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حلمد ? ربِّ العاملني، حنمدك اللَّ  هم على نعمة اإلميان، وعلى أن هـديتنا للقـرآن، وجعلتنـا مـن أُمـة النـىب العـدBن، ا
  .ورفعت شأننا بني بىن اإلنسان فجعلتنا خري أُمة أخرجت للناس

ـــل مـــا شـــاء مبـــا شـــاء كيـــف شـــاء الشـــريك لـــه يُفضِّ ال هللا وحـــده  ال إلـــه إ ـــا يـَْفَعـــُل َوُهـــْم ال ُيْســـَأُل عَ ( :وأشـــهد أن  مَّ
ــاء٢٣( ) ُيْســأَُلونَ  ــل بعــض النبيــني علــى بعــض، وبعــض الليــاىل علــى بعــض، وبعــض األhم علــى بعــض،  .)األنبي وبعــض  فضَّ

حلكم وله األمر وإليه املرجع واملصري ،الكتب على بعض    .وما دام التفضيل من العزيز اجلليل فله ا
  :وأشهد أن سيدB دمحماً عبد هللا ورسوله

حلبيُب الذي تُرجى شفاعتهه   حمـلكلِّ هول من األهوال مقت                            و ا
ال كـرمـفلم يدانوه ىف عل                            فاق النبيـني ىف َخلٍق وىف ُخُلقٍ    م و

  ق هللا كلِّهــمـوأنه خـري خل                                   ـرٌ ـفمبلغ العلـم فيه أنه َبشَ 
ه مبقـام الشـفاعة يـوم الزحـام، وجعلتـه تَ ْصـصَ م صلِّ وسلم و}رك علـى رمحتـك العظمـى جلميـع اآلBم، والـذى خَ الله

دB ة، سـيِّ بـه بعـد فاقـة، وأعـززت بـه بعـد ذلـَّ به بعد ضاللة، وعلَّمت به بعد جهالـة، وأغنيـتَ  تَ يْ دَ هَ  ،مفتاحاً لدار السالم
آمـني hرب .. آمـني  ،وعلينـا معهـم أمجعـني ،وكل مـن متسـك �ديـه إىل يـوم الـدين ،بهوآله وصح ،األمىّ  التقىِّ  النىبِّ  دٍ مَّ حمَُ 

  .العاملني
  :أما بعد فيا أيها األخوة مجاعة املؤمنني

ــــ نــــودُّ  ملسو هيلع هللا ىلصوحنــــن ىف ذكــــرى مــــيالد ســــيد األولــــني واآلخــــرين  ال يســــوقها أن نوضِّ ح قضــــية هامــــة لنــــا مــــع حضــــرته، 
ال املستغر  هللا  الـذى أعلـى! د العظـيمد السـندها بعض املسلمني واملؤمنني حنـو السـيِّ ردِّ بون، ولكن لألسف يُ املستشرقون و

ال يكون هناك شك ىف أوصافه، وىف مقامه عند ربه    .عزَّ وجلَّ شأنه، ورفع هللا قدره، وبنيَّ حقيقته ىف كتابه، حىت 
الء القوم من املسلمني حلُجـة ذكرهـا هللا  !!علينا ىف شئوما زاد !! إن النىب بشر مثلنا: يقول هؤ ونسوا أن هذه ا

حلضــرته عنــدما ُأرســل إلــيهم هلــدايتهم إىل ربِّ !! ىف القــرآن علــى لســان الكــافرين الَّ َبَشــٌر ( :العــاملني فقــد قــالوا  َمــا أَنــَت ِإ
ثْـُلَنا نَّا َواِحًدا نـَّتَِّبُعهُ ( ،)الشعراء١٥٤() مِّ   . )القمر -٢٤() أََبَشًرا مِّ

ـثْـُلُكْم يُـوَحى ( :h حبيىب قل هلم: ة الكافرين، مباذا ردَّ عليهم ربُّ العاملني؟ قالهذه كانت حج َا َأBَ َبَشـٌر مِّ ُقْل ِإمنَّ
  !!أB معىَّ الوحى، والعربة كلها }لوحى  ،،))الكهفالكهف١١٠١١٠(()  ِإَيلَّ 

