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 ومن سيئات أعاملنا, من هيده , ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا, نحمده ونستعينه ونستغفره,إن احلمد هللا
 اً إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدٰإلهمن يضلل اهللا فال هادي له, وأشهد أن ال  اهللا فال مضل له,
 . عبده ورسوله

﴿` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T  ﴾ ]آل عمران[. 
﴿ U T S RQ P O N M L K J I H G F E D C B A 

_ ^ ] \ [ Z YX W V ﴾ ]النساء[. 
﴿} | { z y x w v u   ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~

¯ ® ¬ « ª © ﴾ ]األحزاب[. 
 أما بعد;

ثاهتا, وكـل حمدثـة  ورش األمـور حمـد,ملسو هيلع هللا ىلص وأحسن اهلدي هدي حممد , فإن أصدق احلديث كتاب اهللا
 . وكل بدعة ضاللة,بدعة

 فإن تقو اهللا مفتاح سعادتكم ومفتاح كرامتكم فهي وصية اهللا , اتقوا ربكم حق التقو:أهيا املؤمنون
معرفـة :  أن مـن أصـول اإلسـالم−رمحكـم اهللا−لألولني واآلخرين, وإن العاقبة هلي للمتقني, ثم اعلموا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 ٰهـذهمعرفة ما هللا من حق, وإن اهللا بعث الرسل مبـرشين ومنـذرين, وخـص فإن العقول ال تستقل ب

ّ برشا من۵ واحلوض املورود, فبعثه اهللا ,صاحب املقام املحمودملسو هيلع هللا ىلص األمة بمحمد  ا, اختاره واصطفاه فلـم ً
ًيكن ملكا من مالئكة السامء, وال ملكا من ملوك األرض  مـن , وهو حممد بـن عبـد اهللا بـن عبـد املطلـب,ً

يف مكة املكرمة يف عام الفيل ملا غزا أبرهة احلبشة مكة املكرمـة فأهلكـه ملسو هيلع هللا ىلص وقريش من العرب, ولد قريش 
تلك السنة لتحفظه العرب, فإن العرب كانت ملسو هيلع هللا ىلص ً وبعث عليهم طريا أبابيل, فاتفق ميالده , وجنده۵اهللا 

 .تؤرخ باحلوادث
 وابتـدأت أمـه آمنـة بنـت ,لثاين عـرشعام الفيل يف شهر ربيع األول منه يوم االثنني املسو هيلع هللا ىلص فكان مولده 

رضاعه يف بني سـعد ملسو هيلع هللا ىلص ً ثم دفعته إىل ثويبة موالة أيب هلب فأرضعته أياما, ثم استكمل ,ملسو هيلع هللا ىلصوهب رضاعه 
 وبقي معها أربع سنوات, ثم ردته بعد السنوات األربع إىل أمه فبقي معها حتى تـم لـه ,مع حليمة السعدية

 جده عبـد املطلـب فبقـي معـه ۵ مكة واملدينة, ثم كفله اهللا  فامتت أمه ودفنت باألبواء بني,ست سنوات
ً بعده عمه أبا طالب, وكان أخـا ألبيـه عبـد اهللا مـن ۵ًسنتني أيضا حتى متت له ثامن سنوات, ثم كفله اهللا 

يف مبتـد فتوتـه يف رحلتـه للتجـارة ملسو هيلع هللا ىلص  وصـحبه ,عن التوقملسو هيلع هللا ىلص األب واألم, فبقي يف كفالته حتى شب 
 الراهـب−وهي بلدة من أدنى بلدان سوريا اليوم−الشام للشام حتى بلغ برص وكـان , فرآه فيها بحري 

