الطبعة األولى
ربيع األول 3311هـ 2132 -م
بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل الذي رفع قدر األنبٌاء واختص محمداً المصطفى بالفضل
على سائر من اصطفى وأرسله بالهدى فقال ( ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ِبًُّ إِ َّنا
هللا ِبإِ ْذ ِن ِه َوسِ َراجً ا
اك َشا ِه ًدا َو ُم َب ِّشرً ا َو َن ِذٌرً ا * َودَ اعِ ًٌا إِلَى َّ ِ
أَرْ َس ْل َن َ
ُّم ِنٌرً ا) واختصه بالشفاعة الكبرى فقال عز من قائل حكٌما ( َع َسى
ضى) .
ُّك َف َترْ َ
ٌك َرب َ
ؾ ٌُعْ طِ َ
ُّك َم َقامًا مَّحْ مُو ًدا) َ ( ،ولَ َس ْو َ
أَن ٌَ ْب َع َث َك َرب َ
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له الذي اختص بفضله من
ُّك ٌَ ْخلُ ُق َما ٌَ َشا ُء َو ٌَ ْخ َتا ُر) .
ٌشاء ( َو َرب َ
وأشهد أن محمد عبد هللا ورسوله بلػ الرسالة وأدى األمانة ونصح
األمة وكشؾ الؽمة وجاهد فً هللا حق جهاده حتى أتاه الٌقٌن وعلى
أهل بٌتة مصابٌح الدجى وأعالم الهدى وسفن النجا.
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أمــؤ بعــد  :أٌها المإمنٌن فإننا نشاطر األمة اإلسالمٌة بهذا الٌوم
الكرٌم ٌوم مولد الحبٌب المصطفى صلى هللا علٌه وآله وسلم
احتفاالتهم وابتهاجاتهم بهذا المولد الذي أنار هللا به األمة وأبدلهم
عن الجهل علما وعن الظلمة نوراً  ،وكٌؾ ال نفرح بنصر هللا
ونعمة هللا المهداة التً اختصنا بها دون األمم فبعث إلٌنا رسوالً نبٌا ً
كرٌما ً وقد كان الناس فً جاهلٌة ٌعبدون األصنام وٌؤدون البنات
وٌشربون الخمر وٌؤكلون الربا وٌقطعون الطرٌق وٌسلبون األموال
قد فشى فٌهم الظلم وبلػ الفساد مبلؽا ً كبٌراً فإذا بالنور قد ظهر
والجهل قد ولى وأفل  ،وأصبح الحق هو اتباع هذا النبً األمً
على كافة العرب والعجم بما فٌها أهل الكتاب وكما قال ذو الجالل
ُ
ٌل
ج ِ
اإلن ِ
(ال َّن ِبًَّ األمًَِّّ الَّذِي ٌَ ِ
ج ُدو َن ُه َم ْك ُتوبًا عِ ْندَ ُه ْم فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو ِ
ح ُّل لَ ُه ْم َّ
ت َوٌ َُحرِّ ُم
الط ٌِّ َبا ِ
ٌَؤْ ُم ُر ُه ْم ِب ْال َمعْ رُوؾِ َو ٌَ ْن َها ُه ْم َعنْ ْالمُن َك ِر َو ٌُ ِ
َعلٌَ ِْه ْم ْال َخ َبائ َ
ض ُع َع ْن ُه ْم إِصْ َر ُه ْم َواألَ ْؼال َل الَّتًِ َكا َن ْ
ت َعلٌَ ِْه ْم
ِث َو ٌَ َ
ُ
نز َل َم َع ُه
صرُوهُ َوا َّت َبعُوا ال ُّن َ
ٌِن آ َم ُنوا ِب ِه َو َع َّزرُوهُ َو َن َ
َفالَّذ َ
ور الَّذِي أ ِ
ُون)
ِك ُه ْم ْال ُم ْفلِح َ
أ ُ ْولَئ َ
وأمر هللا فً كتابه باتباعه وحذر من مخالفته فقال سبحانه ( َو َما
هللا َشدٌِ ُد
هللا إِنَّ َّ َ
آ َتا ُك ُم الرَّ سُو ُل َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفان َتهُوا َوا َّتقُوا َّ َ
ون َعنْ أَمْ ِر ِه أَن ُتصِ ٌ َب ُه ْم ِف ْت َنة أَ ْو
ْال ِع َقا ِ
ٌِن ٌ َُخالِفُ َ
ب) وقال ( َف ْل ٌَحْ َذ ِر الَّذ َ
هللا الرَّ حْ َم ِن
ٌُصِ ٌ َب ُه ْم َع َذاب أَلٌِم) وأنزل علٌه القرآن كما قال ِبسْ ِم ّ ِ
ٌِم( طه * َما أَ َ
آن لِ َت ْش َقى * إِ َّال َت ْذك َِر ًة لِّ َمن ٌَ ْخ َشى
ْك ْالقُرْ َ
نز ْل َنا َعلٌَ َ
