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 برسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم الرمحة
على الدين كله، وكفى احلمد هلل رب العاملني، أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق لُيظهره 

صلى هللا ، أرسل رسولنا ونبينا دمحمًا لهوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ابهلل شهيداً، 
منرياً،  وداعيًا إىل هللا إبذنه وسراجاً  لنا وللخلق أمجعني، شاهدًا ومبشرًا ونذيراً  عليه وسلَّم

ليله، بعثه هللا عز وجل على فرتة وأشهد أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسوله، وصفيه من خلقه وخ
فهدى به بعد ضاللة، وعلَّم به بعد جهالة، ومجع به بعد فُرقة، وأعز به بعد ذلة،  من الرسل

اللهم صل وسلم وابرك على به خري أمة ُأخرجت للناس أمجعني،  وأغىن به بعد فاقة، وجعلنا
سيدان دمحم أول النبيني يف اخللق، وآخرهم يف البعث، وشفيعهم يوم احلشر، وإمامهم يف الدنيا 

 .. آله وصحبه وكل من اهتدى هبديه إىل يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أمجعنيواآلخرة، و 
 .آمني آمني اي رب العاملني

، تعالوا بنا صلى هللا عليه وسلَّموحنن يف ذكرى ميالد خري اخللق، وسيد األنبياء واملرسلني 
هللا عز وجل أن ، والذي أمران صلوات ريب وتسليماته عليهنتذكر بعض فضل هللا علينا بربكته 

ْفَرُحوا ُهَو ت َ َوِبَرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ لْ  ُقْل ِبَفْضِل هللاِ "  :نتذكَّره، ونفرح به وقال لنا يف القرآن الكرمي
ٌر ِمَّا   (.يونس85)" َمُعوَن تَْ َخي ْ

 رمحة هللا لنا به يف الدنيا
 أكرمنا كرمًا ال من فضل هللا علينا ورْحته بنا أن جعلنا من أمة هذا النيب، ألن هللا

يُوصف وال ُُيد بسبب ُحبه هلذا النيب، فقد كانت أمم األنبياء واملرسلني قبله إذا كذَّبوا رسلهم 
وخنازير، وبعضهم ابلقذف ابحلجارة،  بعضهم ابملسخ إىل قردةيُرسل هللا عليهم العذاب، 

 رسله للناس كافةعز وجل حبيبه وأ ختار هللااوبعضهم ابلصاعقة، وبعضهم ابإلغراق، فلما 
َوَما  "  :رفع بسببه وبربكته كل أنواع العذاب عن أهل األرض أمجعني، وقال له ولنا يف حضرته

بَ ُهْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن  بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن هللا ُمَعذِ   (.نفالاأل33)" َكاَن هللا لِيُ َعذِ 
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 َّلَّ على هللا لنا ولألمة بدعواتاحلريص على أمته، أ صلى هللا عليه وسلَّموهو 
هللا عز  ، ودعاتبارك وتعاىلمستجاابت، فدعا هللا أن ال يسلط عليهم عدواً من غريهم فأجابه 

 عا هللا أن ال يُهلكهم جبفاف ماء، ودتبارك وتعاىلفأجابه هللا  وجل أن ال يُهلكهم بقحط
 تبارك وتعاىلأن ال جيعل بينهم أبسهم شديد فتوقف املوىل ، ودعا هللا تبارك وتعاىلفأجابه هللا 

 .وهذه هي اليت نرجوا هللا أن يرفعها عنا
ن إذا ارتكب ذنباً ل كايسرائاومن فضل هللا ورْحته علينا مجاعة املؤمنني أن الرجل من بين 

قتل،  فالنٌ  ،فالٌن سرق ،فالٌن زان :والناس مجيعًا يقرأونهوجده مكتوابً على ابب بيته، أصبح ف
سأل هللا السرت ألمته، فسرتان هللا عز وجل بسرته وعفوه  صلى هللا عليه وسلَّمفلما بُعث نبينا 

