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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 أيها األخالء  األعزاء  ،  أيها  المؤمنون  األتقياء األوفياء  : 
                                 الســـــــــــالم عهللاـــــــــــيكم ورحمـــــــــــ  هللا وبركاتـــــــــــ   ،  وب ـــــــــــد :  فـــــــــــ نى أحمـــــــــــد  لـــــــــــيكم هللا 

ـــــالى  ذ   هللانـــــا مـــــن أهـــــس ا يمـــــان  ، وأاـــــهللاى وأســـــهللام عهللاـــــى مو نـــــا رســـــول هللا                        وهـــــو ت 
ــــ   ــــور  ،  و  هللا ــــى الن ــــا   ل ــــن ال هللام ــــ   م ــــى يدي ــــا  هللا  عهللا ــــد أخر ن ــــا  ، فق ــــ  هللا عهللاين                      من

                            كييـــــــــرا  ، األســـــــــو  الحســـــــــن   لمـــــــــن كـــــــــان ير ـــــــــو  هللا  واليـــــــــوم ا خـــــــــر  وذكـــــــــر هللا
                               تــــ   ، واــــهللاى هللامف ــــزاع هللا عنــــا خيــــر مــــا ي ــــزى بــــ  نبينــــا عــــن  ومــــ   ورســــول  عــــن أ

                       عهللاــــــى كلــــــ  الوــــــرام البــــــرر  واــــــحابت   الاــــــ و  األ هــــــار ومــــــن وا هــــــم ب حســــــان عهللاــــــى 
ــــــدينا  مــــــر األزمــــــان  ور ــــــى هللا عــــــن ــــــذين أخــــــذوا ب ي                             شــــــيوخنا  األ ــــــالء الاــــــالحين ال

                                     هج الشـــــــرف الشـــــــريف فـــــــى همـــــــ    ت ـــــــر  فـــــــى ســـــــهللاوكنا  لـــــــى هللا ت ـــــــالى عهللاـــــــى مـــــــن
ـــــــس وعـــــــزم   ي ت ـــــــس وهـــــــميـــــــر الوهللا ـــــــو خهللايـــــــس    المهللا ـــــــا  محمـــــــد أب                          ســـــــيدى الاـــــــوب الح

                                  وخهللاي تــــــــاع  المباركــــــــان ســــــــيدى ال ــــــــار  الشــــــــي  عبــــــــد الســــــــالم الحهللاــــــــوانى  وســــــــيدى
                         ال ـــــــار  الشـــــــي  عهللاـــــــى عقـــــــس  ، ر ـــــــى هللا عـــــــنهم أ م ـــــــين وعـــــــن ســـــــهللا هم وخهللا هـــــــم

  لى يوم الدين  .
 
 أيها األحباب  :  
 

ــــــ  بكــــــ ــــــد كــــــم أشــــــ ر بالســــــ اد  كهللامــــــا التقي ــــــ  هللا ورســــــول   ،  و  ــــــى بســــــاو محب                           م عهللا
ورد فـــــى الحـــــديب الـــــذى رواع ا مـــــام مســـــهللام بســـــندع عـــــن أبـــــى هريـــــر  ر ـــــى هللا عنـــــ   ، 
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                           ــــال   ــــال رســــول هللا اــــهللاى هللا عهللايــــ  وســــهللام  :     ن هللا ت ــــالى  يقــــول  أيــــن المتحــــابون 
 هللاهم فى  هللاى يوم    س     هللاى     .ب اللى  ، اليوم أ 

ـــــــال  ـــــــا    ـــــــر ر ـــــــى هللا عنهم ـــــــن عم ـــــــو داود  بســـــــندع  عـــــــن اب ـــــــام أب ـــــــا روى ا م                             كم
                            ــــال رســـــول هللا اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام  :    ن مــــن عبـــــاد هللا  أناســـــا  مـــــا هـــــم ب نبيـــــاء 

ــــــاء ــــــب هم  األنبي ــــــالى  و  شــــــهداء  يا ــــــانهم مــــــن هللا ت  ــــــوم القيامــــــ   لمك                               والشــــــهداء  ي
                                            ـــالوا  يـــا رســـول هللا  ، أتخبرنـــا  مـــن هـــم  و   ـــال هـــم  ـــوم تحـــابوا بـــرو  هللا عهللاـــى  يـــر

ـــــور  وا   ـــــوهللا  ن و ـــــوههم لن ـــــا  ف ـــــنهم و  أمـــــوال  يت ا ونه ـــــورأرحـــــام  بي ـــــى  ن                                       نهـــــم  ل هللا
                         يخــــــــافون  ذا  خـــــــــا  النــــــــان  و  يحزنـــــــــزن   ذا  حــــــــزن النـــــــــان  ،  و ــــــــرأ هـــــــــذع 

 ا ي   :  ) أ   ن أولياء هللا   خو  عهللايهم و  هم يحزنون  (  .
ــــــــس   نــــــــى  أ ــــــــدم   زي                             ــــــــرع ر ــــــــين د الم  ــــــــال المهنــــــــدن كمــــــــال يشــــــــكرى  لهللاســــــــوا 

ـــــــن  دار  شـــــــركتوم ـــــــ   م هللا ـــــــذع  ال  يم ـــــــى ه ـــــــم ف ـــــــاف بك ـــــــى فراـــــــ  ا  تم ـــــــا  ل                                    ذ أت
                                الهللايهللاــــــــــ  المباركــــــــــ  حيــــــــــب دعــــــــــانى ك ادتــــــــــ  الســــــــــنوي   ألحا ــــــــــركم فــــــــــى ذكــــــــــرى 

ــين المولــد النبــوى الشــريف أعادهــا هللا  عهللاــى بالدنــا وعهللاــى بــالد المســهللامين  مي ــا بالناــر المب
 وحررها من اعتداء اليهود الاادرين وأعوانهم المست مرين  . كمين 

 
 أيها األا ياء   : 
 
ـــــــى  ـــــــا ف ـــــــا   ،  ا تم ن ـــــــن أع ـــــــم القرب ـــــــ  م ـــــــا    لقرب ـــــــا ا تم ن ـــــــ  وم ـــــــا الهللايهللا                                ا تم ن

                          مولـــــــد أحـــــــب أحبـــــــاب هللا وأاـــــــ ى أاـــــــ يا    وهـــــــى فـــــــر  األفـــــــرا   ،  فـــــــى ذكـــــــرى 
ـــــــــر    فـــــــــر  األفـــــــــرا  ألنهـــــــــا ذكـــــــــرى فـــــــــر  األروا   ،  وأيـــــــــن فـــــــــر  األروا   مـــــــــن ف
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                        األشـــــبا   ، ف ـــــى فـــــر  األشـــــبا   ي ـــــر  النـــــان  باـــــو  المانـــــى  أو ب ـــــرب الـــــد   ،
                   ،  فقــــد ا تم نــــا  عهللاــــىهــــو أســــمى مــــن هــــذا بكييــــر  أو الزمــــر  ،  ولوننــــا ا تم نــــا  لمــــا 

ـــــرى  ـــــ   ،  وهـــــى ذك ـــــى البشـــــر   ا ب ـــــى بن ـــــاء واألمهـــــا  ف ـــــدع ا ب                    ذكـــــرى أع ـــــم مـــــن ول
                            مـــــيالد ســـــيدنا ومو نـــــا محمـــــد بـــــن  عبـــــد هللا بـــــن عبـــــد الم هللاـــــب بـــــن هاشـــــم وهـــــو ســـــيد

لــــى  ريــــ  مســــتقيماألنبيــــاء  والمر                   ســــهللاين  ، وهــــو الــــذى هــــدانا بــــ ذن ربــــ    لــــى الحــــ   وا 
                          فهللاـــــو ع مـــــا عرفـــــ   هللاوبنـــــا ال ريـــــ   لـــــى م رفـــــ  هللا وتوحيـــــدع  ، وا يمـــــان بـــــا   ت ـــــالى 

                     هللاــــا يــــوازى ن مــــ  األيمــــان نمـــا هــــو فــــى  مــــ  ن ـــم هللا التــــى   ت ــــد و  تحاــــى  ،  فـــال  م  
                            ن بهــــــــــــا  ، ألن  مــــــــــــال  يقاربهــــــــــــا  و  بنــــــــــــون  يوزنــــــــــــوو  ســــــــــــهللا ان يــــــــــــدانيها  و 

ــد فاتــ  الخيــر                      الســ اد  الحقــ  هــى فــى م رفــ  هللا عــز و ــس  ، فمــن فاتتــ   م رفــ   ربــ   فق
ــــــ  واستمســــــا بهــــــا ف ــــــى م رفــــــ  رب ــــــ   ،  ومــــــن و ــــــع  عهللا                          قــــــد واتــــــاع الحــــــ  األوفــــــركهللا

 و  ر بالس اد  التى   شقاء ب دها  .
 
 أيها الس داء  :  
 

ـــــــــديقـــــــــول هللا ت ـــــــــال ـــــــــن    لي بـــــــــدون    مـــــــــا أري                                    ى  )  ومـــــــــا خهللاقـــــــــ  ال ـــــــــن وا ن
ــــــ ــــــرزان ذو الق ــــــد أن ي  مــــــون    ن هللا هــــــو ال ــــــا أري ــــــنهم مــــــن رزن وم ــــــين  (م                           و  المت

ـــــان ر ـــــى هللا عنهمـــــا  :      لي بـــــدون  م ناهـــــا    لي رفـــــون  . فم رفـــــ                          ـــــال ابـــــن عب
                            هللا ت الى هى  ذن عهللا  و ودنا فى هذع الدنيا  . 

                           زادنـــــا مـــــن ف ـــــهللا   فحـــــذرنا  الو ـــــود  ، و  ف ـــــس هللا عهللاينـــــا  أنـــــ  بـــــين لنـــــا عهللاـــــ  ومـــــن
ـــــدنيا  الخادعـــــ    ـــــتن  بم ـــــاهر ال ـــــب فيهـــــا أهـــــس مـــــن أن ن ت ـــــى  يتقهللا ـــــر ا لحـــــاد الت والو 



 5 

                            نمـــاحـــين     أيحســـبون  أ  حتـــى م  فـــى  مـــرتهموا شـــراا  ، فقـــال  ت ـــالى  مـــيال  ) فـــذره
ـــــين    ن ـــــال وبن ـــــن م ـــــ   م ـــــس   يشـــــ روســـــنمـــــدهم  ب ـــــرا   ب ـــــى الخي ـــــم ف                         (    ن  ارف  له

ــــــا ــــــذاب و  ــــــ   ول  ــــــا  رب ــــــؤمن ب ي ــــــم ي ــــــن أســــــر  ول ــــــذلا  ن ــــــزى  م ــــــالى  : ) وك                                  ل ت 
                                                 ا خــــر   أشــــد وأبقــــى     أفهللاــــم يهــــد لهــــم  كــــم أههللاونــــا   ــــبهللاهم  مــــن القــــرون  يمشــــون فــــى

                           ولـــــى النهـــــى     ولـــــو   كهللامـــــ   ســـــبق  مـــــن ربـــــا مســـــاونهم   ن فـــــى ذلـــــا  يـــــا   أل 
ــــــا ــــــس مســــــمى    فااــــــبر  عهللاــــــى م ــــــا  وأ  ــــــان  لزام ــــــد ربــــــا  لو ــــــون  وســــــب  بحم                                        يقول

                                    نــــــاء الهللايــــــس  فســـــــب  وأ ــــــرا  النهـــــــار  بــــــس  هللاــــــوف الشـــــــمن و بــــــس  روبهــــــا  ومـــــــن ك
                                 ل هللاـــــا تر ـــــى    و  تمـــــدن  عينيـــــا   لـــــى مـــــا مت نـــــا بـــــ   أزوا ـــــا  مـــــنهم زهـــــر  الحيـــــا 

       بر                  ربــــــا خيـــــر  وأبقــــــى   وأمـــــر أههللاــــــا  بالاـــــال  وأاــــــ هم  فيـــــ   ورزن نلن تــــــالـــــدنيا  
ـــــــا  ـــــــوى   عهللايهـــــــا    نســـــــ لا رز  ـــــــ  لهللاتق ـــــــا وال ا ب ـــــــالى  : نحـــــــن نرز  ـــــــال ت                          (  .  و 

                               )   يارنـــــــا  تقهللاـــــــب الـــــــذين ك ـــــــروا فـــــــى الـــــــبالد متـــــــاف   هللايـــــــس يـــــــم مـــــــ واهم  هـــــــنم
ـــــا   ت ـــــرى مـــــن تحتهـــــا ا ـــــوا ربهـــــم لهـــــم  ن ـــــذين اتق ـــــن ال ـــــ ن المهـــــاد    لو ـــــار وب                    ألنه

 . خالدين فيها نز  من عند هللا  وما عند هللا خير لألبرار   (
 
 ا األبرار  :أيه 
 
                                    ذكــــــــــــرتوم بــــــــــــب ع ا يــــــــــــا  و  بالوــــــــــــس  ، فــــــــــــار  وا عهللاــــــــــــى الــــــــــــدوام لوتــــــــــــاب  

                      نين  ،  وهـــــــوهللا واعتاــــــموا بــــــ  فقــــــد نــــــزل هللا فيــــــ  مــــــاهو شــــــ اء  ورحمــــــ  لهللامــــــؤم
                      عاـــــمتنا مـــــن ال ـــــتن مـــــا  هـــــر منهـــــا ومـــــا ب ـــــن  . و ـــــد روى الترمـــــذى  بســـــندع عـــــن 

ــــب كــــرم هللا ــــى بــــن أبــــى  ال ــــ   ــــال  : ســــم   رســــول هللا اــــهللاى هللا  مامنــــا عهللا                                   و هــــ   أن
 عهللاي  وسهللام  يقول  : 
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                                 ر  منهـــــــــا يـــــــــا رســــــــــول هللا  وا ســـــــــتوون   تنــــــــــ   ، فقهللاـــــــــ  مـــــــــا المخــــــــــهـــــــــن   أ   
                                          بهللاوم  ، وخبــــر مــــا ب ــــدكم  ، وحكــــم مــــا بيــــنكم  ،  ــــال  :  كتــــاب  هللا ت ــــالى فيــــ  نبــــ   مــــا

