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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أرسله خللق اهللا، وجعلنا خري أُمة أخرجت للناس، واختار لنا خري ديـن   أكرمنا خبري نيب الذياحلمد هللا 

 ،نـا اهلـادي  على نبيوالصالة والسالم  .ألوىل األلباب عز وجلَّوخري كتاب وجعلنا على خري هدى اختاره اهللا 
ـ   لَّص .ةالربي وباب حضرة القرب لرب ورسولنا مصباح العناية الربانية، رب ى اهللا عليه وعلى آلـه أهـل القُ

رب العاملني يا ،آمني .. ة، وصحبه وكل من تبعه بإحسان إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني، آمنيوالعطي.  
  :فيكم أمجعني عز وجلَّبارك اهللا  إخواين وأحبايب

كمـا   ،ليلة خري األنام يفأجرى لنا خرياً  عز وجـلَّ ألن اهللا  ،العامهذا  يفبشرى لنا أمجعني  بدء حديثي يف
حيث كان عام ميالد سـيدنا  ..)غزيـر  حيث نزل يف هذا التوقيت مطر(  عند ميالده متاماً بتمام فيأجراها للحبيب املصط

رع والضرع، والناس عام قحط وجدب للجزيرة العربية كلها، ضن املاء وهلك الز صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
جادت السماء خبري عم مجيع أحنـاء األرض حـىت أن    صلى اهللا عليه وسلمليلة ميالده  يفال يدرون ماذا يفعلون، و

فكان هذا إيذاناً بأن ميالده وبعثته خري جلميع األنام ... هر نباا بإذن را زأرض الصحراء اخضرت وأينعت وأ
بتمام، وحنن واحلمد هللا نستبشر بأن هذا العام سيكون عام خري علينا وعلى إخواننا  متاماً عز وجلَّكما وضح املوىل 

  .صلى اهللا عليه وسلمليلة ميالد سيد األولني واآلخرين  يفاملسلمني أمجعني، والدليل أن اهللا نفحنا هذا املطر 
  أسرار الذكرىأسرار الذكرى

  ؟صلى اهللا عليه وسلمملاذا حنتفل مبيالد رسول اهللا 
، وقـال  النيبهذا  ساقه اهللا إلينا على يد الذيونتذكر الفضل  النيبقرآنه أن نتذكر هذا  يفرنا ألن اهللا أم

 هـي رب؟ هـل   نعمة يا أي  ].آل عمران ١٠٣[ .﴾واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم ﴿ :حمكم اآليات القرآنية يفاهللا لنا 
 الـيت ضياء أم نعمة املاء؟ بين اهللا ووضح، ما هذه النعمـة  نعمة الصحة أم نعمة الطعام أم نعمة اهلواء أم نعمة ال

 .﴾نـا واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتـه إِخوا  ﴿ رب؟ نتذكرها يا
  ].آل عمران ١٠٣[

جعلت اإلميان يشرح  اليتذهبت الضغائن واألحقاد من النفوس، وأ اليتألفت بني القلوب، و اليتالنعمة 
  .العالقات يفأذهبت اجلفاء  اليتالقلوب بالنور، و الصدور وميأل

لـيس   الذيمجيع اجلهات بني املؤمنني واملؤمنات حىت صار األخ املؤمن  يفوطدت العالقات  اليتوالنعمة 
أخوه املؤمن يفديه بنفسه ويرتضى أن يعطيه نصـف  ! القلب أكرب نصيب يفله  ؛قريب وال نسيب وال حسيب

نعمة  هي..... فعلت كل ذلك؟  اليتما النعمة ! ماله ونصف بيته ونصف كل خري أعطاه له ربه عن طيب نفس
  .صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

بيوتنا  يفجمتمعاتنا و يف كل شئوننا شرقاً وغرباً يفلتذَّكر هذه النعمة دوماً ألن مشاكلنا  عز وجلَّودعانا اهللا 
جاء به إلينا من ربنا لنسري علـى   الذيتعامالتنا لن تحل إال إذا تذكرنا هدى نبينا  يفأسواقنا و يفعائالتنا و يفو

 ].النـور ٥٤[ ﴾وإِن تطيعوه تهتدوا ﴿ :لنا عز وجلَّيقول اهللا  كل املشاكل من بيننا، ولذلك هيحياتنا فتنت يفضوئه 
كل أمر من أمـور حياتنـا، وإذا    يفوالصراط املستقيم  ..اهتدينا إىل املنهج القومي  صلى اهللا عليه وسـلم طعناه إذا أ

