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صـلى العاملني، أمت علينا نعمته، وأكمل لنا كرامته، واختار لنا اإلسالم ديناً، والقرآن كتا�ً، ودمحم  احلمد � ربِّ 
الً  هللا عليه وسلم   .نبياً ورسو

الئـه، فـال يوجـد يف ال شريك له، خصنا جبزيل نعمائه، وأفرد> بعظيم آ ال هللا وحده  ال إله إ  أرضـه أو وأشهد أن 
Pرزاق الدنيا الظاهرة، وخصهم عـز شـأنه Pرزاقـه  سبحانه وتعاىل مسائه، أ>س متتعوا بنعمائه كعباده املؤمنني فقد رزقهم

واشــهد أن ســيد> دمحما عبــد هللا ورســوله، وصــفيه مــن ، الباطنــة وجعلهــم يف الــدنيا فــاحلني، ويف اآلخــرة ســعداء وفــائزين
  .سداة، اليت أنزهلا لنا وعلينا هللاخلقه وخليله، الرمحة املهداة، والنعمة امل

وسلم و�رك على سيد> دمحم وعلى آله وصحبه وسلم، صالة ننـال `ـا رضـاك، ومتنحنـا `ـا غفرانـك اللهم صلِّ 
  .وعفوك يف الدنيا واآلخرة، حنن وإخواننا وأبناء>، وذرdتنا واملسلمني أمجعني

صـلى dم الكرميـة أdم ذكـرى مـيالد سـيد األولـني واآلخـرين فيا إخواين وd أحبايب، وحنـن يف هـذه األ ...أما بعد
ــه وســلم البــد لنــا مــن . هللا علي الن يســريان،  ملــاذا حنتفــل بــذكراه؟ ومــا الواجــب علينــا حنــوه كمــا بــني كتــاب هللا؟ ســؤا

ال تغــين معرفــة فــرد منــا عــن معرفــة اآلخــرين، وســنتوىل بفضــل هللا اإلجابــة عليهمــا علــى قــدر مــا  عــز وجــل معرفتهمــا، و
  .هعلينا ب عز وجل يفتح هللا

  ؟ملسو هيلع هللا ىلصملاذا حنتفل بذكرى ميالده 

نعــم ظــاهرة، ونعــم �طنــة أمــا الــنعم الظــاهرة فهــي : علينــا جنــدها تنقســم إىل قســمني عــز وجــل لــو نظــر> لــنعم هللا
الكافرون، واملشركون، واجلاحدون، بل واحليوا>ت والطيور واألمساك وكـل  : اليت نشرتك حنن فيها أو يشرتك معنا فيها

فـالنعم الــيت فينــا كنعمـة الســمع ونعمــة .....  الـنعم بعضــها فينــا، وبعضـها حولنــا ذهاألرضــية وهــ عــز وجـل كائنـات هللا
ال  عـز وجـل البصر ونعمة اللسان ونعمة العقل، ونعمة اليد ونعمة الرجل، ونعم األعضـاء الـيت خلقهـا هللا لنـا مجيعـاً، و

ال يســتطيع ا ال جيــد يســتطيع واحــد منــا أن يســتغين عــن عضــو منهــا، بــل لــو اشــتكى عضــو منهــا أملــاً،  إلنســان النــوم، و
  .الراحة، ويسارع إىل األطباء واحلكماء يلتمس عندهم الراحة والشفاء �ستخدام الدواء الذي يكتبه له األطباء

وهذه النعم، حنن والكافرون واملشركون واجلاحدون فيها سواء، بـل رمبـا يكونـوا فيهـا أعظـم، وهلـم فيهـا نصـيب 
الً ظاهراً ومالحماً خصهم بنعم احلياة  عز وجل أكثر، ألن هللا   .الدنيا فهم أكثر منا صحة، وخري منا شكالً ومجا

الت Pصــنافها، واملشــرو�ت Pنواعهــا، ونعمــة  فهــذه الــنعم يســتوي فيهــا اجلميــع، أمــا الــنعم الــيت حولنــا كاملــأكو
نــا، والــيت اهلــواء، ونعمــة الشــمس، ونعمــة الــدفء، ونعمــة الضــياء، ونعمــة القمــر ونعمــة النجــوم، وكــل الــنعم الــيت حول