 ت ــــــالى  ،  ومــــــن                                مــــــن  بــــــار   اــــــم  هللا هــــــو ال اــــــس لــــــين بــــــالهزل  ،  مــــــن تركــــــ 
ـــــرع أ ـــــهللا  هللا ت ـــــالى  ، وهـــــو حابتاـــــى الهـــــدى  ـــــذكرفـــــى  ي ـــــين  ،  وهـــــو ال ـــــس هللا المت                                ب

ـــــبن  ـــــ  األهـــــواء ، و  تهللات ـــــ   ب ـــــذى   تزي                                        الحكـــــيم  ، وهـــــو الاـــــراو المســـــتقيم  ، وهـــــو ال
                                               بــــ   األلســــن  ،  و   يشــــبع  منــــ  ال هللامــــاء  ، و  يخهللاــــ   عهللاــــى كيــــر  الــــرد  ، و   تنق ــــى

ع ا ب   ، وهو الذى لـم تنتـ   ال ـن  ذ سـم ت   حتـى   ـالوا  :  )  نـا سـم نا  ركنـا  ع بـا     
ـــ ـــال  ب ـــ   (  مـــن   ـــا  ب ـــى الرشـــد  ف من ـــ  أ ـــر  ،  ومـــنيهـــدى أل                                                  اـــدن  ، ومـــن عمـــس ب

  لى اراو  مستقيم     .   ى  د  حكم ب  عدل  ،  ومن دعا  لي  ه  
 

 أيها المؤمنون  : 
 
                                فرحنـــــــا هـــــــذا بـــــــذكرى المـــــــيالد النبـــــــوى الشـــــــريف  ننـــــــافن  ونحـــــــن عهللاـــــــى فـــــــى  ننـــــــا 

ـــــا  و ـــــا  هم  ومـــــن بينهـــــا  و ي ـــــ  بســـــا ـــــذين بـــــين هللا لن                    و األرع  مال كـــــ  الســـــماء  ال
ـــ   الشـــ ن تتاـــس  باـــاحب المـــيالد  وهـــو مو نـــا رســـول هللا اـــهللاى هللا عهللايـــ  وســـهللام                        ع يم
                             وتهللاـــــا الو ي ـــــ  هـــــى دوام الاـــــال  والتســـــهللايم  عهللايـــــ  اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام  ،  ويشـــــهد
                          بهـــــــا  ـــــــول هللا ت ـــــــالى  )   ن هللا ومال كتـــــــ   ياـــــــهللاون عهللاـــــــى النبـــــــى يـــــــا أيهـــــــا الـــــــذين
                           كمنـــــوا اـــــهللاوا عهللايـــــ  وســـــهللاموا تســـــهللايما  (  وهـــــى  مهللاـــــ  اســـــمي  ت يـــــد دوام الاـــــال  عهللايـــــ  

                        لمال كــــــ   ، وب ــــــد أن أخبرنــــــا هللا باــــــالت  اــــــهللاى هللا عهللايــــــ  وســــــهللام  مــــــن ربــــــ   ومــــــن ا
 ت الى عهللاي  هو ومال كت   أمرنا بالاال  عهللاي   ، اهللاى هللا عهللاي  وعهللاى كل  وسهللام  ، 
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                      و ـــــــد  ـــــــالوا  ن اـــــــال  المال كـــــــ  عهللاـــــــى نبينـــــــا اـــــــهللاى هللا عهللايـــــــ  وســـــــهللام  أف ـــــــس مـــــــن 
                       لســـــــيدنا كدم  كـــــــان مـــــــر   واحـــــــد  بينمـــــــا اـــــــالتهم   ســـــــ ودهم  دم  ،  ألن  ســـــــ ودهم

ـــــــب  ـــــــان لهللات دي ـــــــذكرى  دا مـــــــ   ،  كمـــــــا أن ســـــــ ودهم لســـــــيدنا كدم ك ـــــــى اـــــــاحب  ال                             عهللا
 بينما االتهم  عهللاى نبينا لهللاتقريب .

                            واـــــــــال  هللا عهللاـــــــــى رســـــــــول  الوـــــــــريم  م ناهـــــــــا  مـــــــــرع  برحمتـــــــــ  ت ـــــــــالى وتوريمـــــــــ   
ـــى ســـا ر ـــ   عهللا ـــاء  شـــري ت   وت  ـــيس أمت بق ـــ   وا  ـــرع وا  هـــار  دين ـــع ذك ـــدرع  ورف ـــ عالء                  ب

                        تر يتــــــ  فــــــى در ــــــا  القــــــرب والم ــــــار  األمــــــم وتخاياــــــ  بالمقــــــام  المحمــــــود  ودوام  
ـــــالى  :  )  ـــــ  ت  ـــــ   ماـــــدا ا لقول ـــــا فتر ـــــى  (  .واألســـــرار  الرباني ـــــا رب                  ولســـــو  ي  ي

                           واــــــال  المال كـــــــ  م ناهـــــــا أنهـــــــم يـــــــدعون ربهــــــم بم نـــــــى    اع ـــــــف يـــــــا ربنـــــــا عهللاـــــــى 
                                 ســـــــيدنا محمـــــــد ع  ـــــــا الـــــــذى يهللايـــــــ  بـــــــا  منـــــــا  ليـــــــ  كمـــــــا هـــــــو أههللاـــــــ   ،  وكمـــــــا

 ش   ل      .
                                  كـــــــــذلا دعـــــــــاء لـــــــــ  اـــــــــهللاى هللا عهللايـــــــــ  وســـــــــهللام بـــــــــ ن ي زيـــــــــ  واـــــــــال  المـــــــــؤمنين  

                        هللا عـــــن أمتــــــ  ال ــــــا ز  عــــــن مكاف تــــــ   لقــــــاء مـــــا  اهــــــد فــــــى ح ــــــ  الــــــدين ونشــــــرع  ، 
                      وينـــــــوى المـــــــؤمن بالاـــــــال   عهللايـــــــ  محبـــــــ   فيـــــــ  وشـــــــو ا  ليـــــــ  وال  ـــــــز عـــــــن شـــــــكرع

              ف تــــ   ،  وورد فــــى الســــن   الم هــــر  أن اــــال  المــــؤمن عهللايــــ  اــــهللاى هللا عهللايــــ  وســــهللامومكا
ـــــــالخير  ـــــــدر ا  ت ـــــــود ب ـــــــع ال ـــــــر الســـــــي ا   وترف ـــــــى المـــــــؤمن ،  فهـــــــى تو  ـــــــر عهللا                       الميي

ـــــب مـــــن أدرانـــــ  ـــــ  وســـــهللام  ، فياـــــ وا  القهللا ـــــ  بـــــ  اـــــهللاى هللا عهللاي ـــــوى راب تـــــ  الروحي                    وتق
ـــــد أخـــــر   النســـــا ى  بســـــندع   نشـــــر  الاـــــدر لهللا اعـــــا وي ـــــن الم ااـــــى  .  و  ـــــر م وين 
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ـــــــ   ،  ـــــــال  ـــــــال رســـــــول هللا اـــــــهللاى هللا عهللايـــــــ  وســـــــهللام :                                          عـــــــن أنـــــــن  ر ـــــــى هللا عن
                 رر مـــــرا   وح ـــــ  عنـــــ  عشـــــهللا عهللايـــــ  عشـــــ   مـــــن اـــــهللاى عهللاـــــى اـــــال  واحـــــد  اـــــهللاى

 ا   ورف   ل  عشر در ا      .خ ي 
                            عــــدد فــــى الاــــال  عهللايــــ  اــــهللاى هللا عهللايــــ  وســــهللام  وهــــو  أ ــــس ويقــــول الســــاد  الاــــوفي   ن 

ــــى  بــــس يت اوزونــــ   ــــذا الحــــد األدن ــــ    يق ــــون عنــــد ه ــــوم ،  وأهــــس الهم ــــ  فــــى الي                       يهللايما 
ـــــن تبهللاـــــ  اـــــال  نـــــى  أعـــــر  م ـــــر  ، وا  ـــــى مو نـــــا رســـــول هللا اـــــهللاى بكيي                       ت   اليوميـــــ  عهللا

                     هللا عهللايـــــــ  وســـــــهللام  عشـــــــر  ك    ،  وحـــــــدب عـــــــن أهـــــــس ال ـــــــزم  و  حـــــــر   . الهللاهـــــــم 
 وفقنا لوير  الاال  والتسهللايم عهللاي  كما تحب وتر ى يارب ال المين  .

 
 أيها المؤمنون  :  
 

ـــــــــــى أحـــــــــــب   نكـــــــــــم تســـــــــــت ي ون أن تتاـــــــــــوروا  ـــــــــــاع وي ـــــــــــيع  هللا  عهللا ـــــــــــم أف                              ك
ـــــدع شـــــر   ، ف ـــــال  ـــــو شـــــر  مـــــا ب  ـــــدوام اـــــالت   عهللايـــــ  وه ـــــن ع ا ـــــ  ب ـــــ   م                                          أحباب

                        واخـــــتال   عـــــن اـــــال  المال كـــــ   والمـــــؤمنين  مـــــن عـــــرب وع ـــــم  عهللاـــــى مـــــر األو ـــــا   
                           يــــــال  ،  فــــــال ت  بــــــوا  ب ــــــد  ذلــــــا  أن توــــــون رســــــالت  الوبــــــرى رحمــــــ  لهللا ــــــالمين األ

 نن وال ن والمال ك  وكس خهللا  هللا ت الى  .من ا  
                                وال ــــــــــيع الــــــــــذى يامــــــــــر هللا بــــــــــ  رو  حبيبــــــــــ  األول اــــــــــهللاى هللا عهللايــــــــــ  وســــــــــهللام  

ــــــد الحيــــــا  ــــــدا بقي ــــــين متقي ــــــاء   ل ــــــى األنبي ــــــ  الزعامــــــ  عهللا                        ال ســــــدي   ، فقــــــد عقــــــد هللا ل
ذ   والمرسهللاين  بس أن ي هر برسالت   عهللاى هذع األرع فقال ت الى  :  )  وا 
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ـــــــم  ـــــــاءكم رســـــــول ـــــــاب وحكمـــــــ  ي ـــــــتوم مـــــــن كت ـــــــين لمـــــــا كتي ـــــــان  النبي                                 أخـــــــذ  هللا ميي
                                        ن بـــــــ  ولتناـــــــرن    ـــــــال أأ ـــــــررتم  وأخـــــــذتم عهللاـــــــى ذلوـــــــمماـــــــدن لمـــــــا م كـــــــم لتـــــــؤمن

ـــــم   ـــــا م كـــــم مـــــن الشـــــاهدين  (  وهـــــذا ي ســـــر لو ـــــال فاشـــــهدوا وأن ـــــا   ـــــالوا أ ررن                                    اـــــرى  
                                 :    ولـــــ  اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام    كدم ومـــــا دونـــــ  تحـــــ  لـــــوا ى  و  فخـــــر     و ولـــــ 

                                لـــــو كـــــان موســـــى حيـــــا  لمـــــا وســـــ      اتبـــــاعى     كمـــــا ي ســـــر لوـــــم لمـــــاذا  حشـــــر
ـــــاء والمرســـــهللا ـــــ  ا ســـــراء األنبي ـــــ  ليهللا ـــــؤتمينيهللا ل ـــــدن م ـــــ  المق ـــــى بي                             ن  فاـــــهللاوا وراءع ف

ـــــــ  اـــــــهللاوا  هللا وســـــــالم  ع ـــــــر الشـــــــ راء شـــــــو ىب ـــــــا  يقـــــــول أمي ـــــــى  ذل                                      هللايـــــــ   ،  وف
 رحم  هللا  : 

  هللاى   دم والرسس فى المس د األ اى          أسرى  با  هللا   ليال   ذ  مال ك   
 بال هللام   بالبدر  أو   كال ند   كالشهب             الت وا  بسيدهم  لما  خ ر    ب  

  تممهللا  ي    بحبيب     ي ز     ومن         ذى  خ ر  راءا  منهم  كس اهللاى و 
                                  ونســــــ ل هللا فـــــــى هـــــــذع الســـــــاع  المباركـــــــ  أن يـــــــرد  لينـــــــا القـــــــدن والمســـــــ د األ اـــــــى

 وأن يدمر أعداءنا ويحرر بالدنا ال اهر  من ر سهم  ن  سميع وم يب  .
 
 أيها األعزاء  :  
 

ــــــــؤدى هــــــــذا المييــــــــان الــــــــذى أخــــــــذع هللا عهللاــــــــى ســــــــادتنا األنبيــــــــاء  والمرســــــــهللاين                               ن م
                  وأخبرنـــــــا بـــــــ  رب ال ـــــــالمين  أن ا مامـــــــ   ال امـــــــ   هـــــــى لمو نـــــــا رســـــــول هللا اـــــــاحب 

 الذكرى حتى عهللاى أاحاب الشرا ع التى سبق  فى زمانها  هور رسالت   ، 
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                            مييــــــــــــان أن هللا ت ــــــــــــالى  ــــــــــــال ألنبيا ــــــــــــ  ورســــــــــــهللا  الوــــــــــــرام  : أرد  أنوم نــــــــــــى ال
ــــــا   ــــــان  به ــــــدعون الن ــــــوا أاــــــحاب شــــــرا ع ت ــــــى توون ــــــ  ل ــــــس ب حكام ــــــى ال م ل ــــــم وا                                                  ربه

ـــــــــر  أخـــــــــتم بشـــــــــري ت   الســـــــــماوي   لوـــــــــن ســـــــــبق  مشـــــــــي تى  ـــــــــم  كبي ـــــــــون  لو                              أن يك
                    وتزيــــــد عهللايهــــــا  ،  فــــــ ذا   هــــــر فــــــى أزمــــــانكم كبيــــــر   وهــــــى شــــــري   تاــــــدن شــــــرا  كم 

                          رســــــــهللاى هــــــــس تؤمنــــــــون بــــــــ  وتوونــــــــون  نــــــــودا  تحــــــــ  لوا ــــــــ   وتناــــــــرون دعوتــــــــ  
ــــــ ــــــر بزعامت ــــــم نق ــــــالوا  ن  ــــــ    ــــــى أتباعــــــ  و اعت ــــــ  وهــــــس تو هــــــون أممكــــــم  ل مامت                               وا 

                  عهللاينـــــا  وعهللاـــــى أممنـــــا  مـــــا دمـــــ   أنـــــ  يـــــا ربنـــــا  أرد  ذلـــــا  ،   ـــــال  هللا ت ـــــالى  لهـــــم  
 فاشهدوا  وأنا م كم من الشاهدين  .