مـــن الـــربِّ  قلبـــه }إلهلــام الفـــورىّ علـــى  عـــزَّ وجــلَّ َمــن مـــنكم يتنـــزَّل هللا ! وحـــىَّ الســـماء؟ عـــزَّ وجــلَّ َمــن مـــنكم آ�ه هللا 
؟ وينبـئ النـاس عـن !! ويـرى مـا ىف البيـوت؟!! َمن منكم نـَقَّى هللا سريرته وكشف عـن بصـريته فـريى مـا ىف القلـوب؟! العلىِّ

  !!!!وما أكثر الرواhت الىت َحتْفل �ا الُسنة املطهرة ىف هذا الشأن الكرمي!! أحواهلم وعن أخبارهم؟
جعلـه هـو النمـوذج القـومي الـذى نـتعلم منـه مـا  عـزَّ وجـلَّ أرسـل إىل البشـر بشـٌر، ملـاذا؟ ألن هللا البد أن يكون الذى 

حلكـيم، فقـد أمـرB هللا عـزَّ وجـلَّ ىف قرآنـه }لصـالة ىف أكثـر مـن موضـع ىف كتـاب هللا فَـَأِقيُموْا الصَّـَالَة ( :يريده منا العزيز ا
 )البقرة٢٣٨() َحاِفُظوْا َعَلى الصََّلَواِت والصََّالِة اْلُوْسَطى(، )النساء١٠٣() ِكَتاً} مَّْوُقو�ً   ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ 

ما الصلوات الىت أمرB �ا هللا؟ ما عددها؟ وما أمساؤها؟ وما أوقا�ا؟ وما عدد ركعا�ا؟ وما الكيفية الىت نؤديها �ـا 
 :صـلوات رىب وتسـليماته عليـهى فعل ذلك وأمرB هللا أن  تدى به ىف ذلك؟ الـذى قـال لنـا ؟ َمن الذعزَّ وجلَّ ة العزَّ  لُنرضى ربَّ 

حلويرث( } صلُّوا كما رأيتموىن أصلى{   )السنن الكربى للبيهقى، أمحد والبخارى وغريها عن مالك بن ا



 النورانيةملسو هيلع هللا ىلص َبشريَُّة النىب          فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد                         

 م٢٠١٠فرباير  ٢٦وافق هـ، امل ١٤٣١ربيع األول  ١٢اجلمعة                .مسجد النور حبدائق املعادى        ١

صـبح ركعتـني، والظهـر وجعـل ال. فجعل وقتاً للصـبح، ووقتـاً للظهـر، ووقتـاً للعصـر، ووقتـاً للمغـرب، ووقتـاً للعشـاء
والركـوع مـرة ىف كـل ركعـة، والسـجود مـرتني ىف  ، وجعل ىف الصالة ركوعـاً وسـجوداً ، والعصر والعشاء أربعاً، واملغرب ثال§ً 

ىف  عـزَّ وجـلَّ مث قـال لنـا هللا ... وهناك موضع لتالوة القرآن، وهناك موضع لتسبيح هللا، وهناك موضـع للـدعاء !!كل ركعة
حلشر٧() ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهواَوَما آ�َ ( :ذلك   )ا

ال فانظر h أخى املؤمن أين جتد ما ذكرBه عن الصـالة ىف كتـاب هللا؟ ال األمـر اجلـامع للصـالة! وإ أمـا !! لـيس فيـه إ
   .ملسو هيلع هللا ىلصهو رسول هللا فالذى وضَّح وبنيَّ هيئا�ا وأقواهلا وأفعاهلا 

فـال يتحـرك حركـة مـن ِقبَـل نفسـه،  !ىف كـل حركاتـه؟ عـزَّ وجـلَّ كيف يفعل ذلك ببشريته إذا مل يكن معصوماً مـن هللا 
الته يقول فيها رب العزة  ال يتكلم كلمة من عند ذاته، وإمنا كل حا الَّ إِ . ومـا ينطـق عـن اهلـوى( :عـزَّ وجـلَّ و َوْحـٌي  ْن ُهـَو ِإ

