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  (صلى اهلل عليه وسلم) الرمحة نيب 
  كما جيب أن نعرفه

ِْ ا َلددني َرَ َمدد     } :الكددم    كتنيبدد  يف القنيئدد  العددني ،   رب هلل احلمدد            َوَمددني ْرَرَلدداكََني

ُُ ال َشدم ْ  ْلد ُ    {ِلاكَعنيْلِمَ، ح نبيد  )لداا اهلل يايد      امتد      وْرشهُ  رَن اْل الَ  ا اَل اهلُل و دَ 

ُُُاد ع َيِيدي ع   }  قنيئا ني:  ولا ( يف حمك  التَز     وْرشدهُ  رنَّ لديَ نني ونبيََّدني     {َوا نَّْ  ْلَعْادا 

ََدنيَاُ  الَِّبديَِّ،       : )حممً ا َيبُ ُ ورلوُلُ    القنيئ  ََدَ  اهلِل ِيد  ُراِّ الكِكَتدنيِب ْل َوا نَّ آَدَا  ا نِّد  ِي

ََدنيَرِة يِ   ْلُمَََجِ ٌل ِي  ِطيََِتِ  ِِيَ  َوِب يَسدا ْقَوَمدُ       َوَلُأَنبُِّئُكَ  ِبَتأكو     َذِلْ   َدَيَوِة ْرِب  ا َبدَما

ََِلْ  َادَمه ُرمََّهدنيُت         َّدنيا   َوْكد َََت ْلدُ  ُقُودوُر ال َََهني ُنوٌر ْرَضدني ََُمَج ِم َوُرَؤَ ني ُرمِّ  اَلِت  َرْرَت ْرنَُّ  

َْ َادِبَعُه َ   (الَِّبيَِّ، َلْاَواُت اهلِل َيْاَيه َ  ِك يْاي  ويْاا آِلِ  ولحِبِ    وَمد  الَاُه َّ َل ِّ ولاَِّ  وبنير 

 ْ  . بإ سنينع اْلا  وا  ال ِّ 

 :   وبعد       

ا سدامون بدَكمه مديسد لدي نني       حيتفد  مدْ كد  يدنيا    مع مق ا شدهم ربيدع الول  ي     

لد  )لداا اهلل      واعييًمدني   وادوقًاا   والسل دني   رلول اهلل )لاا اهلل يايد  ولدا ( حم حمًبد      

ياي  ولدا (   واًن مدْ رولدل الوالبدنيت   ورقدوه شدواِ  اأبد    رن نعدًم  الَدني           

بسددي نني رلددول اهلل )لدداا اهلل يايدد  ولددا ( حم ذلدد  رًن بعددو الَددني  ال  عميددون الددًَ     

)لاا اهلل يايد  ولدا ( ا عميد  الدي اايد  بد    واتَنيلدُل مدع مكنينتد  )لداا اهلل يايد             

رن  كون    ثَني يْ الَ  )لاا اهلل ياي  ولدا (   ومدني رمجد  رن     ولا (   ومني رمج 

َْ ْرَلدَ ُ    }اكون الب ا   مع  د    القدمآن الكدم   يَد  )لداا اهلل يايد  ولدا (           َوَمد

َْ الَاِ  َ ِ  ًثني َْ الَاِ  ِقيا نيَوَم}  {ِم  . {َْ ْرَلَ ُ  ِم
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ولا (    ًثني كنيشف ني يْ    القمآن الكم   يْ الَ  )لاا اهلل ياي  لق  حت     

 المةم      يهو ن  )لاا اهلل ياي  ولا ( مْ لوانل  ينيا  مكنينت  ورُسق  وكثاع

َْ ْرَنُفِسُكَ  َيز  ٌز َيْاَيِ  َمني َيَِتَُّ  َ م  ٌص }:  ي   قول احل  لبحنين  ََُكَ  َرُلوٌل ِم ْلْقَ  َلني

