
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 التابعنيسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه و و صل اللهم 

 يف رحاب ذكرى مولد الرسول األعظم 
سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم    

 مقدمـــة 

 وإنّـك لعلى خلـق عظـيم  

الكرمي، النيب  على  الفريد  الثناء  بقوله  إنه  الرحيم  الرؤوف  نبيه  على  عاله  ثناء هللا جل  :  إنه 
وهي شهادة    (، ويثبت هذا الثناء العلوي يف صميم الوجود..4)القلم/﴾وإنك لعلى خلق عظيم ﴿

من هللا يف ميزان هللا لعبد هللا، ومدلول اخللق العظيم هو ما هو عند هللا مما ال يبلغ إىل إدراك مداه  
ذه الكلمة العظيمة على عظمة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم تربز  أحد من العاملني وداللة ه

 من نواحي شىت:

تربز من كوهنا كلمة من هللا الكبري املتعال، يسجلها ضمري الكون، وتثبت يف كيانه، وترتدد يف 
املأل األعلى إىل ما شاء هللا. وتربز من جانب آخر من جانب اطاقة سيدان حممد صلى هللا عليه  

إن اطاقة سيدان حممد الرسول الكرمي    لتلقيها. وهو يعلم من ربه هذا، قائل هذه الكلمة.وسلم  
عليه الصالة والتسليم، لتلقى هذه الكلمة من هذا املصدر الرابين، وهو اثبت حني يتلقاها من 
عظمة   على  دليل  ذاته  هو  تضطرب،  وال  وقعها  الزكية حتت  تتأرجح شخصيته  ال  مطمئن،  ربه 

 كل دليل.   شخصيته فوق 

ولقد رويت عن عظمة خلقه يف السرية، وعلى لسان أصحابه رواايت منوعة كثرية. وكان واقع  
عنه. ولكن هذه الكلمة أعظم بداللتها من كل شيء آخر،    ي سريته أعظم شهادة من كل ما رو 

أعظم بصدورها عن العلى الكبري، وأعظم بتلقي سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم هلا وهو يعلم  
وال   ينتفخ  وال  العباد  على  يتكرب  ال  مطمئنا،  راسخا  اثبتا  بعدها  وبقائه  الكبري،  العلي  هو  من 

اللهم أحيين    »  يتعاظم وهو الذي مسع ما مسع من العلي الكبري.. وهو الذي يدعو ويلح ويقول:



مع أنه أويت مفاتيح الدنيا واآلخرة وأعطي    «  واحشرين يف زمرة املساكني  امسكينا وأمتين مسكين
ما مل يعط أحد من املرسلني. وهللا أعلم حيث جيعل رساالته وما كان إال سيدان حممد صلى هللا  
الكربى،   الكونية  عظمتها  بكل  األخرية  الرسالة  هذه  حيمل  من  هذه  نفسه  بعظمة  وسلم  عليه 

 فيكون كفئا هلا كما يكون صورة حية منها. 

رسالة من الكمال واجلمال، والعظمة والشمول، والصدق واحلق، حبيث ال حيملها  إن هذه ال
إال الرجل الذي يثين عليه هللا هذا الثناء، فتطيق شخصيته كذلك هذا الثناء يف متاسك وتوازن  

مث    وطمأنينة. العظيم  الثناء  الرسالة وحقيقة هذا  تلك  يسع حقيقة  الذي  الكبري  القلب  طمأنينة 
ك عتاب ربه له ومؤاخذته إايه على بعض تصرفاته، بذات التماسك وذات التوازن  يتلقى بعد ذل

تلك وهو يكتم من هذه شيئا وال  تلك، ال  يعلن  الطمأنينة ويعلن هذه كما  هو يف كلتا    وذات 
 احلالتني النيب الكرمي، والعبد الطائع واملبلغ األمني. 

  ذه النفس من عظمة هذه الرسالة، ن عظمة هإ إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة و 
ن احلقيقة احملمدية كاحلقيقة اإلسالمية ألبعد من مدى أي جمهر ميلكه بشر وقصارى ما ميلكه إو 

راصد لعظمة هذه احلقيقة املزدوجة أن يراها وال حيدد مداها، وأن يشري إىل مسارها الكوين دون  
 أن حيدد هذا املسار.

نه سيدان حممد وحده، هو  إى إىل هذا األفق من العظمة..  إنه سيدان حممد وحده هو الذي يرق
نه سيدان حممد وحده  إ الذي يبلغ قمة الكمال اإلنساين اجملانس لنفخة هللا يف الكيان اإلنساين.  

هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العاملية اإلنسانية، حىت تتمثل يف شخصه حية، متشي على  
إنسان.. أهاب  املقام. وهللا  إنه سيد  األرض يف  هلذا  أهل  أنه  منه  الذي علم هللا  ان حممد وحده 

أنه على خلق عظيم وأعلن يف األخرى   نه جل شأنه  أأعلم حيث جيعل رساالته وأعلن يف هذه 
وهو    ﴾  إن هللا ومالئكته يصلون على النيب ﴿وتقدست ذاته وصفاته، يصلي عليه هو ومالئكته  

 جل شأنه وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم. 
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