
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ًا، ثم جاء قوم هبم احلب مذهبا بعيد  صحابه حتى ذهبأ   عليه وسلم قلوب    اهللصىل    لقد أحرق حب ُ النبي   

الكريم  الرسول  به  جاء  ملا  وامتثال  باتباع  عمليا  واقعا  ويتجسد  القلوب  خيالط  من حب  احلب  ىل إ   ،بدلوا 

 .ترتك اثرا يف القلبن أدون  اللسان تتجاوز   دعوى حب ل 

 . حبةى املعوا يف دقكون صادت ل  بلحمك ودمك، بكل ذراتك وان خيتلط حبه  اهللل رسوحتب   عليك أن

أيام    هاو األولهي  ربيٍع  وحت  شهر  ثناياهتطوى  يف  النبوي  ذ  امل  املولد  بني التي  كرى  احلرب  فيها  تشتد 

   .الفتلالح   واملانعنياملجيزين 

وأكد لنا أننا إن  ،  هيأيدينا قائمة من الوصايا واألوامر والنوا  سلم وقد وضع بني صىل اهلل عليه و نا  ترك  لقد  

 . عن هذه األمة ن اهلل سبحانه وتعاىل لن يتخلإ ف، اتبعنا هذه الوصايا 

 وقد   اب األرضرحم  خلف يمأل اليو  ، خلف من بعدهم الرعيل األول صىل اهلل عليه وسلم ولام رحل  ف 

بالكثري   القيام  عليه وسلم،  اممتكاسلوا عن  اهلل  به صىل  بقية  ا هنى عنهبالكثري ممواستهانوا    قد أوىص  إل   ،

 . ن طيبة صاحلة ل خيلو منها زمان أو مكا

ال ، أي ليطردن رج((رجاٌل عن حويض كام يذاد البعري الضال  أل ليذادن  )) الصالة والسالم:عليه    قال لنا

تدر))حويضعن   ل  إنك  فُيقال  هلم  أل  هلم  أل  فسحقًا فأقول  فسحقًا  فأقول  بعدك  من  بدلوا  كم  ي 

 .  (( فسحقا

وسلم:   قال عليه  اهلل  أ   ل )) صىل  حتى  يؤمن  أمجعنيحدكم  والناس  وولده  ماله  من  إليه  أحب  ،  ((أكون 

أفئدتنا    ه سمعنا كالم صىل اهلل عليه وسلم فجعلنا أفئدتنا أوعيًة ملحبة كل يشء إل حمبة رسول اهلل، جعلنا 

احلب ل اهلل  بكل معانيها إل أن تكون هذه األفئدة أوعيًة حلب رسواألهواء  وشهوات  لا ة سائر  أوعية ملحب

 . احلقيقي 

 وسلم. لرسول اهلل صىل اهلل عليه  نكتبهاملديح الذي وهذه املناسبة املوسمية إىل اخلطابات نتسابق يف ثم 

 : مقلت لك   لقد  يتك هبا؟من الوصايا التي أوصتتغنى به ختيل أن املصطفى سيقول أين هذا املديح الذي  



 

 

 تركتكم عىل بيضاء نقية ظاهرها كباطنها ل يزيغ عنها إل هالك، ملاذا زغتم عنها؟ ملاذا ابتعدتم عنها؟      

البأساء  الصرب عىل  نموذج  نفيس  من  أريتكم  اجللقد  عانيت  لقد  وال  وع،  الوطن، رضبت   غربة عن والفقر 

 يب يف يشء من ذلك؟  . فأين الذين اقتدوا لكم ذلك مثاًل يف شخيص

 ! لك عامرة قلوبنا بحبهذونحن نرسل التهنئة الشكلية بعيد ميالده زاعمني ب  شعر باخلجلعلينا أن ن

نحن أشعر    نا حالو  -من سار عىل هنجهمو أصحاب رسول اهلل  -قارن بني واقع ذلك الرعيل األولنعندما  

 .  عاراً بأن علينا أن نلطم وجوهنا خزيًا و

عليه    ولد  اهلل  األ  وسلم صىل  ربيع  شهر  قطعاً يف  )يق  ول  يف  به، وم  الي (13-12-11-8-3ل  جمزوم    غري 

ن  شهر رمضا  أواخر  حقيقة يف حي و ال حتى أتاه ؤيا صاحلة وبقي عىل هذه احلال ستة أشهركر  حيوه الوجاء

الفعىل هذا    غار حراءيف   ربيع األ  وحييكون بداية  املدينة يف، وق وليف شهر  ه اوتوف ،  ول شهر ربيع األ  دم 

وم تويف ي أنه    قياإلمام العراكر  ذ  ين عرش من شهر ربيع، فقدو الثاعرش أيف احلادي    وليف شهر ربيع األ  اىلعت

 .( ليال -ظهرية  –ى ضح وقت وفاته )اخلالف يفل وحص عًا،قط  ولاأل  األحد احلادي عرش من شهر ربيع

   .مولده  ألوىل بيوما   الثالثةرون قالول أهل  وسلمصىل اهلل عليه حيتفل ومل 

بصيام وقد خص   اإلثنني  يوم  وسلم  عليه  اهلل  وسلم   صىل  عليه  اهلل  فيه صىل  وبعث  فيه  ولد  يوما    ،كونه 

ومولده نعمة عظيمة فصامه كام صام يوم عاشوراء ألنه يوم نجى اهلل فيه موسى صىل اهلل عليه وسلم من  

   عم به عىل موسى وقومه.وأن  فرعون وجنوده

اعياد  وميون العبيديون الذين كفرهم أهل العلم صىل اهلل عليه وسلم هم الفاط وأول من احتفل بيوم مولده

    تدع يف دين اهلل تعاىل.ها فقد اب فمن زاد علي، املسلمني املرشوعة معروفة معلومة عيد الفطر وعيد األضحى 

اإليامن حمبته صىل   عليه وسلمومن عالمات صدق  الناس عن  ،  اهلل  فيه  أدبر  نعيش يف زمن  سريته  ونحن 

فوجب عىل اآلباء تربية أبنائهم عىل حمبته صىل اهلل عليه وسلم ول يمكن حمبته إل  ،  ومعرفة أحواله وشامئله

 : أصناف لرشيف عىل أربعة الناس من قضية املولد النبوي ا لذلك نختم ونقول.  بمعرفته ومعرفة أخباره

 وهؤلء مبتدعة. ى ضحالوصنف جعلوه عيدا كعيدي الفطر -1

بيوم   احتفلتيوم مولده هو يوم وفاته فاجتمع الفرح واحلزن فذهب احلزن بالفرح فإن أنا    : قالواصنف  -2

 موته فأين أنا من حمبته؟ 

       



 

 

 

يكون هذا الشهر شهر حديث عنه    لفلامذا    قوم قالوا جهل الناس قدره ومكانته،  وهتجم عليه األراذل-3

   من املباحات   وعن سريته، مع عدم اعتقاد أنه عيد فلعله يكون

بيوم مولده ومبعثه   لكن ل اثنني  يوم  األمة كل  السنة فلامذا ل حتتفل  به يوما واحدا يف  أن نحتفل  بنا  يليق 

 لكن عىل طريقته صىل اهلل عليه وسلم فهو يوم ترفع فيه األعامل. 

يفع-٤ السالم  صنف  عليه  عيسى  بميالد  احتفلوا  الذين  بالنصارى  تشبها  خطرلونه  عىل    عظيم   وهؤلء 

 ))من تشبه بقوم فهو منهم((

 

 د هلل رب العاملني واحلم 

 

 

 

 

 

 

 