                            و ـــــــــد يقـــــــــول  ا ـــــــــس لوـــــــــن  ـــــــــاء فـــــــــى كتـــــــــاب هللا عـــــــــن أول ـــــــــا الـــــــــذين ســـــــــبقوع  
ـــــــــ ـــــــــا أن ) أول  ـــــــــع ذل ـــــــــ   م ـــــــــف يت  ـــــــــدع  ( فوي ـــــــــداهم ا ت ـــــــــداهم هللا فبه ـــــــــذين ه                        ا ال

                      يكونــــــوا هــــــم مقتـــــــدين بــــــ   ، وي يـــــــب  عهللاــــــى ذلـــــــا شــــــي  التاـــــــو  األوبــــــر ســـــــيدى
ــــ   : فبهــــداهم اا تــــدع  ،  وهــــداهم  ــــى فيقــــول  ن هللا ت ــــالى  ــــال ل ــــى الــــدين بــــن عرب                                     محي

ـــم  ـــى أممه ـــ  ف ـــابوا عن ـــ   وهـــو اـــهللاى هللاهـــو شـــرع  ألنهـــم  ن ـــى أمت ـــى ي هـــر شـــرع  ف                                      حت
                     عهللايـــ  وســـهللام مـــ مور بشـــرع   ، ولـــذلا لـــم يقـــس لـــ   :  فـــبهم ا تـــدع  ، بـــس  ـــال  :  فبهـــداهم  

                                         بقوتـــــــ  وهـــــــم ا شـــــــكال الـــــــذى  ـــــــد فعيـــــــد ا تـــــــدع  ، وكـــــــالم ســـــــيدى محيـــــــى الـــــــدين
 يبدو لب ع األفهام القاار   .

                         فــــــــ ى شــــــــر  هــــــــذا لمو نــــــــا رســــــــول هللا اــــــــهللاى هللا عهللايــــــــ  وســــــــهللام  ، حيــــــــب  هــــــــر   
 أخيرا  فتقدم  عهللاى الرسس الورام األولين اهللاوا  هللا عهللايهم أ م ين  
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ـــــــــــــان  ـــــــــــــن هللافو ـــــــــــــا ال  ـــــــــــــس م ـــــــــــــرأ أو   ،  ذل ـــــــــــــب كخـــــــــــــر ويق ـــــــــــــال نوان يكت                                        ك
ــــ   ــــن الخ ــــاب ر ــــى هللا عن ــــر ب ــــؤمنين عم ــــر الم ــــال أمي ــــذا   ــــا  ،  وله ــــا  عهللايم ــــى ب                                    وك 

ــــا  ــــى  ي ــــ  وأم ــــ بى أن ــــ   وســــهللام  :  ب ــــا  رســــول هللا اــــهللاى هللا عهللاي ــــد مخا ب                                         رســــول هللا  لق
ــــــ ــــــيهم فــــــى د  بهللاــــــ  مــــــن ف ــــــيهللاتا عنــــــد هللا أنــــــا كنــــــ  كخــــــر النبيــــــين  ب يــــــا  و                             م  عهللا

ذا أخـــــــذ هللا مـــــــن النبيـــــــين مييـــــــا هم  ومنـــــــا ومـــــــن نـــــــو                           القـــــــركن فقـــــــال ت ـــــــالى  : ) وا 
براهيم  ومو   أخذنا منهم مييا ا  هللاي ا  (  .ريم  و سى وعيسى بن موا 

 
 أيها المؤمنون  : 
 
                                 لقــــــــــــد أبــــــــــــرز كتــــــــــــاب هللا الوــــــــــــريم ف ــــــــــــا س ســــــــــــادتنا المرســــــــــــهللاين اــــــــــــهللاوا  هللا  

ــــــا بهــــــم ع اب ــــــارا لهــــــم وا  ــــــا  وب ــــــا هم مــــــا مألن ــــــا مــــــن أنب ــــــيهم و ــــــ  عهللاين                              وســــــالم  عهللا
ـــــ  لهـــــم ال  ـــــس ـــــيهم  ،  نمـــــا نيب ـــــا رســـــول هللا  عهللا ـــــى ف ـــــس مو ن                           ونحـــــن  ن توهللامنـــــا ف
ـــــن  ـــــا  م ـــــيهم أو ا نتق ـــــيهم  ،  وحاشـــــا  أن نقاـــــد ا ســـــاء    ل ـــــان ف ـــــهللا   عهللا                           مـــــع بي

نمــــــا  نتحــــــدب  بأ ــــــدارهم التــــــى                        ن مــــــ شــــــاء هللا أن توــــــون مرفوعــــــ  عهللاــــــى الــــــدوام  ،  وا 
ــــــــف ــــــــذكرى  ، وكي ــــــــالى  لســــــــيدنا  اــــــــاحب ال ــــــــرام هللا ت  ــــــــى  و ــــــــيهم ف ــــــــا وعهللا                          هللا عهللاين

                                ت  ـــهللاونى نســـل  لـــيهم  و ـــد نهانـــا هـــو اـــهللاى هللا عهللايـــ  وســـهللام  عـــن ذلـــا حـــين  ـــال     
ــــــ نمــــــا خــــــ  أخــــــاع ي ــــــى    وا  ــــــن مت ــــــونن  ب ــــــى ي ــــــركنعهللا ــــــوع الق ــــــب ن ــــــذا  حي                             ونن بال

                              عنـــــــــ  بقــــــــــول هللا الوــــــــــريم  ) فااــــــــــبر لحكــــــــــم ربــــــــــا و  توــــــــــن كاــــــــــاحب الحــــــــــو   
                       ذ نــــــادى وهــــــو مك ــــــوم    لــــــو  أن تداركــــــ  ن مــــــ   مــــــن ربــــــ  لنبــــــذ بــــــال راء  وهــــــو 

 ف  هللا  من الاالحين  (  .مذموم     فا تباع  رب   
 و د يشوع  ب ع ال هال بسوء فهم  ات  الرا     ، فقد   ب    
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ـــــ  ـــــو  أن ـــــال  :  ) فهللا ـــــس هللا تســـــبيح  حـــــين   ـــــا   ،  و ب ـــــى ب ـــــن الحـــــو  ب                                واســـــتن د ف
ـــــــان أروف ـــــــا ك ـــــــون  (  وم ـــــــوم يب ي ـــــــى ي ـــــــ   ل ـــــــى ب ن ـــــــب ف ـــــــن المســـــــبحين لهللاب ـــــــان م                            ك

ـــــــب ماا ـــــــباتســـــــبيح   ـــــــون  ذ ذه ـــــــا  )  وذا  الن ـــــــ  هللا   لين ـــــــد بهللاا ـــــــ  الســـــــالم  و                            عهللاي
                               ف ــــــــن أن لــــــــن نقــــــــدر عهللايــــــــ  فنــــــــادى فــــــــى ال هللامــــــــا   أن    لــــــــ     أنــــــــ  ســــــــبحانا 

ـــــــــاع مـــــــــن ال ـــــــــ  ون ين ـــــــــ  مـــــــــن ال ـــــــــالمين     فاســـــــــت بنا ل ـــــــــى كن ـــــــــذلا ن ـــــــــم وك                                    ا
 المؤمنين  (  . نن ى 

 
 ا األعزاء  : أيه 
 
ـــــــــى مو نـــــــــا رســـــــــول هللا اـــــــــاحب   ذن فـــــــــال مـــــــــانع مـــــــــن التحـــــــــدب بن مـــــــــ  هللا عهللا                           وا 

ـــــــريم  ـــــــركن الو ـــــــذكرى مـــــــن ب ـــــــون الق ـــــــ ال ـــــــى حرمـــــــ   خوان ـــــــا نحـــــــاف  عهللا                             ،  مـــــــا دمن
                              هللا   هللايــــــــ   لنــــــــا كتـــــــــابمــــــــا يالنبيــــــــين والمرســــــــهللاين  اــــــــهللاوا  هللا وســــــــالم  ونبـــــــــين 

ـــــى مقارن ـــــريم ف ن الو ـــــى ف ـــــا هللاهم وا  ـــــراز ل  ـــــهللا  عهللا ـــــ  وســـــهللام  بهـــــم  ب ـــــ  اـــــهللاى هللا عهللاي                                      ت
ـــــــ  ،  خااـــــــ  ن  هللا ـــــــدارهم  وا  ـــــــى أ  ـــــــ  وا  هـــــــارا لقـــــــدرع  عهللا                           وأن المـــــــتوهللام  ب  ـــــــهللا   عهللا

                            هــــــو رب ال ــــــالمين   ــــــس  اللــــــ   وعــــــز شــــــ ن   وهــــــو القا ــــــس فــــــى ســــــور  اليقــــــر   : 
                     ) تهللاـــــــا الرســـــــس ف ـــــــهللانا ب  ـــــــهم عهللاـــــــى ب ـــــــع مـــــــنهم مـــــــن كهللاـــــــم هللا ورفـــــــع ب  ـــــــهم 

                                 در ــــــــــا  هــــــــــو نبينــــــــــا اــــــــــهللاى هللادر ــــــــــا  (  ــــــــــال ال هللامــــــــــاء  ن الــــــــــذى رف ــــــــــ  هللا
 عهللاي  وسهللام  .

 ونكت ى فى هذا المقام بب ع ما  اء فى القركن الوريم  عن سادتنا  
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                         ال ــــــزم وهــــــم خمســــــ  وعهللاــــــى رأســــــهم رســــــولنا اــــــهللاى هللا عهللايــــــ  وســــــهللامالمرســــــهللاين أولــــــى 
 وي م هم  ول القا س  : 

 كهللايم     موسى     أبراهيم     محمد     
 فاعهللام  ف يسى فنو  هم أولو ال زم                                       

                            وم نــــــــى أولــــــــى ال ــــــــزم أنهــــــــم أويــــــــر الرســــــــس تحمــــــــال لهللاشــــــــدا د التــــــــى  ــــــــابهللاتهم فــــــــى 
  . سبيس الدعو   لى هللا عز و س  فابروا  عهللايها محب  فى هللا ت الى  

ـــــراهيم الخهللايـــــس   ـــــ  ســـــيدنا  ب ـــــى ســـــور  الشـــــ راء أن ممـــــا دعـــــاع ب ـــــالى ف ـــــى  هللا   ت                               يحك
ــــون    ــــال و  بن ــــع م ــــوم   ين  ــــون     ي ــــوم يب ي ــــى ي ــــ  الاــــال  والســــالم  ) و  تخزن                        عهللاي

    من أتى هللا بقهللاب سهللايم  (  . 
ــــــارا وت  ــــــول تب ــــــى بينمــــــا يق ــــــى ســــــور  التحــــــريم ف ــــــالى ف ــــــ  الاــــــال حــــــ    ــــــا عهللاي                                  نبين

                              والســـــالم  : ) يـــــا أيهـــــا  الـــــذين  كمنـــــوا توبـــــوا  لـــــى هللا  توبـــــ  ناـــــوحا  عســـــى ربكـــــم أن
ـــــــــوم ـــــــــار ي ـــــــــا األنه ـــــــــن تحته ـــــــــرى م ـــــــــا  ت  ـــــــــدخهللاوم  ن ـــــــــر عـــــــــنكم ســـــــــي اتوم وي                                       يك 

ـــــــانهم  يخـــــــ ـــــــديهم وب يم ـــــــين أي ـــــــورهم يســـــــ ى ب ـــــــ  ن ـــــــوا م  ـــــــذين كمن ـــــــى وال                               زى هللا النب
 رنا وا  ر لنا  نا عهللاى كس شل  دير  (  . و يقولون  ربنا أتمم لنا ن

يخزيـ  يـوم  دعـا ربـ   أ  فان روا  فى المقامين ت دوا أن سيدنا الخهللايـس عهللايـ  الاـال  والسـالم 
هللا ت ـالى   عهللاـى نبينـا عهللايـ  الاـال    القيام   ، وهو دعاء مسـت اب بـ ذن هللا ، بينمـا ت  ـس

 والسالم ف ع اع الن ا   من الخزى دون 
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ــــــــا ال  ــــــــس ــــــــ   فشــــــــمهللاها ذل ــــــــى األمــــــــ  المحمدي ــــــــد  ف ــــــــس  هللا  عهللا                         ســــــــؤال  ،  وامت
 الوبير  . 

ـــــد   دعـــــا  ســـــيدنا الخهللا  ـــــى هللا ولق ـــــال فيمـــــا حك ـــــ   فق ـــــ  الاـــــال  والســـــالم  لذريت ـــــس عهللاي                            ي
ــــــــا  ــــــــد كمن ــــــــذا البهللا ــــــــس ه ــــــــراهيم رب أ   ــــــــال  ب ذ   ــــــــراهيم  :  ) وا  ــــــــى ســــــــور   ب ــــــــ  ف                         عن

 وا نبنى  وبنى أن ن بد األانام  (   .
ــــــين ت  ــــــس المــــــولى عــــــز    ــــــدعاء الوــــــريم وب ــــــ   ــــــارنوا بــــــين  هــــــذا ال                            و ــــــس عهللاــــــى ذري

ــــد هللا  رســــول هللا اــــهللاى هللا عهللايــــ  ــــ  ت ــــالى مــــن  يــــر ســــؤال  )  نمــــا يري                    وســــهللام   فــــى  ول
ـــــــ  ـــــــرا  (  و ـــــــد اســـــــت ار  ا ي ـــــــ  وي هـــــــركم ت هي ـــــــر ن أهـــــــس البي ـــــــذهب عـــــــنكم ال                           لي

                    هـــــــار   لويمـــــــان  وال اعـــــــا   ومـــــــن ذلـــــــا الـــــــر ن لهللاو ـــــــر والم ااـــــــى  واســـــــت ار  ال
                                ى ف ـــــــرهم هللا عهللايهـــــــا البيــــــ   متقـــــــون بــــــال  ر   ال ـــــــاهر  التــــــتــــــدركون أن الســـــــاد  كل 

 .  يم عناي  واختاااا وهللا ذو ال  س ال  
ر  لـى أنـ   ـال ) رب اشـ و د حكى هللا فى سور     عن سيدنا موسـى عهللايـ  الاـال  والسـالم 

(  . و د است اب هللا دعوت  حيب  اء فى تهللاا السور  أي ا  )  ال  ادرى   ويسر لى أمرى 
ويخا ـب الحـ  سـبحان  رسـولنا اـهللاى هللا عهللايـ  وسـهللام بمـا مـن   د أوتي  سـؤلا  يـا موسـى  (

كمـا سـؤال فيقـول فـى هـذا المقـام فـى سـور   الشـر   ) ألـم نشـر  لـا اـدرا (  عهللاي  من  يـر
ف ـال منـ  شـر    (  ف ع ـاع سـبحان  ال سـر يسـرا    ن مـع ال سـر يسـرا  يقول ل  ) فـ ن مـع

  الادر وتيسير األمر من  ير  هللاب  . 