َُوٌ  َرِ يٌ  َََت ْلُهَ  َوْلَو }: لبحنين    و قول{َيْاَيُكَ  ِبنيلكُمَؤِمََِ، َر َْ الَاِ  ِل ْيِبَمني َرَ َمٍ  ِم

َُِ  ِي  الكْأَمم   ََُهَ  َواَلَتَغِفَم ْلُهَ  َوَشنيو َر َْ َ َوِلْ  ْينيَيُف َي ُكَََت ْييًّني ْغِايْظ الكْقاكِل ْلنيَنْفضُّوا ِم

َواَيْاُموا }: لبحنين   و قول  {َتَوكِِّاَ،ْيإ َذا َيَزَمَت ْيَتَوَكَ  َيْاا الَاِ  ا نَّ الَاَ  ُ ِحلُّ الكُم

َّ الَاَ  َ بََّل ا ْلَيُكُ   َْ الكْأَمم  ْلَعَِتَُّ  َوْلِك ْرنَّ ِييُكَ  َرُلوَل الَاِ  ْلَو ُ ِطيُعُكَ  ِي  ْكِثاع ِم

َُ ا ْلَيُكُ  الكُكفكَم َوالكُفُسوَ   َوَز َََُّ  ِي الكإ مَينيَن  ُُِ  ُقُاوِبُكَ  َوْكمَّ َوالكِعَوَينيَن ُروْلِئْ  

 .{المَّاِشُ وَن

ولق  رك  القمآن الكم   رن رةم  الَ  )لاا اهلل ياي  ولا ( مل اكْ ُنيل          

ب  ان المةم  الي امتأل بهني قال الَ  )لاا اهلل ياي  ولا (  حمبني ؤمَ، يحسل 

واإلنس واجلْ   ب  مشات ا ؤمْ والكنييم   والرب والفنيلم   والطنيئع والعنيل    

ومجيع ا َاوقنيت   يق  باغت رةمت  )لاا اهلل ياي  ولا (   ًّا  فو  ك  

توورات   يكنين )لاا اهلل ياي  ولا (  عفو يمْ ظام    و عط  مْ  مم    و و  ال

ِْ }مْ قطع    وحيسْ اىل مْ رلنيَ الي    ويف ذل   قول احل  لبحنين :  َوَمني ْرَرَلاكََني

   وال ردل ياا ذل  ممني      وا الطنيئف   والَي كنين رشً  {َرَ َم   ِلاكَعنيْلِمَ،ا َلني 

ال نيا لعوب  ياا الَ  )لاا اهلل ياي  ولا (   يق  كَب  رِ  الطنيئف اىل احل  

الَي   ا بأم، و   السمنيَ لرب   )ياي  السسا( رن  َزل بأمم مْ رب  )يز ول ( 

رلول اهلل )لاا اهلل ياي  ولا ( يف رن ُ وقع به     اجلبنيل ُمستأمًماْاومع  َم

ََم َجالعَاب  وجييل المةم  ا ه اة )لاا اهلل ياي  ولا ( قنيئا ني: )  َبَ  ْرَرُلو ْرَن ُ 
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َْ الَاُ  َْ ْرَلْسِبه َ  ِم ُُ  الَاَ  َ َعُبُ  َم ُِ اْل َوَ َ  ََم  لاا اهلل َشَيًئني(  ويَ مني قي  ل  ) ِبِ  ُ 

 َرَ َم  (. ُبِعَثُت َوا نََّمني ْلعَّنيًنني  ُرَبَعَ  ْلَ  : ادع ياا ا َمك، قنيل: )ا نِّ ( ياي  ولا 

ومل اقف مينيِم رةمت  )لاا اهلل ياي  ولا ( يَ    ود البَم ياا اُتس        

يعْ يب  اهلل بْ لعفم )رض  ب  ااسعت لتَم  احليوان والطا    حميقنيئ ِ  يحسل 

لاا اهلل ياي  ولا ( دُ   نيئط ني لمل  مْ النونير  يإذا يي  اهلل يَهمني( رن الَ  )