  )النجم٥: ٣( )ىَعلََّمُه َشِديُد اْلُقوَ . يُوَحى
ومـا نصـاب زكـاة املـال؟ وغريهـا مـن !! فما مقدار زكاة الزرع؟ وكذلك ىف شأن الزكاة، فقد فرض هللا علينا الزكاة، 

ُخـْذ ِمـْن َأْمـَواهلِِْم َصـَدَقًة ( :الـذى وضَّـح وبـنيَّ هـو الـذى قـال لـه هللا صنوف األموال واألعراض الـىت جتـب عليهـا الزكـاة؟
ــُرُهْم َوتـُــزَ  اله،  عــزَّ وجــلَّ هــو الــذى أمــره هللا ، )التوبــة١٠٣( )كِّيِهم ِ�َــاُتَطهِّ أن يتقاضــى هــذه الزكــاة ليوزعهــا كمــا أوحــى إليــه مــو

  .ملسو هيلع هللا ىلص حاشا لرسول هللا -وليس بناءاً عن حظ أو هوى 
حلج، نسَّك املناسك، ومشى أمامهم ىف املناسك تطبيقـاً وقـال هلـم  } َكُكمْ َعـين َمَناِسـُخـُذوا  { :وكذلك الصيام وا

  )النسائى عن جابٍر، والطرباىن عن ابن عمٍرو رضى هللا عنهم(
بشــراً ليعلِّمنــا كيــف ¶كــل؟ ويعلِّمنــا كيــف نشــرب؟ ويعلِّمنــا   ملسو هيلع هللا ىلصبــل إن هللا جعلــه  !!ولــيس أمــر العبــادات فحْســب

الدB؟ وكيــف كيــف نلــبس؟ ويعلِّمنــا كيــف نتحــدث؟ ويعلِّمنــا كيــف منشــى؟ ويعلِّمنــا   كيــف نعامــل زوجاتنــا؟ وكيــف نــرىب أو
اله ىف كـل  نصل أرحامنا؟ وكيف حنسن إىل جرياننا؟ وكيف نتعامل مع أعدائنا؟ ويعلمنا كبف نتصرف وفقا ملا علَّمـه لـه مـو

حلياة   ! شأن من شئون ا
البــ .عــزَّ وجــلَّ نــا هــذا ليضــرب لنــا املثــل األعلــى ىف ذلــك كلــه؟ ليقربنــا بــذلك إىل ربِّ  د مــن بشــريته ألنــه أرســل فكــان 

البــد هلــذه البشــرية أن تتنــزل لنــا، لــُيعلِّم البشــر لنــتعلم املــنهج الصــحيح  ،ويتنــزل فيهــا وحــىُّ ذى اجلــالل واإلكــرام ،وكــان 
  .عزَّ وجلَّ القومي الذى يريده منا ربُّ العزة 

فـــالعرب أنفســـهم كـــانوا ·تـــون لـــه وضَّـــح ىف القـــرآن أن بشـــريته غـــري بشـــريتنا أيضـــاً ىف الصـــورة،  عـــزَّ وجـــلَّ لكـــنَّ هللا 
الً  ،ليسألوه عن أمره البـد لـه مـن ºهيـل خـاص جيعـل بشـريته  ؟من هللا وكيف صار رسو وهم يعلمون بفهمهـم وفطـر�م أنـه 

حلــديث ســيِّ قابلــة هلــذا األمــر العلــىّ  ن ليســتوثق مــن أمــره قبــل أ ملسو هيلع هللا ىلصد بــىن عــامر وكبــريهم الــذى أتــى رســول هللا ، وامسعمــوا 
أرســلك مبــا أرســل بــه إبــراهيم  !!h ابــن عبــد املطلــب، إين نبئــت أنــك تــزعم أنــك رســول اللـــه إىل النــاس{ :قــاليســلم، ف