الرَّ ح ِ
نز ً
ت ْال ُعلَى)
ض َوال َّس َم َاوا ِ
ٌال ِّممَّنْ َخلَ َق ْاألَرْ َ
* َت ِ
أٌها المإمنون إن من واجبنا اتباع هذا النبً األكرم فً جمٌع
أعماله ومعامالته ال سٌما وأن عصرنا هذا قد كثرت فٌه الضالالت
وانتشرت الجهاالت
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ُول
فرسول هللا اسوتنا وقدوتنا كما قال ربنا ( لَ َق ْد َك َ
ان لَ ُك ْم فًِ َرس ِ
هللا َك ِثٌرً ا)
َّ ِ
هللا أُسْ َوة َح َس َنة لِّ َمن َك َ
هللا َو ْال ٌَ ْو َم ْاْلخ َِر َو َذ َك َر َّ َ
ان ٌَرْ جُو َّ َ
فخٌر من ٌقتدى به رسول هللا الذي وجب علٌنا حبه أحب من أنفسنا
وأوالدنا ووالدٌنا والناس أجمعٌن  ،فمن الواجب أن نؽرس تلك
المودة بل تلك العظمة فً نفوسنا ونفوس أبنائنا وبناتنا وإخواننا
ومجتمعاتنا فقد جاءنا بالدٌن الحق وهدانا صراطا مستقٌما كما قال
هللا الَّذِي لَ ُه َما فًِ
تعالى [ َوإِ َّن َك لَ َت ْهدِي إِلَى صِ َراط مُّسْ َتقٌِم * صِ َراطِ َّ ِ
هللا َتصِ ٌ ُر ْاألُمُو ُر ] فقد أٌده هللا
ال َّس َم َاوا ِ
ض أَ َال إِلَى َّ ِ
ت َو َما فًِ ْاألَرْ ِ
َّدَك ِب َنصْ ِر ِه
بالنصر المبٌن وظهور الحق على العالمٌن (ه َُو الَّذِي أٌَ َ
ص َرهُ ّ
هللاُ) فصلى هللا وسلم علٌه
ٌِن)  ( ،الَّ َتن ُ
صرُوهُ َف َق ْد َن َ
َو ِب ْالم ُْإ ِمن َ
وعلى آله فمن الواجب أن نقتطؾ ثمرات من هذا المولد الشرٌؾ
ٌكون نبراسا ً لنا ودالئل واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع
فهو شهٌد.
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نـسبــه:
فهو النبً األكبر والرسول الخاتم المطهر المصطفى على الخالئق
والمختار فً العلم السابق أبو القاسم محمد بن عبدهللا بن عبد
المطلب بن هاشم بن عبد مناؾ بن قصً بن كالب بن مرة بن
كعب بن لإي بن ؼالب بن ِفهْر بن مالك بن النضر (قرٌش) بن
كنانة بن خزٌمة بن مدركة بن الٌاس بن مضر بن نزار بن معد بن
عدنان.
وسٌرة آبائه وتحقٌق النسب النبوي حققه العالمة الشهٌر المعروؾ
بؤبً عالمة محمد بن المتوكل على هللا عبدهللا بن علً رحمه هللا
فً ((روضة األلباب))
اخبار حول فضله وسؤدده وعلوه:
من ذلك ما روي عن هللا تعالى ٌ (( :امحمد قلبت مشارق األرض
ومؽاربها فلم أجد بنً أب أفضل من بنً هاشم)) وعنه صلى هللا
علٌه وآله ((أنا سٌد ولد آدم وال فخر )) وعنه صلى هللا علٌه وآله
(( آدم ومن دونه تحت لوائً ٌوم القٌامة )) وقوله ((ما زلت أتنقل
من صلب طاهر إلى رحم طاهر حتى ولدتنً أمً لم ٌمسنً دنس
الشرك وال سفاح الجاهلٌة فؤنا خٌركم أبا ً وأفضلكم نفسا ً ))
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مـــولـــده :
فً شهر ربٌع األول عام الفٌل سنة ٕ 88من تارٌخ ذي القرنٌن.
وقد كان صلى هللا علٌه وآله ٌصوم ٌوم األثنٌن فسؤل عن ذلك فقال
(( ٌوم ولدت فٌه وٌوم بعثت فٌه وٌوم أُنزل علًّ فٌه القرآن ))
وكانت اإلرهاصات كثٌرة بقدوم النبً كما هو شؤن أهل الشؤن ممن
اختصهم هللا تعالى بفضله واصطفاهم بسره  ،ومن ذلك أن أمه
كانت ال تشكوا وجعا ً وال ألما ً وال ما ٌعرض للنساء من ذوات
الحمل حتى ولد.
وفم الزمان تبسم وثناء

