّ !! خــري الــدنيا؟

  !!السعادة يوم لقاء امللك العالم؟

، وخــري نعمـة أنعــم hـا علينــا هللا هـي نعمــة اإلميـان، ولكننــا ال نـدري قيمتهــا، وال نعـرف حقيقتهــا، ةإن خـري هديِّـ
يف شــبابنا، وعــن الــرmَّش الــذي نُؤســس بــه  ألننــا صــرI كبقيــة اخللــق ننظــر ونبحــث عمــا ُيْشــبع بطوننــا، وعمــا بــه نفتخــر
حــىت وصـل األمــر جبهالئنـا أ¯ــم جعلوهــا  !!بيوتنـا، وظنَّنــا أن تلـك هــي الـنِّعم العظمــى الـيت يتفضــل hـا هللا علــى أحبابـه

، أو رزقــه ســفرية إىل الســعودية، أو اً ألن هللا رزقــه ســبعني ألــف جنيهــ رضــى هللا عنــه، فــالن :مقيــاس رضــا هللا، فيقولــون
وهـــذا  !!!ا أن ذلـــك دليـــل علـــى رضـــا هللاأو غريهـــا مـــن عـــوامل الـــدنيا الدنيِّـــة، وظننَّـــ ،زقـــه كـــذا يف األرض أو يف املـــالر 

 فلو كان املال وُمتع الدنيا دليـل علـى رضـا هللا مـا أعطـى الكـافرين مـا نشـاهده مـن هـذه الـنعم، فقـد أعطـاهم !!!خطأ
ِ̄  عزَّ وجل   .ا عليهالدنيا هلوا

ُ ِب�ِھ َخْی�راً یَُفقْھ�ھُ ِف�ي ال�دیِن، َویُْلِھْم�ھُ { { { { { { { { : ملسو هيلع هللا ىلص رضا هللا فتجدوه يف قـول رسـول هللاأما الدليل على  ُ ِب�ِھ َخْی�راً یَُفقْھ�ھُ ِف�ي ال�دیِن، َویُْلِھْم�ھُ َم�ْن یُ�ِرِد ا َّ ُ ِب�ِھ َخْی�راً یَُفقْھ�ھُ ِف�ي ال�دیِن، َویُْلِھْم�ھُ َم�ْن یُ�ِرِد ا َّ ُ ِب�ِھ َخْی�راً یَُفقْھ�ھُ ِف�ي ال�دیِن، َویُْلِھْم�ھُ َم�ْن یُ�ِرِد ا َّ ُ ِب�ِھ َخْی�راً یَُفقْھ�ھُ ِف�ي ال�دیِن، َویُْلِھْم�ھُ َم�ْن یُ�ِرِد ا َّ ُ ِب�ِھ َخْی�راً یَُفقْھ�ھُ ِف�ي ال�دیِن، َویُْلِھْم�ھُ َم�ْن یُ�ِرِد ا َّ ُ ِب�ِھ َخْی�راً یَُفقْھ�ھُ ِف�ي ال�دیِن، َویُْلِھْم�ھُ َم�ْن یُ�ِرِد ا َّ ُ ِب�ِھ َخْی�راً یَُفقْھ�ھُ ِف�ي ال�دیِن، َویُْلِھْم�ھُ َم�ْن یُ�ِرِد ا َّ َم�ْن یُ�ِرِد ا َّ

}}}}}}}}        ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ 
٤٤٤٤٤٤٤٤
........                

والــدليل علــى رضــا هللا أن يفــتح هللا قلبــك فتفــتح كتــاب هللا، وتقــرأه يف الليــل والنهــار، وال متــّل منــه، بــل تريــد 
  . حتّس فيه برضا الواحد القهاراالستكثار، ألنك 

ألنــه هــو املْتجــر الــرابح الــذي جيعلــك  ،أن يفــتح هللا عليــك "ب العمــل الصــاحل عــزَّ وجــل والــدليل علــى رضــا هللا
      ..))إلنسانإلنساناا  --٢٢٢٢((   } وََكاَن َسْعُيُكم مَّْشُكورًا {: لك وألمثالك تعاىلفيقول هللا  ،خترج من الدنيا فتجد سْعيك مشكوراً 

 �يف الـدنيا ويكـّد فيهـا فإنـه ال ينـال إال مـا ُكتـب  ىيقول هذا ملن سعى يف العمل الصـاحل، أمـا مـن يسـعَ  ىلتعافا
  .له، فإن كان ذلك على حساب دينه فقد خسر الدنيا واآلخرة عزَّ وجل له، وال Éخذ منها إال ما قدَّره هللا