 15 

ــــــــدما ــــــــول عن ــــــــى ســــــــور  مــــــــريم ت  بهــــــــا عهللايهــــــــا الســــــــالم فتق ــــــــالى ف                                     ويحكــــــــى هللا ت 
ـــــــس باالمهـــــــا  الزكـــــــى ســـــــيدنا   ـــــــ  الاـــــــال  والســـــــالم بشـــــــرها ســـــــيدنا  بري                         عيســـــــى عهللاي

ــــــذلا ــــــال ك ــــــا     ــــــم أا باي ــــــم يمسســــــنى بشــــــر ول ــــــى  ــــــالم ول ــــــون ل ــــــى يك ــــــ  أن                               )  ال
ــــرا مق ــــيا  (  . ــــان أم ــــا وك ــــان ورحمــــ  من ــــ  لهللان ــــ  كي ــــى هــــين ولن  هللا ــــا هــــو عهللا ــــال رب                     

ــــــــ  ت ــــــــالى فــــــــى حــــــــ  ســــــــ ــــــــين  ول ــــــــ  الاــــــــال  والســــــــالم   ــــــــارنوا ب                              يدنا عيســــــــى عهللاي
                    ) ورحمـــــ  منـــــا ( وبـــــين  ولـــــ  ت ـــــالى فـــــى حـــــ  اـــــاحب الـــــذكرى اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام 

                  رحمــــ  لهللا ــــالمين  ( يت ــــ  لوــــم مــــن المقارنــــ   أن   فــــى ســــور  األنبيــــاء ) ومــــا أرســــهللاناا 
                             كانـــــ  عهللاـــــى يـــــد ســـــيدنا عيســـــى كانـــــ  لهللامـــــؤمنين بينمـــــا رحمتـــــ  التـــــىرحمـــــ  هللا التـــــى 

                              كانـــــــ  عهللاـــــــى يـــــــد رســـــــول هللا عهللايـــــــ  الاـــــــال  والســـــــالم  كانـــــــ  أعـــــــم وأشـــــــمس ودخـــــــس
ــــــار  ــــــس هللا بك  ــــــا ف  ــــــم يمســــــخوا أو يخســــــ وا كم ــــــافرين فهللا ــــــى الو ــــــ  حت ــــــذع الرحم ــــــى ه                               ف
                           األمــــــــم األخــــــــرى  ،  ويو ــــــــ  هــــــــذا الم نــــــــى  ولــــــــ  ت ــــــــالى فــــــــى ســــــــور  األن ــــــــال  : 
ذ  ـــــــالوا الهللاهـــــــم   ن كـــــــان هـــــــذا هـــــــو الحـــــــ  مـــــــن عنـــــــدا فـــــــ م ر عهللاينـــــــا  ح ـــــــار                                    ) وا 

ـــــذب ـــــان هللا لي  ـــــا ك ـــــيم    وم ـــــذاب أل ـــــا  ب  ـــــن الســـــماء أو أ تن ـــــد م ـــــيهم  (  و  ـــــ  ف                         هم وأن
ـــــــــى رســـــــــولن                             أن كذاع أهـــــــــس  ا الوـــــــــريم اـــــــــهللاى هللا عهللايـــــــــ  وســـــــــهللام ب ـــــــــدعـــــــــرع هللا عهللا

ـــــد ـــــم اه ـــــال  :   الهللاه ـــــ  (  فق ـــــا  ـــــبالن بمك ـــــيهم األخشـــــبين ) وهم ـــــ  عهللا                       ال ـــــا ف أن ي ب
ـــــــــون   ـــــــــ نهم   ي هللام ـــــــــومى ف ـــــــــذر   ـــــــــده فاعت ـــــــــس  :عـــــــــنهم وعن ـــــــــال ســـــــــيدنا  بري                                   ا  

 ادن من سماا الرءو  الرحيم  . 
 ودعو  الرسس الورام عهللاى أممهم يست يبها هللا ت ييدا لهم وانتقاما 
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                                   مــــــــن أعــــــــدا هم ولتوــــــــون عبــــــــر  لمــــــــن ب ــــــــدهم  ، فهللاقــــــــد حكــــــــى هللا مــــــــا كــــــــان مــــــــن 
                     ســــيدنا نــــو  عهللايــــ  الاــــال  والســــالم  حــــين  ــــال ـ كمــــا  ــــاء فــــى ســــور  نــــو   ـ 
ــــــــى األرع مــــــــن الوــــــــافرين ديــــــــارا     نــــــــا  ن تــــــــذرهم                           ) و ــــــــال نــــــــو  رب   تــــــــذر عهللا
                                   ي ـــــهللاوا عبـــــادا  و  يهللاـــــدوا    فـــــا را  ك ـــــارا  (  ويحكـــــى  اســـــت اب  دعا ـــــ  فـــــى ســـــور 
                       القمـــــر فيقـــــول ت ـــــالى :  ) فـــــدعا ربـــــ  أنـــــى ماهللاـــــوب فانتاـــــر    ف تحنـــــا أبـــــواب الســـــماء
                   بمــــاء منهمــــر    وف رنــــا األرع عيونــــا فــــالتقى المـــــاء عهللاــــى أمــــر  ــــد  ــــدر   وحمهللانـــــاع 

                           ك ــــــر   ولقــــــد تركناهــــــا عهللاــــــى ذا  الــــــوا  ودســــــر   ت ــــــرى ب عيننــــــا  ــــــزاء لمــــــن كــــــان
 كي  فهس من مدكر   فويف كان عذابى ونذر  (  .

ـــــــــد   ـــــــــا ) ولق ـــــــــد ذل ـــــــــ  هللا ب  ـــــــــا يقول ـــــــــذكر فهـــــــــسيومـــــــــا أروف م ـــــــــركن  لهللا                                    ســـــــــرنا الق
                          مـــــــن مـــــــدكر ( ولقـــــــد كـــــــرر ســـــــبحان  هـــــــذع ا يـــــــ  فـــــــى ذا  الســـــــور  أربـــــــع مـــــــرا   ،
ـــــو   ـــــم ســـــادتنا المرســـــهللاين ن ـــــن أم ـــــ  م ـــــس أم ـــــا حـــــان بك ـــــين م ـــــد أن يب ـــــان يكررهـــــا ب                                وك

                                     وهـــــــو بـــــــذلا يكشـــــــف لنـــــــا عـــــــن وهـــــــود واـــــــال  ولـــــــوو عهللاـــــــيهم الاـــــــال  والســـــــالم  ،
ــــــ  فقــــــد  نبهــــــا أنــــــواف ال ــــــذ ــــــى األمــــــ  المحمدي ــــــى أخــــــذ بهــــــا  يرهــــــا ف ــــــهللا  عهللا                           اب الت

                            ومــــــن عهللاينــــــا بــــــ ن أبقــــــى فينــــــا م  ــــــز  القــــــركن الخالــــــد  تباــــــرع وذكــــــرى لوــــــس عبــــــد
                             منيــــــــب و ــــــــد  ــــــــال ت ــــــــالى ) والــــــــذين ا تنبــــــــوا ال ــــــــا و  أن ي بــــــــدوها وأنــــــــابوا  لــــــــى

                          عبــــــاد الـــــــذين يســــــتم ون القــــــول فيتب ــــــون  أحســــــن  أول ـــــــاهللا لهــــــم البشــــــرى فبشــــــر 
 ل ا هم أولوا األلباب (  . الذين هداهم هللا وأو 
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 أيها األعزاء  : 
الرسـول م ـدا ،  نمـا      ن المحافس التى تقام كس عام فى ذكرى الميالد النبوى   تزيد مو نا  

شرفا وس اد  ، أما م دع اهللاى هللا عهللاي  وسـهللام  فقـد كتبـ  هللا المؤمنون هم الذين يزدادون بها 
 س رسول هللا  بس أن يخهللا  هللا البشر ،  فقد س  ، بس  فى األزل  بس أن ي رف  أهس األرع
هللا متى كن  نبيا  و  ال  : وكدم  من دل  فى  ينتـ     .  اهللاى هللا عهللاي  وسهللام  :    يا رسول
 أبى البشر  .أى  بس أن  تحس الرو  فى كدم 

ننـــــــا بهـــــــذع المحافـــــــس الســـــــنوي  ن ـــــــدد بي تنـــــــا لرســـــــول هللا اـــــــهللاى هللا عهللايـــــــ  وســـــــهللام                        وا 
ــــن بــــ  رســــولنا ال  ــــيم اــــهللاوا  هللا وســــالم   ــــا كم ــــس م ــــوم ا خــــر وبك ــــا  والي ــــان ب                   با يم

                         ال ــــــت   : ين فــــــى ســــــور بي ــــــ   والمبــــــاي عهللايــــــ   ، و ــــــد  ــــــال ت ــــــالى منوهــــــا بشــــــر  ال
                         يـــــــد هللا فـــــــون أيـــــــديهم فمـــــــن نكـــــــب ف نمـــــــا)  ن الـــــــذين يباي ونـــــــا   نمـــــــا يبـــــــاي ون هللا 

ــــى ن ســــ  ــــب عهللا ــــ  هللا فســــي ينك ــــا عاهــــد عهللاي ــــى بم ــــن أوف ــــول وم ــــا  ( ويق                    ؤتي  أ ــــرا ع يم
                                        القـــــــــرأن الوـــــــــريم لرســـــــــول هللا ال ـــــــــارفون  ن هـــــــــذع ا يـــــــــ  هـــــــــى أمـــــــــد  كيـــــــــ  فـــــــــى 

                        اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام  حيـــــب اـــــار  يـــــدع مميهللاـــــ  لربـــــ   ـــــس وعـــــال فمـــــن باي ـــــ  فقـــــد
 بايع هللا  .

                                     و  يقـــــــــولن أحـــــــــدكم أن البي ـــــــــ  التـــــــــى تشـــــــــير  ليهـــــــــا ا يـــــــــ  كانـــــــــ  يـــــــــدا بيــــــــــد 
ـــــ  وســـــهللام ـــــ  اـــــهللاى هللا لي ـــــد  نتقال ـــــدا بي ـــــا ي ـــــى بي تن ـــــ  الر ـــــوان و  ســـــبيس  ل                      وهـــــى بي 

  لى الرفي  األعهللاى  ، ف ن الاحابى ال هللايس  ندب بن  مر  ر ى هللا عن   ، 
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                             ســـــريرع مري ـــــا يريـــــد اله ـــــر   لـــــى المدينـــــ   ليهللاحـــــ  برســـــول هللا عهللاـــــى  بنـــــوع  ـــــد حمهللاـــــ 
                   اــــهللاى هللا عهللايــــ  وســــهللام  ، فهللامــــا بهللاــــ  التن ــــيم عهللاــــى ب ــــع كيهللاــــو متــــرا  مــــن مكــــ  أشــــر  
ــــا وهــــذع لرســــولا ، ــــم هــــذع ل ــــال  : الهللاه ــــى شــــمال   و  ــــ  عهللا ــــى المــــو   فاــــ   بيمين                           عهللا

                         فنـــــزل فـــــى ي ـــــا عهللايـــــ  رســـــولا اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام  يـــــم مـــــا اأباي ـــــا عهللاـــــى مـــــا ب
ــــى األرع ــــى ســــبيس هللا  ي ــــد ف ــــى ســــور  النســــاء ) ومــــن يهــــا ر ف ــــالى ف ــــ  ت                    شــــ ن   ول
                     مرا ــــــا كييــــــرا  وســــــ   ومــــــن يخــــــر  مــــــن بيتــــــ  مهــــــا را  لــــــى هللا ورســــــول  يــــــم يدركــــــ 

 (  .    ورا رحيما وكان هللاأ رع عهللاى هللا و ع المو  فقد 
                                  وفـــــــى ت ديــــــــد بي تنـــــــا فــــــــى كـــــــس عــــــــام ت ديـــــــد  يماننــــــــا وتقويـــــــ  ل قيــــــــدتنا  ف ننــــــــا 

                          بالبي ــــــ  نــــــرب  عهللاــــــى  هللاوبنــــــا لنكــــــون مــــــن المــــــؤمنين  ،  وا يمــــــان فــــــى  هللاوبنــــــا هــــــو 
ــــــى الت ــــــار  التــــــى لــــــن تبــــــور                        ، و ــــــد كــــــان رأن مالنــــــا فــــــ ن أبقينــــــا عهللايــــــ  حراــــــنا عهللا

                     هــــــداهم  لاليمــــــان  ،  وكــــــان  مــــــا أاــــــحاب رســــــول هللا ي هللاســــــون فيحمــــــدون هللا عهللاــــــى
                   لاـــــحاب    ومـــــوا بنـــــا  نـــــؤمناالاـــــحابى ال هللايـــــس عبـــــد هللا  بـــــن رواحـــــ   يقـــــول لـــــب ع 
ـــــى ا ـــــاون عهللا ـــــا بالتـــــذاور والت  ـــــوى  يمانن ـــــدنا ا يمـــــانســـــاع   ، أى نق ـــــ ن فق                         لتقـــــوى  ، ف