ولد الهدى فالكائنات ضٌاء

وأما ٌوم مولده فقد ظهرت بشائر الخٌر وأشرقت األرض بنور
ربها وتساقطت الطٌور على الحٌطان وأظلت بالدار سحابة بٌضاء
فٌها لمعان النور حجبت عٌون البشر عن رإٌته حتى أمه وجده
لفترة وجٌزة  ،وأحس الناس بشًء عجٌب وأمر ؼرٌب حتى وصل
ذلك إلى دوواٌن األكاسرة والقٌاصرة ومعابدهم وأحسوا بطلوع أمر
جدٌد تهتز له األرض ،فٌالك من مولود عظٌم قرن هللا بك أكرم
مالئكته المقربٌن وخصهم بمالزمتك ورعاٌتك ،فعٌن السعادة
تالحظك منذ ولدت ورضعت ونشؤت وإلى آخر أٌامك العظمى.
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صـفــتـه :
روى األعظم زٌد بن علً ،عن أبٌه ،عن جده الحسٌن علٌه السالم
قال(( :بٌنما علً علٌه السالم بٌن أظهركم بالكوفة وهو ٌحارب
معاوٌة بن أبً سفٌان فً صحن مسجدكم هذا محتبٌا ً بحمائل سٌفه،
وحوله الناس محدقون به ،وأقرب الناس منه أصحاب رسول هللا
صلى هللا علٌه وآله وسلم والتابعون ٌلونهم إذ قال له رجل من
أصحابهٌ :ا أمٌر المإمنٌن صؾ لنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله
وسلم كؤنا ننظر إلٌه فإنك أحفظ لذلك منا؟.
قال :فصوب رأسه ورق لذكر رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم،
واؼر ورقت عٌناه.
قال :ثم رفع رأسه ثم قال :نعم ،كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله
وسلم أبٌض اللون مشربا ً بحمرة ،أدعج العٌنٌن ،سبط الشعر ،دقٌق
العرنٌن ،أسهل الخدٌن ،دقٌق المسربة ،كث اللحٌة ،كان شعره مع
شحمة أذنٌه ،إذا طال كؤنما عنقه إبرٌق فضة ،له شعر من لبته إلى
سرته ٌجري كالقضٌب ،لم ٌكن فً صدره وال بطنه شعر ؼٌره إال
نبذات فً صدره ،شثن الكؾ والقدم ،إذا مشى كؤنما ٌقلع من صخر
أو ٌنحدر فً صبب ،إذا التفت التفت جمٌعاً ،لم ٌكن بالطوٌل وال
بالعاجز اللئٌم ،كؤنما عرقه اللإلإ ،رٌح عرقه أطٌب من المسك ،لم
أر قبله وال بعده مثله صلى هللا علٌه وآله وسلم)).
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مالمح من آيات القرآن
وكفاك أٌها النبً الكرٌم والرسول العظٌم ما اختصك هللا به من علو
شؤنك حٌنما خاطبك فً كتابه وذكرك فً خطابه بقوله عز من قائل
حكٌما (لَ َق ْد َجاء ُك ْم َرسُول مِّنْ أَنفُسِ ُك ْم َع ِزٌز َعلَ ٌْ ِه َما َع ِن ُّت ْم َح ِرٌص
ٌِن َرإُ وؾ رَّ حٌِم) بل أقسم بالبلد الحرام لكونك حاالّ
َعلَ ٌْ ُكم ِب ْالم ُْإ ِمن َ
فٌه فقال ( َال أ ُ ْقسِ ُم ِب َه َذا ْال َبلَ ِد * َوأَ َ
نت حِل ِب َه َذا ْال َبلَ ِد ) أي كٌؾ ال
اقسم بالبلد الحرام وأنت ساكن به نازل فٌه فإنها من أعظم اْلٌات
الدالة على فضله عند ربه سبحانه وٌكفٌه ما وصفه فً قوله عز
نت َف ًّظا َؼل َ
ِنت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك َ
هللا ل َ
