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 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
ثنا يف فقه شهادة أن سيدان دمحمًا عبد يف فقه الشهادتني، ونكمل حدينتحدث سواًي ما زلنا 
وتعرفه بقلبه على أن  ، يييي  شهود العبد بنيسهد أن أحملنا يف اللقاء السابق إىلبع ،هللا ورسوله

هو نبينا ورسولنا وزعيمنا يف الدنيا واآلخرة بل واخللق  صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 
 .أمجعني

ابلرسال ، فإن هللا  صلى هللا عليه وسلَّملنبيه  بحانه وتعاىلسوالليل  نتحدث عن شهادة هللا 
يف يثرٍي من اآلايت القرآني  ابلرسال   صلى هللا عليه وسلَّمبذاته العلي  شهد حلضرته  تبارك وتعاىل

 .والنبوة، وأنه مراد هللا ومصطياه من خلقه وبريته
عندما  سبحانه وتعاىلهللا ن أاعيل، على أنه دعوة إبراهيم وإمس سبحانه وتعاىلفتارًة حيدثنا هللا 

أبواب اإلجاب  للدعاء، فكان من دعائهما يما قال  اببناء البيت احلرام يف موضعه، فتح هلم اأمرمه
 :تبارك وتعاىلرب العزة 

ُلو َعَلْيِهْم َآََيِتَك َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب وَ  ﴿ ُهْم يـَتـْ يِهْم رَبَـَّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوال ِمنـْ اْلِْْكَمَة َويـُزَكِ 
 (.البقرة921) ﴾ ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ 

ومالذي يعرفنا أن الدعاء هذا : دعاءمها، وقد يقول بعض القوم تبارك وتعاىلفاستجاب هللا 
 :؟ فنقولصلى هللا عليه وسلَّمنبينا دمحم به يُقصد 

هو إمجاع  صلى هللا عليه وسلَّمذا الدعاء الذي ميكننا من معرفٍ  اتمٍ  أنه هو املقصود هب
إىل يومنا هذا على أن املقصود يف هذه اآلي  هو دمحم  صلى هللا عليه وسلَّمامليسرين من عصره 
 .، وإمجاع امليسرين والعلماء ُحج صلى هللا عليه وسلَّم

  :األمر الثاين
 :وىوهو ال ينطق عن اهل صلى هللا عليه وسلَّمالذي يوضح ذلك هو قوله 

 (.أان دعوة أيب إبراهيم، وُبشرى أخي عيسى)
 [.ختريج صحيح ابن حبان : املصدر | شعيب األرانؤوط : احملدث | العرابض بن سارية : لراوي]
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وأنه بشارة عيسى يف  هذه الدعوة هبذه الكلم  املباري ،ه صاحب أن صلى هللا عليه وسلَّمفبني 
 :أيضاً  سبحانه وتعاىلقول هللا 
ًرا ِبَرُسوٍل َيَِْت ِمْن بـَْعِدي اْْسُُه َأْْحَدُ َوُمبَ  ﴿  (.الصف6) ﴾ شِ 

 :لثاألمر الثا
أن سيدان إبراهيم وسيدان إمساعيل دعوا يف هذه الدعوة أن يبعث هللا رسواًل يف ذري  سيدان 

 ث هللا رسواًل يف مك  وما حوهلا منذ إبراهيم إال سيدان حممدٍ براهيم يف مك  وما حوهلا، ومل يبعإ
 .صلى هللا عليه وسلَّم

 :األمر الرابع واألخري
على املؤمنني ببعث  هذا النيب منهم على هذه الصي  املذيورة يف دعوة  أن هللا عز وجل إمتَّ 

 :إبراهيم، فقال تعاىل
ُلو َعَلْيهِ  ﴿ ُفِسِهْم يـَتـْ يِهْم َلَقْد َمنَّ هللا َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوال ِمْن َأنـْ ْم َآََيتِِه َويـُزَكِ 