                              ـــــــدر هللا  ،  فقـــــــدنا مـــــــا  ي ـــــــوع بـــــــ ى عـــــــوع مـــــــن متـــــــاف الـــــــدنيا الـــــــذى ي نـــــــى 
ــــــــا ــــــــا  مــــــــن ذل ــــــــوذ ب ــــــــى ا خــــــــر  مــــــــن الخاســــــــرين  ،  ون  ــــــــا  ف ــــــــى  ،  وكن                         و  يبق

 الخسران المبين  . 
ــــــا أرن  ــــــ  هللا فيمــــــا وم ــــــال رحم ــــــد   ب ــــــ  فهللايســــــو  المســــــهللامين الســــــيد    محم ــــــا يقول                        م

 تر م  عن   لى ال ربي  اديقى الشي  الااوى ش الن  : 
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 بسواع       التوحيد          فبنور     حماع     عز      يروم   ش ب     كس 
 هللا                 ل          سي         حر ير   أو ان       يحمى   لين  

 ويقول ب ع اوفي  ال رن فيما تر م  الشي  الااوى  أي ا   : 
 فال  تزاحم  بها  فى األرع  بستانا             ذا   الورود  دخهللا   من  يب   ن حتها 

  دا   المو   أو انا   تستح      لم           دتها   ذا  الو وع  خهللا   من  نور   س
 الاخور  التى  تحتس  أبدانا    فهى          ذكر  خالقها     من   القهللاوب   خهللا     ذا
 تدعوع   نسانا    لو   ن سا   هللام            فهم   وم رف      خال   المرء   من    ذا 

ـــــــا  ،  وهـــــــى ـــــــذكرى عهللاين ـــــــون اـــــــاحب ال ـــــــذكر حق ـــــــس نت ـــــــى  هـــــــذع المحاف ـــــــا ف ـــــــم أنن                           ي
                ت ــــالى  فقــــد   ــــال  ــــس  اللــــ   ) ومــــا كتــــاوم  الرســــولب فخــــذوع  ومــــا نهــــاومحقــــون  

ــــم  ــــان لو ــــد  ك ــــالى  : )  لق ــــى هللا ت  ــــى ســــهللاوكنا  ل ــــ  أســــوتنا ف ــــا   هللا ــــانتهوا  (  كم ــــ  ف                 عن
ـــــــــر ـــــــــوم ا خـــــــــر وذك ـــــــــى رســـــــــول هللا أســـــــــو  حســـــــــن  لمـــــــــن كـــــــــان ير ـــــــــو هللا والي                                  ف

 هللا كييرا  (  .  
                           فــــــــــنحن م ــــــــــالبون أن نتمســــــــــا ب  والــــــــــ   وأف الــــــــــ  وأحوالــــــــــ   ، وفــــــــــى ت ر ـــــــــــنا

                             واألحـــــــوال  نـــــــن   فـــــــى أرواحنـــــــا مـــــــن ن حاتـــــــ   ، ونويـــــــ  عـــــــرى لأل ـــــــوال واألف ـــــــال 
                   بنوتنــــا  الروحيــــ   التــــى  تشــــرفنا  بهــــا  ،  ون هللاــــم ناشــــ نا  ممــــا عهللامنــــا هللا مــــن ذلــــا  ،

 فنؤدى  بذلا  ألن سنا حقها  ، كما نؤدى  ح  الخهللاف عهللاى السهللاف  .
 و  ي وز أن تقتار المحافس عهللاى م اهر األفرا  من رفع األعالم   
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                 فــــــذلا  شــــــور ذاهبــــــ  بــــــذهاب  أيــــــام ال ــــــر  وا  ــــــاء  األنــــــوار والتانــــــى  بالتواشــــــي   ،
                                الم ـــــــــدودا  ولوـــــــــن تزكيـــــــــ  القهللاــــــــــوب واألروا  بـــــــــ نوار  ا يمـــــــــان  والتقـــــــــوى  هــــــــــى 
                              الهللاــــــب األهـــــــم  ، وتهللاـــــــا التزكيـــــــ   هـــــــى الاـــــــذاء الـــــــذى  يبقـــــــى أيـــــــرع ال هللامـــــــى وال مهللاـــــــى 

                     مــــع ا ســـــالمى  )  ن فــــى ذلـــــا لــــذكرى لمــــن كـــــان لــــ   هللاـــــب أو ألقــــى  الســـــمعفــــى الم ت
 وهو شهيد  (   .  

                                   خهللايــــــسو ــــــد كــــــان مــــــن عــــــاد   شــــــيخنا الاــــــوب ال هللايــــــس  ســــــيدى الحــــــا  محمــــــد  أبــــــى 
ـــــــــون  ـــــــــازي   بموكـــــــــب اـــــــــوفى يههللاهللا ـــــــــ  أن يســـــــــير فـــــــــى شـــــــــوارف الز                        ر ـــــــــى هللا عن
                                ويكبـــــرون وياـــــهللاون  عهللاـــــى ســـــيدنا رســـــول هللا اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام  ،  فيـــــو    أهـــــس 
ـــد حـــدب  ـــ   ، و  ـــد أهـــس الشـــون  شـــو ا  ،  وأهـــس الهمـــ   هم ـــتهم  ،  ويزي ـــ  مـــن   هللا                   الا هللا

                   فــــــرأى  مو نــــــا رســــــول هللا أن تخهللاــــــف مــــــر  عــــــن الخــــــرو   بن ســــــ   فــــــى الموكــــــب  ،
          اــهللاى هللا عهللايــ  وســهللام فــى الرؤيــا ي اتبــ   ويقــول  لــ   لمــاذا لــم تخــر   فــى موكبنــا  فحــر  
                                    أ   يتخهللاـــــــــــف  ب ـــــــــــد ذلـــــــــــا الموكـــــــــــب حتـــــــــــى ب ـــــــــــد  أن كبـــــــــــر   ســـــــــــن  وازداد  

 شيخوخت   . 
                    ســـــرادن كبيـــــر يقـــــيم  فيـــــ   ندواتـــــ  ب ي ـــــود بالمريـــــدين   لـــــى وكـــــان ب ـــــد مســـــير  الموكـــــ

                     عهللامـــوا  وي هللامهـــم  مـــا  ههللاـــوا الدينيـــ  أيامـــا  ويـــذكر النـــان فيهـــا  مـــن أمـــور  الـــدين  مـــا 
ــــالهم ــــى ال يــــس أمي ــــاء   ــــس ف ــــن كبــــار األولي ــــنهم ر ــــا   م ــــد أدركنــــا  م                              وهــــم الــــذين  ، و 

                             الدينيــــــ  التــــــى هيــــــ تنى لهللاتحــــــدب الــــــيكم فــــــى كــــــس عــــــام وأخــــــ  بيتنــــــا أخــــــذنا عــــــنهم تر 
ـــــــا  ســـــــيدى الشـــــــي   ـــــــوانى  وســـــــيدى                            مـــــــنهم شـــــــيخى ال ـــــــارفين ب ـــــــد الســـــــالم الحهللا عب

 من احبتهم خيرا ا و زاهما عنى وعمن انت عم يب هللا يراه ، عهللاى عقسالشي  
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ــــا  ــــا    عــــن نيرهم ــــن المق ــــراء  سهللاســــهللا  م ــــر ا ســــالم الا ــــ  منب ــــى م هللا ــــرا  ، وتنشــــر ل                كيي
                         وشــــــ رهما  تحــــــ  عنــــــوان   الاــــــوفي  فــــــى  لهــــــامهم    منــــــذ أربــــــع ســــــنوا  أو يزيــــــد  ،

 ول س ب  كم يتابع شهريا تهللاا المقا    . 
 
  أيها األتقياء  : 

                                مـــــــــن حـــــــــ  رســـــــــول هللا اـــــــــهللاى هللا عهللايـــــــــ  ســـــــــهللام  عهللاينـــــــــا  كـــــــــذلا أن نـــــــــؤدى لـــــــــ  
ـــــى ســـــور  الشـــــورى  )  ـــــس   أســـــ لوم  ـــــ  ت ـــــالى  ف                       أ ـــــرع الـــــذى فر ـــــ  هللا عهللاينـــــا  بقول
ــــ  فيهــــا حســــنا  ن هللا ــــزد ل ــــر  حســــن  ن ــــى  ومــــن يقت ــــى القرب ــــ  أ ــــر ا    المــــود   ف                      عهللاي
                              ــــــــور شــــــــكور  (  .  وا تــــــــرا  الحســــــــن  هــــــــو مــــــــود  كل البيــــــــ  عهللاــــــــيهم الر ــــــــا

 والر وان  وتهللاا المود  هى سبيس ما ر  هللا ور وان   .
ـــــــ   ، ف هللاينـــــــا   ذن أن نحـــــــب   ـــــــود  فقـــــــالوا هـــــــى دوام المحب ـــــــد عـــــــر  ال هللامـــــــاء الم                           و 

                            عهللاــــــــى الــــــــدوام  ســــــــادتنا  وســــــــيداتنا كل البيــــــــ   ت ديــــــــ  لحــــــــ  رســــــــول هللا اــــــــهللاى هللا 
                                              عهللايــــ  وســــهللام  ، و ــــد روى الترمــــذى بســــندع عــــن ا مــــام عهللاــــى كــــرم هللا و هــــ  أن النبــــى

                               مــــــن أحبنــــــى وأحـــــــب :   اــــــهللاى هللا عهللايــــــ  وســــــهللام  أخــــــذ بيــــــد حســـــــن وحســــــين فقــــــال
                         هـــــــذين وأباهمـــــــا  وأمهمـــــــا  كـــــــان م ـــــــى فـــــــى در تـــــــى يـــــــوم القيامـــــــ     وكـــــــذلا  روى 

                             وســـــهللام   ـــــال  :   أحبـــــوا الترمـــــذى بســـــندع عـــــن ابـــــن عبـــــان أن النبـــــى اـــــهللاى هللا عهللايـــــ 
ـــــــذوكم  مـــــــن  ـــــــى    هللا لمـــــــا يا ـــــــى لحب ـــــــوا أهـــــــس بيت ـــــــونى  لحـــــــب هللا  وأحب ـــــــ  وأحب                                ن م

                            ويقــــــــول ســــــــيدى الشــــــــي  األوبــــــــر محيــــــــى الــــــــدين بــــــــن عربــــــــى مشــــــــيرا  لــــــــى ا يــــــــ 
 الوريم  السابق   : 
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 أرى   حب   أهس   البي     عندى   فري   
 عهللاى   ر م  أهس  الب د   يورينى   القربا                                     

 فما   اختار   خير   الخهللا    منــا   زاءع  
 فى  القربى      المود          هدي     عهللاى                                     

 ويقول  اديقى  الشاعر  ال بقرى  األستاذ محمد   اد  الرب  فى ذلا :  
 دنيا   كما   هللاب  البا ون  أو  فخرا              لح   ما  هللابوا   هادكم فى  سبيس  ا

 ال  الورى  أيرى أ ي   لوان  من  كس               دهمو   المال    ولو  أراد   يراء
 فى القربى  ل   أ را    المود                      أمت    هدى   عن   لم  يش   لون   

                                    وشـــــــــيخى عهللاـــــــــى عقـــــــــس التـــــــــى كـــــــــان ين ـــــــــ  وممـــــــــا نقهللاتـــــــــ  مـــــــــن روا ـــــــــع ســـــــــيدى 
ـــــــ   ـــــــن ع ـــــــاء هللا ســـــــبحان  ألوليا  ـــــــا م ـــــــر وذل ـــــــال فو ـــــــ  دون  عم ـــــــا  لو ت                      بهـــــــا  لهام

 وأا يا    : 
 الال م    خا ف    ال تى  فهللاس              حبهم         عهللاى     أ م    مهما و 

 خادم        ب عتابهم     ون سى             ترتمى     بابهم     عهللاى    فروحى 
 أابح     ها م        بذكرهمو              ذا  من   ن سى   فتور   الم ااى 

 ر اا    أو   الال م     سواء             يا عاذلى        يم      عاذرى   فيا  
 فا م     بنى    أحب      ف نى           ما تشاء     وكن      ما تشاء   فقس   
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   التى نقهللاناها  عن  أي ا  : ومن روا  
 لقد   رسونى   من  زهور  ريا هم   
 زهرا   ف اب   حياتى   من   مكارمهم                                       

  ذا   يس  لى  تهواهموا    هللا    مهللاوهم 
 و  يشرى     يباف   يمين        وو ف                                      

 عينى   ف ى   وانحى    1 ذا  عشي 
  هرا     أنوارهم     نى  سر تري   عيون                                      

 ذنبى  أن   هللابى يحبهم     كان   ف ذا  
 بها  حارا     تسهللام  لن     ذنوبى   ف ن                                      

 عهللاى  بابهم  أسمو  سمو  أولى  النهى 
 ف ن  هم  ر وا  ن سى  فقد  ع م    درا                                       

                                     و   تنســــــــــــوا  أيهــــــــــــا  الوــــــــــــرام  البــــــــــــرر   ان الســــــــــــاد   كل البيــــــــــــ   هــــــــــــم أويــــــــــــر
             د  حمـــوا  عقيـــدتنا  بـــ رواحهم  ،  والبيـــ   المحمـــدى   ت ـــحي   فـــى ســـبيس  هللا  ، فقـــاألمـــ

ــــى  ــــ  ف ــــو   مام ــــ  أع ــــم  البي ــــا أن ــــاد  ،  كم ــــى ال ه ــــو   استشــــهادا  ف                   هــــو أع ــــم  البي
                         فـــــى الـــــدين  عهللاـــــى مــــر ال اـــــور  ، وكـــــم هـــــدوا   لـــــى األمــــ  الــــدين  ، فوـــــم فقـــــ   أههللاـــــ  

          عاـــموا  مـــن ال ـــتن  ، وكـــم  تحمهللاـــوا  فـــى الح ـــا  عهللاـــى حقـــون المســـهللامين  الرشـــد  ، وكـــم 
 الشدا د  و اسوا  األهوال  ، وتو ي   الوا حا  من المشكال  كما يقولون  ، 

                                                 
1

 ـ  كان رضى هللا عنه كفيف البصر  .    