ال وإنــك تفوَّ  !!وموســى وعيســى وغــريهم مــن األنبيــاء إمنــا كــان األنبيــاء وامللــوك يف بيتــني مــن بــين إســرائيل،  !!هــت بعظــيمأ
ال مــن الء و ال أنــت مــن هــؤ الء بيــت نبــوة وبيــت ملــك، و حلجــارة واألو§ن، فمــا لــك  !!هــؤ إمنــا أنــت مــن العــرب ممــن يعبــد ا

h  { :مسـألته، وقـال هللا عليـه وسـلم صـلىفأعجـب النـيب .ولكل أمر حقيقـة، فـأنبئين حبقيقـة قولـك وبـدء شـأنك؟ !!والنبوة؟
مـي، وإ ـا ، إين كنـت بكـرا ألعيسـىإن حقيقـة قـويل وبـدء شـأين دعـوة أيب إبـراهيم، وبشـرى أخـي ، أخا بـين عـامر

فجعلـت أتبـع بصـري النـور، : قالـت، محلتين كأثقل ما حتمل النساء، وإن أمي رأت يف املنام أن الـذي يف بطنهـا نـور
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ض إيل األو§ن والشـعر، فجعل النور يسبق بصري حىت أضاء يل مشارق األرض ومغار�ا، مث إ ا ولدتين، فلما نشـأت بِغّـ
    .فاسرتضعت يف بين بكر
يـــوم يف بطـــن واد مـــع أتـــراب يل، إذا بـــرهط ثـــالث، معهـــم طشـــت مـــن ذهـــب مـــآلن نـــور وثلـــج، فبينمـــا أB ذات 

فعمــد إىل أحــدهم، فأضــجعين إىل األرض إضــجاعا لطيفــا، مث شــق مــا بــني صــدري إىل منتهــى  ،فأخــذوين مــن بــني أصــحايب
مث أعادهـا يف مكا ـا مث قـام عانيت وأB أنظر، فلم أجد لذلك شيئا مث أخرج أحشـاء بطـين، فغسلــه }لـثلج، فـأنعم غسلــه، 

أدخل يـده يف جـويف فـأخرج قلـيب، وأB أنظـر فصـدعه فـأخرج منـه مضـغة سـوداء رمـى �ـا، مث إذا خبـامت يف يـده مـن ف الثاين
حلكمة، خيطف أبصار الناظرين دونه، فخـتم قلـيب، فـامتأل نـورا وحكمـة، مث أعـاده مكانـه، فوجـدت بـرد : نور نور النبوة وا

مث أ ضـين مـن  ،الثالـث يـده بـني ثـديي وصـدري ومنتهـى عـانيت، فالتـأم الشـق Ëذن اللــهأمرَّ مث  ،يب دهراً ذلك اخلامت يف قل
   .مكاين إ اضا لطيفا

: قــال، فزنــوه مبائــة مــن أمتــه، فوزنــوين فــرجحتهم: قــالف ،زنــوه بعشــرة مــن أمتــه، فوزنــوين فــرجحتهم: قــال األولمث 
   .محهدعوه فلو وزنتموه Ìمته مجيعا لرج: لقاف ،زنوه Ìلف من أمته، فوزنوين فرجحتهم

حلــي حبــذافريهم، فجــاءت ظئــري حــىت أكبــت علــي فضــمتين إىل صــدرها وإن يــدي لفــي يــد بعضــهم، مث :قـال أقبــل ا
ال يبصرو م حلي، فقـال ،فظننت أن القوم يبصرو م، فإذا هم  هـذا الغـالم أصـابه ملـم أو طـائف مـن اجلـن، : فجاء بعض ا

  . h هذا ليس يب شيء مما تذكرون: اهن، ينظر إليه ويداويه فقلت لـهفانطلقوا به إىل الك
h للعـــرب اقتلـــوا هـــذا : وBدى Ìعلـــى صـــوته هفضـــمين إىل صـــدر ، إىل الكـــاهن، فقصصـــت عليـــه أمـــريفـــذهبوا ىب 

ينكم الغــالم، واقتلــوين معــه، والــالت والعــزى لــئن تركتمــوه ليبــدلن ديــنكم، وليســفهن أحالمكــم، وليخــالفن أمــركم، وليــأت
مث ردوين  ،ألنـت أعتـه منـه وأجـن، ولـو علمـت أن هـذا يكـون مـن قولـك مـا أتيتـك: ظئـري تقالـف ،بدين مل تسمعوا مبثلـه

