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 ــــــــــــــــــــــــــــ
 حكمة الموالد

ما قصة ادلوالد؟ الصاحلون رضي اهلل عنهم وأرضاىم ادلربون يريدون من 
يو الصاحلون، فجعلوا ادلريدين أن جياىدوا أنفسهم ليصلوا إىل ما وصل إل

االحتفال بذكرى ميالد رجل من الصاحلني جاىد إىل أن  ادلوالد، وىي
شاىد، فيشرحون ذلم أحوالو، ويبينون ذلم أفعالو، ليمشوا على منوالو فينالوا 

 ما نالو.
ويوم واحد ال يكفي، ألن نظام الصاحلني كان نظرّي وعملّي، 
فيشرحون ذلم حماضرات نظرية علمية، ويطبقوهنا عملياً، فكان ال بد أن 

 مع بعضهم مدة تطول أو تُقصر، وكانت يف الغالب أسبوع. يظلوا
ماذا يفعلون؟ ديشون على ادلنهاج فيقومون الليل، ويصلون الفجر، 

 ويظلون يذكرون اهلل سبحانو وتعاىل حىت تطلع الشمس.
 الخروج من الِكبر

وبعد ذلك يف النهار يتنافسون يف اخلدمة، لُيزيلوا مرض الكرب، فمنهم 
م الطعام، ومنهم من يساعد من حيب أن يسق  يفي ادلاء، ومنهم من يقدِّ

الطهي، ومنهم من يكنس ادلكان، وكل ىذا ألنو لن يصل أحٌد إىل اهلل ويف 
 قلبو ذرة من الكرب، قال صلى اهلل عليو وسلَّم:

 ٔ{ ِكرْبٍ  ِمنْ  َذرَّةٍ  ِمثْـَقالُ  قـَْلِبوِ  يف  َكانَ  َمنْ  اْْلَنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل  }
                                                           

 صحيح مسلم والترمذي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه 6
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 أبو العزائم رضي اهلل عنو وأرضاه قال يف ىذا اجملال:واإلمام 
 دعوا الكرب واحلسد القبيحني ساديت

 
 دعوا طمعًا فيما يزول وسابقوا

 أال من يكن يف قلبو بعض ذرة 
 

 من الكرب واألحقاد ما ىو ذائق
لن يذوق شيئًا من أحوال الصاحلني، وال العارفني، وال سيد األولني  

على اخلدمة، واخلدمة ىي ان ال بد أن يتعود اإلنسان واآلخرين أبداً، فك
 الوحيد الذي يُزيل الكرب. الشيء

وأنتم رمبا مسعتم حىت عصرنا ىذا أن كبار الصاحلني كالشيخ حممد 
متويل الشعراوي رضي اهلل عنو وأرضاه عندما كان يف جامعة القاىرة إللقاء 

واستغرق يف احملاضرة أربع حماضرة، وتواجد يومها عدد كبري من ادللحدين، 
ساعات، وامتألت احملاضرة بالتكبري مرات ومرات، ُنصرًة للحق على 

 الباطل.
وعند عودتو كان معو ابنو والسائق، فقال البنو: يا بين أريد أن أقضي 
حاجيت فتوقف عند أي مسجد، فوقف السائق عند مسجد، فدخل 

ثوبو وأخذ يغسل وغاب، فدخل ابنو ليستطلع األمر، فوجده قد خلع 
ادلراحيض، فقال لو: ماذا تفعل يا أبت؟! فقال لو: إن نفسي حدثتين بأين 
صرُت شيئاً فأحببت أن أُعرِّفها مقامها!!، ماىذا؟!! مشى على هنج السلف 

 الصاحل.
سيدنا عثمان ابن عفان رضي اهلل عنو كان من كبار الوجهاء، وجدوه 

ب، فسألوه: ما ىذا يا أمري وحيمل محاًل من احلط اً يف ذات يوم قادم
ادلؤمنني؟ قال: إن نفسي حدثتين أين صرُت شيئًا فأحببُت أن أُعرِّفها 

 مقامها.
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سيدنا عمر رضي اهلل عنو دعا الناس: الصالة جامعة، وصعد ادلنرب 
فماذا كانت خطبتو؟ قال: إن امسي اآلن عمر أمري ادلؤمنني، وكان امسي 

كة بقراريط من األجر، مث نزل، فسألوه: ما ُعمرياً، وأرعى الغنم ألىلي يف م
ىذا يا أمري ادلؤمنني؟ فقال: إن نفسي حدثتنين أين صرُت شيئًا فأحببُت أن 

 أُعرِّفها مقامها.
فهذا منهاج السلف الصاحل، فلو ترك اإلنسان لنفسو الزمام فسيبعد 

 بُعداً كلياً عن ىؤالء األقوام الذين رضي اهلل عنهم ورضوا عنو.
حييون ىذه الليايل لُيخرجوا منهم الكرب، وكانوا ال يفرضون عماًل  فكانوا

على أحد، بل الكل يأيت من نفسو ويضع نفسو يف اخلدمة، وىذا الذي 
الكهف( ىذا 0ٓيقول فيو اهلل: " ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال " )

 الذي يستحق.
ف على نفسو، فهذا ال اوخيأما الذي جيلس متأففًا ويريد من خيدمو، 

نزع مرض الكرب  تاج من اإلنسانألن ىذا الطريق حي ا الطريق،يف ىذ صلحي
 بالكلية من قلبو.

 البذل والجود
فالبخيل بد أن يكون بذواًل،  ولكي ديشي يف طريق اهلل وينال مناه ال

، لكن عندىم ، ويظل كما ىو ال يفعل شيئاً ليس لو إىل طريق القوم سبيل
، وىو أكرب باب يدخل للفقراء وادلساكني يف ادلوالد طعام الطعامبد من إ ال

 ، وإكرام اهلل.وفتح اهلل ،منو األقوام إىل رضا اهلل
 شغل الوقت بما يفيد

ماذا يشغلون ىذه األوقات؟ باألصل يف موالد الصاحلني، فىو ىذا 
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هبم إىل اهلل تبارك األعمال الصاحلة اليت تقرِّ بو  ،وبتالوة كتاب اهلل ،بذكر اهلل
 وتعاىل. 

فالتجارة ما دامت متشي رة والًتويح على النفس، وجدَّ يف زماننا التجا
وال يف الوزن،  ،فيها غش يف الكيل وليس احلالل ، على النهج اإلسالمي

 .فليس فيها شيء
 ه شرع اهلل فهذا حرام.والًتويح على النفس إذا دخل فيو ما ال يُقرِّ 

 سُتجدت يف ادلوالد حتتاج كما يقول الرجل احلكيم:ار اليت و وىذه األم
مع  ،فتحتاج وزارة الداخلية(( إن اهلل ليزع بالسلطان، ما ال يزع بالقرآن))

مع وزارة األوقاف، ويضعوا أيديهم يف أيدي بعضهم  ،وزارة احلكم احمللي
ويوقفوا ىذه األمور اليت ال تصلح أن تُوجد يف مواسم اخلري للصاحلني 

 أمجعني.
 وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


