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مسٌك َتَضَوَّع يف الوجوِد ندَيّا
نبِيّا الوجوِد  إىل  أتيَت  ملـَّـا 

يا خَريرْسِل اللِه ياعلَم الهدى
لوالَك ما فِتَئ الوجوُد شقَيّا

الَتّوى أِمَن  ما  الذي لوالَك  أنَت 
سوَيّا الرصاَط  جاز  وال  أحٌد 

كاَن الوجوُد بجهلِه متخِبّطاً
فُبعثَت نوراً يف الوجوِد سنَيّا

وضاللهم غِيّهم  ِمن  أخرَْجَتهم 
تقَيّا الظاملنَي  أعتى  وَجعلَت 

وهديتهم جهلهم  ِمن  أنقذتهم 
حَيّا َمْيٍت  كُلّ  بنورك  فغدا 

بمولٍد الرسوُر  لنا  يحُقّ  أفال 
قد ِجئَت فيه إىل الوجوِد نبيا

بحياتنا فرحة  أكُرب  َفَألنَت 
وعشَيّا بكرة  نــهــاراً  ليًال 

إَنّ الوجوَد بما حوى ِمن َعاَلٍم
ِبَك قد غدا باالحتفال حفَيّا

أنت الرسوُل إىل العوالِم كِلّها
مهدَيّا جئَتهم  وجّناً  إنساً 

رحمة إلينا  طه  يا  أُرسلَت 
نبوَيّا ُهدًى  ُملئت  ِبرسالة 

خاَتَماً رسوًال  للدنيا  وُبِعثَت 
همجّيا ظاملاً  ُمْلَكاً  فنسفَت 

عاملَت كَلّ الّناس ِوفَق عدالٍة
لم تنتقْص ِمن أِيّ َفرٍد شيئا

وأعدَت للنفس األبّيِة مجَدَها
العربيا ُر  ُيحِقّ األعجمُيّ  ال 

حاشا وال العربُيّ يظلُم غريَه
نظِرَيّا محمٍد  رشُع  كاَن  ما 

بل كان ُحْكَماً نافذاً بنَي الورى
ُحْكَماً ُيقاِيض الّسيَد القرشَيّا

ُحْكَماً ُيساِوي يف َسَماَحة عدِله
َهزَِلَيّا َيُكْن  ولْم  الخصوِم  بني 

ما بنَي الورى ُهَو ُحكُم جَبّاِر الَسّ
بِرشَيّا ُمفرتًى  ُحْكَماً  كان  ما 

ِمَلٍّة بأعظَم  مبعوٍث  خَري  يا 
َقوِمَيّا َتُكْن  ولــمْ  ِللعاملنَي 

ما ِجئَت َمبعوثاً ِلقوٍم وحَدُهم
حِرصَيّا ــة  ِألَمّ تكوَن  حّتى 

منِقذاً نبّياً  للّدنيا  ِجئَت  بل 
وصَيّا لألناِم  بعدَك  وجعلَت 

قِيَّماً حنيفاً  ديناً  بّلغَتنا 
ونصبَت بعدك يف الغديِر َعلَيّا

وبك ازدهت كُلّ البسيطِة واحتفت
ندَيّا الوجوُد  بمولدك  وغدا 

فلبئس نفٌس أعرضت عن أحمٍد
وغدت ُتوايل شيَخها الَنّجدَيّا

وتقول أَنّ ربيَع أضحى بدعة
َمنِسَيّا محمٌد  يكوَن  حَتّى 

خابت مساعيهم وخاَب لساُنهم
سيظًلّ ذكرُك يف الوجوِد َعلَيّا

نيا بمولِد أحمٍد وستفرُح الُدّ
وَلسوَف َيصىل شيُخ نجٍد َغَيّا

ونفوِسنا أرواِحنا  يف  ستظُلّ 
حّيا محمُد  يا  يــوٍم  كــِلّ  يف 

قلوِبَنا حبيَب  يا  نحُبّك  إَنّا 
َسِوَيّا ِبِيّ  بالَنّ احتفلنا  ولذا 

إَنّ النبَيّ بيوِم مولِده احتفى
َخِفَيّا اإلحتفاُل  هذا  عاَد  ما 

معِلًّال األناِم  خُري  صاَمه  ُمْذ 