 (.آل عمران961) ﴾ َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمةَ 
هي أنه أهلم إبراهيم أن  صلى هللا عليه وسلَّمبنبوة رسوله  سبحانه وتعاىلأول شهادة هلل  إذاً 
بارك توبني أنه استجاب هلم، فهذا يثبت أنه رسوٌل من رب العزة ء وإمساعيل، ذا الدعاهبيدعو 
 .لينذر أم القرى ومن حوهلا وتعاىل

 هل هذا الرسول البد أن يكون بشراً ومن العرب؟ : وهنا قد يتساءل سائل
 نعم : نقول

 :األمر األول
ويذلك فإن هللا ألن هؤالء القوم وهم الذين يسمون العرب هم ذري  إمساعيل من إبراهيم، 

أبن هذا الرسول بشرا، ألنه لو يان ملكًا ملا  إشرتط على اإلنسان املؤمن أن يؤمن  سبحانه وتعاىل
يان يستطيع أن يوصِ ل الرسال  إليهم، وملا استطاعوا أن يروه وال أن يتابعوه، ولكنه البد أن يكون 

 .صلى هللا عليه وسلَّمبشراً سوايً ليجالسوه ويستمعوا إليه ويسألوه ويتعلموا منه، ويتبعوه 
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تقل إىل الرفيق األعلى بعد أن عاش ستني نإ عليه وسلَّم صلى هللاأن الرسول : وقد يقول قائل
 رسالته صلى هللا عليه وسلَّمعامًا ميالدي ، وثالث  وستني عامًا هجري ، فهل رسالته ابقي ؟ نعم فإنه 

إىل يوم القيام ،  صلى هللا عليه وسلَّميت رسوٌل بعده ابقي  إىل يوم القيام ، ألنه خامت النبيني وال أي
 أعمالنا ويطلع على أحوالنا،يف القرآن يرى  سبحانه وتعاىليما بني ربنا   ى هللا عليه وسلَّمصلوألنه 

 :صلى هللا عليه وسلَّمويشهد لنا أمجعني، يما قال 
على  تبارك وتعاىلُُتدثون وحُيدث لكم، تُعرض عليَّ أعمالكم، فإن وجدُت خرياً ْحدُت هللا )

 (.لكم تبارك وتعاىل ذلك، وإن وجدُت غري ذلك، إستغيرت هللا
 :األمر الثاين

وصيه ابألمي ، ووصف العرب الذين  صلى هللا عليه وسلَّمأن هللا عز وجل عندما ذير بعثته 
 :سبحانه وتعاىلأُرسل إليهم ابألميني، فقال 

ُهمْ  ﴿  (.اجلمع 2) ﴾ ُهَو الَِّذي بـََعَث ِف االمِ يِ نَي َرُسوال ِمنـْ
منهم،  الكتاب  إال نيٌر قليٌل جداً ال القراءة و يعرفوا م مل يكونوا واألميني هنا هم العرب، ألهن

 :قال يف شأنه سبحانه وتعاىلأيضاً يان أمياً، ألن هللا  صلى هللا عليه وسلَّموالرسول 
ْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوال خَتُطُُّه بَِيِميِنكَ  ﴿ ُلو ِمْن قـَ  (.العنكبوت14) ﴾ َوَما ُكْنَت تـَتـْ

من عند هللا  هو وحيٌ جاء به  أن الذيله يف أنه يان أميًا يعين  انه وتعاىلسبحفاختيار هللا 
، فإنه مل يكن يف أمٍ  ذات حضارة ورقي حىت يبلغ ما تعلمه من حضارهتم ورقيهم، سبحانه وتعاىل

ومل يذهب إىل آخرين ممن حوله ممن ُوصيوا ابحلضارات والرقي ليتعلم منهم، ومل يثبت أنه ذهب إىل 
 :على أن الذي قال قاطعٌ  لم على يديه القراءة والكتاب ، فكان هذا دليلٌ أحد ليتع
 (.العلق9) ﴾ اقْـَرْأ اِبْسِم رَبِ َك الَِّذي َخَلقَ  ﴿

 :، وهو وحده الذي علمه ما مل يكن يعلمتبارك وتعاىلهو هللا 
 (.النساء991) ﴾ َوَعلََّمَك َما ََلْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل هللا َعَلْيَك َعِظيًما ﴿