  _________________________________________________وهـذا مـا يظهـر فيمـا نـراه اآلن فأمريكـا وأور� . وأيضاً قد يكون الكـافر أكثـر حظـاً منـا فيهـا. عز وجل سخرها لنا هللا
الحتفال مبيالد رسول هللا مجعة خطبة   ١   . م١٢/٨/١٩٩٤هجرية،  ١٤١٥ربيع األول  ٤، املعادي �لقاهرة ١٠٥مبسجد النور ش  ملسو هيلع هللا ىلصا
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  .أكثر منا غىن �خلريات الظاهرة، والنعم الظاهرة

َ تََعاَلى{ { { { { { { { : بقوله ملسو هيلع هللا ىلصولكن هذا كله أشار إليه رسول هللا  َ تََعاَلىإِنَّ ا�َّ َ تََعاَلىإِنَّ ا�َّ َ تََعاَلىإِنَّ ا�َّ َ تََعاَلىإِنَّ ا�َّ َ تََعاَلىإِنَّ ا�َّ َ تََعاَلىإِنَّ ا�َّ َ تََعاَلىإِنَّ ا�َّ ْبَغ&ُض َعَلْی&ِھ ِم&َن ال&دُّْنَیا، ْبَغ&ُض َعَلْی&ِھ ِم&َن ال&دُّْنَیا، ْبَغ&ُض َعَلْی&ِھ ِم&َن ال&دُّْنَیا، ْبَغ&ُض َعَلْی&ِھ ِم&َن ال&دُّْنَیا، ْبَغ&ُض َعَلْی&ِھ ِم&َن ال&دُّْنَیا، ْبَغ&ُض َعَلْی&ِھ ِم&َن ال&دُّْنَیا، ْبَغ&ُض َعَلْی&ِھ ِم&َن ال&دُّْنَیا، ْبَغ&ُض َعَلْی&ِھ ِم&َن ال&دُّْنَیا، َلْم َیْخلُْق َخْلقاً ُھَو أَ َلْم َیْخلُْق َخْلقاً ُھَو أَ َلْم َیْخلُْق َخْلقاً ُھَو أَ َلْم َیْخلُْق َخْلقاً ُھَو أَ َلْم َیْخلُْق َخْلقاً ُھَو أَ َلْم َیْخلُْق َخْلقاً ُھَو أَ َلْم َیْخلُْق َخْلقاً ُھَو أَ َلْم َیْخلُْق َخْلقاً ُھَو أَ         ٰ◌ ٰ◌ إِنَّ ا�َّ

                ٢٢٢٢٢٢٢٢}}}}}}}}َوَم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا َنَظ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&َر إَِلْیَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ُمْن&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ذُ َخَلَقَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا بُْغَض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اً َلَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اَوَم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا َنَظ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&َر إَِلْیَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ُمْن&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ذُ َخَلَقَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا بُْغَض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اً َلَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اَوَم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا َنَظ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&َر إَِلْیَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ُمْن&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ذُ َخَلَقَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا بُْغَض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اً َلَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اَوَم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا َنَظ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&َر إَِلْیَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ُمْن&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ذُ َخَلَقَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا بُْغَض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اً َلَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اَوَم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا َنَظ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&َر إَِلْیَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ُمْن&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ذُ َخَلَقَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا بُْغَض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اً َلَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اَوَم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا َنَظ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&َر إَِلْیَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ُمْن&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ذُ َخَلَقَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا بُْغَض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اً َلَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اَوَم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا َنَظ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&َر إَِلْیَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ُمْن&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ذُ َخَلَقَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا بُْغَض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اً َلَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اَوَم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا َنَظ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&َر إَِلْیَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا ُمْن&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ذُ َخَلَقَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا بُْغَض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اً َلَھ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ا