عن صوِم هذا اليوِم أسبوعّيا

محمٌد يقوُل  به  ولدُت  يوٌم 
سنوّيا بأحمٍد  ُنـــَرسُّ  أفــال 

شيطاُنها أضَلّها  للعقوِل  ما 
ُتعارَض أحمداً رسمّيا حتى 

وعىل املنابِر تّدعي إسالَمها
األَُموّيا نهَجها  أذاعت  ولقد 

ُمبّيٌت الِنّفاُق  فيِه  إسالُمها 
بعٌض لبعٍض أصبحوا ِظهِرّيا

فكرِهم آفَة  للّناس  روا  ِلُيَصِدّ
َمِلَيّا املَُتسِنّننَي  وُيَضِلُّلوا 

َلِبُسوا عَباَءة شيِخ ديٍن زاهٍد
َوِلّيا العواُم  فيحسُبه  ُيفتي 

كاذٌب مكٍر  َشيطاُن  لكَنُّه 
َعصّيا والرسوِل  أصبَح  لله 

أفكارِهم ِمن  قوم  يا  فتنَبُّهوا 
ال تسمعوا شيخاً َلُهم َنجدّيا

ٌل ُمتَوِغّ أفكارهم  يف  فالسُمّ 
َمغِشَيّا الَتّوى  ذاَق  َذاَقه  َمن 

ياِض نفوَسهم باُعوا ِلشيطاِن الِرّ
عربَيّا راً  ُمفِكّ الفقيُه  فغدا 

ال َهَمّ للّشيطاِن يف نجٍد ِسوى
يومّيا ُمحمٍد  الَنّبِيّ  حرِب 

ببالدنا ِفعَلهم  رأيتم  َما  أَو 
َعلِنّيا لهم  أفتوا  وشيوُخهم 

أَو بعد هذا َيخدُعون عواَمكم
ُسِنّّيا شيَخهم  َتظُنّوا  حَتّى 

فكرِهم خباثَة  لكم  فريَِوُّجوَن 
صورّيا أحمداً  ُتوالوا  حَتّى 

طوائف املسلمنَي  ويفرُِّقوَن 
يِعَيّا الِشّ املُتسِنُّن  َليقاِتَل 

الذي باألمن  املحَتُلّ  وِلينعَم 
َوقتّيا ولو  بِه  اليهوُد  حُلَم 

ُهْم كاليهوِد ولو َبدوا يف ُحَلٍّة
َزّيا ُزورَاً  اإلسالِم  ِمن  َتِخَذت 

ونفاُقهم فضَحتُهُم  أفعاُلهم 
َجلّيا املسلمنَي  لكِلّ  أضحى 

إَنّني ُعذراً  الكونني  سِيَّد  يا 
بدرّيا للِعدى  َسهماً  سّددُت 

أشفي غلييل ِمن ِعداك وإّنني
سأظُلّ أفضحهم ضحًى وعشّيا

الُنَّهى َيِبنَي نفاُقهم ِألويل  حَتّى 
مأتّيا وعـــُدُه  ــوٌم  ي ويــطــَلّ 

شاعٌر إّني  الزهراء  أبا  عذراً 
النبوّيا ونهَجه  الَنّبَيّ  َعِشَق 

محارٌب للنفاِق  فإني  ولذا 
َعتّيا الِنّفاق  شيُخ  بدا  مهما 

يف يوم مولدك السعيد يهزني
املُرضّيا قــربَك  ألبلَغ  شــوٌق 

ُمَبّلٍغ خَري  ضَمّ  قرباً  فأُشَمّ 
وفّيا للنبِيّ  عبداً  وأظـــَلّ 

َتَربَُّكاً يَف  الَرشّ القَرب  وأُقِبَّل 
وأكوَن عند املصطفى مرضّيا

مايكل هارث.. فيزيائي فلكي امريكي:
ــلم - كان الرجل  ــه عليه وس ــًدا - صىل آل إن محم
الوحيد يف التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز يف 
ــتويني الديني والدنيوي ، وإن هذا االتحاد  كال املس
ــي والدنيوي  ــري له للتأثري الدين ــد الذي ال نظ الفري
ــخصية ذات تأثري يف  ــا، يخوله أن يعترب أعظم ش مًع