: فـذاك حقيقـة قـويل وبـدء شـأين فقـال العـامري ،، وأصبح أثر الشق ما بني صـدري إىل منتهـى عـانيت كأنـه شـراكىإىل أهل
ال اللــه، وأن أمـرك حـق ال إلـه إ مـع  )املطالـب العاليـة رضـى هللا عنهـابن حجـر العسـقالينعـن شـداد بـن أوس،  ى هللا عنـهرضـ( } أشهد أن 

الئل النبوة وغريها         )اختصار الرواية، وىف كنز العمال و د

الئل كثرية تدلُّ على أن هللا جهَّز بشريته  حلمل الرسالة فصارت بشريًَّة نورانيًَّة، ولذ ملسو هيلع هللا ىلصفللقصة د ا ملـا جتهيزا خاصاً 
حلـال، بـل ملـا مسـع الكـاهن ذلـك  مسع سيد بـىن عـامر القصـة مـن النـىب أدرك وفهـم ووجـد اإلجابـة عـن تسـاؤله وأسـلم ىف ا

ملـا وزنـوه بعـد أن جهـزوه وطبعـوه خبـامت النـور  ملسو هيلع هللا ىلصنظروا إليـه او ! حلمل الرسالة ىف املستقبل علم أنه النىب املنتظر الذى يعدُّ 
حلكمة   .وا

مــاذا كانــت النتيجــة؟ كــان وهــو فــرٌد وحيــٌد يســاوى األمــة كلهــا ببشــريته الــىت أعــدها هللا بقدرتــه فجعلهــا نورانيــة ىف 
حلبيـب !!.صورة بشرية لَـْو ُوِزَن ( :ىف تفضـيله عليـه وسـلم صـلى هللاوإذا كان رجل من ُأمته وهو الصديق رضى هللا عنه يقول ا

رواه إســحاق بــن راهويــه والبيهقــي يف الشــعب بســند : قــال صــاحب كشــف اخلفــاء( )اِس لَــَرَجَح ِإميَــاُن َأبِـــي َبْكــرِإميَــاُن َأبـــي َبْكــٍر Ëِِميَــاِن النَّــ
لـو وضـع إميـان أيب بكـر علـى إميـان هـذه األمـة لـرجح "صحيح عن عمر من قوله، وأخرجـه ابـن عـدي والـديلمي كالمهـا عـن ابـن عمـر مرفوعـا بلفـظ 

لـو وزن إميـان أيب بكـر Ëميـان أهـل األرض : (ضعيف، لكن يقويه ما أخرجه ابن عدي أيضا من طريق أخرى بلفـظ، ويف سنده عيسى بن عبد هللا "�ا
نزل مـن السـماء فوزنـت أنـت وأبـو بكـر فرجحـت  h رسول هللا كأن ميزاBً  :أن رجال قال ،، وله شاهد أيضا يف السنن عن أيب بكرة مرفوعاً )لرجحهم
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حلـديث – حأنت مث وزن أبو بكر مبن بقي فـرج أن أ} بكـر Ñ " :هـذا جـاء معنـاه يف حـديث معـروف يف السـنن: ملـا سـأل عنـه -وقـال ابـن تيميـة . ا
  ).جمموع فتاوى ابن تيمية، "وزن هذه األمة فرجح

ا الـىت خلقهـ ،والنعمـة املسـداة ،الرمحـة املهـداة!! ؟فما }لكم مبن كان السبب ىف إميان األمة مجيعها وإميان أىب بكر
  . عزَّ وجلَّ لنا هللا 

روى اإلمــام أبــو املواهــب الشــاذىل رضــى هللا عنــه أنــه كــان ىف األزهــر الشــريف يُــَدرِّس، وإذا برجــل معانــد جــاء إىل 
حلبيب  فقمـت : بشـٌر كسـائر البشـر، قـالوسلم  صلى هللا عليهجملسه، وأخذ الرجل يتحدث ىف هذه القضية وُيصر على أن ا

ىف املنــام وقــال  ملسو هيلع هللا ىلصفنمــت فرأيــت رســول هللا : ىن مل أدافــع عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمــا ينبغــى، قــالمــن هــذا اÓلــس مهمومــاً أل
حلجر بشرٌ  حممدٌ (: h دمحم هال قلت له: ىل   .)بني البشر كالياقوت وهو حجر بني سائر ا