ب
ٌِظ ْال َق ْل ِ
قائالً حكٌما ( َف ِب َما َرحْ َمة م َِّن ّ ِ
الَن َفضُّو ْا ِمنْ َح ْول َِك َفاعْ ؾُ َع ْن ُه ْم َواسْ َت ْؽفِرْ لَ ُه ْم) .
بل أكد هللا تعالى بمإكدات عدة كرٌم أخالق هذا النبً صلى هللا
علٌه وآله بقوله ( َوإِ َّن َك لَ َعلى ُخلُق َعظِ ٌم) وجعله هللا ذكرا فقالَ ( :ق ْد
نز َل َّ
هللاُ إِلَ ٌْ ُك ْم ذ ِْكرً ا * رَّ س ً
أَ َ
هللا ُم َب ٌِّ َنات لٌِّ ُْخ ِر َج
ُوال ٌَ ْتلُو َعلَ ٌْ ُك ْم آ ٌَا ِ
ت َّ ِ
ت م َِن ُّ
ور )
الظل ُ َما ِ
ٌِن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
الَّذ َ
ت إِلَى ال ُّن ِ
وعظم هللا شؤنه فً خطابه له صلى هللا علٌه وآله بقوله ٌا أٌها
النبً ٌا أٌها الرسول ولم ٌناده باسمه وعند ذكر اسمه نعته بالرسالة
قائال ( َو َما م َُحمَّد إِالَّ َرسُول َق ْد َخلَ ْ
ت مِن َق ْبلِ ِه الرُّ ُس ُل) ( ،م َُّحمَّد
َ
ار ر َُح َماء َب ٌْ َن ُه ْم َت َرا ُه ْم ُر َّكعًا
رَّ سُو ُل َّ ِ
هللا َوالَّذ َ
ٌِن َم َع ُه أشِ َّداء َعلَى ْال ُك َّف ِ
هللا َو ِرضْ َوا ًنا سِ ٌ َما ُه ْم فًِ وُ جُوه ِِهم مِّنْ أَ َث ِر
ون َفضْ ًال م َِّن َّ ِ
سُجَّ ًدا ٌَ ْب َت ُؽ َ
ٌل َك َزرْ ع أَ ْخ َر َج
ج ِ
اإلن ِ
ال ُّسجُو ِد َذل َِك َم َثلُ ُه ْم فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو َم َثلُ ُه ْم فًِ ْ ِ
اع لِ ٌَؽ َ
جبُ ُّ
َش ْطؤَهُ َف َ
ٌِظ ِب ِه ُم
الزرَّ َ
آز َرهُ َفاسْ َت ْؽلَ َظ َفاسْ َت َوى َعلَى سُو ِق ِه ٌُعْ ِ
ار َو َعدَ َّ
ت ِم ْنهُم م َّْؽف َِر ًة َوأَجْ رً ا
ٌِن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
هللاُ الَّذ َ
ْال ُك َّف َ
َعظِ ٌمًا) .
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فقد عظمه هللا فً النداء وهو ملك السموات واألرض رب كل شًء
فكٌؾ بنا فً معاملته وخطابه وقد نهانا سبحانه عن رفع األصوات
ت
ص ْو ِ
ٌِن آ َم ُنوا َال َترْ َفعُوا أَصْ َوا َت ُك ْم َف ْو َق َ
بٌن ٌدٌه فقال ( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
ال َّن ِبًِّ َو َال َتجْ َهرُوا لَ ُه ِب ْال َق ْو ِل َك َجه ِْر َبعْ ضِ ُك ْم لِ َبعْ ض أَنْ َتحْ َب َط أَعْ َمالُ ُك ْم
ُون)
َوأَ ْن ُت ْم َال َت ْش ُعر َ
وكفى ما أوضحه سبحانه وتعالى من شؤنه حٌث قال( َو َر َفعْ َنا لَ َك
ذ ِْك َر َك)
فجعل سبحانه ذكر محمد رسول هللا ذكرا ٌُنال به الثواب وٌعظم به
األجر وتستجاب به الدعوة وتضاعؾ الحسنات وٌُعفى عن السٌئات
وال ٌدخل أحد الجنة إال بالشهادة له بالرسالة وقد أُمر الناس
بتردٌدها مع الشهادة بالوحدانٌة فً اإلسالم واألذان والصالة وندب
ذلك فً سائر األذكار واألركان  ،ومن تؤمل هذه اْلٌات رأى بنفسه