تاريخ البرشية.
جورج برنارد شو.. كاتب مرسحي بريطاني:
رفض أن يكون أداة لتشويه صورة الرسول - صىل 
ــه أن يكتب  ــلم - عندما طلب من ــه عليه وآله وس الل
مرسحية عن حياة النبي - صىل الله عليه وسلم - ، 

وجاء رفضه قاطًعا.
ــًدا، مرات  ــالم جي ــول اإلس وقال: "قرأت حياة رس
ــا يجب أن يكون  ــد فيها إال الخلق كم ــرات لم أج وم
ــل عىل قمم  ــًدا يف مصاف ب ــع محم ــت أض ، وأصبح

املصاف من الرجال الذين يجب أن ُيتبعوا".

ــًدا من املواقف التي  يعترب صلح الحديبية واح
ــب محمد صلوات الله  ــت براعة وحنكة الحبي بيَّن
وسالمه عليه وعىل آله السياسية والدبلوماسية، 
ــه العقاد يف  ــا وصف ــة كم ــد الحديبي ــرأ يف عه فنق
عبقريته: "بدأ النبي بالدعوة للحج ولم يقرصه يف 
ــمل كل من أراد  ــنة عىل املسلمني، بل ش تلك الس
الحج من أبناء القبائل العربية فجعل له وللعرب 
ــد  ــه قريش فأفس ــدة يف وج ــة واح ــني قضي أجمع
عىل قريش ما تعودته من إثارة العرب وتوجيههم 

ملناوأة سيدنا محمد والرسالة اإلسالمية".
ــي صىل الله  ــا خرج النب ــت البداية عندم وكان
عليه وآله وسلم برحلة الحديبية حاجاً ال غازياً، 
ــه وأصحابه  ــلم للمرشكني بدخول ــت نية الس وأثب
ــالح تماًما حينما شكوا يف نيته  متجردين من الس

مهاجمتهم.
ــد  ــىل التعاه ــش ع ــلمون وقري ــق املس ــا اتف ومل
ــه عليه وآله  ــيدنا محمد صىل الل ظهرت براعة س
ــري املؤمنني عيل  ــا بأم ــية، فدع ــلم الدبلوماس وس
ــم الله  ــه وجهه فقال "بس ــرم الل ــن أبي طالب ك ب
ــهيل بن عمرو مندوب  الرحمن الرحيم"، فقال س
ــن الرحيم، بل  ــك!! ال أعرف الرحم ــش: "أمس قري

ــمك اللهم"، فقال النبي صىل الله عليه  اكتب باس
ــلم: "اكتب باسمك اللهم"؛ ثم قال النبي:  وآله وس
ــول الله سهيل بن  "هذا ما صالح عليه محمد رس
ــهدت أنك  ــك! لو ش ــهيل: "امس ــرو"، فقال س عم
ــم  ــمك واس ــول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اس رس
ــردد وقال ما كان يل  ــك"، وروى أن اإلمام عيل ت أبي
ــه عليه وآله  ــول الله صىل الل ــم رس ــح اس أن أمس
ــالمه عليه  ــح النبي صلوات الله وس ــلم، فمس وس
ــا كتب اإلمام عيل بيده، وأمره أن يكتب  وعىل آله م
"محمد بن عبد الله يف موضع محمد رسول الله"؛ 
ــيدنا محمداً عليه  ــدوا عىل أن من أتى س ثم تعاه
ــش رده عليهم ومن جاء  ــالم من قري الصالة والس
ــىل الله عليه  ــيدنا محمد ص ــاً من رجال س قريش

وآله وسلم لم يردوه.
وكان عهد الحديبية عهد مهادنة، فلو أن النبى 
صىلَّ الله عليه وآله وسلم رشط عىل قريش أن ترد 
ــض بذلك دعوة  ــا من رجاله لنق ــه من يقصده إلي
ــلم الذي يرتك النبي  ــالمية فإن املس الهداية اإلس
ــلم، ولكنه  ــس بمس ــاً لي ــق قريش ــاره ليلح باختي
مرشك يشبه قريشاً يف دينها وهي أوىل به من نبي 

اإلسالم صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله.