 يف آخر الزمان, وأوىص عمه به ۵ هو الرسول الذي يبعثه اهللا ٰهذا من علامء أهل الكتاب, فأخرب أن ًرجال
فأعجبـه ًوارتفع وخرج من بعد تاجرا إىل الشام يف مال خدجية مع غالمها ميرسة, ملسو هيلع هللا ىلص ًخريا, ثم شب النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخلقه وحاله فذكر ذلك خلدجية, فرغبت خدجية يف نكاحه فتزوجها النبي 
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ً عليـه الـوحي وبعثـه إلينـا بـشريا ۵ بالوحي عليه بعد متام أربعني سنة, فـأنزل اهللا ۵ثم اختاره اهللا 
ً وداعيا إىل اهللا بإذنه ورساجا منريا, فقام النبي ,ًونذيرا ً لديانـة اإلسـالمية بالـدعوة إىل امللـة احلنيفيـة واملسو هيلع هللا ىلص ً

 له باهلجرة, فخرج النبي ۵ثالث عرشة سنة يف مكة املكرمة آمن معه من آمن وكفر به من كفر, ثم أذن اهللا 
باجلهـاد, فـرشع سـيوف ملسو هيلع هللا ىلص ًمهاجرا إىل املدينة, وفيها أنزلت عليه بقية رشائع اإلسـالم, وأمـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

 غزاة, وبعث البعوث وجيش اجليـوش وأرسـل ًسبعا وعرشينملسو هيلع هللا ىلص اجلهاد وقمع أهل الكفر والعناد, وغزا 
ًمكة املكرمة فاحتا وهازما للرشك وأهله,ملسو هيلع هللا ىلص  عىل الكفر وأهله ودخل ۵الرسايا حتى أظهره اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص فدعا  ً

إال وقـد أد ملسو هيلع هللا ىلص بدعوة التوحيد وأقام لواء التجديد ودانت العـرب كلهـا هللا باإلسـالم, ومل يمـت النبـي 
يـوم ملسو هيلع هللا ىلص فدهلم عىل كـل خري,وحـذرهم مـن كـل رش, وكانـت وفاتـه األمانة وبلغ الرسالة ونصح للناس 

ًحيا وميتا, وملسو هيلع هللا ىلص االثنني الثاين عرش من ربيع األول من السنة احلادية عرشة للهجرة, فطاب  ًحيا وميتاملسو هيلع هللا ىلص ً ً. 
 . فاستغفروه إنه الغفور الرحيم, وأستغفر اهللا العيل العظيم يل ولكم,أقول ما تسمعون

ٰالسموات احلمد هللا رب العاملني, رب  إال اهللا ٰإلـه ورب األرض رب العـرش العظـيم, وأشـهد أن ال َّ
مـا ملسو هيلع هللا ىلص  و,ما قام القـائمونملسو هيلع هللا ىلص ما صىل املصلون, وملسو هيلع هللا ىلص ً وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ,وحده ال رشيك له

 .ما حج احلجاج واعتمر املعتمرونملسو هيلع هللا ىلص ما استغفر املستغفرون, وملسو هيلع هللا ىلص تصدق املتصدقون, و
َّاللهم َّاللهـم إنك محيد جميد, , كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم,آل حممد صل عىل حممد وعىل ّٰ ّٰ 

 . إنك محيد جميد, كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم,بارك عىل حممد وعىل آل حممد
  :أما بعد

ن هو اإليامن به وإتباعـه, فـإملسو هيلع هللا ىلص  إن احلادي األعظم والداعي األفخم ملعرفة سرية النبي :أهيا املؤمنون
وأنه رسول أرسله اهللا علينا أرسله اهللا إلينا هيدينا إىل احلق وإىل طريق ملسو هيلع هللا ىلص  كتب علينا اإليامن بمحمد ۵اهللا 

ًمستقيم فأقام احلجج املبينة وأوضح املحجة البينة ومل يرتك شيئا لنا فيه خري إال دلنا عليه, وال شيئا فيـه رش  ً
 .ملسو هيلع هللا ىلصإال حذرنا منه 