 ﴾فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَو يصـيبهم عـذَاب أَلـيم    ﴿ :عز وجلَّ خالفناه يقول ربنا
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  ].النور٦٣[
ونتذكر ، جاء ا من عند اهللا اليتنتذكر القيم القرآنية  :اً عندما نتذكر رسول اهللا يوم ميالده الشريفإذ

جاء به مـن عنـد ربنـا     الذيونتذكر الشرع الشريف ، حياتنا يفا  كان عليها لنهتدي اليتاألخالق القومية 
جاء ا لنا مـن   اليتوالعلوم الربانية واألسرار القرآنية ونتذكر التعاليم اإلهلية ، به كل شئوننا عز وجلَّليصلح اهللا 

  .عز وجلَّعند اهللا 
املناسب لذاته، فكان  االحتفالكان حيتفل مبيالده بنفسه، ولكنه كان حيتفل مبيالده  صلى اهللا عليه وسلمونبينا 

ذَاك يوم ولدت : صلى اهللا عليه وسلمفقال   ؟ثننياالوسئلَ عن صومِ يومِ { :دائماً االثننييصوم يوم  صلى اهللا عليه وسلم
يهف .يهف لَيزِلَ عأُن أَو ثْتعب مويصحيح مسلم عن أىب قتادة رضي اهللا عنه( .}و.(  

  .املبارك امليمون هذا اليوم يفأنه يصومه شكراً هللا على نعمة ميالده صلوات ربه وتسليماته عليه  أي
  أفراح الروحأفراح الروح

ساقها لنا اهللا على يد  اليتبرسول اهللا كما أمرنا اهللا، بتذكر النعم والعطايا واملنن واخلصائص  فين حنتوحن
القرآن أن نفرح، بأي  يفأمرنا  عز وجلَّهذا اليوم من الفرح ألن اهللا  يف، ال مانع صلى اهللا عليه وسلمسيدنا رسول اهللا 

قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحـواْ هـو خيـر ممـا      ﴿ :رب؟ قال عز شأنه موجهاً لنا نفرح يا شيء
 ،وبـإكرام اهللا  ،وبرمحـة اهللا  ،وجهه لنا اهللا أن نفرح بفضـل اهللا  الذيفالفرح األعظم  ].يونس ٥٨[ .﴾يجمعونَ

 يفا هو الفرح الدائم، ألن الفرح به يـدوم  ، وهذصلى اهللا عليه وسلمأرسلها إلينا مع رسول اهللا  اليتوبعطاءات اهللا 
فـال  .. أو الفرح باألوالد .. أو الفرح باملكاسب .. أو الفرح باملناصب ... الدنيا ويوم الدين، أما الفرح باملال 
، لكن الفرح بفضل اهللا وبإكرامات اهللا وبعطـاءات اهللا  !فهو إذاً ال يدوم.. يدوم إال فترة حمدودة مهما طالت 

  . ومفرح يد
هلـب   من أىب جهل، ألن أبا جهل كان يؤلب قبائل قريش، لكن أبو النيبأبو هلب كان أشد حرباً على 

ميشى خلفه ويقول أنا عمه وأنـا   ،، وكلما ذهب إىل قوم يدعوهم إىل دين اهللا وإىل كتابهالنيبكان ميشى خلف 
  !!من أىب جهل النيبأعلم به منكم فال تصدقوه، فكان أشد على 

رآه أخـوه   ].املسد ١[ .﴾تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب ﴿ كتابه وأنزل بامسه سورة كاملة يفك ذكره اهللا ولذل
 أشد ألوان العذاب يفأنا : قال... ما بك؟  املنام بعد موته، فقال له يا أخي يف صلى اهللا عليه وسلم النيبالعباس عم !!