يقـول ىف اخللـق  ملسو هيلع هللا ىلص ِىبُّ والنَّـ! ألحجـار؟هل يساوى حجر الـذهب بقيـة ا! هل يساوى حجر الياقوت بقية األحجار؟
ـَرَة صحيح مسـلم (  }}النَّاُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن اْلِفضَِّة َوالذََّهبِ {{: والناس أمجعني حلـديث، رضـى هللا عنـهَعـْن َأِيب ُهَريـْ ِخيَـارُُهْم ِيف : (وىف ا

  ).).)وااْجلَاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم ِيف اِإلْسَالِم ِإَذا فـَُقهُ 

وِملَ نذهب بعيداً وهذا الزجاج الذى نضعه ىف نوافذB، ما أصله؟ أصله رمٌل، ولكننا عاجلناه حىت صـار شـفافاً يبـني 
 ،و}طنـه نـور ،حـىت صـار ظـاهره نـور ،ونـوَّر هللا هيكلـه ،ما وراءه، فما }لكم حببيب هللا ومصـطفاه الـذى شـفَّ هللا جسـمه

 .)النور٣٥() وٌر َعَلى نُورٍ نُّ ((  ::وقال هللا ىف شأنه ،وكله نور

قـال سـيدB  أنت فعلت كـذا أو قلـت كـذا،: إذا انتهى من الصالة يلتفت إىل من خلفه ويقول هلم ملسو هيلع هللا ىلصولذلك كان 
hَ فُـَالُن؛ َأَال  :الصُّـُفوِف، فـََقـالَ َصلَّى بَِنا َرُسوُل اÔَِّ الظُّْهَر، فـََلمَّا َسلََّم Bََدى رَُجالً َكـاَن ِيف آِخـِر  { :رضى هللا عنهابو هريرة 
 ََّÔَألَرى ِمــْن َخْلــِف َظْهـِري َكَمــا َأرَ . تـَتَِّقـي ا َِّÔــَرْوَن َأِينّ َال َأرَاُكـْم، إِينّ َوا ى ِمــْن بـَــْنيِ َأَال تـَْنظُــُر َكْيــَف ُتَصـلِّي؟، إنَُّكــْم تـَ

صحيح ابن خزمية عن أىب هريرةالرتغيب والرتهيب( } َيَديَّ   ،.(  
ولكـن لـه قلـب ! وَمن الذى يرى مـن خلفـه؟ إال إذا كـان جسـمه شـفافاً نورانيـًا، ألنـه لـيس لـه عـني ىف مـؤخرة رأسـه

ــه مــواله ــِين ( :مملــوٌء }لنــور يقــول في �ــذه . )يوســف -١٠٨( )قُــْل َهـــِذِه َســِبيِلي َأْدُعــو ِإَىل اÔِّ َعلَــى َبِصــريٍَة َأBَْ َوَمــِن اتـَّبَـَع
ف لنا كل ما حدث مع أنبياء هللا ورسل هللا مـع أممهـم السـابقني، وحـدثنا عـن كـل شـئ سـيحدث لنـا البصرية النورانية كش

وحــدَّث عنــه Ìبلــغ  ملسو هيلع هللا ىلص أو بيننــا إىل يــوم الــدين، فمــا مــن شــئ حيــدث ىف األكــوان إىل اآلن وبعــد اآلن، إال وأنبــأ عنــه النــىب
  .بيان

ثنا عـن ا ملسو هيلع هللا ىلص بـل إنـه ثنا عمــا حـدَّ يدور فيهـا، وكيـف يكـون حالنـا بينهـا، وكيـف حــال سـلقيامـة كأ ـا رأى العـني، وحـدَّ
ثنا عن اجلنـة ودرجا�ـا وكـل  ،وأ ارهـا ،وحورهـا ،وقصـورها ،املؤمنني، وكيف حال املنافقني، وكيف حال الكافرين، بل حدَّ

