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 ميالد رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

      ميالد لألخالق الحسنة

 
 المولد النبوي 22/11/1891مناسبات دينية _ مغاغة في                              

 
بسمممهلل ال الممملرمي الممملريهلل والصممممد ل واللمممية والسممميم سومممي سممميدهللا وموكهللممما يسمممول ال وي مممي ال  بمممايك و  مممالي سمممي 

 -الى أن يلث ال األيض ومي سويها وب د: كل مي اقتفى ىداه وساي سوي طليقو باسو و أصصابو  وأ
                األخيقالفا ل وىو يصدثنا سي  أخياستم ت م كهلل الى  وأربائي إخواهللي  

مممييد الصسممنة و  لألخمميقالكليمممة ومممييد  لألخمميقمممييد يسممول ال صمموي ال سويممو وسمموهلل ىممو مممييد  أنوفممي الصقيقممة 
لولممفات اليميوممة لممي  ىنمماك صممفات عميوممة سمممأ سنهمما ال ممالهلل أو يواىمما التممايي  قبممل مممييد يسممول ال صمموى ال سويممو 

كممل اللممفات التممي م ممت هلليممد ال ممالهلل يقمم    ، و والملسممويي السممابقيي األهللبيمما مممي  إخواهللمموهللممايا يسمميلا سوممي يممد  إكوسمموهلل 
هلل يعممل اهاه قوممو اامد اءيماا  يسممبوهللو وييهوهللمو رينما وينمتموهللو رينمما مكتوفما أممام أخميق يسممول ال صموي ال سويمو وسمو

وي ل ون بو رينا ويلمون األاواك في طليقو ويأ ي ب  ههلل ببقية الصيواهللات وي م ها سويمو وىمو سماعد ثمهلل ب مد هلم  كومو 
ن يكمون طموأ أمملك يايسول ال ىماا موم  اليبمال وقمد أممله ال أ -ينزل عبليل سويو السيم وم و مو  اليبال ويقول :

 ويىي إااي   فمله فويف ل بههلل األفاسيل
ومو  اليبال ىاا عاىز واف ل مما أهللمت  ليمد فيقمول لمو موم  اليبمال السميم سويم  يما يسمول ال ويرممو ال وبلكا مو اهللما 

 طوأ أملك ويىي إااي   فان ائت أطبق سويههلل اكخنبيي 
مي ىاه الناريمة عبمل وفمي  روالبهاي ني في وادي  صت اليبويي ،  بيي عبويي ، ىاا مكة قلية؟.... اكخنبيي ما ىايي

 أى القلية ...  ؟ ىي فأيي ستكون ىاان اليبين ينطبقان سوي ب  هما  أن لو  ىاه النارية عبل وىي في الوسط 
ما سومميههلل اكخنممبيي اليبومميي. اكخنممبيي ىممما اليممبين ، ىمماان الومماان يصممدان مكممة كمماهللوا يسممموهلله أطبممقاممئت  إنقممال 

 اكخنبيي .
 ب ثت يرمة ولهلل اب ث هللقمة. إهللماك  -: ماها كان يد يسول ال؟  قال لو

 بالنلوي وال ااب . أو بالنقمةا ي لههلل  أواهللا لهلل ات لههلل بال ااب 
ممي يورمد ال سمبصاهللو و  مالي وىمهلل ىميك   أصميبههللب ثت يرمة ول ل ال يخلج مي بميي  إهللما اهللا ات لههلل بالخيل ال ام ،

 بصق الكفاي .  أخاهللاىهلللو  أهللواي أصيبههللكفاي لكي مي صصيح  
 ، يمدسو لهمهلل بمماها م  يدسو لهمهلل م  ولي  ىاا فقط ،قال الوههلل اىد قومي األبنا ما في ظهويىهلل مي هللوي  األعلسلبا مي 

 ؟
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ك ي وممون  هللفإهلله -يصطموه مأ هل  يوتم  لههلل ال اي سند ال يقول : رتىييهوهللو وي اهللدوه ويليدون  أهللههللبالهداية مأ 
 .، ياسيم سوي يرمة يسول ال صوى ال سويو وسوهلل 