 :األمر الثالث
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صدقه وأمانته ونسبه ب: أهنم يانوا أميني إال أهنم يانوا أخرب الناس بصياته أن هؤالء األميني مع
أن  علىمعرف  أبنائهم بل أيثر من ذلك، وهذا دليٌل وقومه ونشأته، فكانوا يعرفونه معرفً  جيدًة ي

م يعرفون أنه مل يتعلم هنا أو هناك، ومل أييت هبذا أبنه نيبٌّ مرسل، ألهنعرفهم  سبحانه وتعاىلهللا 
 .تبارك وتعاىلعند هللا الذي أتى به من أي جهٍ  أرضي ، ولكنه أتى به 

 :يذب بعضهم، قال هللا تعاىل يف شأهنمملا  ولذلك 
 .نك نيب بونك ـ الهنم يعلمون متام العلم أفاهنم ال يكذ

بُوَنَك َوَلِكنَّ  ﴿  (.األنعام11) ﴾ الظَّاِلِمنَي ِبَََِيِت هللا ََيَْحُدونَ فَِإنَـُّهْم ال ُيَكذِ 
 :شافياً، فقال ه الكرمي بياانً بني يف يتاب سبحانه وتعاىلويذلك فإن هللا 

َنا بـَْعَض االقَاِويلِ  ﴿  ُثَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنيَ ( 14) الَخْذاَن ِمْنُه اِبْلَيِمنيِ ( 11) َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
 (.احلاق ) (16) ﴾

شيٍئ من قبل نيسه، وإمنا وحٌي من يدل على أن هذا النيب مل أييت بأييد وهذا ُتذيٌر شديد 
 .تبارك وتعاىلربه 

من مجل  الرواايت أن أبو ي د لكبار املكذبني من قري،، فقد ُرو عد وال ُتُ وهناك رواايت التُ 
ومل مل تؤمن : أنه نيب، فقيل لهأشهد : جهٍل وهو أشدهم عداوة حدث بينه وبني النيب أمر، فقال

 .هلم السقاي  ولنا اللواء، ولنا القتالينا نتافس حنن وبنو هاشم الشرف، : به، فقال
إن فيهم نيب فمن أين أنيت هبذه،  : ويان يل فضائل أهل مك  موزع  على القبائل، واليوم قالوا

آلابء واألجداد، لكنهم يانوا يعلمون يت بنيب أخذته العزة ابإلمث والنعرة اجلاهلي  يف اليخر ابييف أن
تبارك مايان إال رجاًل صادقاً يف يل أحواله، فكيف يكذب على هللا  صلى هللا عليه وسلَّميقيناً أنه 

 .وهو الصادق األمني وتعاىل
 :األمر الرابع

 :أن هللا وصيه يف القرآن بصياٍت عظيم ، فقال يف وصف وظائف نبوته
ًرا َوَنِذيًرا ََي َأيُـَّها النَِّبُّ  ﴿  َوَداِعًيا ِإََل هللا ِبِِْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنريًا( 14) ِإانَّ َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِ 
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 (.األحزاب)( 16) ﴾
على وحداني  هللا، وأنه إلٌه واحٌد أحد فرٌد صمد ال يف شيئ وال  تبارك وتعاىلفهو شاهٌد هلل 

 :ئ وال ميتقراً إىل شئمن شيئ وال على شيئ وال حممواًل على شي
 (.الشورى99) ﴾ َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  ﴿

الدنيا على أحوال اآلخرة من اجلن  والنار وامليزان والصراط ويبينها ملن حوله رأي ويشهد يف 
 .عليها صلى هللا عليه وسلَّمالعني، يأهنم يروهنا ـ من شدة إطالعه 

هل الدنيا من الطاع  واملعصي  والصالح واليساد، وهو الشاهد على أحال رة ويشهد يف اآلخ
 .صلوات ريب وتسليماته عليهاخللق أمجعني يوم القيام  

 :عندما يذبه املكذبون تطميناً لقلبه تبارك وتعاىلوقال هللا 
 (.املنافقون9) ﴾ َوهللا يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُهُ  ﴿