        ٣٣٣٣٣٣٣٣}}}}}}}}        َلْو َكاَنْت الدُّْنَیا تَْعِدُل ِعْندَ هللا َجَناَح َبعُوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمْنَھا َشْرَبةَ َماءٍ َلْو َكاَنْت الدُّْنَیا تَْعِدُل ِعْندَ هللا َجَناَح َبعُوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمْنَھا َشْرَبةَ َماءٍ َلْو َكاَنْت الدُّْنَیا تَْعِدُل ِعْندَ هللا َجَناَح َبعُوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمْنَھا َشْرَبةَ َماءٍ َلْو َكاَنْت الدُّْنَیا تَْعِدُل ِعْندَ هللا َجَناَح َبعُوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمْنَھا َشْرَبةَ َماءٍ َلْو َكاَنْت الدُّْنَیا تَْعِدُل ِعْندَ هللا َجَناَح َبعُوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمْنَھا َشْرَبةَ َماءٍ َلْو َكاَنْت الدُّْنَیا تَْعِدُل ِعْندَ هللا َجَناَح َبعُوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمْنَھا َشْرَبةَ َماءٍ َلْو َكاَنْت الدُّْنَیا تَْعِدُل ِعْندَ هللا َجَناَح َبعُوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمْنَھا َشْرَبةَ َماءٍ َلْو َكاَنْت الدُّْنَیا تَْعِدُل ِعْندَ هللا َجَناَح َبعُوَضٍة َما َسَقى َكاِفراً ِمْنَھا َشْرَبةَ َماءٍ وووووووو{ { { { { { { { 

نتميــز علــيهم بنعمــة اإلســالم، ونعمــة ...  احــدين؟إذن فــبم نتميــز أ> وأنــت d أخــي علــى هــؤالء الكــافرين واجل
اإلميــان ونعمــة اهلدايــة ونعمــة القــرآن ونعمــة الواليــة للــرمحن، ألنــك خصــك هللا وجعلــك مــن عبــاد الــرمحن الــذي أثــىن 

  .عليهم ووصفهم يف القرآن Pوضح وأجلى بيان

والـنعم ، ، ))لقمـانلقمـان٢٠٢٠(())  َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَـاِهَرًة َوَ�ِطنَـةً (( . :عز وجل هذه النعم هي النعم الباطنة وفيها يقول هللا
الباطنــة نعمــة واحــدة منهــا أغلــى مــن الــدنيا كلهــا مبــا فيهــا ومــن فيهــا، فلــو أ�ــم خــريوك أن جتلــس علــى عــرش أمريكــا 
ويكـون العـامل كلــه طـوع أمـرك، والبيــت األبـيض مبــا فيـه مـن نعــم وخـريات رهــن إشـارتك، ولكـن بشــرط أن متـوت علــى 

  !!!وألف ال !! �لطبع ال.....  غري إميان، هل ترضى `ذه النعمة؟

ونعمــة اإلميــان مهــا أغلــى نعمــة يتفضــل `ــا هللا علــى  عــز وجــل وهلــذا فنعمــة اهلدايــة  الــيت تفضــل `ــا عليــك هللا
ـــْيُكمْ {{: أحبابـــه وعلـــى أهـــل واليتـــه وعلـــى أصـــفيائه، ولـــذا يـــذكر> `ـــا هللا فيقـــول أهـــي األكـــل   }َواذُْكـــُروا نِْعَمـــَة ا§َِّ َعَل

ِإْذ  ِإْذ  {{ ؟عـز وجـل والشرب والسكن واللـبس؟ ال، ألن هـذه يشـرتك فيهـا مجيـع اخللـق، إذاً مـا النعمـة الـيت يـذكر> `ـا هللا
ـُتْم َعلَـى َشـَفا ُحْفـَرٍة ِمـَن ا ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَـْنيَ قـُلُـوِبُكْم فََأْصـَبْحُتْم بِِنْعَمتِـِه ِإْخـَواً> وَُكنـْ ـُتْم َعلَـى َشـَفا ُحْفـَرٍة ِمـَن اُكنـْ ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَـْنيَ قـُلُـوِبُكْم فََأْصـَبْحُتْم بِِنْعَمتِـِه ِإْخـَواً> وَُكنـْ َهـاُكنـْ َهـالنَّـاِر فَأَنـَْقـذَُكْم ِمنـْ آل ١٠٣(} لنَّـاِر فَأَنـَْقـذَُكْم ِمنـْ

حلســن اخلامتــة : عــز وجــل فكأنــه يقــول) عمــران اذكــروا النعمــة الــيت تقــيكم مــن عــذاب القــرب، والنعمــة الــيت تــوفقكم 
ـَيضُّ ُوُجـوٌه َوَتْسـَودُّ ُوُجـوهٌ {فتجعلكم متوتون مسلمني، والنعمة اليت تبيض `ا وجوهكم يوم الـدين  آل ١٠٦( }يـَـْوَم تـَبـْ

`ا موازينكم، والنعمة اليت يعطيكم هللا `ا كتبكم Pميـانكم فتفرحـوا وقـت لقـاء  عز وجل اليت يثبت هللاوالنعمة )عمران
ربكــم، والنعمــة الــيت يثبــتكم هللا `ــا علــى الصــراط يــوم تــزل األقــدام يف >ر جهــنم، والنعمــة الــيت تنجــون `ــا مــن دار 

  .ليت تتمتعون `ا �لنظر لوجه هللالبوار، والنعمة اليت تدخلون `ا اجلنة مع األخيار، والنعمة ا

�لكليـة فلـيس  عز وجـل نعمة اإلميان ونعمة اإلسالم ونعمة اهلداية، وهي من هللا...  ما هذه النعمة d إخواين؟
يف استطاعة واحد منا أن جيلب اهلداية لنفسه أو لغـريه، حـىت أنبيـاء هللا ورسـل هللا ال ميلكـون اهلدايـة لـذويهم إال °ذن 

  .قدر هذه النعمة عز وجل لمنا هللامن هللا، ليع

ومـن بيـنهم أقـرب  عـز وجـل ميكـث تسـعمائة ومخسـني عامـاً يـدعو قومـه إىل هللا عليـه السـالمفهذا نـيب هللا نـوح 
س إليـه، وهـو ولـده الـذي خـرج مـن صـلبه، ولكـن هللا مل يشـأ لـه اهلدايـة، فلـم ينفعـه بيـان أبيـه، ومل ينفعــه  عـز وجـل النـا

وة، فعلمنـا هللا أن اهلدايـة بسـابق عنايتـه وضـرب لنـا املثـل �بـن نـوح خروجه من صـلبه، ومل ينفعـه أنـه تـرىب يف بيـت النبـ
قَـاَل َسـَآِوي ِإَىل َجبَـٍل يـَْعِصـُمِين ِمـَن اْلَمـاِء قَـاَل َال ) ٤٢(ْلَكـاِفرِيَن dَ بـُـَينَّ ارَْكـْب َمَعنَـا َوَال َتُكـْن َمـَع ا{{: حني >داه وقال

نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقَني    _________________________________________________  ))هودهود٤٣٤٣  --  ٤٢٤٢((اآليتني اآليتني   })٤٣(َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن َأْمِر ا§َِّ ِإالَّ َمْن رَِحَم َوَحاَل بـَيـْ
حلا  ٢ ُ عنهُ  هيف «رخي مكا   .عن َأِيب ُهَريـَْرَة رضَي ا§َّ
  عن سهل بن سعد سنن ابن ماجه ٣
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قَاَل dَ نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل قَاَل dَ نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل ) ) ٤٥٤٥((قُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْحلَاِكِمَني قُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْحلَاِكِمَني َربِّ ِإنَّ اْبِين ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْ َربِّ ِإنَّ اْبِين ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْ {{: : فلما غرق مع الكافرين قال نوحفلما غرق مع الكافرين قال نوح

ُر َصاِلحٍ  ُر َصاِلحٍ َغيـْ    ..))هودهود٤٦٤٦--٤٥٤٥((��������غَري صاٍحل غَري صاٍحل ِإنَُّه َعِمَل ِإنَُّه َعِمَل   ��������  ويف قراءة   }}َغيـْ

d عباد هللا لنعلم قيمة هذه اهلداية، وقدر هذه . فلم يستطع نيب هللا نوح أن يهدي ولده الذي من صلبه
  .عناه وال شئ قدمناهبال مثن دف عز وجل العطية، ورفعة هذه املزية اليت يتفضل `ا علينا هللا

