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محمد :هذا االسم الجميل الذي حمله ذاك اليتيم ،يولد بعد إذ مات أبوه عبد هللا ،فيسميه ج ّده بهذا االسم ،الذي لم تكن
العرب من قبل تُس ّمي به.
محمد :هذا االسم الجميل الذي تزينت به صفحات التوراة واإلنجيل والقررن  ،قرا تعرال ﴿ :الَّر يذين يتَّ يبعُرو ال َّرسُرو
يل﴾ [اْلعراف.]951:
اإل أن يج ي
النَّ يب َّي أاْلُ ِّم َّي الَّ يذي ي يجدُونهُ م أكتُوبًا يع أندهُ أم فيي التَّوأ را ية و أ ي

محمد :هذا االسم الذي نطق وب َّ
شر بره لسرا عيسر برن مرريم  قبرل إذ ولرد محمرد  ،وقبرل إذ بعر  ،قرا تعرال :
﴿وإي أذ قا يعيس ابأنُ مرأ يم  ...و ُمب ِّشرً ا يبرسُو ٍ يأأتيي يم أن ب أع يدي ا أ
س ُمهُ أحأ م ُد﴾ [الصف.]6:
محمد :هذا االسم دو غيره الذي ال يذكر اسم هللا تعال إال و ُذكر معه (ال إله إال هللا محمد رسو هللا).
محمد :هذا االسم الذي يتردد صداه مع كل نداء أذا  ،فري الصرحاري ،وعلر الجبرا  ،والهضراب ،وفرو ناطحرات
السحاب ،وعند الشواطئ ،لهجاتهم كلهم تختلف ،ولكنها تلتقي وتتقارب عند ذكر اسم محمد .
محمد :هذا االسم الذي ال يوجد في الكو اسم يحمله عدد من البشر مثله ،فهرو اْلكثرر انتشراراً وشريوعاً برين أسرماء
العالمين ،وقد هدانا هللا تعال بمحمد  من ضاللة ،وعلّمنا من جهالةّ ،
وهذبنا من سفالة.
محمد :هو الذي وضع أ َّم ة العرب عل خارطة الكو  ،وجعلهم قادة للبشر ،بعد إذ كرانوا رعراة للشراة وللبقرر ،وهرو
ّ
وأعزهم من ذلة.
الذي وحّ دهم من شتات ،وج ّمعهم من فُرقة ،ورفعهم من سقوط،
محمد :به وبه فقط دخل العرب التاريخ  ...بالقرن الذي أنز عليه ،وليس بمعلقات طرفة بن العبد ،وال عنتررة برن
شداد  ...بمعارك المجد التي خاضها أصحابه لتحرير اإلنسا  ،بدر واليرموك ،وحطين وعين جالوت ،وليس بيرو
داحس والغبراء  ...براية التوحيد التي رفعها ،وليس بالالت وال بالع ُّزى.
محمد :حمل اسمه العلماء والقادة والصالحو  ،فمحمد بن مسلمة  -فاتح الهند ،ومحمرد برن إدريرس الشرافعي  -شريخ
العلماء والفقهاء ،ومحمد الفاتح  -فاتح القسطنطينية وأوروبرا الوسرط  ،ومرن سريعيد للردنيا حالوتهرا ،ويمألهرا عردالً
بعد إذ ملئت جوراً في نخر الزما هو محمد بن عبد هللا المهدي ،وهو من ذرية محمد .
محمد :حرر العرب من عبودية اْلصنا  ،وعلمهم بعد إذ كانوا أميين﴿ ،هُو الَّ يذي بع فيي أاْلُ ِّميِّين رس ً
ُوال يم أنهُ أم ي أتلُو
رين﴾[الجمعرة ،]2:وكرانوا فري جاهليرة
عل أي يه أم نيا يت يه ويُز ِّكي يه أم ويُعلِّ ُمهُ ُم أال يكتاب و أال يح أكمة وإي أ كانُوا يم أرن قبأر ُل ل يفري ضرال ٍ ُم يب ٍ
هللا نُو ور و يكتابو ُم يب و
ين﴾[المائدة.]95:
مظلمة فأنار لهم الطريق﴿ ،ق أد جاء ُك أم يمن ي
قا تعال ﴿:إي َّ هللا ومالئيكتهُ يُصلُّو عل النَّبي ِّي يا أيُّها الَّ يذين نمنُوا صلُّوا عل أي يه وسلِّ ُموا ت أسلييماً﴾[اْلحزاب.]56:

