
بسم ا الرحمن الرحيم 

إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بال تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من
يهده ا فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل ا وحده ل شريك له، وأشهد

.أن محمداً عبده ورسوله

َ َحقا تُقَاتِِه َول تَُموتُنا إِلا َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن {  }  يَا أَييَها الاِذيَن آَمنُوا اتاقُوا اا

 }ً يَا أَييَها النااُس اتاقُوا َرباُكُم الاِذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفسو َواِحَدةو َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثا ِمْنُهَما ِرَجالً َكثِيرا
َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباً  َ الاِذي تََساَءلُوَن بِِه َواْلَْرَحاَم إِنا اا }  َونَِساًء َواتاقُوا اا

 }َ َ َوقُولُوا قَْولً َسِديداً يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اا يَا أَييَها الاِذيَن آَمنُوا اتاقُوا اا
}  َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً 

فإن أصدق الحديث كتاب ا، وخير الهدي هدي محمدو صلى ا عليه وآله وسلم، وشر: أما بعد
:المور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضللة، وكل ضللةو في النار  عباد ا 

ها نحن اولء نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا جديدا ، وهكذا تمر اليام والليالي واليام
والعوام ،وكثير منا ما زال يتقلب على فرش الغفلة ولم يستفق لحقيقة هذه الدنيا ، وان حالنا فيها
وا ل يعدوا أن يكون كحال المسافر الذي قطع مرحلة ثم جلس في وسط الطريق ينظر كم قطع

من المسافة وكم بقي له ليصل الى مبتغاه 

فما أحوجنا أيها الحباب لنجلس مع انفسنا جلسة مصارحة لننظر ماذا قدمنا خلل عام وماذا
سنقدم فيما بقي من أعمارنا ، فكثير منا يظن أنه كلما مر عام زيد في عمره ولكن وا لو تبصر

!!لعلم أنه ينقص بكل نفس يتنفسه جزء من عمره 

تأتي ذكرى بداية السنة الهجرية لتذكرنا بأعظم حادثة قلبت موازين العالم المتخبط ،وصححت له
... المسار بعد أن ُعبد غير ا تعالى وُدعي غيره سبحانه وتعالى

تأتي ذكرى بداية السنة الهجرية لتذكرنا بذلك العظيم الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى من بين
الخلق كلهم ليكون خاتم النبيين ، والقدوة العملية لكل السالكين الى ا تعالى ، أنه سيدنا ومهجة

قلوبنا محمد بن عبد ا صلى ا عليه وسلم 

تأتي ذكرى بداية السنة الهجرية لتحرك فينا وتجدد فينا مشاعر الحب والهوى لرسول ا صلى
وحِب  ا تعالى ,ا عليه وسلم الذي حبه هو جزء من اليماِن بال تعالى 

ووا ل يُقبل ايمان عبد ول دعوى حبه ل تعالى مالم يكن محبا متبعا لرسول ا صلى ا عليه
وسلم 

لن أتكلم عن حقيقة الحب لرسول ا صلى ا عليه وسلم وموقفنا منه لننا وا مقصرون
وسنطرق رؤسنا وجوهنا خجل بين يدي ا تعالى عند سؤاله لنا عن تجسيد معاني الحب لرسول

ا صلى ا عليه وسلم ورجاؤنا أن يتجاوز ا عنا وان يغفر لنا تقصيرنا 

نعم أيها الخوة لقد أحرق حب ُ النبي صلى ا عليه وسلم قلوب الكثير من اصحابه حتى ذهب



..بهم الحب مذهبا بعيداي

جاء رجل من النصار إلى رسول ا صلى ا عليه وسلم - وهو محزون - فقال له النبي صلى ا عليه وسلم 
ا ي يا فلن مالي أراك محزوناً ما فقال ا يا نبي ا شيء فكرت فيه فقال ا ي ما هو ما قال ا نحن نغدو عليك
ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك ، وغدا تُرفع مع النبيين فل نصل إليك ، فلم يرد عليه النبي - صلى ا عليه
وسلم - شيئاً فأتاه جبريل بهذه الية ا (( ومن يطع ا والرسول فأولئك مع الذين أنعم ا عليهم من النبيين . .))

فبعث النبي صلى ا عليه وسلم إليه فبشره .

إنه إنسان مشغول بمحبته لرسول ا صلى ا عليه وسلم ! وكيف يأتى هذاعلى البالا

فيارب أنت تعلم ان أعيننا لم تكتحل برؤية رسولنا الذي خلقته باعلى درجات الكمال َخلقا وُخلقا ،ولكن يارب
أنت تعلم اننا كلنا أفئدتنا وقلوبنا تتشوق اليه كما تشوق الينا 

فعن أبي هريرة رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليه وسلم أتى
السلم عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء ا بكم:المقبرة فقال

أَولسنا إخوانك يارسول اا: فقالوا! لحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا
اي(بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فََرُطهم: قال

كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك: على لحوض، فقالوا) سابقهم 
أرأيت لو أن رجل له خيل غر محجلة بين ظهراني: يارسول اا فقال

فإنهم: بلى يارسول ا، قال: قالوا. خيل ُدُهم بُُهم  أل يعرف خيلها
يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أل ليذادن

إنهم: رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أناديهم أل هلم، فيقال
...قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا

لقد بدلوا الحب من حب يخالط القلوب ويتجسد واقعا عمليا باتباع
وامتثال لما جاء به الرسول الكريم ،الى دعوى حب فارغة ل تعدوا ان

تتكرر على اللسان دون ان تترك اثرا في القلب 

نعم رسولنا يحب من أحبه واختلط حبه بلحمه ودمه وقلبه كما أحب
رسولنا أُحداً، لما عاد من غزوة تبوك صلى ا عليه وسلم ورأى جبل

احد قال هذه طابة وهذا احد جبل يحبنا ونحبه وما أحب رسولنا أُحدا
ال لن ترابه وصخوره قد اختلطت وعجنت بدماء مصعب وحمزة



وحنظلة الذي قام من حضن زوجته ملبيا لنداء ربه بالجهاد ، وانس بن
النضرالذي القى تمرات كانت في يده وقال لسعد بن معاذ واها لريح

الجنة ياسعد اني لجد ريحها دون أُحد وقاتل حتى قُتل رضي ا عنهم
اجمعين

فاذا ما اردَت ُحَب رسول ا فعليك تحبه بكل ذراتك وان يختلط حبه
بلحمك ودمك ،كما فعل هؤلء الكرام 

هذه قصص قد تكون مكررة ولكن وا يا احباب ل طريق لترقيق
قلوبنا ال بقراءة سيرته وسيرة اصحابه الكرام كما كان سلف امتنا

رضي ا عنهم يلقنون اولدهم سيرة الرسول واصحابه كما يلقنونهم
السورة من القران الكريم 

نحن بحاجة لترقيق قلوبنا وتحريك مشاعرنا وارواء قلوبنا بمشاعر
الحب الصادق للرسول الكريم، لتؤثرفينا موعظة او تحرك وجداننا اية 

لقد مللنا ومل الناس الحديث العقلي والمناقشات وحلبات الصراع
لثبات الذات بالجدال العقيم 

فالعقول مليئة بالمعلومات والحقائق لكن تحتاج لمن ينظمها ويحركها
وحديث الحب لرسول ا ينظمها ويحركها ويضبطها 

اقول ما تسمعون واستغفر ا لي ولكم 