ومـذا ..  لنا القرآن كتاً�؟ عز وجل وماذا أنفقنا حىت اختار هللا..  وماذا فعلنا حىت اختار هللا لنا اإلسالم دينًا؟
صنا هللا   �إلميان واإلسالم؟ عز وجل قدمنا حىت خ

ــنا بــه حنــن  صَّ مجاعــة املــؤمنني، ولكــي مل نُقــدِّم قلــيالً وال كثــريًا، ولكنهــا عنايــة هللا وفضــل هللا وتكــرمي هللا الــذي خ
نعلم هذه النعمة وقدرها ننظر للرجل الـذي وهـب حياتـه للـدفاع عـن نبـيِّكم الكـرمي وهـو عمَّـه أبـو طالـب وأخـذ علـى 
ُــدافع عنــه ضــد الكــافرين وأن حيميــه مــن املشــركني، فــأراد النــيب أن ُيكافــأه فــدعا هللا لــه أن  عاتقــه طــوال حياتــه أن ي

َ يـَْهــِدي َمــ{{: لنــا مــا تفضــل بــه علينــا فقــال ليبــنيِّ  عــز وجــل يهديــه، فأجابــه هللا ْن ِإنَّــَك َال تـَْهــِدي َمــْن َأْحبَـْبــَت َوَلِكــنَّ ا§َّ
صص٥٦٥٦((}}  َيَشاءُ  صصالق   .عز وجل فعلمنا أن اهلداية من هللا ..))الق

صدق بكتـاب هللا، لـو عشـت عمـرك كلـه ال جتـد لقمـة  فيا أخي املهتدي إىل دين هللا، والعارف برسول هللا، وامل
، وال ثوب يسرت عورتك، ولكن ِمتَّ على قول ال إله إال هللا دمحم رسول هللا، مـاذا فاتـك مـن خـري عيش تسد َجْوعتك

  الدنيا؟

صــك مــن نعـيم الــدنيا بعــد أن ِمـتَّ علــى خــري الكـالم، وعلــى َهــْدي سـيِّد األ>م، وعلــى وســام الســعادة  مـاذا ينق
  !يوم لقاء امللك العالم؟

ينــا هللا هـي نعمــة اإلميـان، ولكننــا ال نـدري قيمتهــا، وال نعـرف حقيقتهــا، إن خـري هديِّـه، وخــري نعمـة أنعــم `ـا عل
ألننــا صــر> كبقيــة اخللــق ننظــر ونبحــث عمــا ُيْشــبع بطوننــا، وعمــا بــه نفتخــر يف شــبابنا، وعــن الــرdَّش الــذي نُؤســس بــه 

ر جبهالئنــا أ�ــم جعلوهــا بيوتنــا، وظنَّنــا أن تلــك هــي الــنِّعم العظمــى الــيت يتفضــل `ــا هللا علــى أحبابــه حــىت وصــل األمــ
س رضا هللا، فيقولون فالن ألن هللا رزقه سـبعني ألـف جنيـه، أو رزقـه سـفرية إىل السـعودية، أو رزقـه   رضى هللا عنه مقيا

كذا يف األرض أو يف املال أو غريها من عوامل الدنيا الدنيِّة، وظننا أن ذلك دليل علـى رضـا هللا، وهـذا خطـأ فلـو كـان 
الــدنيا  عـز وجــل رضــا هللا مـا أعطــى الكـافرين مــا نشـاهده مــن هـذه الــنعم، فقـد أعطــاهم املـال وُمتــع الـدنيا دليــل علـى