 24 

ــــــر   لهــــــم  ف ــــــهللاهم ولنــــــؤدى حــــــ  هللا  ــــــودتهم  والت ســــــى بهــــــم و فهللان                              رســــــول   فــــــى م
                             والـــــــــدعو   لـــــــــى هللا  ، والايـــــــــر  عهللاـــــــــى حقـــــــــون األمـــــــــ  ،فـــــــــى ا ستمســـــــــاا بـــــــــالح  

 ر ى هللا عن األولين منهم  واألخرين  . 
ــــــــــ  هللاوهم ــــــــــد عــــــــــر  لهــــــــــم الاــــــــــحاب  حقهــــــــــم ف ــــــــــودتهم  ،  و  ــــــــــى م                               وحــــــــــاف وا عهللا
                           بركــــــاب   عبــــــان أخــــــذ يومــــــا ابــــــن و ــــــد روى  ابــــــن عســــــاور  فــــــى التــــــاري   الوبيــــــر أن

ــــذين  ــــال  :  ن ه ــــا فق ــــ  أســــن منهم ــــ  أن ــــس ل ــــا  و ي ــــى ذل ــــب  ف                             الحســــن والحســــين  ف وت
ـــــن ســـــ ادتى أن كخـــــذ بركابهمـــــا  .  ـــــا رســـــول هللا اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام  أفهللاـــــين  م                         ابن

                       ام الحســـــــين كـــــــان فـــــــى  نـــــــاز  ف هللاـــــــن فـــــــى كمـــــــا روى ابـــــــن عســـــــاور أي ـــــــا أن ا مـــــــ
                                                     يـــــــن ع التـــــــراب عـــــــن ن هللايـــــــ  ب ـــــــر  يوبـــــــ   يـــــــر ر ال ريـــــــ  يســـــــتري   ف  ـــــــس أبـــــــو ه

ــــان  ــــم الن ــــو ي هللا ــــوهللا ل ــــى ف ــــ   دعن ــــال ل ــــس هــــذا  و فق ــــ  ت   ــــر   وأن ــــا هري ــــا أب ــــال  : ي                     فق
ـــــم  ـــــا كمنـــــا مـــــا اعهللا ـــــى الر ـــــاب  ، و يـــــر ذل ـــــوا عهللا                     ييـــــر    يتســـــع الو ـــــ  لســـــردع لحمهللا

نما ي ر  ال  س من النان ذووع  .   وا 
 

 : أيها  األعزاء 
 
                            نبينـــــا اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام  هـــــو ح نـــــا مـــــن األنبيـــــاء ومـــــا أع مـــــ  مـــــن حـــــ   ، 

ـــــذا  شـــــرفنا هللا ـــــران وله ـــــى ســـــور  كل عم ـــــالى ف ـــــول ت  ـــــم  ذ يق ـــــى ســـــا ر األم ـــــ  عهللا                         ببركت
ـــــــر ـــــــالم رو  وتنهـــــــون عـــــــن المنك ـــــــ مرون ب ـــــــان  ت ـــــــ  أخر ـــــــ  لهللان ـــــــر أم ـــــــتم خي                  ) كن
ـــــــ   ـــــــ  األم ـــــــب كان ـــــــ    حي ـــــــذع الخيري ـــــــس ه ـــــــف عهللاهللا ـــــــ ن روا  كي ـــــــا   (  ف ـــــــون ب                           وتؤمن

 رو  وناهي  عن المنكر ومؤمن  با  ت الى  .كمر  بالم 
  



 25 

                          و ـــــد أخـــــذ  األمـــــ  عهللامهـــــا  وعمهللاهـــــا عـــــن مو نـــــا رســـــول هللا اـــــهللاى هللا عهللايـــــ  وســـــهللام  ،
                               هللاى هللا عهللايـــ  وســـهللام  يـــواب ذلـــا الهـــدى  ، لـــذلا   ـــالوا   نـــ  اـــهللاى هللا عهللايـــ  وســـهللام هللاـــ  اـــف

                      عهللايــــــ   يــــــواب ناــــــف أهــــــس ال نــــــ   أو يهللاــــــيهم  ، وذلــــــا هــــــو ال  ــــــس الوبيــــــر  .ي ــــــود 
ـــــــ  ا ـــــــين ا  ي ـــــــارنوا ب ـــــــين واـــــــف هللا ل  ـــــــ  الســـــــابق   وب ـــــــبلوريم ـــــــب ن                           ى  ســـــــرا يس  حي

                               يقـــــول ت ـــــالى فـــــى ســـــور  الما ـــــد   : ) ل ـــــن الـــــذين ك ـــــروا مـــــن بنـــــى  ســـــرا يس  عهللاـــــى
                      لســـــــان داود وعيســـــــى بـــــــن مـــــــريم  ذلـــــــا بمـــــــا عاـــــــوا  وكـــــــانوا ي تـــــــدون     كـــــــانوا 

  يتناهون عن منكر  ف هللاوع لب ن ما كانوا ي  هللاون  (  . 
ـــــــــالم رو  والنهـــــــــى عـــــــــن المنكـــــــــر  ، وفـــــــــى                                 فـــــــــ ى ف ـــــــــس عهللاينـــــــــا فـــــــــى األمـــــــــر ب

ـــــــالم ـــــــى هـــــــذا ا  تمـــــــار ب ـــــــر ف                              رو   وا نتهـــــــاء عـــــــن المنكـــــــر  .   ن ا تمـــــــاعكم الوبي
ـــا     فـــى محبـــ   ـــ   ، فمـــا ا تم ن ـــى هـــذع األم ـــاء  الخيريـــ   ف ـــس عهللاـــى بق ـــس أ ـــوى دلي                          الحق

                              ى بن متـــــ    فيمـــــا ير ـــــى هللا ورســـــول   ، والحمـــــد    الـــــذ ناهللا ورســـــول   ، و  تـــــذاور 
 تتم الاالحا   .

 
 أيها المؤمنون  :  
 

                           هللاــــــ  فــــــى م هللاــــــع محا ــــــرتى   ن م رفــــــ  هللا هــــــى عهللاــــــ  و ودنــــــا فــــــى هــــــذع الــــــدنيا  ،
                                  بــــــ   يــــــم رفــــــ   مــــــذان    مــــــن  ريــــــ  ا يمــــــان و  ســــــبيس   لــــــى م رفتــــــ   ت ــــــالى  م 

ــــــى ــــــا   ل ــــــس و رب ــــــا  وحــــــج ونواف ــــــ  مــــــن اــــــال  واــــــيام وزك ــــــ  ا يمــــــان بمت هللاقات                            تقوي
 لمادي   والم اهدا   الن سي   . هللا بال بادا   ال سدي   وا
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ــــــــــ   يهــــــــــتم  ب يمــــــــــان ــــــــــذكرى اــــــــــهللاوا  هللا وســــــــــالم  عهللاي ــــــــــان اــــــــــاحب ال ــــــــــد ك                                       و 
                                     أاـــــحاب  حتـــــى لقـــــد  ـــــال يومـــــا لســـــيدنا حاريـــــ  بـــــن مالـــــا األناـــــارى : كيـــــف أاـــــبح   
                           ياحاريــــــ   و  ــــــال  : أاــــــبح   مؤمنــــــا  حقــــــا  يــــــا رســــــول هللا  ،  ــــــال  : أن لوــــــس  ــــــول 

                             ن الـــــدنياعزفـــــ   ن ســـــى عـــــهللا   حقيقــــ   ،  فمـــــا حقيقـــــ    يمانـــــا  و  ـــــال  : يـــــا رســـــول
                 ف ســــــهر  ليهللاــــــى وأ مــــــ   نهــــــارى  وكــــــ نى  أن ــــــر   لــــــى  عــــــر  ربــــــى بــــــارزا  وكــــــ نى 

ــــــى ــــــ نى أســــــمع عــــــ أن ــــــر  ل ــــــزاورون وك ــــــ  يت ــــــ أهــــــس ال ن ــــــال ل ــــــار  ، فق                         واء أهــــــس الن
              : عرفــــ   فــــالزم  ، ومــــن هنــــا   ــــاء  ــــولهم  :مو نــــا رســــول هللا اــــهللاى هللا عهللايــــ  وســــهللام  

              فــــــالن عــــــار  ، ولــــــم يقولــــــوا  عــــــالم  ، ألن ال هللاــــــم   يــــــر الم رفــــــ   ، فــــــال هللام روايــــــ   ، 
ــــــم ــــــين أن ي هللا ــــــرن ب ــــــ  : ف ــــــى ر ــــــى هللا عن ــــــام الازال ــــــول ا م ــــــ   ، ويق ــــــ   دراي                  والم رف

ـــــــ ـــــــوف  والشـــــــبع  وب ـــــــذانا نســـــــان  حـــــــد ال  ـــــــون اـــــــحيحا وشـــــــب ان  . فالم                  ين أن يك
                الروحـــــى   يـــــر التحاـــــيس  ال كـــــرى  . ويقـــــول ســـــيدى   ـــــالل الـــــدين الرومـــــى  : هـــــس

                عــــــن حقيقــــــ  المســــــمى  .   ــــــتم وردا مــــــن الــــــواو والــــــراء والــــــدال و اذهبــــــوا  فــــــابحيوا  
                       يــــــــ  ر ــــــــى هللا عنــــــــ  بقهللابــــــــ  الــــــــيق  ــــــــد رأيــــــــتم  كيــــــــف   ــــــــع حار  وهــــــــا أنــــــــتم  أو 

 م اوز ا خر   حتى ك ن  رأى ل ن  والنار م اين   ، فما أس دع  .
ذا كــــــــــان هللا ت ـــــــــــالى يقــــــــــول  : )  نمـــــــــــا يخشــــــــــى هللا مـــــــــــن عبــــــــــادع ال هللامـــــــــــاء (                              وا 

             لـــم  ياـــس ب هللامـــ   لـــى  فقـــد   ـــس ال هللاـــم وســـيهللا  لهللاخشـــي  ولـــين  ايـــ   فـــى ذاتـــ  ،  فمـــن
                             ا  هــــــو فــــــى ن ــــــرهم مــــــن أوعيــــــ  ال هللاــــــم    ي ــــــد عنــــــد ال ــــــارفين عالمــــــا  نمــــــخشــــــي  هللا

 فوانوا  ذا أشاروا  لى واحد من هؤ ء : يقولون حدينا فالن وكان من 
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ــــم يتاــــ ــــ  ل ــــا  ،  ألن ــــان عالم ــــد ك ــــون  :  و  ــــم  ،  و  يقول ــــ  ال هللا ــــىأوعي               ف بالخشــــي  الت
 تااحب ال هللاماء  . 

                           وهــــــــذا ي ســــــــر لوــــــــم  ولــــــــ  اــــــــهللاى هللا عهللايــــــــ  وســــــــهللام  :     وهللا   نــــــــى  ألتقــــــــاوم   
خــــوفوم مــــن هللا     ذلــــا ب نــــ  كــــان أعهللاــــم ال هللامــــاء الــــذين عمهللاــــوا بمــــا عهللامــــوا  ، فهــــو                      وا 

 هيب   ل  سبحان   ، ولذلا  يس  : أخشاهم   وأع مهم 
 فال  عالم        من   هللا    خا ف      خوف           عهللاى    در   عهللام    المرء  ي  م 

 وخا ف   مكر    هللا   با    عار             اهس        هللا      با     مكر      ف من
 

 أيها األحباب  : 
 
                                يقــــــــــف أيرهــــــــــا عنــــــــــدأمور ا خــــــــــر   ا  هللاــــــــــ   ،   ت نــــــــــوا أن التربيــــــــــ  الدينيــــــــــ 

                  يبــــس هــــى تتاـــــس كــــذلا  بحيــــا  األمـــــ  الدنيويــــ   فــــى نواحيهـــــا المختهللا ــــ   مــــن سياســـــ
                          ي  وا تماعيـــــ  وعســـــكري   ،  واســـــتم وا  فـــــى هـــــذا المقـــــام لهللاســـــيد محمـــــد ا بـــــالوا تاـــــاد
ـــــــو                           ال فـــــــى ان هللاتـــــــرا  وألمانيـــــــا حتـــــــى حـــــــاز أعـــــــ الـــــــذى نهـــــــس مـــــــن عهللاـــــــوم أوربـــــــاوه

                                                 الشــــــهادا  ولونــــــ  تربــــــى فــــــى أســــــرت  المســــــهللام  تربيــــــ   ســــــالمي   عاليــــــ   فهللاــــــم يتنكــــــر
ـــــــــــز بهـــــــــــ ـــــــــــى ي ت ـــــــــــ  الت ـــــــــــ  ال المي ـــــــــــى عبقريت ـــــــــــول ف ـــــــــــ   فيق ـــــــــــ  و  لو نيت                                ا لدين
ــــــى ال ربيــــــ  اــــــديقى ال المــــــ  ــــــر م شــــــ رع  ل                     المســــــهللامون مــــــن عــــــرب وع ــــــم  ، و ــــــد ت

 الشي  الااوى  ش الن  : 
 كس   أرع     مس د     لهللامسهللامين           ال   خير    الخهللا     تا     المرسهللاين    

  ن   ترك    األرع    لهللامست مرين           ن    ي م     السا دي      محراب     أى 
 سيدا    فيها        يرا        تدف         المس دا      حرر    األرع     لتبنى    
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                        ومــــــا أروعــــــ   فــــــى تو يــــــ  المــــــؤمن   لــــــى الناحيــــــ   الروحيــــــ   التــــــى  توســــــب  عــــــز
 الدارين  حيب يقول :

 وبالم الى      بالر ى        واحو               سكر   بالم انى         الرو     ودنيا  
 بال    زوال   بال المين          ز ت             ف     لهللارو     فى   دنيا   وأخرى    

 فى    كس   حال     م ا     فقدتهما               عبدا     لألموال      أمسي       وان 
ن أابح     الومال     لى   كمال      من   ف ن               األووان    حرا      فى  وا 

