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أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي :قُل إِن َكا َن آَبَا ُؤُكم َوأَب نَا ُؤُكم
ِ
وإِخوانُ ُكم وأَزواج ُكم وع ِشريتُ ُكم وأَموال اق تَ رف تُم ِ
َحب
وها َوِتَ َارة ََت َشو َن َك َس َاَ َها َوَم َساك ُن تَر َ
َ ُ َ
ضونَ َها أ َ
َ َ ُ ََ َ َ َ
َ َ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ ِ
ي
صوا َحّت يَأِتَ اللهُ بِأَم ِرهِ َواللهُ َل يَهدي ال َقوَم ال َفاسق َ
إِلَي ُكم م َن الله َوَر ُسوله َوج َهاَ ِيف َسبِيله فَتَ َرب ُ
ِ
ك ُه ُم ال َفائُِزو َن ويقول جل شأنه :
ش اللهَ َويَت ق ِه فَأُولَئِ َ
ويقول سبحانهَ  :وَمن يُط ِع اللهَ َوَر ُسولَهُ َوََي َ
قُل إِن ُكنتُم ُُِتبو َن اللهَ فَاتبِعُ ِون ُُيبِب ُك ُم اللهُ َويَغ ِفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َواللهُ َغ ُفور َرِحيم  ،وروى مسلم عن
أيب هريرة  أن رسول  قالِ « :من أشد أميت يل حبًا ناس يكونون بعدي يوَ أحدهم لو رآن بأهله
وماله» ،لو بذل أهله وبذل أهله يف سبيل أن يرى رسول اهلل لبذل ذلك كله - -وروى البخاري
عن أنس  عن النيب « :ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان ،أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه
مما سوامها ،وأن ُيب الرجل ل ُيبه إل هلل  ،وأن يكره أن يعوَ يف الكفر كمما يكره أن يقذف يف
رجال سأل النيب  فقال :مّت الساعة؟ قال« :وماذا أعدت هلا؟» قال ل
النار» وروى البخاري :أن ً
شيء إل أن أحب اهلل ورسوله ،فقال« :أنت مع من أحببت» ،قال :فما فرحنا بشيء فرحنا بقول
النيب  :أنت مع من أحببت ،قال أنس :فأنا أحب النيب  وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم
حبيب إياهم ،وإن مل أعمل مبثل عملهم.
أيها املسلمون؛ حمبة النيب  مثرة ملعرفته وأثر ملعرفة مشائله وأخالقه وسريته العطرة ،ول سيما معرفة
أيضا نتيجة لتباع هديه وسنته وكثرة الصالة عليه ،وسوف
شدة رمحته وعطفه على أمته ،وحمبة النيب ً 
نبدأ بإذن اهلل وعونه بدءاً من هذه اجلمعة بذكر مشاهد وصفحات ِمن سريته العطرة ومشائله الكرمية
وحنن مقبلون على ذكرى مولده  ،عسى أن يكون ذلك سببًا ملزيد حمبته ولعله يكون سببًا يف شفاعته،
وقد روى ابن خزمية يف صحيحه عن أيب هريرة  أن النيب  خرج إىل املقةرة –إىل البقيع -فسلم
على من فيها -ويف رواية أخرى قبيل وفاته -وقال« :السالم عليكم أهل َار قوم مؤمني ،وإنا إن شاء
اهلل بكم لحقون ،وََت أنا قد رأينا إخواننا» ،قالوا :أولسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال« :أنتم
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غدا يوم القيامة على
أصحايب ،وإخوان قوم مل يأتوا بعد ،وأنا فرطكم على احلوض» -إنه ينتظرنا ً
احلوض ليشفع لنا وليمضي بنا إىل جنة اخللد -قالوا :وكيف تعرف من يأت بعد من أمتك يا رسول
غرا-بيضاء اجلبهة -حمجلةً –بيضاء القوائم -بي ظهري خيل
اهلل؟ قال« :أرأيتم لو أن رجل له خيل ً
هبم َهم -سوَاء -قال :أل يعرف خيله؟» قالوا :بلى يارسول اهلل ،قال« :فإهنم يأتون حمجلي من
أثر الوضوء وأنا فرطهم على احلوض» مث يقول« :أل ليذاَن – ليطرَن -أناس عن احلوض كما يزاَ
البعري الضال ،أناَيهم أل هلم ،فيقال :إهنم قد أحدثوا بعدك -إهنم قد انعطفوا عن هنجك وغريوا من
هديك مل يلتزموا مبا أمرهتم به واحنرفوا عن صراطك -فأقول :سح ًقا سح ًقا ،من مل يرتض أن يتبعين يف
الدنيا فليس له مكان عندي يف اآلخرة».