عـزَّ وجـلَّ كشـف لـه عـن بصـريته فـرأى مـا مل نـَر،  ذلك ألن هللا..!!! شئ فيها، وكذا النار وكل ما فيها من أهوال وأحوال
  ) اجلن٢٧-٢٦( )َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسولٍ  ِإالَّ . ُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا يُْظهِ ْلَغْيِب َفالَعاِملُ ا( :تعاىل فيه قال

طـاه مـا مل يعـط األولـني واآلخـرين، فيجـب أن نعلـم قـدر نبيِّنـا عنـد ربِّـه، وعظمـة نبيِّنـا  وقد ارتضى هـذا الرسـول وأع
حلبيــب الــذى  ،وهــذا الرســول ،وهــو هــذا النــىب !!بـني أنبيــاء هللا ورســله، ونفــرح }لنعمــة الكــربى الــىت وهبهــا هللا لنـا وهــذا ا

ِطيـ ،َأBَ َأوَُّل النَّـاِس ُخُروجـاً ِإَذا بُِعثُـوا{ :وسـلم صـلى هللا عليـه وجعله شفيعنا وجعلـه إمامنـا، قـال ،جعله هللا نبينا بُـُهْم َوَأBَ َخ
ُرُهْم إَذا أَِيُسوا حلَْمِد يـَْوَمِئٍذ بَِيِدي، َوَأBَ َأْكَرُم َوَلِد آَدَم َعَلى َريبِّ َوَال َفْخرَ . إَذا َوَفُدوا، َوَأBَ ُمَبشِّ سنن الرتمذى (  } ِلَواُء ا
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  .أو كما قال ادعوا هللا وأنتم موقنون }إلجابة ،)عن أنس

طبة الثانية   :اخل
حلمد ? ربِّ الع   ، فللـه املني الذي كرَّمنا }إلميان، وأكرمنا بنور اإلسالم، ووفقنا للعمل ملا حيبه يف كل وقـت وآنا

حلمد و? الشكر وهو على كـلِّ شـيء قـدير وأشـهد أن ال إلـه إالَّ هللا، وحـده ال شـريك لـه، إلـه تعـاىل يف علُـوِّه، وارتقـى  .ا
صــل، وال يتعــر  طريــق الــوحي اإلهلــي، أو النــيبِّ يف ِمسُــوِّه، ال يصــل إيل كنــه معرفتــه وا ف علــى حقيقــة كنهــه متعــرِّف إال عــن 

وأشهد أن سيدB دمحماً عبـُد هللا ورسـوله، سـيُِّد اخللـق  .الصفيِّ الذي أرسله هللا واختاره ليعلم اخللق ما حيبه من أمور اخللق
ط. يف الــدنيا، وإمــام أهــل املوقــف أمجعــني يــوم الــدِّين صــحابته املبــاركني، ووكــل مــن صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه ال يبــني، وو

  .آمني h ربَّ العاملني.. أمجعني، آمني اهتدى �دبه إىل يوم الدين، ووعلينا معهم 
  :إخواين مجاعة املؤمنني

 Bحلديث الذي أحتدث فيه عـن رسـول هللا اآلن ال حاجـة لنـا بـه، ألن هللا أمـر أمجعـني أن نتعـرف علـى ال تظنوا أن ا
علـى رسـوله، وأن نعـرف منزلتـه عنـد هللا، وأن نعـرف قـدره يف كتـاب هللا، وأن نعـرف مقامـه بـني أنبيـاء حبيبه، وأن نتعـرف 

  .هللا ورسل هللا، فهذه فريضة علينا أمجعني معشر املسلمني
حلمـــد ?، إذا عرفنـــا مقـــداره وقـــدره  طيع أن نصـــل إىل االيـــة يف ذلـــك  -وحنـــن وا   -أو بعـــض قـــدره، ألننـــا ال نســـت

مـا خصَّـه بفضـيلة إال وكانـت لنـا، وال أكرمـه مبيـزة يف الـدنيا واآلخـرة إال وتفضـل هللا  عـزَّ وجـلَّ عظيمـاً، ألن هللا فرحنا فرحاً 
طيع أن نفـي بـه يف هـذا الوقـت !! �ا علينا عزَّ وجلَّ  طاB هللا من اإلكرامات من بني سائر األمـم السـابقة مـا ال نسـت وحنن أع