ًْ وذريت ييَنيُ   يأانيُ )لاا اهلل  مج    يامني رره الَ َّ )لاا اهلل ياي  ولا ( َ 

ََا  َِ َْ َربُّ  ياي  ولا ( يمسح ذيماُ يسكت  يقنيل )لاا اهلل ياي  ولا ( : )َم

الكَجَم  ؟(  يجنيَ يتا مْ النونير يقنيل: ل   ني رلول اهلل  يقنيل ل : )ْرْيْاني َاتَِّق  الَاَ  ِي  

ُِ الكَبه يَمِ  اَلِت  َم َِ َِني ْيإ نَُّ  َشْكني ا ْل َّ ْرنَّْ  ُاِجيُعُ  َِ  َوُاَ ِئُبُ (.  َاْكْ  الَاُ  ا  َّني

يب  اهلل بْ مسعود )رض  اهلل يَ ( : كَّني مع رلول  اهلل )لاا اهلل ياي  ولا (  ويْ    

ََُيَهني   يجنيَِت  َُنين    يأَُنني ْيَم يف َلْفمع   ينينطاَ  ِلحنيَلِت    يمر َني ُ مََّمة  معهني ْيَم

َْ ْيَجَع ُِ  احُلمََّمُة  يجعات ُاَعمُِّش   يجنيَ الَ َّ )لاا اهلل ياي  ولا (  يقنيل : ) َم َِ

 بولِ ِني؟ ُردُّوا ولَ ِني اليهني(. 

ني يعنيل  ومجيع ر وال  اطبيقني يمايًّرلق  كنين الَ  )لاا اهلل ياي  ولا ( بأقوال  و      

  يكنين )لاا اهلل ياي  ولا (  لامَهج المبنين  الَي ررادُ اهلل )يزو ل ( لابَم  

)رض  اهلل يَهني(   قمآنني ميَ  ياا الرض كمني ولفت  را ا ؤمَ، السي ة ينيئَ 

َْ َوُنََزُِّل}يكتنيب  )لاا اهلل ياي  ولا (  كتنيب رةم    ي   قول احل  لبحنين :   ِم

ٌَ َُِو َمني الكُقَمآن   ِاَبَينيًنني الكِكَتنيَب َيْاَيْ  َوَنزَّلكََني}  و قول لبحنين : {ِلاكُمَؤِمََِ، َوَرَ َمٌ  ِشْفني

ٍَ ِلُك ِّ ًُِ ه َشَ  َََمه َوَرَ َم   َو ود َ  د ْ المةم  والمْ والمنين  {ِلاكُمَسِاِمَ، َوُب

ني  حيقْ التعني ش السام  ب، البَم مجيًعرلس  والسسا لابَم   مجعنيَ  د ْ  ملُخ
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  دون  ُنيلو    ياا رلس انسنيني  ك  الموال الموال ك  ال منيَ   وحيفُظ ال منيَ

اجلَس   رو العم    يك  النفس افمق  ب، الَني  ياا رلني  ال  ْ   رو الاون   رو 

 ماا   وك  اليماض مونين    وك  الموال حمفوظ    وك  المنيننيت مؤداٌة لِاهني   

 وبس رًي التثَنيَات.

عم  بك  لوانل اًن الَنيظم يف  ينية الًَ  )لاا اهلل ياي  ولا ( جي  رنهني مف     

  خلا  احلسْ   والًسجني ني الّطيب ا  مبني لبا  اهلل )يز ولً ( ياي  مْ المةم  واإلنسنيني 

  يهو والب نع  الب   واجل  نع  اجل والًسمنيت الفنيضا    يهو الزوج نع  الزوج   

ُ جي  )رض   السي ة ُا الَني  لِا    وللحنيب    ولمت    ولاعني ،   يهَُ زول 

اهلل يَهني( اوف  )لاا اهلل ياي  ولا (   يتقول : )ا نَّْ  ْلَتِوُ  المَِّ َ    َوَاَحِمُ  الكْك َّ   

 َوَاككِسُل الكَمَعُ وَا   َوَاقكم ي الضََّيَف   َوُاِعُ، َيْاا َنَواِئِل الكَح ِّ(.