واعتقد ضمٌره محبة رسول هللا وقدره وعظمته وشرفه وسإدده
ان ّ
وكٌؾ ال وقد حفظ هللا األرض بمن فٌها بسببه ( َو َما َك َ
هللاُ
ان ّ
لٌِ َُع ِّذ َب ُه ْم َوأَ َ
ُون )
هللاُ م َُع ِّذ َب ُه ْم َو ُه ْم ٌَسْ َت ْؽ ِفر َ
ٌِه ْم َو َما َك َ
نت ف ِ
نعم وفً هذه اْلٌات كفاٌة ألولً األلباب وإرشاد ٌدلك على كثٌر
مما أهملناه مما اختص بذكره هذا النبً الحبٌب صلى هللا علٌه وآله
وسلم.
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الثناء عليه في صغره :
لقد افتخر بهذا المولود المبارك اْلباء فضالً عن ؼٌرهم وما أعلم
رجالً فخر به آبائه على ممر األزمان سوى رسول هللا صلى هللا
علٌه وآله وسلم فقد تناسل آباء النبً وهم ٌفخرون على الناس منذ
دعوة نبً هللا ابراهٌم ( َر َّب َنا َواب َْع ْ
ٌِه ْم َرسُوالً ِّم ْن ُه ْم ٌَ ْتلُو َعلٌَ ِْه ْم
ثف ِ
ٌه ْم إِ َّن َك أَ َ
الحكٌِ ُم)
الع ِزٌ ُز َ
نت َ
ِك َوٌ َُعلِّ ُم ُه ُم ْال ِك َت َ
آ ٌَات َ
اب َو ْالح ِْك َم َة َوٌ َُز ِّك ِ
بقدوم رسول هللا وبفضله وسإدده.
فكم أب قد عال بابن ذرى حسب
كما علت برسول هللا عدنان
وفخرت العرب على العجم برسول هللا ،وهلل القائل :
فخارنا برسول هللا ٌكفٌنا
عن كل فخر وأن األنبٌاء فٌنا
وقد روي أن عبد المطلب بن هاشم كان ٌجلس رسول هللا بجواره
فً مجالس قرٌش كلها وكان بعضهم ٌرٌد أن ٌخرجه عن ذلك
المجلس فٌقول عبد المطلب دعو ابنً فوهللا إن له لشؤنا.
وهاهو عمه أبو طالب ٌذكر فضله فً خطبته لخدٌجة بنت خوٌلد
(الحمد هلل رب هذا البٌت الذي جعلنا من زرع إبراهٌم ،وذرٌة
وح َرما ً آمنا ،وجعلنا الحكام على
إسماعٌل ،وجعل لنا بٌتا ً َمحْ جُوجا ً َ
الناس ،وبارك لنا فً بلدنا ،وٌخرج فٌنا نبٌا ً خاتما ً آمنا به واتبعنا
هدٌه ،ثم إن ابن أخً هذا محمد بن عبد هللا ال ٌوزن برجل من
قرٌش إال رجح به ،وال ٌقاس بؤحد منهم إال عظم عنه ،وال عدل له
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فً الخلق ،ولئن كان ُم ِقالً فً المال فإن المال ورق حائل ،وظل
زائل ،وهو بإذن هللا كؾء )
وقد أطلق علٌه كل من عرفه من قرٌش وؼٌرهم لقب الصادق
األمٌن وحكموه وهو ابن خمس وعشرٌن سنة حٌن اختلفوا فً
وضع ركن الكعبة ورضوا قوله  ،فهو صلى هللا علٌه وآله مسدد
فً األقوال واألفعال واألحكام  ،محاط باأللطاؾ اإللهٌة.
وهاهم وال زالوا حتى الٌوم ٌرون رسول هللا صلى هللا علٌه وآله
وسلم وقد أثر فً الناس بحسن دعوته وجهاده وإبالؼه لدٌن ربه
وتربٌته وتعلٌمه لألمة ما لم ٌبلؽه أحد من قبله وال من بعده فقد ألؾ
فٌه حتى أعدائه وتعجبوا من الممٌزات التً خص بها الرسول
األعظم صلى هللا علٌه وآله فً معاملته وشجاعته وأحكامه المُنٌفة
وال تتسع هذه العجالة لكشؾ تلك الحقائق ونقلها.
فلم تؤت فً ما قلته شٌئا ً فرٌا