ــم يكن حدث الهجرة من األحداث العادية التي  ل
تطوى يف سطور الكتب أو تنىس يف خضم األحداث، 
فيأتي عىل ذكرها الزمان ويطويها النسيان, ولكنه 
ــوال هائال  ــل تح ــخ ومث ــرى التاري ــري مج ــدث غ ح
ــالمية, وكان  ــوة اإلس ــاالت الدع ــا يف كل مج ونوعي
ــىل الله عليه  ــرب النبي ص ــا لتضحيات وص تتويج
ــلم وأصحابه الذين أعطوا اإلسالم عرقهم  وآله وس
ــربوا وصابروا حتى  ــأوذوا وعذبوا وص ودموعهم, ف

جاء أمر الله وأذن لهم بالهجرة.
ــجد  ــم املس ــد أن أقي ــة بع ــت الدول ــرة قام بالهج
ــات وتوالت  ــت الترشيع ــدات وتوال ــدت املعاه وعق
ــيج  ــك النس ــة, فتماس ــت األم ــارات وتكون االنتص
ــددت  ــة وب ــل العربي ــدت القبائ ــي وتوح االجتماع
ــالم الظالم الدامس الذي غطى العالم  شمس اإلس
ــة  ــرة العربي ــن الجزي ــات وم ــاوت اإلمرباطوري فته

ــة  املعرفي ــات  واملنظوم ــادئ  واملب ــم  القي ــت  خرج
ــكال  ــان ضد كل أش ــاز إىل جانب اإلنس ــي تنح الت
ــي والروحي  ــرتقاق البدن ــتغالل واالس القهر واالس
ــل العقل العربي  ــيس والعقيل, وبالهجرة حم والنف
ــون برشى وخالصا  ــجاع هذا كله ليك املتفتح والش
ــتضعفني يف األرض. وبالهجرة  لكل املظلومني واملس
ــالة وبأكمل  ــب الفاتحني بأعظم رس ــت مواك انطلق
دين يحث سريها ويدفع تقدمها نحو بلوغ غاياتها 
قوة ال تعرف الضعف وعزم ال يعرف الفتور وإيمان 
بالنرص يسكن يف القلوب وحركة ال تعرف النكوص. 
ــورة, وقاعدة  ــرثب املدينة املن ــت ي ــرة أصبح بالهج
ــالم األوىل وعاصمة الدولة, ورسى يف أجوائها  اإلس
ــاعة عبق النبوة,  من ذلك الزمان وإىل أن تقوم الس
ــىل الله عليه وآله  ــول الكريم ص وعبق أنفاس الرس
ــكينة واطمئنانا  ــا ولزوارها س ــون ألهله ــلم ليك وس
ــرسى حبها يف كل  ــا ورحمة, ف ــالما قائم وأمنا, وس

ــلم إىل اإلقامة فيها واملوت عىل  قلب وتطلع كل مس
ــا. وكيف ال وقد دعا لها النبي صىل الله عليه  ترابه
ــلم فقال: "اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا  وآله وس
ــارك لنا يف مدها  ــد, اللهم وصححها. وب ــة أو أش مك

وصاعها وانقل حماها واجعلها بالجحفة"..
ــلم حارضا يف عرصه  كان صىل الله عليه وآله وس
مستوعبا ألدواته مدركا أن نرص الله ال يأتي إال ملن 
يبذل ويعطي ويعمل ويأخذ باألسباب فمن يعمل 
ــه وأنه ليس  ــوءا يجز ب ــريا يجز به ومن يعمل س خ
ــدرك الغايات, وتنهض  ــذاب وحدها ت باألماني الع
ــم, وتقام األمجاد وإنما بالجهد والعرق واألخذ  األم
باألسباب وبالتخطيط والتنظيم القائم عىل قراءة 
ــه وقوانينه كما فعل  مفردات الواقع وإدراك عالقات

النبي (ص) يف هجرته .