  )لاا اهلل ياي  ومل اكْ مينيِم المةم  واإلنسنيني  الي امتأل بهني قال الَ      

اآلُم ْ ويقط   ب  كنينت ممت ة  مع اليومي ولا ( لتقف يَ   ً  ا عنيمست 

وواضح  الثم يف التَم عنيت الي لنيَ بهني   يق  لنيَ )لاا اهلل ياي  ولا ( بَم ع  

ْر َُّهني الَّنيُ  ا نَّني  َ ني}   يُ   قول )لبحنين ( لواَ لعات البَم كاه  رمنيا اهلل )يًز ول ( 

نيُكَ   َُْاقكََنيُك  مِّْ َذْكمع َوُرنَثا َوَلَعاكََنيُكَ  ُشُعوًبني َوْقَبنيِئَ  ِلَتَعنيَرُيوا  ا نَّ ْرككَمَمُكَ  ِيََ  الَاِ  ْرَاْق

َُِبٌا   .{ا نَّ الَاَ  َيِايٌ  

وكنين مْ مينيِم َُِ ا سنيواة اكممي  )لاا اهلل ياي  ولا ( لاممرة بع  رن       

مْ ممنيرل  ردنا  قوقهني لقهم واليا  واليسا   مساوب  اإلرادة ينيشت يووًرا مْ ا

  ِ  نفسهني اور  يجنيَ بَم ع  مَحتهني احلً  يف ا اا  بع  رن كنينت  اإلنسنيني  

 والتما    واُتينير الزوج   ولع  هلني مْ التَم عنيت منيولعات هلني احلً  يف التوم  

  والعَني   بهني   و سْ    ب  لع  ريني تهني وزول  ورًُتني     وبًَتني    ني كف  هلني كمامتهني رمًّ
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َّ ْلُ  : ) جلَ     ي  قنيل الَ  )لاا اهلل ياي  ولا (اىل االتعنيم  معهني طم ق ني  َْ ُك َم

َّ َ تَّا  َْ ا ْلَيه  َّ َوْرَ َس ََُتنين  ااَّْقا الَاَ  ِييه  َََتنين  ْرَو ُر ََُواٍت ْرَو ِب َثْانيُ  َبََنيٍت ْرَو َثْانيُ  ْر

َْ الَّنير  َّ ْلُ  ِ َجنيًبني ِم َْ ُك َّ ْرَو َ ُمَت  .(َ ِب

يف شم عت  )لاا اهلل ياي  ولا ( ريق  بأمت  يف  –ر ًضني  –ومْ مينيِم اإلنسنيني      

رداَ العبنيدات   يكنين )لاا اهلل ياي  ولا ( اذا مسع بكنيَ الو  الوغا يف 

ا سج   عج  يف لسا  رةم  بنيلطف    وشفق  بأم    يكنين )لاا اهلل ياي  ولا ( 

ُُُ  ِي  الوَّْسِة َوْرَنني ُرر  ُ  ا ْطنيْلَت قول: ) ََ الوَِّب ِّ  ْيْأَاَجوَُّز ِي  ا نِّ  ْلْأَد َهني  ْيْأَلَمُع ُبْكني

َْ ُبْكنيِئِ  َْ ِش َِّة َوَلِ  ُرمِِّ  ِم (  ب  كنين )لاا اهلل ياي  ولا ( خيَا َلْسِا  ِممَّني ْرَيْاُ  ِم

َذُروِن  َمني َاَمككُتُكَ   ياي   يكنين  قول: ) ون ا  اوم رن ُ فمض يايه  مني ال  ستطيع