 : وقال أيضاً 
َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم  َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسال ُقْل َكَفى اِبللِ  ﴿ َشِهيًدا بـَْيِِن َوبـَيـْ
 (.الرعد11) ﴾ اْلِكَتابِ 

 :وقال أيضا إذا يانوا يكذبون فإن هللا يقول
َزَلُه بِِعْلِمِه َوالْ  ﴿ َزَل ِإَلْيَك َأنـْ  ﴾ َمالِئَكُة َيْشَهُدوَن وََكَفى اِبلل َشِهيًداَلِكِن هللا َيْشَهُد مبَا َأنـْ

 (.النساء966)
 :بنعت الرسال  دون غريه من األنبياء وقال يف وصيه صلى هللا عليه وسلَّمونعته 

 (.اليتح21) ﴾ ُُمَمٌَّد َرُسوُل هللا َوالَِّذينَ  ﴿
الذي اصطياه هللا  حلضرته ابلرسال ، وأنه هو الرسول تبارك وتعاىلوهنا شهادة اتم  من هللا 

 .يبلغ رسال  هللا جلميع خلق هللا أنوأمره  ،ورابه على عينه وحباه وأدانه ورقاه
دى، فقال يف أيثر من هو الذي أرسله هللا ليبني للناس طريق اهلُ أنه  سبحانه وتعاىلوبني 
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 :موضع
يِن ُكلِ هِ  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه اِبْْلَُدى َوِديِن اْلَْقِ  ِلُيْظِهَرهُ  ﴿   (.اليتح24) ﴾ َعَلى الدِ 

جعل يف  سبحانه وتعاىلومن األمور العجيب  اليت حيتار فيها اإلنسان اللبيب اليصيح، أن هللا 
فطرة يل إنساٍن سوي نزوٌع إىل اإلميان هبذا النيب، وإىل والتصديق بدين النيب، وإىل التعلق بكتاب 

، فما أودعه هللا يف هؤالء يف قلوهبم من اليطرة السليم ، النيب، وإىل ُحسن املتابع  حبضرة النيب
حىت ولو مل يروا معجزات أو آايت، ألن فطرهتم  صلى هللا عليه وسلَّمجيعلهم يصدقون بنبوته 

 :هتديهم
َها ال تـَْبِديَل خِلَْلِق هللاِ  ِفْطَرَة هللاِ  ﴿  (.الروم13) ﴾ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ

تبارك يف القلب هو من أعظم الشواهد على نبوته ورسالته، ولذلك قال هللا هذا الشاهد الذي 
 :له وحلضرته وتعاىل

يًعا ﴿  (.األعراف944) ﴾ ُقْل ََي أَيُـَّها النَّاُس ِإّن ِ َرُسوُل هللا ِإلَْيُكْم َجَِ
 :امساألمر اخل

 :أن هللا عز وجل بني يف صريح القرآن أنه إصطياه منهم
 (.التوب 924) ﴾ َرُسوٌل ِمْن َأنـُْفِسُكمْ َلَقْد َجاءَُكْم  ﴿

 :، ويف قراءةفهو منهم وليس غريباً عنهم ويعرفون أطواره وأحواله يلها
 :صلى هللا عليه وسلَّمكم أي من خرييم، ولذلك قال سِ لقد جاءيم رسول من أنيَ 

 (.أان خياٌر من خيار من خيار)
 :ويف رواي 

، إمساعيَل ، واصَطيى من ولِد إمساعيَل َبين ينانَ  ،  نَّ اَّللََّ اصطيى ِمن ولِد إبراهيمَ إ) 
 (.واصَطيى من َبين ينانَ  قـَُرْيًشا ، واصطيى من قـَُرْيٍ، َبين هاشٍم ، واصَطياين من َبين هاشمٍ 

 [.صحيح الرتمذي : املصدر | األلباّن : احملدث | واثلة بن األسقع الليثي أبو فسيلة : الراوي]
 وا هاشم خيار أهل قري،، وقري، خيار العرب، والعرب ذري  إبراهيمفهو من بين هاشم، وبن



 7ابلرساله له وشهادته الشهادة ىف لنبيه هللا وصف           فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ  