قل من المدح بما شئت

أما من تطاول من النٌل لرسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم من
الصور الكارٌكتٌرٌة أو نحو ذلك فلم ٌإذ إال نفسه وال بد لكل ذي
شؤن من أعداء من آدم صلوات هللا علٌه إلى آخر الدنٌا كما قال ذو
نس
الجالل واإلكرام ( َو َك َذل َِك َج َع ْل َنا لِ ُك ِّل ن ِِبً َع ُد ًّوا َش ٌَاطِ َ
ٌن اإلِ ِ
ُؾ ْال َق ْو ِل ُؼرُورً ا َولَ ْو َشاء
جنِّ ٌُوحًِ َبعْ ُ
ض ُه ْم إِلَى َبعْ ض ُز ْخر َ
َو ْال ِ
ُون) ونحن عازمون إن شاء هللا على
ُّك َما َف َعلُوهُ َف َذرْ ُه ْم َو َما ٌَ ْف َتر َ
َرب َ
قتل كل من تطاول من الكافرٌن وسلب أرواحهم حتى ٌكونوا عبرة
ُون)
ٌِن مُن َتقِم َ
للمعتبرٌن ( إِ َّنا م َِن ْالمُجْ ِرم َ

ٓٔ

شيء من دالئل نبوته :
وقد كان صلى هللا علٌه وآله وسلم مإٌداَ من هللا بالمعجزات
الباهرات والحجج القاطعات والبراهٌن النٌرات مما اشتهر وظهر
من تكلٌم الذئب ونطقه بنبوته وانقسام الشجرة إلى نصفٌن بٌن ٌدٌه
ثم لمها بعد ذلك وقرٌش تشاهد ذلك ،ونبع الماء من بٌن أصابعه
وهً كثٌرة جداً ومن ذلك أعظم مما هنالك إخباره بالمؽٌبات فقد
أخبر قرٌشا ً ٌوما بعدما أكثروا أذٌته والنٌل منه حتى أخذوا ردائه
فقال مخاطبا ألبً جهل ومن معه من قرٌش ((وهللا ألقتلنك وألقتلن
عتبة والولٌد وألقتلن أشرافكم وألوطئن بالدكم الخٌل)) فحقق هللا
ذلك فً بدر الكبرى.
وقال له أمٌة بن خلؾ لعنة هللا علٌه فً مكة ٌوما ً ألقتلنك ٌا محمد
فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم إنً قاتلك فانفزع لذلك وتؽٌر ولما
كان قرٌش قد خرجت إلى أحد أراد أمٌة أن ٌخرج مع القوم فحدثته
امرأته وأخبرته بما توعد به رسول هللا فقال ال أواجهه فلما وقع
بالمسلمٌن ما وقع فً ٌوم أحد وكان النبً صلى هللا علٌه وعلى آله
قد وقع فً حفرة ثم رمً بحجر حتى سال دمه ثم قال ((وهللا ال
تفلح أمة أدمت نبٌها)) فرأى أمٌة لعنه هللا النبً فً ذلك الحال فهجم
على حٌن ؼرة ظانا ً منه تكذٌب رسول هللا فؤخذ النبً حربة وقال
دعوه ثم طعنه فً رقبته حتى سقط من على خٌله ثم أصبح ٌصٌح
وٌرتفع صوته حتى أخذته قرٌش وأخذت تلومه حٌث لم تر به
إصابة كبٌرة وكان ظاهره جرحا ً بسٌطا ً لكنه آلمه أشد األلم ومات
وهم فً طرٌقهم عائدون إلى مكة فصدقت ٌا سٌدي ٌا رسول هللا
قوالً وعمالً.

ٔٔ

ومن الدالئل العظٌمة عند بناء مسجده صلى هللا علٌه وآله أول سنة
من الهجرة رأى عمار بن ٌاسر ٌحمل لبنتٌن فقال صلى هللا علٌه
وآله وسلم (( بخ بخ لك ابن سمٌة تقتلك الفئة الباؼٌة تدعوهم إلى
الجنة وٌدعونك إلى النار)) ولم ٌتحقق ذلك إال فً سنة سبع وثالثٌن
فً وقعة صفٌن وهو ٌقاتل مع أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب
صلوات هللا علٌه الفئة الباؼٌة التً على رأسها معاوٌة بن أبً
سفٌان وهناك أخبار كثٌرة أخبر فٌها صلى هللا علٌه وآله وسلم علٌا ً
بما سٌكون من األمر كقوله ((ستقاتل الناكثٌن والقاسطٌن
والمارقٌن)) وإخباره صلى هللا علٌه وآله باستشهاد الحسنٌن
السبطٌن واستشهاد اإلمام األعظم زٌد بن علً واإلمام محمد بن
عبد هللا النفس الزكٌة واإلمام الحسٌن بن علً الفخً وؼٌرهم كثٌر.
نبذة عن صبره وتحمله :
إن الدٌن اإلسالمً لم ٌصل إلٌنا الٌوم عن فراغ أو بسهولة بل
بعناء وإتعاب كبٌر وجهد بذله حامل الرسالة المصطفى صلى هللا
علٌه وآله وسلم لٌرى الناس الهدى وتثمر فً قلوبهم التقوى
وٌخرجون من الظلمات إلى النور وكما قال صلى هللا علٌه وآله
((إنما بعثنً هللا معلما ً ومٌسرا)) فقد تحمل لذلك أذٌة شدٌدة من قبل
أعداء هللا المحاربٌن للدٌن المظهرٌن للفساد فحاصروه ومن معه
من بنً هاشم فً شعب أبً مدة ثالث سنوات فحضروا علٌهم
التجارة والتصدٌر واإلٌراد حتى أكلت الجلود واألعشاب من شدة
الجوع ومنعوا مناكحتهم ومواصلتهم بؤي ود أو أكل أو ؼٌر ذلك
والنبً ٌمضً قدما ً إلى تحقٌق مراد هللا ففً إحدى المرات اجتمع
كبار قرٌش إلى أبً طالب وقالوا إن كان محمد ٌرٌد ماال أعطٌناه
أو ملكا ً توجناه أو .....فدخل أبو طالب إلى رسول هللا وأخبره بؤن
كبار قومه وساداتهم ٌطلبون منه ترك سب آلهتهم على أن ٌعطوه
ٕٔ

ما ٌرٌد من الملك أو المال الخ ..فبكى النبً صلى هللا علٌه وآله
وسلم وقال كلمته المشهورة ((ٌاعم وهللا لو وضعوا الشمس فً
ٌمٌنً والقمر فً ٌساري على أن أترك هذا األمر ما تركته حتى
ٌظهره هللا أو أهلك دونه )) فرق أبو طالب لذلك وقال إفعل ما بدا
لك ٌا ابن أخً ثم أنشد ٌقول :
حتى أوسد فً التراب دفٌنا