تفضل علينا وقال لنا مفرحًا لنا أمجعني يف حديثه القدسي  تبارك وتعاىلورأفته ورْحته، بل إنه 
 :تبارك وتعاىل

َ  ُثَّ  َوالسَّيِ َئاتِ  احلََْسَناتِ  َكَتبَ  اّللََّ  ِإنَّ }   اّللَُّ  َكتَ بَ َها يَ ْعَمْلَها فَ َلمْ  ِِبََسَنة   َهمَّ  َفَمنْ  ،َذِلكَ  بَ نيَّ
 ِمائَةِ  َسْبعِ  ِإىَل  َحَسَنات   َعْشرَ  ِعْنَدهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  َكتَ بَ َها فَ َعِمَلَها هِبَا َهمَّ  َوِإنْ  َكاِمَلةً  َحَسَنةً  ِعْنَدهُ 
 َهمَّ  َوِإنْ  َكاِمَلةً  َحَسَنةً  ِعْنَدهُ  اّللَُّ  َكتَ بَ َها يَ ْعَمْلَها فَ َلمْ  ِبَسيِ َئة   َهمَّ  ِإنْ وَ  َكِثريَة   َأْضَعاف   ِإىَل  ِضْعف  

  { َواِحَدةً  َسيِ َئةً  اّللَُّ  َكتَ بَ َها فَ َعِمَلَها هِبَا
 :صلى هللا عليه وسلَّمالذي يقول لنا فيه  تبارك وتعاىلث بعد ذلك غفران الغفار 

، َويَ ْبُسُط َيَدُه اِبلن ََّهاِر لِيَ ُتوَب ُمِسيُء اللَّْيِل ، ِل لِيَ ُتوَب ُمِسيُء الن ََّهارِ يَ ْبُسُط َيَدُه اِبللَّيْ اّللََّ  ِإنَّ } 
  { َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرهِِبَا

ال أستطيع أن أمل ببعض فضل هللا علينا هبذا احلبيب يف احلياة الدنيا، انهيك عن اآلخرة، 
 الصالة هلل، وُيكتب لنا بكل صالة عشر صلوات اتمات مقبوالتنا مجيعًا ُنصلي يكفي أن

 :عند هللا، ألن هللا قال حلبيبه ومصطفاه عند فرض الصالة
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 3{ َلَديَّ  اْلَقْولُ  يُ َبدَّلُ  اَل  ََخُْسونَ  َوِهيَ  ََخْسٌ  ِهيَ } 
َوِإْن "  :ُيضاعفواألجر والثواب لعمل وَخسون يف األجر والثواب، يف ا هم َخسيعين 

 .غري التضعيف واملضاعفات (النساء04)" َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويُ ْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما 
 هللا لنا به يف اآلخرةرمحة 
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال أما يف اآلخرة فأذكر فضيلة واحدة، 

 0{اْلِقَياَمِة  يَ ْومَ  اأَلوَّلُونَ  اآلِخُروَن، حَنْنُ  }
قال هللا وقد األولون يف احلساب يوم القيامة، و يف الظهور يف هذه احلياة الدنيا،  اآلخرون

 :للنيب ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل
، ايَ  لَب َّْيكَ : قُ ْلتُ  ُُمَمَُّد، ايَ  َحِبييب  ايَ  }  ايَ : قُ ْلتُ  النَِّبيِ نَي، آِخرَ  َجَعْلُتكَ  َأنْ  َغمَّكَ  َهلْ : قَالَ  َربِ 
 أَْبِلغْ : قَالَ  ال، َرب ِ  ايَ : قُ ْلتُ  األَُمِم، آِخرَ  َجَعْلتُ ُهمْ  َأنْ  أُمََّتكَ  َغمَّ  فَ َهلْ  َحِبييب، ايَ : قَالَ  ال، َرب ِ 
 ِعْندَ  أَْفَضُحُهمْ  َوال ِعْنَدُهْم، األَُممَ  أَلْفَضحَ  األَُممِ  آِخرَ  َجَعْلتُ ُهمْ  َأنْ  َوَأْخربُْهمْ  السَّالَم، َعينِ   أُمََّتكَ 
 8{ األَُممِ 