عبد اهللا  رييت ثويبة ملا ولد حممد ابن أخيألن جا: قال...  ولم؟: قال ،اثننيإال أنه يخفف عىن العذاب كل ليلة 
ذاك احلني يفرحـون بـوالدة    يفوكان العرب  –... أبشر فقد ولد ألخيك عبد اهللا غالم : جاءت إىلَّ وقالت

كل  هللا عىنوخيفف ا... فخفف اهللا عىن : ، قال...فقلت هلا أنت حرة  :قال –الغلمان ويساءون بوالدة اإلناث 
  !!.بشرتين اليتثويبة حرة لتلك البشرى  وجعلت جارييت.. فرحت مبيالد حممد  ألين!! ... ليلة اثنني دوماً 

  :رضي اهللا عنه ن ناصر الدين الدمشقيذلك يقول اإلمام اب يفو
  
  

  ـهّـاَء ذَما جرذَا كَافا    إذَا كَانَ هلَّـدخـيمِ محي الْجف اهدي تّبتو  
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  يخفَّف عنـه للسّـرورِ َألحمـدا     أَتى أَنّه في يومِ االثْنـينِ دائمـا  
هرمي كَانَ عالَّذ دببِالْع ّا الظَّنا     فَمـدّحوم ـاتما وورـرسم دمبِأَح  

  
! على التوحيد للـرمحن؟ يفرح برسول اهللا كلَّ عمره وعاش على اإلميان ومات  الذيما الظن ذا العبد 

ما اخـتلَطَ  {:قلبه فقال اهللا عليه وسلم صلىمن خالط حبه  صلى اهللا عليه وسلم النيبهذا يكون سروره أعظم، وقد بشر 
  ).نهماعن ابنِ عمر رضي اللَّه ع جامع األحاديث واملراسيل( .}حيب بِقَلْبِ عبد إِالَّ حرم اللَّه جسده علَى النار

خصـنا بـه    عز وجـلَّ كل أيامنا وأوقاتنا ألن اهللا  يفاملباركة و هذه الليايل يففعلينا أن نفرح برسول اهللا 
  .بفضائل ال نستطيع عدها

  بشارات وإكراماتبشارات وإكرامات
إىل آيـات   ني، وانظروا معـي وأعطانا فوق ما أعطى النبيني واملرسلني السابق النيبفإن اهللا أكرمنا بربكة 

كان يـدعوا اهللا دومـاً    –وكان يسمى أبو األنبياء  -اهللا إبراهيم   حتكى لنا ذلك، نيب هيو عز وجلَّ كتاب اهللا
  ].الشعراء ٨٩-٨٧[ .﴾لَا تخزِنِي يوم يبعثُونَ يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ و ﴿ :فيقول

 أيتكون ملن حياسب عالنية  –حفظنا اهللا مجيعاً من ذلك  -فضيحة، والفضيحة يوم القيامة ال أي واخلزي
ويظهر شأنه أمام اجلميع، كان سيدنا إبراهيم يطلب مـن اهللا أال  ! فيخزى ويفتضح! حياسبه اهللا أمام مجيع اخللق

 النيبفمن اهللا علينا بربكة ...  عليه وسلمصلى اهللا النيب أما حنن أُمة!! ... ب ذلكلبو األنبياء يطأ... ث له ذلك، دحي
حفظنا اهللا  ].التحـرمي  ٨[ .﴾يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّذين آمنوا معه ﴿ :وبشرنا وقال لنا... ورفع عنا ذلك ... 

سائر األمم ما قال فيه لنا وتفضيله لنا عن  عز وجلَّ، إذاً كيف يكون حسابنا؟ من خصائص اهللا من عذاب اخلزي
  ).صحيح مسلم عن أىب هريرة رضي اهللا عنه( .}نحن اآلخرونَ اَألولُونَ يوم الْقيامة{ :صلى اهللا عليه وسلم

حنن آخـر  {:وقال أيضاً! احلساب غداً يوم القيامة يفالدنيا وحنن األولون  يفالبعث  يفحنن اآلخرون  أي
هلـم قبـل    املقضـي {: رواية يفو} احملمدية؟ فنحن األولون اآلخرون أين اُألمةاألمم وأول من حياسب، يقال 

  ).سنن ابن ماجة عن ابن عباس رضي اهللا عنه( .}اخلالئق
بأحد بعدنا حىت ال  لن يأيت عز وجلَّالقرآن مساوئ وعيوب األمم السابقة ولكن اهللا  يففنحن أظهر اهللا لنا 

فيجعلنـا أول   صلى اهللا عليه وسلم النيبكرمي يكرمنا بربكة  عز وجلَّ، واهللا عز وجلَّ يعرف أحد مساوئنا وعيوبنا إال اهللا
 :صلى اهللا عليه وسلماحلساب، كيف يكون احلساب؟ يكون احلساب هلذه األمة دون سائر األمم كما قال  يفاألمم 