وهللا لن ٌصلوا إلٌك بجمعهم

ومن ذلك اْلذى ما نال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً الطائؾ
فلما توفً أبو طالب وطمعت قرٌش فً رسول هللا خرج إلى
الطائؾ ٌلتمس نصراً من ثقٌؾ ْ
فؤؼ َروا به سفهاءهم وعبٌدهم فرموه
بالحجارة وما كان ٌرفع وال ٌضعها إال والحجارة تقع فٌه حتى
ألجئوه إلى حائط فنادى ربه وتضرع إلٌه بكل ثقة وإٌمان وطمؤنٌنة
قائالً (( :اللهم إلٌك أشكو ضعؾ قوتً ،وقلة حٌلتً ،وهوانً على
الناسٌ ،ا أرحم الراحمٌن ،أنت رب المستضعفٌن وأنت ربً ،إلى
من تكلنً ؟ إلى جاهل ٌتجهمنً أم إلى بعٌد ملكته أمري إن لم ٌكن
بك علًّ ؼضب فال أبالً ،ولكن عافٌتك أوسع لً ،أعوذ بنور
وصلُح علٌه أمر الدنٌا واْلخرة
وجهك الذي أشرقت له الظلماتَ ،
ِمنْ أن ٌنزل بً ؼضبك ،أو ٌحل علً سخطك  ،لك العتبى حتى
ترضى ،والحول والقوة إالّ بك)).
فلما رآه ابنا ربٌعة عتبة وشٌبة وما لقً تحركت له رحمهما ،فدعوا
ؼالما لهما نصرانٌا ٌقال له عداس (وقاال له) خذ قطفا من هذا
العنب فضعه فً هذا الطبق ،ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له
ٌؤكل منه .ففعل عداس ،ثم ذهب به حتى وضعه بٌن ٌدى رسول
هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ،ثم قال له كل .فلما وضع رسول هللا
صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌده فٌه قال " :بسم هللا " ثم أكل ،ثم نظر
ٖٔ

عداس فً وجهه ،ثم قال :وهللا إن هذا الكالم ما ٌقوله أهل هذه
البالد.
فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم :ومن أي بالد أنت ٌا
عداس وما دٌنك ؟ قال :نصرانً وأنا رجل من أهل نٌنوى.
فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم :من قرٌة الرجل الصالح
أخً ٌونس بن متى ؟ فقال له عداس :وما ٌدرٌك ما ٌونس بن متى؟
فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم :ذلك أخً كان نبٌا وأنا
نبً.
فؤكب عداس على رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقبل رأسه
وٌدٌه وقدمٌه.
قالٌ :قول ابنا ربٌعة أحدهما لصاحبه :أما ؼالمك فقد أفسده علٌك.
فلما جاء عداس قاال له :وٌلك ٌا عداس ! ما لك تقبل رأس هذا
الرجل وٌدٌه وقدمٌه ؟ قالٌ :ا سٌدى ما فً األرض شئ خٌر من
هذا ،لقد أخبرنً بؤمر ما ٌعلمه إال نبى.
قاال له :وٌحك ٌا عداس ال ٌصرفنك عن دٌنك ،فإن دٌنك خٌر من
دٌنه  ،لكن عداسا أصر على اإلسالم.
ثم قدم رسول هللا مكة فؤتاه سوٌد بن الحارث ،من أشراؾ أهل
الطائؾ ،فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم (( :ألست سوٌد بن
الحارث))؟
قال :بلى.
قالٌ(( :ا سوٌد انزع عن عبادة األصنامٌ ،اسوٌد إن رجالً من
قومك ٌقال له عوؾ تلسعه رتٌالء فٌموت عند المساء)).
ٗٔ

ورجع سوٌد إلى قومه ،فلما كان وقت المساء لسعت ذلك الرجل
رتٌالء فقتلته ،فؤقبل سوٌد إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
مسلما ً.
واشتد إسالمه على أهل مكة ،وانصرؾ سوٌد ٌرٌد الطائؾ ،فبعث
أبو سفٌان بن حرب بؽالم له أسود ٌدعى رٌحان« ،وبعثه» خلفه
لٌقتله ،فخرج ولحق سوٌداً بعقبة الطائؾ ،فدلى علٌه حجراً فقتله
رحمة هللا علٌه.
فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم (( :ما لرٌحان قطع هللا ٌده
عاجالً)).
فاستقبله جمل بمكة لبنً عوؾ فالتقم ٌده الٌمنى حتى قطعها من
المرفق ،ولم ٌرق دمه حتى مات.
وأما مواقفه فً الهجرة والجهاد فً بدر وأحد واألحزاب وؼٌرها
فقد ذكره القرءان الكرٌم وفً كتب السٌر الكثٌر الطٌب.