 بمال     شرفا        تبع      ولون              لهللامخهللاون    ح        المال      وكسب 
ن   المال    د   ي  وأن    وما   مهللاو     لى   ارتحال                تى    ويم ى   وا 
    أن  ي يقـــوا   مـــن   هللاـــ   الهللاهـــو  اابنا الميق ـــين   فـــى   الـــداخس   أو الخـــر فهـــس  كن   لشـــب

و  ـا  والم ون  التى   رهم  بها   الشي ان   حين   زين   لهم حب الشهوا   و  س همـتهم 
                             و  و  ب ــــــــــب و  نشــــــــــور  ،   ومــــــــــا أبــــــــــدف مــــــــــا يقولــــــــــ مــــــــــعهللايهــــــــــا فو نــــــــــ    
              بـــى  الـــب كـــرم هللا و هـــ   :  ع بـــ   لمـــن   شـــا   فـــى   هللا  وهــــو مامنـــا عهللاـــى ابـــن أ

، وع بـ  لمـن  شـا    المـوتى  فى المو    وهو يـرى خهللا    هللا   ،  وع ب   لمن شا   يرى 
ـــــــــرى  فـــــــــى النشـــــــــ   ا خـــــــــر  ـــــــــ   ل ـــــــــامر  دار وهـــــــــو ي ـــــــــى  ،   وع ب                          النشـــــــــ   األول

 البقاء  . وتارا دار ال ناء  
                         والوــــــــالم فـــــــــى تزكيـــــــــ  الـــــــــرو  متســـــــــع  ،  ويك ـــــــــى أن نقـــــــــول  ن هللا ت ـــــــــالى   ـــــــــس

 فى تهللاا التزكي  و  س الخيب  فى  همالها  فقد  ال ت الى فى سور  الشمن ال ال  
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                       )  ــــد أفهللاـــــ  مـــــن زكاهـــــا     و ــــد خـــــاب مـــــن دســـــاها  (  ومــــا أاـــــدن الســـــاد  الاـــــوفي 
 حين يقارنون بين الرو   والماد   فى  ولهم  : 

 ويد  الرو   لها   انش    القمر             فيد   ال سم   بها   انش    الح ر    
ـــــــــــرى   ـــــــــــرو  الوب ـــــــــــى انشـــــــــــقان القمـــــــــــر م  ـــــــــــز  لاـــــــــــاحب ال                                وهـــــــــــم يشـــــــــــيرون  ل

ــــال هللا  ــــى   ــــ  وســــهللام  والت ــــ  اــــهللاى هللا عهللاي ــــى ســــور  القمــــر  ) ا ترب ــــى شــــ نها ف ــــالى ف                    ت 
ن  يروا  كي   ي ر وا ويقولوا سحر مستمر  (  .  الساع  وانش  القمر     وا 

 
 أيها األعزاء  :   

ــــــا  لمامــــــ   يســــــير  ــــــم ب ــــــد ذل ــــــاري  المولــــــد المبــــــارا والســــــير  ال ــــــا ر   تبركــــــا   نهللا                      بت
ـــــد واـــــاحب   ـــــ    يســـــم بالمول ـــــ  وســـــهللام  ، ألن الو                      والســـــير  واـــــاحبها اـــــهللاى هللا عهللاي
 . با  ال  وا فا    

ــــــى   ــــــان ف ــــــ  ك ــــــال  ن ــــــن   ــــــنهم  م ــــــارا  ،  فم ــــــد المب ــــــوم المول ــــــى ي ــــــف ف                           مــــــن  9اختهللا
ــــى  ــــان ف ــــ  ك ــــال  ن ــــن   ــــنهم م ــــع األول  ، وم ــــور  لــــ  12ربي ــــ  الم ا ــــد  حق ــــ   ،  و                     من

ـــــى  ـــــد  كـــــان ف ـــــى أن المول ـــــع  األول  9محمـــــود  باشـــــا  ال هللاوـــــى  الخـــــال   وانتهـــــى  ل                      ربي
ـــس  ـــو يوافـــ   مـــن عـــام ال ي ـــس  مـــن ســـن   20.  وه ـــان ر ـــى                571 بري ـــن عب ـــال أب م  و 

 هللا عنهما  ن المولد كان فى عام ال يس  .
 هللا عهللاي  وسهللام  كيير  وهى تدل عهللاى شرف   ،  وأسماء رسول هللا اهللاى 
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ـــ  ـــد ســـمى ب ـــد  و  ـــى القـــركن  ،  وأحم ـــ  ف ـــد ســـمى ب ـــد و  ـــا األســـماء محم ـــى  وأشـــهر تهللا                 ف
                     ن يـــــس  ، وأحيـــــد  ،  و ـــــد ســـــمى بـــــ  فـــــى التـــــورا   ، وم نـــــى أحيـــــد  أنـــــ  يحيـــــد  بنـــــا ا  

                          يتـــــ  فهـــــىفـــــى الســـــماء فمحمـــــود  ، وأمـــــا كن ســـــم لنـــــار  ، أمـــــا اانحـــــن المـــــؤمنين عـــــن 
 أبو القاسم  اهللاى هللا عهللاي  وسهللام . 

                           و ـــــــد ســـــــ س   ـــــــدع عبـــــــد الم هللاـــــــب  :  لمـــــــاذا  ســـــــمي  الوليـــــــد محمـــــــدا ولـــــــين هـــــــذا 
ألرع  ا شـــا  ا  فـــى ال ـــرب  ، فقـــال فـــى  لهـــام مـــن هللا   : أر ـــو أن يكـــون  محمـــودا  فـــى 

ـــــب ـــــد الم هللا ـــــد  ـــــا   عب ـــــ                        والســـــماء  . و  ـــــ  هللا الحـــــرام  وعـــــوذع  ودعـــــا ل ـــــدع بي  بح ي
 وكان  ينشد وهو ي و  ب   : 

  1األردان   الاالم    ال يب     هذا            أع انى      الذى             الحمــد
 أعيذع      بالبي      ذى   األركان        د   ساد   فى   المهد   عهللاى    الاهللامان       

 من    حاسد      م  رب      ال يان             حتى       أراع      بال     البنيان  
و ــــــد ت اءلــــــ   مكــــــ  بالمولــــــد  الســــــ يد الــــــذى كــــــان فــــــى عــــــام ال يــــــس  ، حيــــــب أرســــــس                           

ـــــــاد  أهـــــــس الحبشـــــــ  ـــــــس  ف ب ـــــــر األبابي ـــــــس  وكـــــــانوا   ـــــــد  ـــــــاءوا                       هللا ال ي أاـــــــحاب ال ي
ــــــين  و ــــــدان  الشــــــ راء                          ــــــا الناــــــر المب ــــــ  المشــــــرف  ، وهــــــز ذل ــــــدين ليهــــــدموا الو ب م ت

  عند ذ ف نشد ب  هم  فى هزيم  األحبا   :
                                                 

1
 ـ  ردن  على وزن ركن وهو الكم وذلك كناية عن طيب العنصر  .    



 31 

  يرام  حريمها        ديما    كان                     ب ن   مك     نها    فتنكهللاوا  عن 
 ينبى  ال اههللاين  عهللايمها    ولسو                   ى   أر عنها  ما سا س  أميرال ي  

 بس  لم  ي    ب د  ا ياب  سقيمها                    أر هم     بواستون أل ا   لم  يؤو 
ـــــى  المرا ـــــع  فـــــى                    وكـــــان  مـــــن  عـــــاد   شـــــري ا    ـــــري   أن  يـــــدف ن  ب   ـــــالهن    ل
                        الباديــــــ   لتاــــــ   أ ســــــادهم  وت اــــــ   ألســــــنتهم  ،  فوــــــان  مــــــن ســــــ اد  بنــــــى ســــــ د 
                                      أن الوليـــــد الشــــــريف استر ــــــع فــــــيهم  ،  حيــــــب دف ـــــ   بــــــ  أمــــــ  الســــــيد  كمنــــــ  بنــــــ 

 هب القرشي   لى السيد  حهللايم  الس دي   .و 
 ع                           بس   ـــــــدع عبـــــــد الم هللاـــــــب الســـــــيد  حهللايمـــــــ  حـــــــين  ـــــــاء  ت خـــــــذ ح يـــــــدو ـــــــد اســـــــتق 

ـــ   ـــا اســـما  و   ال ـــال  :  م ـــى ســـ د  ،    ـــرأ  مـــن بن ـــ  ام ـــ   و  فقال ـــال لهـــا  : مـــن أن               فق
 حهللايم  ، فتبسم و ال ب  ب  ، س د وحهللام فيهما  خير الدهر وعز األبد  .

 ول  : وكان  حهللايم  تر ا  وتق 
 وأعهللا     لى  ال ال   وأر                          يارب    ذ    أع يت     ف بق   

 وادحع  أبا يس ال دا  بحق                             
 وتحكى  حهللايم   من برك  الوليد  الر يع  فتقول  :  
ــــ   أذى    ــــزل  ب ــــى أن أحــــدهم   ذا  ن ــــوب  حت ــــى  القهللا ــــ   ف ــــى  هللا  محبت ــــى   ســــدع ألق                  ف

ــــــى  مو ــــــعأخــــــذ  ك ــــــ  اــــــهللاى هللا                      ألذى فيبــــــرأ بــــــ ذن   عهللايــــــ   وســــــهللام  ، في ــــــ ها  عهللا
  الى  ومن نزل ب   ر فى عيني   مس  عهللايهما  بك   اهللاى هللا عهللاي  وسهللام  فيبرأ تهللا 
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                               ذون بــــــــ ذن هللا ت ــــــــالى  ، وكــــــــذلا  ذا اعتــــــــس لهــــــــم ب يــــــــر أو شــــــــا   أو فــــــــرن في خــــــــ
ـــــى ـــــ  أو عهللا ـــــى مو ـــــع األذى من ـــــ  وســـــهللام  ،  فيمـــــرون بهـــــا عهللا ـــــدع  ،  اـــــهللاى هللا عهللاي                         بي
                        كهللاـــــ  فيبـــــرأ بـــــ ذن هللا  عـــــز و ـــــس   ،  ولقـــــد  كـــــان يمـــــن   ـــــرف الشـــــا  لهللاقـــــوم  فتحهللاـــــب

 .   2وابوحا  1ا بو 
                            ببركتــــــــــ   ، اــــــــــهللاى هللا عهللايــــــــــ  وســــــــــهللام  ال شــــــــــب ف عشــــــــــبو الــــــــــ   :  أنبــــــــــ  هللا

 الوادى  . 
ــــــــ  حهللايمــــــــ  تســــــــاعد ــــــــال لهــــــــا أي ــــــــا الشــــــــماء وهــــــــى أبن ــــــــ  الشــــــــيماء  ، ويق                                      وكان

 أمها فى ح انت   ، وكان  تقول وهى تر ا   : 
 وعمى     ولين   من   نسس   أبى               ى  هـذا   أخ    لى   لم   تهللادع   أم  
 تنمى     الهللاهم     فيما      ف نم                 م       م     ل    و  خ  م     من      فديت     
 كما  كان   تقول  :   
 وأمردا     ياف ا       أراع    حتى                أب    أخا    محمدا     ربنا      يا   
 واوب    أعادي     م ا    والحــدا               مسودا        سيدا         أراع    م  ي 

 وأع ي    عزا   يدوم   أبدا                                  
                                                 

1
 الصبور ، ما يشرب بالعشى .الغبوق بوزن  - 
2

 ـ  الصبوح  بوزن  الصبور   ، ما يشرب فى الصباح  .    
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ــــــــين ــــــــ  الاــــــــال  والســــــــالم  ، فرب ــــــــ  ب ــــــــى شــــــــ ن  عهللاي ــــــــر  ف ــــــــرى م ــــــــد  ــــــــال فو                                و 
                        عهللاــــى كيـــــر  حمــــد النــــان لـــــ   ،  وبــــين اســـــم أبيــــ  عبـــــد هللا  ، أســــما   ال ميهللاــــ  الدالـــــ

              و ــــد  امــــ   الرســــال  المحمديــــ   عهللاــــى الــــدعو   لــــى توحيــــد  هللا  ، وبــــين اســــم أمــــ  كمنــــ   
نمــــــا كــــــان حربــــــ    ــــــرار                                  ورســـــال  ابنهــــــا   امــــــ  عهللاــــــى الســــــالم وتحيتهــــــا الســــــالم  ،  وا 
ـــــ   ،  و بيهللاتهـــــا بنـــــى ســـــ د  ،  وابنتهـــــا  ـــــن والســـــالم  ، وبـــــين اســـــم مر ـــــ ت  حهللايم                    األم
ـــــــا ـــــــس ذل ـــــــ تى ك ـــــــ     يت ـــــــرا   هللا ـــــــن  ،  وأخي ـــــــ  أم أيم ـــــــين اســـــــم  اريت                           الشـــــــماء  ، وب

ـــــ  مـــــن كـــــس   وان ـــــى أحا ـــــ  ب ـــــ  هللا  الت نمـــــا  هـــــى  عناي ـــــ   ماـــــدا اماـــــادف   ،  وا                      ب
 لقول  ت الى ) ف نا ب عيننا  (  اهللاوا  هللا وسالم  عهللاي   . 