اي رب : أن رسول هللا سأل ربه يف ذنوب أمته فقال: ))وورد يف بعض األثر عن أنس هنع هللا يضر
هم أمتك وهم عبادي، : ، فأوحى هللا إليهغريي همئمساو  على لئال يطلع اجعل حساهبم إلَّ 

 ((أنت وال غريكوأان أرحم هبم منك، ال أجعل حساهبم إىل غريي لئال تنظر إىل مساوئهم 
اء السابقني من معاصي ومن فنحن قرأان يف كتاب ربنا ومسعنا عما فعله أتباع األنبي

 .، لكن من الذي يطلع على مساوئنا وعيوبنا  هو هللاتبارك وتعاىل ألوامر هللا خروقات
 أهل الفضل

أول  فيكونوا أن يبدأ هبم احلساب خرة،ختار ألمة حبيبه ومصطفاه أمرين يف اآلاوهللا هلالج لج 
دل من يدخل اجلنة، وأن يكون احلساب ابلفضل اإلهلي وحساب األمم السابقة مجيعًا ابلع
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يطلع على حسابه اخلالئق  ابلعدلبني الفضل والعدل، فمن ُُياسب  الرابين، وهناك فرق
هللا كل فرد منا أمجعني، ويشهد أعماله أهل املوقف من آدم إىل يوم الدين، أما حنن فُيحاسب 

 :صلى هللا عليه وسلَّم، قال مبفرده
 َذْنبَ  أَتَ ْعِرفُ  ،َكَذا َذْنبَ  أَتَ ْعِرفُ : فَ يَ ُقولُ  َوَيْستُ رُُه، َكنَ َفهُ  َعَلْيهِ  فَ َيَضعُ  اْلُمْؤِمَن، يُْدين  اّللََّ  ِإنَّ  }

، َأيْ  نَ َعْم،: فَ يَ ُقولُ  َكَذا،  َستَ ْرتُ َها: َقالَ  َهَلَك، أَنَّهُ  نَ ْفِسهِ  يف  َوَرَأى ِبُذنُوِبِه، قَ رََّرهُ  ِإَذا َحَّتَّ  َربِ 
نْ َيا، يف  َعَلْيكَ    {َحَسَناتِِه  ِكَتابَ  فَ يُ ْعَطى اْليَ ْوَم، َلكَ  َأْغِفُرَها َوَأانَ  الدُّ

ث يكشف ، ويكون بينه وبني ربه، حَّت ال يرى أحد ما يناقش به يف احلساب يسرته هللا
ولكن مل يُقل يقرأ، (. النبأ04" )يَ ْوَم يَ ْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُه "  :له فيلمًا ألعماله وأفعاله

 .ما فعلته جوارحه وأعضاؤه يف الدنيا( ينظر)
هو الذي جياهر ابملعصية، و هلي ألمة النيب لن يتخلف عنه إال الشقي، هذا الفضل اإل

هللا وفضح نفسه بني خلق هللا، ومل  عل املنكر والفحشاء، ألنه مل خيشويفتخر بني الناس أبنه ف
فإن ! يسرت نفسه بعد أن سرته مواله، فكيف يسرته هللا إال إذا اتب وأانب إىل حضرة هللا 

يدخل يف عموم األمة  يف هذه احلياةسه األخري فَ  قبل خرون ن َ اتب وأانب ورجع إىل هللا
 .وُياسب ابلفضل اإلهلي

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ّتدم وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
 ابن عمر رضي هللا عنهماالبخاري ومسلم عن   