٘ٔ

الخاتمة :
وقد فتح هللا سبحانه لهذا النبً الفتح المبارك ( إِ َّنا َف َتحْ َنا لَ َك َف ْتحً ا
م ُِّبٌ ًنا * لِ ٌَ ْؽف َِر لَ َك َّ
ْك
هللاُ َما َت َق َّد َم مِن َذ ِنب َك َو َما َتؤ َ َّخ َر َو ٌُ ِت َّم ِنعْ َم َت ُه َعلٌَ َ
َو ٌَ ْه ِد ٌَ َك صِ َر ً
اطا مُّسْ َتقٌِمًا * َو ٌَنص َُر َك َّ
هللاُ َنصْ رً ا َع ِز ً
ٌزا)
وأكمل هللا به الحجة وأظهر المحجة وبلؽكم ما أمر ربكم من الهدى
وحذركم من سلوك أهل الردى واتباع خطوات الشٌطان وأعوانه
ٌِن ْال َح ِّق لٌِ ُْظ ِه َرهُ
من دعاة النار ( ه َُو الَّذِي أَرْ َس َل َرسُولَ ُه ِب ْالهُدَ ى َود ِ
اهلل َش ِهٌ ًدا )
ٌن ُكلِّ ِه َو َك َفى ِب َّ ِ
َعلَى ال ِّد ِ
لكن مواقؾ الرسول األكرم ال ٌمكن أن تحصر فً خطبة وال
رسالة وال كتاب وكٌؾ وآالؾ الكتب التً قد طبعت والتً لم تطبع
وإلى ٌومنا هذا على ممر العصور تنهل من معٌن رسول هللا
وحكمته فقد أوتً جوامع الكلم وأوضح جمٌع ما تحتاج إلٌه األمم
فً شتى المجاالت والجوانب فً الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة
واالقتصادٌة واألسرٌة واألخالقٌة وؼٌر ذلك.
وهانحن فً أمس الحاجة التباع طرٌقته ونهجه وٌوشك أن قد عمتنا
الجاهلٌة األخرى أو كادت فكثرت المظالم وقطعت الطرق واستولى
سالطٌن الجور واستضعؾ المإمنون وكثر الفسق والجور
واستحلت المحرمات وفشت المنكرات ونهً عن تعلٌم القرآن
وتدرٌسه وتعطلت الحدود وال حول وال قوة إال باهلل.
أٌها المإمنون السعادة فً التمسك بكتاب هللا وما دلنا علٌه رسول
هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فٌما تواتر عنه ((إنً تارك فٌكم
الثقلٌن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب هللا وعترتً أهل بٌتً
إن اللطٌؾ الخبٌر نبؤنً أنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض))
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ِك
هللا َوالرَّ سُو َل َفؤ ُ ْولَئ َ
وكفانا قول ذي الجالل واإلكرام ( َو َمن ٌُطِ ِع ّ َ
ٌِن أَ ْن َع َم ّ
ٌِن َوال ُّش َهدَاء
ٌِّن َوال ِّ
ص ِّدٌق َ
هللاُ َعلٌَ ِْهم م َِّن ال َّن ِبٌ َ
َم َع الَّذ َ
ِك َرفٌِ ًقا ) فدع من ٌرٌد حرب رسول هللا
ٌِن َو َحس َُن أُولَئ َ
َوالصَّالِح َ
بمحاربة مولده وذكره ٌوم دعوته وٌحق لألمة أن تجعل شهر ربٌع
األول كله احتفاالت ٌتدارسون السٌرة لتكون درسا ً لحٌاتنا نسٌر
علٌها وعلى منهاجها تاركٌن ما أفسده من كثٌر من محرفً الحقائق
ومبدلً الحق بالباطل وها أنت تراهم ٌشٌدون احتفاالتهم فً أعٌاد
كثٌرة  ،ما أنزل هللا بها من سلطان كعٌد الثورة وعٌد الحب وهل ّم
جراً وٌقٌمون حفالت كثٌرة للمتخرجٌن منهم من أي كلٌة أو
مإسسة أو دور أو نحوها فإذا سمعوا بٌوم مولد النبً صلى هللا
علٌه وآله وسلم ذكر أنه بدعة وأنه ال ٌجوز  ،فهذه دسائس ٌجب أن
ّ
وٌحذر منها محبوا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله
ٌحذرها الناس
وسلم
وفً هذه العجالة أختتم قولً بؤن هللا سبحانه ٌجعلنا ممن اقتدى
بنبٌه وسار على مثل سٌرته وحشرنا هللا معه ورزقنا شفاعته
وأدخلنا معه جنات النعٌم وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم
وصلى هللا وسلم على سٌدنا محمد وآله الطاهرٌن.
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