الرسول األعظم في فكرهمالرسول األعظم في فكرهمسيظُلّ ِذكُرَك في الوجوِد َعِلَيّاسيظُلّ ِذكُرَك في الوجوِد َعِلَيّا

هجرة رسول الله الحدث الذي غّير مجرى التاريخهجرة رسول الله الحدث الذي غّير مجرى التاريخ

الحنكة السياسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلمالحنكة السياسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم

ــال  ــف ــت ــالح ل األول  ـــان  ـــرج ـــه ـــم ال فـــعـــالـــيـــات  ــال بـــــدء  ــف ــت ــالح ل األول  ـــان  ـــرج ـــه ـــم ال فـــعـــالـــيـــات  بـــــدء 
ـــد الــــنــــبــــوي فـــــي مـــعـــهـــد الـــشـــوكـــانـــي ـــول ـــم ـــال ـــد الــــنــــبــــوي فـــــي مـــعـــهـــد الـــشـــوكـــانـــيب ـــول ـــم ـــال ب

صنعاء/ سبأ
بدأت أمس بصنعاء فعاليات 
ــال  لالحتف األول  ــان  املهرج
ــه عىل  ــوي، ينظم ــد النب باملول
ــد  معه ــام  أي ــة  خمس ــدى  م

الشوكاني لتدريب املعلمني.
ــار  ــاح املهرجان أش ويف افتت
ــايل  الع ــم  التعلي ــر  وزي ــب  نائ
ــن إىل  ــيل رشف الدي ــور ع الدكت
ــاء بذكرى املولد  أهمية االحتف
النبوي باعتباره مناسبة دينية 
ــتلهام  ــة لالس ــة ومحط عظيم
ــات  الثب يف  ــرب  والع ــدروس  ال

ومناهضة الظلم ونرصة الحق.
ــة  إقام ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــذه  ــة به ــات االحتفالي الفعالي
أن  ــي  ينبغ ــي  الت ــبة  املناس
ــة النفس  ــون محطة ملراجع تك

ــداء  لالقت ــار  املس ــح  وتصحي
ــول األعظم يف كل أقواله  بالرس

وأفعاله .
ــؤول  ــار مس ــه أش ــن جانب م
ــار الله  ــة ألنص ــرة الرتبوي الدائ
ــة إحياء  ــادي عمار إىل أهمي ه
ــا تمثله من  ــبة وم ــذه املناس ه
ــا باملعاني  ــزود منه محطة للت
النبيلة لسرية الرسول األعظم 
ــه وآله  ــه علي ــىل الل ــد ص محم
ــلم وما قدمه لإلنسانية من  وس
خدمات جليلة إليصال رسالة 

السماء إىل أصقاع األرض.
ــود  ــر الجه ــت إىل تضاف ولف
للحفاظ عىل األمن واالستقرار 
ــات  ــد الجبه ــتمرار يف رف واالس
ــة  ملواجه ــال  والرج ــال  بامل

العدوان وإفشال مخططاته.

ــد  ــد معه ــح عمي ــا أوض فيم
ــوكاني محمد غالب أهمية  الش
ــرى ميالد خري البرش  إحياء ذك
ــارق  ــذي أضاء الله فيها مش ال
ــزل  وزل ــا  ومغاربه األرض 
ــرش والبغي  ــرة ال ــروش أباط ع

واالستكبار يف ذلك العرص .
ــداء  االقت ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــانية محمد بن  ــول اإلنس برس
ــالم  عبدالله عليه الصالة والس
يف  ــوف  والوق ــق  الح ــول  ق يف 
ــني .. مبينا  ــه الظلم والظامل وج
ــيتضمن خالل  أن املهرجان س
ــن  م ــدداً  ع ــة  الخمس ــه  أيام
الفعاليات واألنشطة والندوات 
ــرات  وفق ــات  والصباحي

إنشادية.

حمود األهنومي
ــوُل الله صىل الله عليه وآله وسلم  يف األرحام  – تنّقل رس
ــت أرحاماً  ــن تلك األرحام كان ــرة، وهناك عدٌد جيٌِّد م الطاه
ــماعيُل ذريَته من قبيلة  ه نبيُّ الله إس يمنية، فقد أنجب جدُّ
ه كالُب بُن مرة فاطمَة بنَت عوف  ــدُّ ــم اليمنية، وتزّوج ج ُجره
ــُم بُن عبدمناف  ه الثاني هاش ــة، ثم تزوج جدُّ األزدية اليمني
ــرو النجارية الخزرجية،  ــلمى بنت عم بالعقيلة اليمانية س
ه األول عبداملطلب فاطمة بنت عمرو النجارية  ثم تزّوج جدُّ

أم والده عبدالله.
ــم،  ــار بني هاش ــاء وأصه ــوا حلف ــون وال زال – كان اليمني

وتربطهم عالقات قوية بهم قبل اإلسالم وبعده.
– صاروا أنصاراً لله وللرسول صىل الله عليه وآله وسلم ، 
ــا األوس والخزرج اليمانيتان هما األنصار الذين آووا  فقبيلت

ونرصوا، وآثروا عىل أنفسهم.