_________________________________________________  
  .رواه الشيخان وأمحد عن معاوية والرتمذي عن ابن عباس والبزَّار عن ابن مسعود والبيهقي عن أنس  ٤
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ولعمـل اخلـري، فـإن  لطاعة، وأن يُوفِّقـه لعمـل الـربِّ فالفتح احلقيقي والرضا احلقيقي من هللا على العبد أن يـُْلهمه ا
ُهْم َوَرُضــوا َعْنــُه َذلِــَك ِلَمــْن َخِشــَي رَبَّــهُ   { :تعــاىلنَّــه دخــل يف قــول هللا أوفَّقــه هللا لــذلك فهــذا دليــل علــى  ُ َعــنـْ  } رَِّضــَي ا�َّ

   .فهذا دليل الرضا من هللا  ..))لبينةلبينةاا--٨٨((
صـلى هللا عليـه  وفِّقنا لطاعته حىت يوم نلقـاه، وأن خيـتم لنـا مجيعـاً "إلميـان قـالحسن لقاءه، وأن ي عزَّ وجل نسأل هللا

  .ادعوا هللا وأنتم موقنون "إلجابة،،،،    ،،،،            }}}}}}}}والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھوالتائب من الذنب كمن ال ذنب لھوالتائب من الذنب كمن ال ذنب لھوالتائب من الذنب كمن ال ذنب لھوالتائب من الذنب كمن ال ذنب لھوالتائب من الذنب كمن ال ذنب لھوالتائب من الذنب كمن ال ذنب لھوالتائب من الذنب كمن ال ذنب لھ        ،،،،،،،،التائب حبیب الرحمنالتائب حبیب الرحمنالتائب حبیب الرحمنالتائب حبیب الرحمنالتائب حبیب الرحمنالتائب حبیب الرحمنالتائب حبیب الرحمنالتائب حبیب الرحمن{{{{{{{{ :وسلم

        ::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

ــارI مــن عبــاده املــؤمن ،العــاملني احلمــد � ربِّ  وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال  .نيالــذي وفَّقنــا للهــدى واخت
الصــادق الوعــد  ،هورســولُ  هُ عبــدُ  اً وأشــهد أن ســيدI دمحم ،تنفــع قائلهــا يف الــدنيا وترفعــه يــوم الــدين شــهادةً  ،شــريك لــه

   )أما بعد( .وسلم على سيدI دمحم حبر الصدق واليقني وآله وصحبه أمجعنياللهم صلِّ  .األمني

ه النعمــة، نعمــة اهلدايــة ونعمــة اإلميــان، َمــْن ســببها؟ وَمــْن الــذي أوصــلها إلينــا؟ وَمــْن هــذ :فيــا إخــواين وm أحبــايب
  الذي بسببه جعلنا هللا مسلمني ومؤمنني؟

فبسببه وصـلتنا كلمـات هللا، وبـه عرفنـا هللا، ومنـه تعلَّمنـا أحكـام هللا، وبفضـله اهتـدينا  .ملسو هيلع هللا ىلص إنه سيِّدI رسول هللا
 لنا املنكـرات واحملظـورات، وحـذَّرI ، فهو الذي علَّمنا الطاعة، وهو الذي أمرI "خلريات، وهو الذي بنيَّ إىل طاعة هللا

الَ َیِزی�ُغ َعْنَھ�ا الَ َیِزی�ُغ َعْنَھ�ا الَ َیِزی�ُغ َعْنَھ�ا الَ َیِزی�ُغ َعْنَھ�ا الَ َیِزی�ُغ َعْنَھ�ا الَ َیِزی�ُغ َعْنَھ�ا الَ َیِزی�ُغ َعْنَھ�ا الَ َیِزی�ُغ َعْنَھ�ا ،،،،    ،،،،    َلْیلَُھ�ا َكَنَھاِرھ�اَلْیلَُھ�ا َكَنَھاِرھ�اَلْیلَُھ�ا َكَنَھاِرھ�اَلْیلَُھ�ا َكَنَھاِرھ�اَلْیلَُھ�ا َكَنَھاِرھ�اَلْیلَُھ�ا َكَنَھاِرھ�اَلْیلَُھ�ا َكَنَھاِرھ�اَلْیلَُھ�ا َكَنَھاِرھ�ا. . . . . . . . اْلَبْیَض�اءِ اْلَبْیَض�اءِ اْلَبْیَض�اءِ اْلَبْیَض�اءِ اْلَبْیَض�اءِ اْلَبْیَض�اءِ اْلَبْیَض�اءِ اْلَبْیَض�اءِ         المحج�ةالمحج�ةالمحج�ةالمحج�ةالمحج�ةالمحج�ةالمحج�ةالمحج�ة        َقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلى{ { { { { { { {  :ملسو هيلع هللا ىلص منها \بلغ بيان وأْجلى بـُْرهان، حىت قـال