} هبر نم ةاميالْق موي نمؤى الْمندوجلَّي ٰى عزتح فَهكَن هلَيع عضي .وبِهبِذُن هرقَرقُولُ. فَيقُولُ: فَي؟ فَيرِفعلْ ته : أَي
رِفأَع بقَالَ. ر :موالْي ا لَكهري أَغْفإِنا، ويني الدف كلَيا عهترتس ي قَدطَٰى. فَإِنعفَي   هاتـنسيفَةَ حـحـا  . صأَمو

ومسلم عـن  الصحيحني البخاري ( .}اللّه ؤالَِء الَّذين كَذَبوا علَٰىه: رؤوسِ الْخالَئقِ بِهِم علَٰى والْمنافقُونَ فَينادٰى فَّارالْكُ
  ).ابن عمر رضي اهللا عنه

ـ !! هذا اليوم من هذه اُألمة املرحومة إال من جاهر بالكبائر يفلن يفتضح  ومل ! وتواستمر يفعلها حىت امل
 الليل ويبسط يده بالليل ليتـوب مسـيء   اهللا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء منها، مع أن عز وجلَّيتب إىل اهللا 

  !.النهار حىت تطلع الشمس من مغرا
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أرواح  هياألثر أن اهللا ملا خلق األمم و يفذلك هلذه األمة من قبل القبل، فقد روى  عز وجلَّوقد اختار اهللا 
أمـة آدم مـن   .. اكتب يا قلم  :عز وجـلَّ جسام واألشباح، وخلق القلم ليكتب أقدار األمم، وأماله اهللا قبل األ

قلم أمة نوح من أطاعين دخـل   أكتب يا: ، فكتب القلم، فقال اهللا!دخل النار أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين
، فناداه رب !أن يكتب ما كتبه لكل األمم دخل النار، واستمر حىت قال أُمة حممد، فهم القلم اجلنة ومن عصاين

، مث قال له اهللا متفضالً على هذه اُألمة وعلينـا  عز وجلَّ، فانشق القلم من هيبة اهللا !اسكت يا قلم: عز وجلَّالعزة 
عـز  عل اهللا ، ولذلك ج)األثر يفورد (  أُمةٌ مذنبةٌ ورب غفور صلى اهللا عليه وسلمأمة حممد .. قلم  اكتب يا: أمجعني
ُولَئـك   ﴿ :يقول فيها رب الربية اليتاآليات القرآنية  يفاحلساب  يفخصوصية  هلذه األمة احملمدية املرحومة وجلَّ

ي كَـانوا   الَّـذ الَّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا ونتجاوز عن سيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعـد الصـدقِ  
  ].األحقاف ١٦[ .﴾يوعدونَ

! العظمىمن أهل الشفاعة  صلى اهللا عليه وسلم؛ فجعلنا بربكته صلى اهللا عليه وسلمبرسول اهللا  عز وجلَّأكرمنا اهللا 
بل ومن اهللا علينا بـأن  ... وليس هذا فحسب ..  صلى اهللا عليه وسلميشفع لنا احلبيب : كيف ذلك؟ أبين لكم.. 

  ..للرمحة يا..بعض  يفبعضنا يشفع  جعل
 فـي ، فعز وجلَّاألمم السابقة كما وضح كتاب ربنا  يفلنا كما يشفع  صلى اهللا عليه وسلمفيشفع رسول اهللا 
 ].نسـاء ال ٤١[ .﴾فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هـؤالء شهِيدا ﴿ :األمم السابقة يقول اهللا

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُـونَ الرسـولُ    ﴿ :وفينا يقول اهللا سبحانه وتعاىل
لنـا   لَّعز وجوأطلق اهللا  ،صلى اهللا عليه وسلملنا شفاعة رسول اهللا  عز وجلَّفأوجب اهللا  ].البقرة ١٤٣[ .﴾علَيكُم شهِيدا

  .}استكْثروا من اإلخوان فَإنَّ لكُل مؤمنٍ شفَاعةً يوم الْقيامـة {:اهللا عليه وسلم صلىبعضنا حىت قال نبينا  يفالشفاعة 
)عنه اللَّه سٍ رضيعن أن هارِ يف تارخيججامع األحاديث واملراسيل. ابن الن.(  

! وإكرامـاً مـن اهللا  ! طيها له اهللا يشفع فيها فيمن يريد فضالً مـن اهللا لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة يع
  .صلى اهللا عليه وسلموخصوصية هلذه األمة بربكة رسول اهللا 

  
 