                           و ـــــــــد  تحهللاـــــــــى اـــــــــهللاوا  هللا وســـــــــالم  عهللايـــــــــ  مـــــــــن حدايتـــــــــ  بمكـــــــــارم األخـــــــــالن  ،   
                         ن    لـــى لهـــو  الاـــبا ول ـــب الشـــباب  ،  ولـــم تســـتهوع  وبـــاين أترابـــ  فـــى نشـــ ت   ، فهللاـــم ي ـــ

             الشــــهوا   ، بــــس  شــــب  ــــاهرا  م هــــرا  ،   تزينــــ   ا ســــتقام   فــــى أتــــم اــــورها  وأعهللاــــى
             ممهـــــا  ، فتحهللاـــــى  بالاـــــدن  واألمانـــــ   والحيـــــاء  والســـــخاء  والتوكـــــس  والر ـــــا  والـــــذكر

ــــــم  والاــــــبر  وال  ــــــو  والاــــــ   والتوا ــــــع                    الو ــــــاروالرأفــــــ  والســــــكين   و  والشــــــكر  والحهللا
ـــــــ  والخشـــــــوف  والخـــــــو    وا نكســـــــار والشـــــــ اع   والن ـــــــد  ـــــــدعاءوالهيب                    والر ـــــــاء  وال

              والبكــــاء  وال بــــاد   وال هــــاد والحــــ   ،  وي مــــع تهللاــــا الاــــ ا  عهللاــــى كيرتهــــا  ولــــ  ت ــــالى 
نا ل هللاى خهللا  ع يم  (  .  ) وا 

 بـراهيم    ودعــو     وسـالم  عهللايــ  متحـديا  بن مــ  ربـ   :   أنــا دعـو  أبــى ويقـول اــهللاوا  هللا 
 أبي  ورد  ت ايال فى سور  اليقر  حيب يحكى هللا 
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ســـــــماعيس  ـــــــ  وا  ـــــــراهيم القواعـــــــد مـــــــن البي ذ يرفـــــــع  ب ـــــــريم  )  وا  ـــــــ  الو                                     أمرهـــــــا  فـــــــى  ول
ــــــيم ــــــ  الســــــميع ال هللا ــــــا أن ــــــا  ن ــــــس من ــــــا تقب ــــــن  ربن ــــــا وم ــــــا مســــــهللامين ل ــــــا وا  هللان                                  ربن

ـــــرحيم    ـــــا  نـــــا أنـــــ  التـــــواب ال ـــــا منـــــا ســـــكنا وتـــــب عهللاين                        ذريتنـــــا أمـــــ  مســـــهللام   لـــــا وأرن
ــــــاب والحكمــــــ   ــــــا وي هللامهــــــم الوت ــــــوا عهللاــــــيهم كيات ــــــب فهــــــم رســــــو  مــــــنهم  يتهللا ــــــا واب                         ربن

 ا أن  ال زيز الحكيم  (  . ويزكيهم   ن
                            ويقــــــــول اــــــــهللاوا   هللا وســــــــالم   عهللايــــــــ  مــــــــر  أخــــــــرى  :     ن هللا ااــــــــ  ى كنانــــــــ  

ـــــد  ســـــماعيس    ى  ريشـــــا مـــــن كنانـــــ  وااـــــ  ى مـــــن  ـــــري  بنـــــى هاشـــــم                           وااـــــمـــــن ول
 ر     واا  انى من بنى هاشم  ، ف نا خيار من خيار من خيا

 
 . أيها األحباب  : 

 
لقــــــد تحمــــــس اــــــاحب الــــــذكرى اــــــهللاى هللا عهللايــــــ  وســــــهللام مشــــــقا  ع مــــــى  فــــــى ســــــبيس                            

ـــــ  الوـــــرام                       ـــــ   ، وحماهـــــا  م ـــــ  كل هللا ، فحمـــــى دعـــــو  ا ســـــالم فـــــى األرع  بن ســـــ  ومال
ـــــ  لوـــــنه ـــــ                        وأاـــــحاب  األعـــــالم ،  و ـــــد كـــــانوا أول األمـــــر  هللا ـــــنهم الذل ـــــوا فـــــى دي ـــــم يقبهللا م ل

ـــــــور   ، واـــــــبروا واـــــــابروا                         ـــــــ  المن ـــــــى المدين ـــــــم  ل ـــــــى الحبشـــــــ  ي ـــــــدينهم  ل فهـــــــا روا ب
 وراب وا حتى دان  لهم األرع فى المشارن والماارب  . 

                     ولقــــــــد تانــــــــى ركــــــــب المهــــــــا رين  لــــــــى الحبشــــــــ  ،  وهــــــــم يق  ــــــــو ال يــــــــافى والق ــــــــار   
 ى حراوا عهللايها حراهم عهللاى أرواحهم بس توي برون البحار  ،  فرارا  بال قيد   ال
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              أشــــد  ،  فبمــــاذا تانــــى  حــــاديهم  فــــى ذلــــا الركــــب المــــؤمن  ،  أنــــ  كــــان يقــــول  باــــوت  
 الش ى الذى هون عهللايهم  الت حي  مع ع مها  : 

 فرا هم   ا ب            ألو ان     األهس  وا                    
 القهللاب      فداؤع                ا يمان        لون                     
 الرب     فهللايقبس               واألبدان   والرو                     

 فهللايقبس الرب                                         
ـــــــــف اـــــــــور هللا الاـــــــــح ـــــــــم أن ـــــــــروا كي ـــــــــىي ـــــــــى حـــــــــربهم وســـــــــهللامهم ف ـــــــــرام ف                                اب  الو

                                كتابــــــــ  الخالــــــــد  ذ يقــــــــول ت ــــــــالى فــــــــى ســــــــور  ل ــــــــت   ) محمــــــــد رســــــــول هللا والــــــــذين
ـــــون  ف ـــــال مـــــن ـــــا ســـــ دا يبتا ـــــراهم رك  ـــــنهم  ت ـــــار  رحمـــــاء بي ـــــى الو                           م ـــــ  أشـــــداء عهللا

ــــــانوا هللا ور ــــــو  ــــــف  ك ــــــتم  كي ــــــر الســــــ ود  ( أرأي ــــــى و ــــــوههم  مــــــن أي                               انا ســــــيماههم  ف
أســــودا  عهللاــــى األعــــداء  ورحمــــ  عهللاــــى األاــــد اء  وعبــــادا فــــى  ــــو  الهللايــــس  البهــــيم حتــــى                              

ـــــــال    ـــــــى ســـــــور  األن  ـــــــالى ف ـــــــول ت  ـــــــوب  . ويق ـــــــن  شـــــــران القهللا                                  اســـــــتنار  و ـــــــوههم  م
ـــــــذين كمنـــــــوا وهـــــــا روا و اهـــــــدوا فـــــــى                                     منوهـــــــا  ب  ـــــــس  المهـــــــا رين واألناـــــــار  )  وال

ـــــــــر                              ـــــــــم ما  ـــــــــا له ـــــــــون  حق ـــــــــا هـــــــــم المؤمن ـــــــــذين كوو وناـــــــــروا  أول  ســـــــــبيس هللا وال
 ورزن كريم  (  . 

ـــــــرون أ ـــــــا ت ـــــــن ذل ـــــــم تاـــــــحبها                             وم ـــــــال  ي ـــــــ  تق ـــــــين كهللام ـــــــان ل يهـــــــا األعـــــــزاء أن ا يم
نما ا يمان يق   فوار   ياش   ، وت حيا  يتهللاو ب  ها ب  ا    دع  واستوان   ، وا 
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                    نـــــ  عمـــــس دا ـــــب   ينـــــى  و  ي تـــــر  ، وشـــــ هللا  متقـــــد  فـــــال   هللاـــــ  و  بخـــــس و   ـــــبن  ،  
                    ، ورحمــــــ   كاســــــح  كال وفــــــان  الــــــذى يقهــــــر مــــــا ي تر ــــــ  وهــــــو يزخــــــر  ،   تن  ــــــل  

 وحيا هللا فهللايسو  ا سالم    بال  ذ يقول  : 
 ال المينـــا    اتحاد    يتم  ب              نورا       التوحيد   أعد   من   مشرن  

 دفينا    ت ي    محتبسا      فويف           وأن   ال  ر    فى   روع   الم الى   
 الخامهللاينا     تحمس    بار      و            شذاع        فاحمس     نسيم          وأن 

 حاينا       وا     من ذر     بال           شمسا      ا يمان     ش هللا       وأرسس 
 ا الهتون يم ر    الايب  ومزنا                مو ا      ال وفان    فى    م      وكن 

 وحين يقول  فى    ف  رو  ا سالم   : 
 ولم   تب    ال زا م   فى   اشت ال               خمول        أدرك        الت كير    أرى  

  ير  سحر               و   نور    ب س    من     المقال  من   وع كــم    وأاب   
 س         وفور              ولون      ين      تهللاقين    الازالى   وعند        النان      فهللا

 و هللا         األذان       بكس     أرع               ولون   أين    او    من   بالل  
 اد      خالى  ب  منا ركم     عهللا       فى     كس      و              ومس دا     من    ال   

 
  أيها األعزاء  : 

 
أيـر  رسـول  اء لمسهللامين حراهم  عهللاى  ا ت ن المسهللامين  األوا س   نما  ميزهم  عن  سا ر  ا  

 سسى  ب   ، وكان زم   اهللابا    ي س  و  يقهللا ومحاوت   والت 
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ب  األعــداء  فحــاربوا  ،  بــس يــزداد  عهللاــى  األيــام  شــد   و ــو   ،   ــام  ليهللاــ   فقــاموا  ،  وحــار 
فسالموا  ،  ورحم  اليتيم  فرحموع  ، وواسى  المااب  فواسـوع  ،  وعـاد   هس  السهللام وسالم  أ

            المــــــريع   ف ــــــادوع  ،  و ــــــال  :  المــــــؤمن  لهللامــــــؤمن كالبنيــــــان  يشــــــد  ب  ــــــ   ب  ــــــا 
                            واتحــــــدوا  ولــــــم  يختهللا ــــــوا  ، ومــــــا أحــــــو  م تم نــــــا  اليــــــوم لــــــذلا  و ــــــد   تمســــــكواسفا

ــــــــا  ــــــــذكرى  حــــــــين ت ككن ــــــــنهم  اــــــــاحب ال ــــــــد حــــــــذرنا  م                       فاست ــــــــ  نا األعــــــــداء  ،  و 
ــــــــداعى  ــــــــيكم  األمــــــــم كمــــــــا ت ــــــــداعى عهللا ــــــــاع    يوشــــــــا أن ت ــــــــذى كت ــــــــور هللا ال ــــــــال بن                                  
                    األوهللاـــــ    لـــــى   اـــــ تها  ،  ـــــالوا  ومـــــن  هللاـــــ  نحـــــن  يوم ـــــذ  يـــــا رســـــول هللا  ،   ـــــال  : 

 السيس     .   1  بس كيير ولونكم   ياء  كاياء
ـــــــى عقـــــــس ويقـــــــول شـــــــيخى  ـــــــ  فـــــــى  لهامـــــــ    ر ـــــــى هللا  2وســـــــيدى الشـــــــي    عهللا                            عن

 ال ورى الذى نقهللاناع عن  :  
 را  أن   يت خ   لوسالم      أتر ون                أاابكم      فيا   أم    ا سالم   مذا 
 واهمهللاتوا   كيار   من  هذبوا   الورى                سالم    تركتم   حدود   هللا   وهى  
  د   رى    م  الارب      بالم ي  وما              ح ار    زعمتم   ب ن   الارب  ف ر 

 أبا    الربا     هرا   وما   حرم   الزنا   
 اء   واست مر   الورى  بهو د   حهللاهللاس الا                                    

 نا   لين   فى   الارب    حكم    هللا ذا   نحن    
 تح را لو    الارب   لن   ن     تقولون                                     

                                                 
1

 ـ  الغثاء  بضم الغين  هو ما يحمله  السيل  .     
2

 .   1948مارس   سنة   24ـ  انتقل إلى   رضوان  هللا  فى     
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 أرى   الارب    لو   لهللا دل   كان    حروب   
 ال      فى     أفيا نا    وتبخترا لما                                               

 ديارنا       بالحرب      يوما        وما    هت 
 و     شهر     سي ا   و    حشر      رى                                       

 الهدى     بنى     ومى    أ اموا   عهللاى     ولي  
 اليرى       لهم    حكموا   ك سال        وكانوا                                      

 فخر     حياتهم       ولم    ي  هللاوا    التقهللايد   
 وم زرا   تا ا     الهللاذا      يرتدوا       ولم                                      

 أمورهم      يحسنون      وكانوا    ر ا   
 تحقرا     لن        ومي       حقروا       و                                        

 عدوع     ياافى    من       بحر     ولين  
  ارئ    را  من    ال ون    ن       وي هللاب                                        

                            فهـــــــس  لنـــــــا مـــــــن عـــــــود   لـــــــى  م ـــــــدنا  الـــــــذى  بهللااـــــــ   أوا هللانـــــــا  ب  ـــــــس  الت ســـــــى
ــــــوريهم  هللا أألرع  و  هللاهــــــم   خهللا ــــــاء  فيهــــــا               برســــــول  هللا اــــــهللاى هللا عهللايــــــ  ســــــهللام  ،  ف

ماــدا ا  لقولــ   ت ــالى فــى ســور  النــور  ) وعــد هللا الــذين كمنــوا مــنكم وعمهللاــوا  الاــالحا   
         هم فــــــــــــى األرع كمــــــــــــا اســــــــــــتخهللاف الــــــــــــذين مــــــــــــن  ــــــــــــبهللاهم  وليمكــــــــــــنن                                نليســــــــــــتخهللا 

لهــــــم ديــــــنهم  الــــــذى  ارت ــــــى  لهــــــم وليبــــــدلنهم  مــــــن ب ــــــد خــــــوفهم  أمنــــــا  ي بــــــدوننى                             
  يشــــــــركون بــــــــى شــــــــي ا  ومــــــــن ك ــــــــر ب ــــــــد ذلــــــــا  ف ول ــــــــا  هــــــــم ال اســــــــقون                                

    وأ يموا الاال  وكتو الزكا  وأ ي وا  الرسول ل هللاوم ترحمون  (  .
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                               الهللاهــــــــم  أرز نــــــــا  ب ونــــــــا   اعتــــــــا  و اعــــــــ  رســــــــولا  حتــــــــى نهللاقــــــــاا تحــــــــ  لوا ــــــــ 
ــــــا   ــــــؤمنين  والمؤمن ــــــرى الم ــــــوم ت ــــــد  ) ي ــــــى ســــــور  الحدي ــــــيهم  ف ــــــ  ف ــــــذين   هللا ــــــع ال                          م

                       ت ـــــرى  مـــــن تحتهــــــا  نـــــا  وم اليـــــوم  هم بـــــين أيـــــديهم  وب يمـــــانهم  بشــــــرايســـــ ى نـــــور 
 خالدين  فيها  ذلا  هو ال وز ال  يم  (  .  األنهار

   .وأشكركم  عهللاى  حسن  استماعكم  والسالم عهللايكم ورحم  هللا وبركات    
 