}}}}}}}}        ِدي إِالَّ َھاِلكٌ ِدي إِالَّ َھاِلكٌ ِدي إِالَّ َھاِلكٌ ِدي إِالَّ َھاِلكٌ ِدي إِالَّ َھاِلكٌ ِدي إِالَّ َھاِلكٌ ِدي إِالَّ َھاِلكٌ ِدي إِالَّ َھاِلكٌ َبْعَبْعَبْعَبعْ    َبْعَبْعَبْعَبعْ    
٥٥٥٥٥٥٥٥

................  
فـنحن حنتفــل يف هــذه األmم بــدين اإلســالم، هــذا الــدين الـذي خصَّــنا هللا بــه، وأكرمنــا هللا بــه، ال حنتفــل برســول 

فنحتفـل يف  ،، ولكن للهداية اليت وصلت معه إلينـا مـن هللا، والرسـالة الـيت بلَّغهـا لنـا مـن هللاملسو هيلع هللا ىلص هللا لشخصه وال لذاته
وhذا الدين القومي، وhـذا اخلـري  ،قيقة hذه الرسالة وهذا الفضل، وقد أمرI هللا مجيعاً أن نفرح hذا الفضل العظيماحل

َّا َجيَْمُعونَ  { :شأنه عزَّ فقال لنا  ،العميم ٌر ممِّ   ..))ونسونسيي--٥٨٥٨(( } ُقْل بَِفْضِل ا�ِّ َوِبَرْمحَِتِه فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوْا ُهَو َخيـْ
ــد أ ــدين القــومي، فنفــرح برســول هللا  ،ن نفــرح بفضــل هللا علينــاالب ــه ســبب هــذه  ملسو هيلع هللا ىلصوبرمحــة هللا إلينــا hــذا ال ألن

أصـبحنا ومـا بنـا مـن نعمـة ظـاهرة أو "طنـة يف ديـن : (عنهمـا رضـى هللالنعم، وقد قال يف ذلك سـيدI عبـد هللا بـن عبـاس 
كـان يسـتطيع أن يـُْلهمنـا hـذا الـدين مـن غـري  عزَّ وجل فا� .)سببها وهو الذي أوصلها إلينا ملسو هيلع هللا ىلصأو دنيا إال ورسول هللا 

 ،علـى يديـه هـذا الفـتح واسطة، وأن يعلِّمنا القرآن وْحيا من لدنـه، لكنَّـه عنـدما اختـار سـيِّد األولـني واآلخـرين لُيْجـريَ 
، كــان ذلــك خلصوصــية فيــه ومزيِّــة      } َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ َرْمحَــًة لِّْلَعــاَلِمنيَ  { :عــزَّ وجــل يقــول فيهــا هللاويُقــدِّر عليــه هــذا الــربِّ

       .فاحلمد � الذي خصَّنا "لرمحة الُعْظمى جلميع العامل  ..))ألنبياءألنبياءاا--١٠٧١٠٧((
رينـا الباطـل "طـالً ويرزقنـا اتباعـه، ويُ  حق:ـا أن يفقهنا ىف ديننـا، وأن يلهمنـا رشـدI، ويُرينـا احلـقَّ  عزَّ وجلنسأل هللا 

  .ويرزقنا اجتنابه
  .الراشدينب إلينا اإلميان وزيٍّنه ىف قلوبنا، وكّرِه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من اللهم حبِّ 

  _________________________________________________اللهـــم اجعـــل ُحبَّـــك ىف قلوبنـــا أعـــزَّ علينـــا مـــن أوالدI وأموالنـــا وأزواجنـــا وآ"ئنـــا m رب العـــاملني، وارزقنـــا ُحـــبَّ 
  .مسند اإلمام أمحد وسنن ابن ماجة عن العر"ض بن سارية  ٥
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  .بَّ النَّىبِّ العدIن، وُحبَّ املسلمني أمجعني، وال جتعل ىف قلوبنا غال: للذين آمنوا ، إنك غفور رحيمالقرآن وحُ 
  .اللهم اغفر لنا ولوالدينا وألبنائنا ولبناتنا m رب العاملني

اللهــم انصــر املســلمني واملســلمات، وفّرِحنــا بنصــر مــن عنــدك علــى الكــافرين واجلاحــدين، واجعلنــا مــن الــذين 
  .فرحون بنصرك املبنيي

 m وأصلح قادتنا وحكامنـا، واجعلهـم عـاملني "لكتـاب والسُّـنَّة ،Iشرار Iوال توىلِّ أمور ،Iخيار Iاللهم وىلِّ أمور
  .أرحم الرامحني، m رب العاملني

َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي ِإنَّ اّ�َ Éَُْمُر ِ"ْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقرْ  {اتقوا هللا، : عباد هللا َىب َويـَنـْ
  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
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