  .هلوا�ا عليه

ُ ِب&ِھ َخْی&راً یَُفقْھ&ھُ ِف&ي ال&دیِن، َویُْلِھْم&ھُ { { { { { { { { : ملسو هيلع هللا ىلصأما الدليل على رضا هللا فتجدوه يف قول رسول هللا  ُ ِب&ِھ َخْی&راً یَُفقْھ&ھُ ِف&ي ال&دیِن، َویُْلِھْم&ھُ َمْن یُ&ِرِد ا�َّ ُ ِب&ِھ َخْی&راً یَُفقْھ&ھُ ِف&ي ال&دیِن، َویُْلِھْم&ھُ َمْن یُ&ِرِد ا�َّ ُ ِب&ِھ َخْی&راً یَُفقْھ&ھُ ِف&ي ال&دیِن، َویُْلِھْم&ھُ َمْن یُ&ِرِد ا�َّ ُ ِب&ِھ َخْی&راً یَُفقْھ&ھُ ِف&ي ال&دیِن، َویُْلِھْم&ھُ َمْن یُ&ِرِد ا�َّ ُ ِب&ِھ َخْی&راً یَُفقْھ&ھُ ِف&ي ال&دیِن، َویُْلِھْم&ھُ َمْن یُ&ِرِد ا�َّ ُ ِب&ِھ َخْی&راً یَُفقْھ&ھُ ِف&ي ال&دیِن، َویُْلِھْم&ھُ َمْن یُ&ِرِد ا�َّ ُ ِب&ِھ َخْی&راً یَُفقْھ&ھُ ِف&ي ال&دیِن، َویُْلِھْم&ھُ َمْن یُ&ِرِد ا�َّ َمْن یُ&ِرِد ا�َّ

ك فتفتح كتاب هللا، وتقرأه يف الليل والنهار، وال متّل منـه، بـل تريـد والدليل على رضا هللا أن يفتح هللا قلب        ........٤٤٤٤٤٤٤٤}}}}}}}}        ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ ُرْشدَهُ 
أن يفــتح هللا عليــك �ب العمــل  عــز وجــل والــدليل علــى رضــا هللا. االســتكثار، ألنــك حتــّس فيــه برضــا الواحــد القهــار

صـاحل ألنــه هــو املْتجــر الــرابح الــذي جيعلــك ختــرج مــن الــدنيا فتجــد ســْعيك مشــكوراً فيقــول هللا تعــاىل لــك وألمثالــك  ال
صاحل، أما مـن يسـعى يف الـدنيا ويكـّد . . ))اإلنسـاناإلنسـان٢٢٢٢((  }اَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكورً {{   _________________________________________________فا� تعاىل يقول هذا ملن سعى يف العمل ال
س والبزَّار عن ابن مسعود والبيهقي عن أنس  ٤   .رواه الشيخان وأمحد عن معاوية والرتمذي عن ابن عبا
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لـه، فـإن كـان ذلـك علـى حسـاب دينـه فقـد  عز وجـل فيها فإنه ال ينال إال ما ُكتب له، وال Æخذ منها إال ما قدَّره هللا
  .خسر الدنيا واآلخرة

فتح احلقيقي والرضا احلقيقي من هللا على العبد أن يـُْلهمه الطاعة، وأن يُوفِّقـه لعمـل الـرب ولعمـل اخلـري، فـإن فال
ــْن َخِشــَي رَبَّــهُ {{:وفَّقــه هللا لــذلك فهــذا دليــل علــى إنَّــه دخــل يف قــول هللا تعــاىل ــَك ِلَم ــُه َذِل ُهْم َوَرُضــوا َعْن ــنـْ ُ َع   َرِضــَي ا§َّ

  ..))البينةالبينة٨٨((}}

حسـن لقـاءه، وأن يوفِّقنـا لطاعتـه حـىت يـوم نلقـاه، وأن خيـتم لنـا مجيعـاً  عـز وجـل ا دليل الرضـا مـن هللا نسـأل هللافهذ
  .ادعوا هللا وأنتم موقنون �إلجابة        ................        }}}}}}}}التائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھالتائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھالتائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھالتائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھالتائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھالتائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھالتائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھالتائب حبیب الرحمن والتائب من الذنب كمن ال ذنب لھ{{{{{{{{: ملسو هيلع هللا ىلص�إلميان قال 

        ::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

نا للهدى واختار> من عباده املؤمنني وأشهد أن ال إله إال هللا وحـده ال شـريك العاملني الذي وفَّق احلمد � ربِّ 
صـادق الوعـد األمـني . له شهادة تنفع قائلها يف الدنيا وترفعـه يـوم الـدين اللهـم وأشـهد أن سـيد> دمحم عبـده ورسـوله ال