َِْا ٍَ ْيإ نََّمني   َََ َُِتْانيِيه َ  َيْاا ْرَنِبَينيِئه َ   ْيإ َذا ْرَمَمُاُكَ  ِب َْ ْكنيَن ْقَبْاُكَ  ِبْكَثَمِة ُلَؤاِله َ  َوا ْ  َم

ُُ ٍَ ْيَ ُيو َْ َشَ  ََُ  َمني اَلَتْطَعُتَ   َوا َذا َنَهَيُتُكَ  َي   (.ْيأكُاوا ِم

  ياا ممِّ التنير خ نسنيني  يف اإللق  ضمب الَ  )لاا اهلل ياي  ولا ( ريي  المثا      

وَُِ اإلنسنيني  الي رلكَهني اهلل )يز ول ( قال نبي  )لاا اهلل ياي  ولا ( ركرب 

دلي  ياا مسني   اإللسا   ورةمت  و سمُ   يَم ع  اإللسا ِ  شم ع  السسا   

واليسم   والمةم  بك  معنينيهني  ياَرتا   ييمني بيََني   ولَم   مْ يف الرض لاةمَني 

ُْ  ْ يف السمنيَ   يق  قنيل )لاا اهلل ياي  ولا ( : )م المَّاِ ُموَن َ َمَ ُمُهُ  المََّ َم

َِ َُِ  السََّمني ََِ  الكْأَرض  َ َمَ َمُكَ  ْر  ( .اَرَ ُموا ْر

 أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم
 *      *      * 
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 و  ُ ال شم   ل    ورشه  رنورشه  رن ال ال  اال اهلل  العني ،   رب هلل احلم       

 ولحب  آل    وبنيرِ ياي    ويااالاه  لً  ولَا يب ُ ورلول    ونبيَني حممً ا لي نني

 . رمجع،   ومْ ابعه  بإ سنين اىل  وا ال  ْ 

  إخوة اإلسالم:
والًمةم  يف شَوي  الًَ  )لاا اهلل واإلنسنيني  ال شّ  رًن مينيِم العيم  

ياي  ولا ( لتيهم واضح   لاًي   يف ررقا لورِني مع خمنيلفي    يق  ينيش الًَ  )لاا 

قنيئً ا جملتمع  تعني ش يي  ا سامون مع  -يَم لَوات يف ا   َ   -اهلل ياي  ولا ( 

نينوا غاِ  مْ رلحنيب ال  نيننيت الُمه   وياا المغ  مْ رًن غا ا سام، ك

ميثاون القاي  يف َِا اجملتمع   يإًن الًَ  )لاا اهلل ياي  ولا ( ق  رنوفه  غني   

اإلنوني    وينيماه  معنيما  انسنيني  ال افمق  ييهني ب، مسا  رو غا مسا    ينيجلميع 

َا َْلْقَ  ْكمََّمََني َبَِ  آَد{ني مْ قول اهلل )يًز ولً ( حم كنيي  احلقو  اإلنسنيني    انطسق ب  تمتع

َُْاقكََني  َْ َُِ  َيْاا ْكِثاع مِّمَّ َْ الَطيَِّبنيِت َوْيضَّاكََني ُِ  مِّ َُِ  ِي  الكَبمِّ َوالكَبَحم  َوَرَزقكََني  َوَ َماكََني

    .}َافكِضيا ني

    وحيضم جمنيلسه    و زور مم ضه  كنين )لاا اهلل ياي  ولا (  قب  ديواه و

ع ا عنيما  الي  َبغ  رن  تعنيم  بهني و واليه  يف مونيبه    و عنيماه  بأرقا رنوا

رلحنيب  ياا َِا )لاا اهلل ياي  ولا ( الَ   اربَّق  ربَنيَ اجملتمع الوا     و

َيَممعو )َرضَ  اهلُل يَهَمني( َوق   يهَا َيَب  الَاِ  َبْا َهج الَبوي مْ التعني ش السام    