 هـ 2441ربيع اآلخر  22املوافق  2/22/2222: اخلميس مبجمع الفائزين املقطم [برانمج اإلنرتنت زووم] درس بعد صالة العشاء عرب 

 .عليهما وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم وإمساعيل
يف القرآن ن هللا عز وجل بني بيااًن شافيًا يف آي  صغرية أويان الشاهد األعظم على رسالته 

 :سبحانه وتعاىلمهم ، فقال 
 (.األنبايء931) ﴾ ًة ِلْلَعاَلِمنيَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرْحَْ  ﴿

ومجيع مشائله وأخالقه الذي زينه هللا بزين  الرْح ، فكان يونه رْح   صلى هللا عليه وسلَّمفهو 
وصياته رْح  للخلق أمجعني، فمن أصابه شيٌئ من رْحته، فهو الناجي يف الدارين، من يل مكروه، 

 .والواصل فيهما إىل يل حمبوب
رم من يل خرٍي يف الدنيا واآلخرة، ولذلك يقول سيدي أبو ه الرْح  حُ هذومن ُحرم من 

 :هنع هللا يضرالعباس املرسي 
 [.عني هذه الرْح  صلى هللا عليه وسلَّملقوا يلهم من الرْح ، ونبينا األنبياء خُ ]

رْح  للخلق أمجعني، ألن هللا رفع العذاب عن أهل األرض مجيعاً  صلى هللا عليه وسلَّميان 
 :سبحانه وتعاىلعثته، فقال بب

بـَُهْم َوَأْنَت ِفيِهمْ  ﴿  (.األنيال11) ﴾ َوَما َكاَن هللا ِليُـَعذِ 
ألن هللا رْحهم من اخلوف الشديد من حضرة  رْح  للمالئك ، صلى هللا عليه وسلَّمويان 

 :لسيدان جربيل صلى هللا عليه وسلَّماجلربوت والرهبوت، فقد ُروي أنه قال 
 : قالـ ( هذه الرْح  شيئ؟  أمل ُيصبك من)
 : بلى ينت أخاف من جهنم فأمنت بعد عروجك، لقول هللا تعاىل]

ِبِلَساٍن َعَرِبٍ  ( 911) َعَلى قـَْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ ( 911) نـََزَل ِبِه الرُّوُح االِمنيُ  ﴿
 .([الشعراء) (914) ﴾ ُمِبنيٍ 

 صلى هللا عليه وسلَّمأنه  {شجرة الكون}يف يتابه  هنع هللا يضروحيكي الشيخ حمي الدين بن عريب 
 :على العرش، قال بلسان عبارته   املعراج ومرَّ عندما يان يف ليل

، مقتهأنت يف صياء وقتك آمٌن من اي دمحم : وانداه بلسان حاله العرش أبذايله،فتمسك ]
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ونصييب من هذه حبييب اي دمحم، أنت املرسل رْح  للعاملني، والبد يل من نصيب من هذه الرْح  اي 
الرْح  أن تشهد يل ابلرباءة مما تقوَّله أهل الزور إيلَّ، ونسبه أهل الغرور عليَّ، زعموا أين أسع من ال 
مثيل له، وُأحيط مبن ال يييي  له، اي دمحم إذا يان اإلستواء صيته ورْحته نعته، فكيف يطيق خملوٌق 

 . وأان معمول حكمتهضعيٌف مثلي ْحله، أان حممول قدرته، 
 :صلى هللا عليه وسلَّمفناداه لسان حال رسول هللا 

 (.    يتلو أيها العرش إليك عين ال تعكر عليَّ صيويت، وال تشوش عليَّ خ)
، واحليواانت أبمجعها هلم صلى هللا عليه وسلَّمفاملالئك  املقربون هلم نصيب من رْح  رسول هللا 

، صلى هللا عليه وسلَّميف هذا الوقت القصري من رْح  رسول هللا ه نصيٌب ال نستطيع عدَّه وحدَّ 
لنا أن نشحز  تبارك وتعاىلأمران عندما نريد أن نذبح ما أحل هللا  صلى هللا عليه وسلَّميكيي أنه 