صدق واليقني وآله وصحبه أمجعنيصلِّ    .وسلم على سيد> دمحم حبر ال

ا إخــواين وd أحبــايب هــذه النعمــة، نعمــة اهلدايــة ونعمــة اإلميــان، َمــْن ســببها؟ وَمــْن الــذي أوصــلها فيــ ...أمــا بعــد
  إلينا؟ وَمْن الذي بسببه جعلنا هللا مسلمني ومؤمنني؟

فبسببه وصـلتنا كلمـات هللا، وبـه عرفنـا هللا، ومنـه تعلَّمنـا أحكـام هللا، وبفضـله اهتـدينا .ملسو هيلع هللا ىلصإنه سيِّد> رسول هللا 
ة هللا، فهو الذي علَّمنا الطاعة، وهو الذي أمر> �خلريات، وهو الذي بني لنا املنكـرات واحملظـورات، وحـذَّر> إىل طاع

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         المحجةالمحجةالمحجةالمحجةالمحجةالمحجةالمحجةالمحجة        َقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلىَقْد تََرْكتُُكْم َعَلى{ { { { { { { { : ملسو هيلع هللا ىلصمنها Pبلغ بيان وأْجلى بـُْرهان، حىت قال 

  ................٥٥٥٥٥٥٥٥}}}}}}}}        ِلكٌ ِلكٌ ِلكٌ ِلكٌ ِلكٌ ِلكٌ ِلكٌ ِلكٌ َبْعِدي إِالَّ َھاَبْعِدي إِالَّ َھاَبْعِدي إِالَّ َھاَبْعِدي إِالَّ َھاَبْعِدي إِالَّ َھاَبْعِدي إِالَّ َھاَبْعِدي إِالَّ َھاَبْعِدي إِالَّ َھا

صَّــنا هللا بــه، وأكرمنــا هللا بــه، ال حنتفــل برســول  فـنحن حنتفــل يف هــذه األdم بــدين اإلســالم، هــذا الــدين الـذي خ
صــه وال لذاتــه، ولكــن للهدايــة الــيت وصــلت معــه إلينــا مــن هللا، والرســالة الــيت بلَّغهــا لنــا مــن هللا فنحتفــل يف  هللا لشخ

أمر> هللا مجيعاً أن نفرح `ذا الفضل العظـيم و`ـذا الـدين القـومي، و`ـذا اخلـري  احلقيقة `ذه الرسالة وهذا الفضل، وقد
ٌر ِممَّا َجيَْمُعونَ {{: العميم فقال لنا عز شأنه   ..))يونسيونس٥٨٥٨((  }ُقْل بَِفْضِل ا§َِّ َوِبَرْمحَِتِه فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو َخيـْ

ألنه سبب هـذه الـنعم،  ملسو هيلع هللا ىلص`ذا الدين القومي، فنفرح برسول هللا  البد أن نفرح بفضل هللا علينا وبرمحة هللا إلينا
س  أصــبحنا ومــا بنــا مــن نعمــة ظــاهرة أو �طنــة يف ديــن أو دنيــا إال : ( ����وقــد قــال يف ذلــك ســيد> عبــد هللا بــن عبــا

، كـان يسـتطيع أن يـُْلهمنـا `ـذا الـدين مـن غـري واسـطة  عز وجل فا�، )سببها وهو الذي أوصلها إلينا ملسو هيلع هللا ىلصورسول هللا 
وأن يعلِّمنا القرآن وْحيا من لدنه، لكنَّه عندما اختار سيِّد األولني واآلخرين لُيْجري على يديه هذا الفـتح ويُقـدِّر عليـه 

صوصـية فيــه ومزيِّـة يقــول فيهــا هللا ، كـان ذلــك خل ، ، ))األنبيــاءاألنبيــاء١٠٧١٠٧((  }َوَمـا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ َرْمحَـًة لِْلَعــاَلِمنيَ {{: عـز وجــل هـذا الــربِّ

صَّنا �لرمحة الُعْظمى جلميع العاملفاحلمد �   .>> مث الدعاء<<      . الذي خ
_________________________________________________  
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