 ََ َِِاِ    ْيْامَّني َلني ََِ َ ُتَ  ِلَجنير َنني   لأهلُذِبَحَت ْلُ  َشنيٌة ِي  ْر ََِ َ ُتَ  ِلَجنير َنني الكَيُهوِديِّ ؟ ْر : ْر

َ ُقوُل : )َمني َزاَل ِلَبم  ُ   (َلَاا الَاُ  َيْاَيِ  َوَلَاَ )َلِمَعُت َرُلوَل الَاِ  يإن  الكَيُهوِديِّ ؟ 

ََُت  (.ْرنَُّ  َلُيَورُِّثُ  ُ وِليَِ  ِبنيلكَجنير  َ تَّا ْظََ
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للس التعني ش السام  يف  )لاا اهلل ياي  ولا (ممني   ل ياا امليَ  ب          

ومني اجملتمع ا  ن  رن  )لاا اهلل ياي  ولا ( منيت ودري  ممِون  يَ   هودي   

اعايًمني لألم    واطبيق ني يمايًّني  ني   يو الي  اال ولا ( ذل   )لاا اهلل ياي  يع  الَ 

َلني }   مجيعني حم  يُ   قول احل ُّ )لبحنين ( :اإللسا مْ لا  ولسا ووئنيا مع الَني

  َُِ ََم ُلوُك  مِّْ ِدَ نير ُكَ  ْرن َاَبمُّو ْ  َوْلَ  ُ  َْ ْلَ  ُ ْقنيِاُاوُكَ  ِي  ال ِّ   َِ ْ  اَل َََهنيُكُ  الَاُ  َي  َ

  .{الَاَ  ُ ِحلُّ الكُمقكِسِطَ، َوُاقكِسُطوا ا ْلَيه َ   ا نَّ

نيما  مع غا اهلل ياي  ولا ( يف انسنينيت  ورةمت    و سْ اعلق  كنين الًَ  )لاا    

  ورمنوذًلني يم ً ا مل ام البَم   مثا     قول الفياسو  ا سام، رلوة وق وة 

ال نينً  "لوا " : )وال شّ  رًن التسنيمح الكرب رمنيا ايت اَ رلحنيب ال  نيننيت 

  غمل -مبعَنيُ اإلهل  التسنيمح - سد َي،الُمه   ورمنيا ارِنيلنيت وختم فنيت ال

اهلل ياي  ولا ( ا تسنيمح   يق  كنين حمم  )لاا رلول اإللسا يف نفو  ا سام،

كنينوا  عت ون ياي    ومل  تََ رلول اإللسا موقف ني لعًبني ض  كً  الَ ْ الكرب

ق  كنين متسنيحم ني   يتبع    رو مبً  ال  ي   رو بعمقا  الطم     ومني شنيب  ذل    يبنيلسًل

لف   التسنيمح ِ  ا  ه ا ميزات  -ومني زالت  -  وكنينت نيب  وابع  ا سامونرلح

حم ل : ان اسنيمح ا سا  ليس  مْ ضعفوالًسمنيت الًماقي  لا  ْ اإللسمً    ولاحً  رقو

ًْ ا سا   تسنيمح مع ايتزازُ ب  َ    ومتسك  بعقي ا ( .   ولك

يف  )لاا اهلل ياي  ولا (رلول اهلل  مني ر ولَني اىل رن نقت ي بأُس  لي نني    

لاوكَني   ومعنيمساَني   يَتحاا بنيلمةم  والمري  والا، والسمني     ورن نعنيم  الَني  

  يتتحول ا لملنيلت    وبينيًنني هل    ولَت حم نًَملا ( مبني كنين  عنيماه  ب  )لاا اهلل ياي  و

 المةم  اىل لاوِ يماً  يف  ينياَني.

 اللهم شفع فينا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( 
 ال نظمأ بعدها أبًدا. هنيئة شربة  شريفةواسقنا بيده ال
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