بـني أمـم األنبيـاء واملرسـلني أمجعـني  - عـزَّ وجـلَّ األمـم، واختصـنا هللا  نا هللا علـى سـائرفضـل!! ولو جلسنا إىل ما شاء هللا –
طفاه مــواله، وقرَّبــه وأدBه، وجعلنــا مــن أمتــه يف الــدنيا،  – صــ بفضــائل ال تعــدُّ وال حتصــى، بربكــة هــذا النــيبِّ األمــيِّ الــذي ا

  .ونسأل هللا أن يكرمنا بشفاعته يوم نلقاه
على هذه النعمة }إلكثار }لصالة والتسليم على هذا النـيبِّ الكـرمي، فقـد أوجـب هللا علينـا يف  وجلَّ  عزَّ فاشكروا هللا 

ِإنَّ اÔََّ َوَمالِئَكتَـُه ُيَصـلُّوَن َعلَـى النَّـِيبِّ hَ (: قرآنه أن نشكره على هذه النعمة، }لصالة والتسليم علـى هـذا النـيب، فقـال
َصلُّ     .)األحزاب٥٦() وا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًماأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

صــلى  صــلى وســلم و}رك علــى ســيدB دمحم يف الآلخــرين، و صــلى وســلم و}رك علــى ســيدB دمحم يف األولــني، و اللهــم 
صــلى وســلم و}رك علـــى ســيدB دمحم يف كــلِّ وقــت وحـــني . وســلم و}رك علــى ســيدB دمحم يف املــأل األعلـــى ويــوم الــدين، و

صلى حلـني و اللهـم إB سـندعوك فـال تـرد  .وسلم و}رك على سيدB دمحم وافتح لنا أمجعني أبواب اإلجابـة يف هـذا الوقـت وا
  .لنا دعاء، واستجب لنا أمجعني وحقق لنا كل رجاء

دته، اللهم ال تدع لواحد منا حاجة إال قضـيتها، وال مرضـاً إال  شـفيته، وال اقتـار رزق إال وسَّـعته، وال َدينـاً إال سـد
ـــر�ا، بفضـــلك  صـــلحته، وال زوجـــة إال وفقتهـــا، وال حاجـــة مـــن حـــوائج الـــدنيا أو اآلخـــرة إال وقضـــيتها ويسَّ وال ولـــداً إال أ

محني   .وجودك h أرحم الرا
إنك مسيع قريب جميب الدعوات،  .غفر لنا ولوالدينا، وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم واألمواتم االله

hربَّ العاملني .   
جعل بالد اإلسالم بالد األمن والسالم، احكام املسلمني أمجعني، و رؤساء و وأحوال أئمتنا وحكامنا، وأحوال ، صلح أحوالناأ مالله
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طر يف ليلة امليالدو  طول امل � Bاستبشر Bوعلى املسلمني فاجعله اللهم عام رخاء وسخاء علينا  ،كثِّْر لنا اخلريات والربكات يف هذا العام، فإ
   .أمجعني

طني، وحرِّر بيت اليهود وقع الظاملني يف الظاملني، وادحر وأاللهم أهللك الكافرين }لكافرين،  ص منهم أرض فلس ومن عاو م، وخلِّ
صرين طني، h خري النا   .املقدس وبيت اخلليل وأرض فلس

، والعراق وأفغانستان ويف كلِّ مكان، وامجعهم مجيعًا على  مالاالتفاق بني عبادك املتقاتلني، يف السودان والصو و اللهم أجر الوفاق 
، يرفعون لواءها، ويعملون حتت شريعتها، وينصرون كتا�ا، ويتبعون نبيَّها، وجّرِدهم من األهواء وحبِّ )ال إله إالَّ هللا دمحم رسول هللا(كلمة 

   .ن على الكافرين واملشركني أمجعنيالشهوات والرhسات، واجعلنا h ربَّ العاملني عالني يف هذا الزما
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغـِي (اتقوا هللا، : عباد هللا ِإنَّ اÔَّ ·َُْمُر ِ}ْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ

  . فروه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا هللا يذكركم، واستغ .)النحل٩٠() يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
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