بي ، وقممال لممو بممأ وأي مماهك ي ومممون وعما  سمميدهللا سمممل ي ممي ال سنمو  فممإهللههللبقمي يوممتم  لهممهلل ال مماي سنمد ال ؟ هلل ممهلل بقولممو 
الكمافليي ديمايا ،  ممي األيضيب ك ماي سومي  " يا سيدي يا يسول ال )هللوح سويو السيم دسا سومي قوممو فقمال وأمي أهللت
ال سممممبصاهللو  ألىوكهممممهللسومممميههلل  أهللممممت ولممممو اممممئت لممممدسوت سبممممادك وك يوممممدوا اك فمممماعلا كفممممايا " ممممايىهلل ي ممممووا  إناهللمممم  

 و  الي.......
ك يطوم  لهمهلل  ( ي وممونك ههللهللفمإيب اىمد قمومي ) سممل الماي يقمول لمو ىماا الكميم ولكنم  قومت ال يقدي وك يقمدي ، و 

 آ ونيمم منمماكل وسامممل منمماكل مممأ الييمملان ومثممل ممما يكممون سنممدك ابممي غمماوي لهممهلل ال مماي يوممتم  بممل  ، الهدايممة فقممط 
  وتم  ال اي .. رتىك   لبو  فأهللت واتيمتههلل وأهاىهللل   لبههلل  اينتكو 

لماها؟ مي فلط يرمتو صموي ال سويمو وسموهلل بنما وممي امدة امفقتو سوينما وممي  ..فلسول ال يوتم  لقومو الكفاي ال اي  
النم لا  ارممد  أميملولمال   وأمها نما ابائنماسوينما وايرمهلل بنما ممي  أامفقومي كثله سطفو ورناهللمو سوينما فاهللمو  يناإلعميل وده 

 ماها يقول لو ؟فاوقي يخاطبو 
 ىاان في الدهلليا ىما اللرما      بأو  أم فأهللتيرمت  فإها

بمل وامنمأ أي امي  ممي البمل يزسمل طفل صمغيل لكمي لمما اك وأهللايلرمني  واألم األبيمكي  وأكم األبايرهلل بنا مي  فأهللت
لمهلل  ىهلل إيماا ممأ امده م وممأ امدة عهوهمهلل  اهاىمهلللكي يسول ال مي امدة  إخواهلليويصلل ىاا الكيم يا  مني ،اكثنان 

ىميك   فمإهللههلل ك ي وممون ..   لهمهلل ال ماي ويقمول يب اغفمل لهمهلل يومتم ولكي دسا لههلل ولمي  ىكماا وفقمط بمليدأ سويههلل 
 ي   ابههلل ألهللههلل ك ي لفون.فيب عماسة ك ي لفون ايئا يا

لوكممافليي ..  رتممىلممي  يرمممة لوممميمي فقممط بممل يرمممة  –فكممان يسممول ال صمموي ال سويممو وسمموهلل يرمممة لوكممافل والممميمي 
 أىوكهممهللالممايي    هللبيهمما يهوكهمما ال فممويا فمممنههلليممو وسمموهلل . كاهللممت اكمممو التممي  غ ممسول يسممول ال صمموي ال اقمم  ؟ لممماها
المايي هللمزل فميههلل سميدهللا عبليمل بال مااب  بالطاممة وىمهلل قموم سماد وممنههلل أىوكهمهلل قوم لموط وىميك  يىهلل قوم ىود مبليح و 

سممأ  رتمىىكماا  وصمل الومي السمما  السماب ة وأبقماىهلل أن إلميعنارمو  طلف اال القلية والبيد الوي رواليها كوههلل سوي
 و : السماب ة......  قموم لموط األيض لميإوب ديي ياح عاي ساي  القليمة سومي يأسمها فنزلمت  الديكة ، أصواتالميئكة 

 إهللهمهللوا ملك البصمل يىموا "  –فمي البصمل  أغملقههللفممنههلل ممي  هللقولمو فخسمفنا بهم  " األيضفخسمفنا بهمهلل  ط "قوم سيدهللا لو 
مماك هللهايمة سماسة مما يغ م  هللبيمو  إلميىيك  القوم المايي كتم  ال سوميههلل الغملق وممنههلل وممنههلل وممنههلل ،،،، "عند مغلقون 
 ... ال سبصاهللو و  الي البي  وال ااب صبايل  سويههلل 