أيها املسلمون؛ حمبة رسول اهلل  رأس مالنا وسبب لفوزنا إن شاء اهلل ،لكن هذه احملبة سبب لشيء
وتنتج شيئًا ،سبب ملزيد من اإلقبال على اتباع سنته والتشبث هبديه ،وهي نتيجة ملعرفته .ولكي نتعرف
عليه سأبدأ اليوم بصفحة من أهم وأبرز صفحات حياته وهي كونه يوم ولد  ولد يتيماً ،مل تكتحل
عيناه برؤية والده ،فقد مات عبد اهلل أبوه وهو عائد من ِتارته من الشام عند أخواله يف املدينة املنورة
بين النجار ،وَفن قرب املدينة يف األبواءَ ،ولدت سيدتنا آمنة رسول اهلل  واسرتضع يف باَية بين
سعد سنتي مث أصرت حليمة السعدية أن يبقى عندها فبقي سنة ثالثة ،مث عاَ إىل حجر أمه لينال من
شهرا
عطفها ثالث سنوات مث مضت به لتزور أخوال أبيه –بين النجار -يف املدينة املنورة وهناك بقيت ً
مث مرضت وأمام وليدها الذي مل يتجاوز ست سنوات توفيت .وهكذا تيتم من أبويه ،تويف أبوه وهو
يف بطن أمه ،وتوفيت أمه على مرأى عينيه وهو يف الساَسة ،فكفله جده عبد املطلب أطيب كفالة
وأعطف كفالة ،حّت بلغ الثامنة فتويف جده ،فكفله عمه أبو طالب ورعاه خري رعاية.
أقول :هذه الصفحة األوىل من حياة املصطفى  قد ل يتسع املقام لتحليلها التحليل الكايف ،إل
أن أقول :إن فيها عزاء لكل يتيم ،اليتم ل شك أنه مؤمل ،ولكنه ليس سببًا ألن يصاب اإلنسان حبالة
ِ
ِ
مجيعا عنه ،وهو ينبغي أن يرى يف رسول اهلل  وكيف
من اليأس أو حالة من البؤس ،فنحن مسؤولون ً
نشأ يتيم األبوين ،مث غدا النيب  برعاية اهلل فخر الكائنات وأعظم عظماء التاريخ ،ولئن تصفحنا
أيتاما ،فمالك كان يتيماً،
تارَينا لوجدنا أن أجل علمائنا ورجالت تارَينا من أهل العلم وغريهم كانوا ً
واإلمام الشافعي كان يتيماً ،وكثري ِمن رجالت تارَيينا كانوا أيتاماً فلم ُيل اليتم بينهم وبي أن يتسلقوا
رجال على َرجة من الكمال.
قمم اجملد يف العلم ويف العطاء ويف أن يكونوا ً
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أقول :مسؤوليتنا أن حنسن رعايتهم ،ومسؤوليتهم أن ينطلقوا يف احلياة بقوة ل بيأس ،وباستعانة باهلل
سبحانه وتعاىل وأن جيدوا يف أولئك الرجال ويف مقدمتهم احلبيب املصطفى  أسوة حسنة هلم.
نورا يف
أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يزيدنا حبًا يف رسول اهلل وأن يرقنا اتباعه وأن جيعل من حياته ً
طريقنا.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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