 ^ _ ` b a ﴿فقـال تعـاىل ملسو هيلع هللا ىلص  اتبـاع رسـوله  الدليل الصادق عىل حمبتـه ۵وقد جعل اهللا 
 e d c ﴾]يف حمبة اهللا واحلجة القاطعة فيها أن يتبع العبد رسول ]٣١: آل عمران وصدق الدعو ,

: ملسو هيلع هللا ىلص  فإنـه قـال,ملسو هيلع هللا ىلص  ويا حرسة ملن أعرض عن طاعته فلـم يتبعـه,ملسو هيلع هللا ىلص ًمؤمنا به ويا برش ملن اتبعهملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
 يـا رسـول :, قـالوا»ون اجلنة, كل أمتي يدخلون اجلنة, كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبىكل أمتي يدخل«
 .»من أطاعني دخل اجلنة ومن عصاين فقد أبى«:  قال? يأبىْنَوم اهللا

يف هنـارك وليلـك ورسك وجهـرك وحـضورك ملسو هيلع هللا ىلص منزلتـك مـن طاعـة النبـي  − رمحك اهللا − فاعلم
ًنه الذي جاء به فاعلم أنك من أهل اجلنة بإذن اهللا, وإن كنت مفرطا ًتابعا ديملسو هيلع هللا ىلص ًوغيبتك فإن كنت مطيعا له 

مل جيعله ملسو هيلع هللا ىلص ً ملا بعث حممدا ۵يف نصحك فإن اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فتدارك نفسك,فقد أبلغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف يشء من طاعته 
ًجبارا عتيا بل جعله  ًرءوفا رحيام وإن من رمحته بكم ورأفته ملسو هيلع هللا ىلص ً أن بني لكم طريق اجلنـة فـدعاكم إليـه ملسو هيلع هللا ىلص ً

يف ملسو هيلع هللا ىلص مروا بأمره, وانتسبوا إليه ئتنصحه, واتبعوا رشعه واملسو هيلع هللا ىلص ركم من طريق النار, فاقبلوا من نبيكم وحذ
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 .حتقيق اإليامن به, وطاعته ومتابعته
َّاللهم  َّاللهم اجعلنا برسولك مؤمنني, ّٰ  اجعلنا برسولك مؤمنني, وألمره متبعني وعـىل سـنته سـائرين ّٰ

َّاللهمًولرشعته متخذين دينا,  َّاللهـمحينا عىل اإلسـالم والـسنة وتوفنـا عـىل اإلسـالم والـسنة,  أّٰ  احفظنـا ّٰ
َّاللهـم واحفظنا باإلسالم نـائمني, , واحفظنا باإلسالم قاعدين,باإلسالم قائمني  , أحينـا عـىل خـري حـالّٰ

َّاللهمًوتوفنا عىل خري حال, واقلبنا مجيعا إىل خري مآل,   زكاها أنت  وزكها أنت خري من, آت نفوسنا تقواهاّٰ
 .وليها وموالها

َّاللهم  َّاللهم إنا نسألك اهلد والتقى والعفاف والغنى, ّٰ  وكره إلينـا ,ب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبناِّ حبّٰ
َّاللهم واجعلنا من عبادك الراشدين, ,الكفر والفسوق والعصيان َّاللهـمن املـسلمني يف دورهـم, ّمـأ ّٰ ن ّمـأ ّٰ

َّاللهم إنا نعوذ بك من رش األرشار, وكيد الفجار, َّهمّٰاللاملسلمني يف دورهم,   إنا نعوذ بك مـن رشورهـم, ّٰ
َّاللهموندرأ بك يف نحورهم,  س مهوم املهمومني, واقض الـدين عـن املـدينني, ِّ ونف, فرج كرب املكروبنيّٰ

 .وأطلق أرس املسلمني, واشف مرضنا ومرضانا ومرىض املسلمني
 .ى عن الفحشاء واملنكروأقم الصالة إن الصالة تنه