قبوممي ب  ممههلل  األمممهلل أىوكممتوالم مملاج قممال يممايب  اءسمملا لممما عمما  يسممول ال صمموى ال سويممو وسمموهلل قممال ك ، ففممي ليوممو 
 ؟ بأمتيفاسل  أهللتماها فبالخس  وب  ههلل بالمس  وب  ههلل بالغلق 
 ))يسول ال صوي ال سويو وسوهلل خاف سوينا((
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ممأ و ىاا كيم ممي ؟ كميم يسمول ال صموي ال سويمو وسموهلل  –يصدث لههلل اي  مي ىاا اييد أن ومي ىيك  كاليماسة ق
 أهللمتالتمي قبومي ب  مههلل  األممهللالسابقة . يقمول يمايب  لألمهلليصدث لنا مثل ما ردث  أنمأ ال .. خاي  سوينا  .. مي ؟
؟ مماها  ف مل  بمأمتيفاسمل  أهللمتبكاا فماها  أىوكتوبالليح وب  ههلل  أىوكتووب  ههلل  األيضوب  ههلل خسفت بههلل  أغلقتو

 فقال لو ال سبصاهللو و  الي "ولسوف ي طي  يب  فتل ي "لههلل؟،،، خاي  سوينا ، 
سمميدهللا ع فممل اللممادق بممي سمميدهللا سوممي  يممي  أعممابيل ممي؟  ها ل ممي . وىممو بممما رتممىسممن طي لمم  كممل المماي  ليممده كوممو 

قمال ال   مالي ليمدك "ولسموف ي طيم   :يقولموا لمو ىمو سمبط يسمول الال سنو الماي  الصسيي ي ي اءمامال ابديي بي 
فمي النماي  أمتويب  فتل ي"  ما الاي يل ي يسول ال ؟ بماها يل ي يسول ال؟ فقال : ك يل ي يسول ال ووارد مي 

 خيص ي يت  .؟ كن يبنا قال ك م هللل ي   يبنا ي طيو إلي ان يقول لو في الناي  أمتو،، كي  يل ي ووارد مي 
خمما المماي  ليممده رتممى  ل ممي  لممال  كممل وارممد مممي األهللبيمما  لممو اممفاسة لكممي  ، ىمماا م نممي ولسمموف ي طيمم  يبمم  فتل ممي

مثمل القلمل  وق  وعهنهلل  لمي بنملي كالقلمل امليىا سماليالكل افاستو مصدودة ف ند بد  وقوف الخيئق في ايض الم
  لي الناس والناس يقفون في فزأ وفي خوف.

يماىبون ؟ ويقولموا هللماى   أيي ولكي اهىبوا إلي هللوح سويو السيم . ياىبوا إلي هللوح   ال خولنا يقول اهللا ك اقدي، ولكي
 إبملاىيهلل ألميسويمو السميم فيماىبوا  إبلاىيهللاهىبمواك اقمدي  ..لسمت لهما اهللما: لهمهللفيقمول  ون لو اافأ لنمايقولف –ألبينا ادم 

سيسممي  إلمميسمميدهللا موسممي سويممو السمميم يقممول ك اقممدي اهىبمموا  إلمميوسممي فيمماىبوا م إلمميفيقممول اهىبمموا  أي مماسويممو السمميم 
مصممد صموي  إلميقبمل سميدهللا مصممد صموي ال سويمو وسموهلل ، فيقمول اهىبموا  األهللبيما  اخملسيدهللا سيسمي وىمو  إليفياىبوا 

ا لها اهللا عاىز اهللا صمار  ىماا اهللا لها اهللصوى ال سويو وسوهلل : فيقول  اافأ لنا ، يا يسول ال ونيقولف ال سويو وسوهلل ،
ة؟ يسمول ال صموي مي الاي يطمئي ال والهلل كوها يوم القيامم..المو وأ اهللا الاي اقدي سوي ىاا المو وأ اطمئنوا كوكهلل 