ه السكني، وأن ال وأن ننيمه على اجلنب اليمني، وأن ال نريسقيه ماًء، ن املدي  أو السكني وأن
ختدير حقن  هللا فإن ابسم هللا تكون مبثاب  ه، حىت ال ميوت مواتت، وأن نسمي نذحبه يف وسط قوم

 .ال يشعر هبذا الذبح وال خيزى وال يُهانحىت احليوان،  ذاهل
يف الوحوش الضاري  واحليواانت القاتل ، عندما نريد أن نقتلها  صلى هللا عليه وسلَّمنه أحىت 

 :صلى هللا عليه وسلَّمرْح  هبا، قال 
 (.ذا قتلتم فأحسنوا القتل إ)
 [.صحيح مسلم : املصدر | مسلم : احملدث | شداد بن أوس : الراوي]

صلى هللا عليه يعين أقتلوها برفٍق ولني، وال متثلوا هبا وال تعذبوها عند املوت، فقد ورد أنه 
 دثقتلها، فيرت منهم فسأهلم عما حوظهرت حي  فأراد أصحابه يان يف إحدى الغزوات،   وسلَّم

 :صلى هللا عليه وسلَّمفحكوا له، فقال 
 (.ُوقيت شريم، وُوقيتم شرها)
  [.صحيح البخاري : املصدر | البخاري : احملدث | عبدهللا بن مسعود : لراوي]

ن يريبوا اجلمال واخليل أويان من دأب العرب يف هذه اآلانت ـ  صلى هللا عليه وسلَّمويان 
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رايبات فريى  يٌب مع رفيق له رايب، يتحداثن ومهارجٌل وهو را والبغال واحلمري، ويان إذا تقابل 
 :صلى هللا عليه وسلَّمن ذلك يؤذي حيواانهتما، فقال أ

 (.ابكم يراسيو ال تتخذوا ظهور د)
 [. إسناده جيد : خالصة حكم احملدث  اجملموع : املصدر | النووي : احملدث | أبو هريرة : لراوي]

وُتدث ما شئت مث ارجع للريوب رفقاً  ، قك إنزل وأرح الدابردت احلديث مع رفيإذا أيعين 
 .هبا

د يكيينا يف هذا ااجمال قول أيب ذٍر عد وال حيُ من رفق هؤالء األصحاب ما ال يُ ولذلك ورد 
 :عند موته جلمله هنع هللا يضر

 [.مل أين أجيعك، وال أْحلك فوق طاقتكين غداً إىل ربك، فإين أيها اجلمل ال تشكُ ]
صلى هللا يكيي قوله ابلنبااتت فإهنا ال عد هلا وال حد هلا،  صلى هللا عليه وسلَّمته أما رْح
 :عليه وسلَّم

إذا قامت القيام  ويف يد أحديم فسيل  ـ واليسيل  هي النخل  الصغرية ـ ويف يد أحكم فسيل  )
 (.فليغرسها

ينزع  حانه وتعاىلسبوجعل ظلها ثواب، وجعل يل ما فيها يُثاب به املرء وجعل يذلك هللا 
 :و عند جزعها، فالنخل  على سبيل املثالأعنها حسها حىت ال تتأمل عند قطعها، 

ظلها ثواب، وأيل رطبها فيه شياء للناس، وحىت جريدها ُيصنع منه األساس، وحىت لييها 
هللا  صلىما ينيع الناس، فكل شيئ فيها انفٌع لإلنسان، وهذا بربي  ورْح  النيب العدانن منه ُيصنع 

 .عليه وسلَّم
 :صلى هللا عليه وسلَّموخنتم ذلك بقوله 

 (.وأُرسلت إىل اخللق ياف ، وُختم يب النبيون)
  [.صحيح ابن حبان : املصدر | ابن حبان : احملدث | أبو هريرة : الراوي]

تهي عده إىل أن ينال نيب ب صلى هللا عليه وسلَّمخامت النبيني، ويان  صلى هللا عليه وسلَّمفكان 
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  .الزمان واملكان
  . ونكتيي هبذا القدر يف هذه الليل ، ونكمل يف اللقاء القادم إن شاء هللا

 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 