.. يقمول ل لهمهلل اهللما لهما  يسمول ال صموي ال سويمو وسموهلل قمامي الاي سوف يأمنههلل كوههلل مي الخموف؟ ال سويو وسوهلل، و 
امكل و  الي ويقمول ثمهلل ا فيقوم فيسيد بيي يدي ال سبصاهللو ..خوفالمي  أمنههلل؟ اي  مي أي منههللوأ اطمئنوا خيص 

هللصمي دىا وك هللوسهما وك صمنفها ، سمد في  و  الساسة ك ارد ي لف ماىو ال   الي بمصامد يوهمنيها ال سبصاهللو و  الي
ك ارمد ي ملف كن ىماه  و فمي ىماا السميود ،ىم مماها يقمول ولكمي قول في السيود؟ سبصان يبي اكسوي،هللسيد وماها هلل

 ..الكيمىاا راعو خاصة بينو وبيي ال يوهمو ال 
فيقول لو يا مصمد ايفأ ياس  وسل   طي واافأ  نفأ ماها  ليد؟ الاي  ليده كوو سن طيو ل  الماي  نمفأ فيمو هللنمفأ 

 ايفأ ياس  وسل   طي واافأ  نفأ؟ اسطي  رتى  ل ى ،ل  فيو اهللا سوف 
 ال ممله وارمده فيقمول إكال مصممد يسمول ال ممله وارمده .الماي قمال ك المو  إكلي فيمي قال ك المو  ائانيايب  لفأقو 

 اركهلل الصاكميي   وأهللا األكلميي أكلم أهللا ىهلل سبيدي ول   ىاالي لي  
يي ال لش يقمول صموي ال سويمو لههلل منابل روالو  األهللبيا  عميأ ويأ يال مصمد يسول ال  إكاخلعوا منها مي قال ك الو 

األهللبيما  سومى المنمابل يقمول أ ملدد  بمييك اعوم   اهللما ( لمماها إكسومي منمابلىهلل رمول سملش الملرمي  األهللبيا وسوهلل )ييو  
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. فاألهللبيا  كل وارد قاسمد مبسموط سومى منبمله ، أمما أهللما فيقمول  آلخا بأ يدي أمتي وأدخوههلل الينةبيي الميزان والللات 
يما لى ممل والمي لسمو. ىماا لنملى ويملى المميمي الثماهللى ميمي ميزاهللو ط  والي لسة ، و ماية سومى اللملاط  : أاوف ىاا ال

األمممهلل ب  ممههلل بالخسممم  ، فيقممول يممايب أىوكممت ال سويممو وسمموهلل سوممى األمممة المصمديممة  يرلصممو واممفقتو وسطفممو صممو
" فماقول يمايب اع مل رسما بهمهلل سومى وب  ههلل بالقتل ، فماها اهللت فاسل بامتي فيقول : "ولسوف  ي طي  يبم  فتل مى 

                ارد غيلي. هللسوى مساوئهيطوأ  لئي
يخمزي ال النبمي والمايي امنموا م مو" ك " يموم ك ك يليمد أن يف مصنا فمي األممهلل  هللوبنا أي مي األممهلل و رتى ك يلي ارد ه 

يطوأ سويمو الكمل سميكون ف ميصة كبيملة  إها كان الاهلل  سوف  ف يصة ىاه ..صدث لنا ىاا ىناك يوم القيامة ي يد انيل 
 فيقول يايب يايب.

؟ أيميىممو كومو  أمتمي أمتمييقمول يمايب  أوكديبيتمي وك يقمول هللسمائي وك يقمول  أىملفيقول يايب ك يقول هللفسي ك يقول 
يوايمة وفمي  إيممانالناي فاخلج منهما ممي كمان فمي قوبمو مثقمال ربمة ممي  إلياهى   فيقول أمتي أمتيفيقول يايب  األمةفي 
 اوال فمو و ن ربمة قممح  إلمياهللظمل  ،مي قمح  الاي كان في قوبو و ن ربة فمي النمايربة ي ني ،  بةمثقال هللل  ر أخلى

سميد بميي يمدي ال فيقمول يما مصممد ايفمأ ياسم  وسمل   مط واامفأ  ثهلل ايعمأ فمأ،  فأخلعوالناي  إليا يل فيقول فا يو 
الماي فمي  اءيمماني واخلج منها ممي كمان فمي قوبمو مثقمال خملدل ممي النا إليفيقول اهى   أمتي أمتييايب  فأقول نفأ 

اقممل مممي اليمملام وىممي راعممو صممغيلة عممدا ك  مملي  همماقوبممو و ن هيه والمماية و هللهمما رتممى الميممزان ك يسممتطيأ أن يو هللهمما كهلل
           لكي والمكبل عدا عدا . ببال يي الميلدة ك  ظهل إك بالميكلوسكو 

                           
 س يديا  واملواهللو          هلل إلي الناي وطأىا ق

 أو  لد يمح الوسيدأطفأت هللايي         لو  لد 
 دممممممممالصمي وممممممفينادي  مملا      ممممممممأمتي والناس ط  
 ممل الودودمممممممفأهللا البمم  ما      ممممممممميا ربيبي قل سينم 

              
ك سمايز رمد ممي أىمل بيتمو فيلعمأ ثمان فيسميد بميي يمدي ال   مالي ثماهللي فيصممد و   صمزن ،وك    خ  سويههلل سوي طمولك
    ل بصامد يوهمنيو في  و  الساسةا
 : فيقول غيليلئي يطوأ سوى رسابههلل ارد  ليقول يايب اع ل رسابههلل ي  

لهمهلل مما  وأهللما اسااو لههلل ما  أهللايلك وك غ أهللتك بههلل وك يطوأ سوى رسابههلل  من  لىوأو ايرهلل بههلل من  وأهللا  )ىهلل سبيدي
يش ممدد رسابنا صمفل مفم وأهللا أهللتوما الصساب ) خيص يأ ي يقول لو ك الننوي( فيلههلل  وأهللاالقبوي  فيلههلل  وأهللا اما و 

 لماها ؟ 
   سيؤو ينادى المنادى سوى ، فكل وارد سايز منادى   سيهلليةكوها كي   تصاس  ؟  السابقة األمهلل: يسول ال يقول   
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 (ي فيناخلج فين إب)ئق الخي
         هللسختو وىو ال وهلل بتاأ الخيئق كوها   ليو أنالكلام  الميئكة يأملوالصق سبصاهللو و  الى 

يقمول  كوهما  ىماه الف مائح اينوفوه وىو يقتل ويملو يسلق و ىو ه و يلوه وىو يزهللى ويلو  ىوإل ما  اب  ساسة تفلج سويو مي  
 سويو وسوهلل :صوى ال  يسول ال

اهللممما هللصممي                                  ، الوصممهلل بتمماأ الوعممو .. مممي ال سزوعممل  اوعهممو ريمما يمماوب مممي النمماس مممي  إن" 
 بلرمو ال وسيدهللا يسول ال )صوى ال سويو وسوهلل( الملرومة األمةا يصاس  ال ىاه سندم" ؟ كي  يصاسبنا

 وماها ي لض؟  م نليط الاهللوب والخطايامي ال )اليط ال مل(  يقص يا ى يبنا سوى اليط كي منا
 أو المماكل أوالقمملان الكمليهلل   ميوة أووالصمم   الزكماة أو اللممية إكلممي  فيمو  يتفلعموا ،هللمماس لممي  ىنماك أو ي ملض النمليط 

الصسمنات وب مد اهللتهما  النمليط ي ملض  إكو لمي  فيم            المتخاصميي بيي أو اللوح عنا ة نييأ  أواده مليض سي
 ىاه مساوي ؟اليست وبينو فقط ويقول ل   فيما بين قلو مي النليط  الايز  سويو الي

المدهللياواهللا اسمتلىااليوم مثمل  فميسمتل ها سويم  أهللا فتقول هلل هلل يا يب وىاا رديث يسول ال )صوى ال سويو وسموهلل(فيقول"
أمة يسول ال صوي ال سويو وسموهلل لرمة ال بل الدهلليااهللا استل ها سوي  اليوم خيص لماها ىاا يا اخواهللى؟ فيما ستل   

.....                        
 