ــالَم همدان اليمنية يف يوم  ــوُل الله (ص) إس – ملا بلغ رس
واحد عىل يد اإلمام عيل بن أبي طالب (ع) سجد لله شكراً، 
ــه فعل ذلك  ــاً، ولم ُيْرَو أن ــىل همدان) ثالث ــالُم ع وقال: (الس

لقبيلٍة أخرى.
ــات التي  ــني بعدٍد من اآلي ــُم اليمني ــرآُن الكري – رشَّف الق
ــوُل الله (ص)  ــم، وقلَّدهم رس ــم ومواقِفه ــي عىل إيماِنه ُتثن
ــرياً بفضائلهم من  ــّدث كث ــل حني ح ــد والفض ــمِة املج بأوس

الخري والفقه واإليمان والحكمة.
ــاءت حكمُة الله أن يرتبَط اليمنيون بالرسول (ص)  – ش
وأهل بيته، منذ اليوم األول يف اإلسالم، يف مواجهة الجاهلية 
ون  ــوم َيَتصدَّ ــم الي ــا قريش، وها ه ــت عليه ــي كان األوىل الت
ــة والدواعش  ــكان والصهاين ــرى، من األمري ــة األخ للجاهلي

والجنجويد ومرتزقة بالك ووتر، وغريهم.

عالقة اليمنيين برسول اللهعالقة اليمنيين برسول الله

ــة، بارتباطه  ــن األهمي ــه م ــم اكتىس ما ل ــدث عظي ح
بشخص الرسول الخاتم سيدنا محمد، املبعوث للعالم 
ــاملة الكاملة  ــالته الش ــاء، ورس ــة جمع ــاذ البرشي إلنق
ــالم: ”مثيل ومثل  ــة التي أتم الله بها لبنات اإلس الخاتم
األنبياء من قبيل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله 
ــاس يطوفون به  ــة، فجعل الن ــن زاوي ــع لبنة م إال موض
ــذه اللبنة؟ قال:  ــون: هال وضعت ه ــون له ويقول ويعجب

فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيني“.
ــالة  ــالته، فبلغ الرس ــد بمكة عام الفيل وبعثه برس ول
ــه حق جهاده  ــح لألمة وجاهد يف الل ــة ونص وأدى األمان
ــوم أكملت لكم  ــاىل: الي ــه تع ــه عليه قول ــزل الل ــى أن حت
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا.

أعظم نعمة
ــل األرض بعثة  ــم الله بها عىل أه ــم نعمة أنع إن أعظ

ــه الله عىل حني فرتة  ــلم، بعث محمد صىل الله عليه وس
ــبل  ــه إىل أقوم الطرق وأوضح الس ــل، فهدى ب ــن الرس م
ــكان صىل الله عليه  ــىل أهل األرض طاعته، ف وأوجب ع
ــال: "ربنا وابعث فيهم  ــلم دعوة أبيه ابراهيم حني ق وس
ــاب  ــم الكت ــك ويعلمه ــم آيات ــو عليه ــم يتل ــوال منه رس
ــم". وكان  ــز الحكي ــك أنت العزي ــم إن ــة ويزكيه والحكم
ــال: "يا بني  ــالم حني ق ــىس عليه الس ــرشى أخيه عي ب
ــم مصدقا ملا بني يدي من  ــول الله إليك إرسائيل إني رس
ــمه أحمد".  ــول يأتي من بعدي اس التوراة ومبرشا برس
ــارة  ــوة الخليل إبراهيم ومصداقا لبش ــكان إجابة لدع ف
ــد جعله الله نورا ورساجا  ــالم فق أخيه عيىس عليه الس
ــريا أنار الله به األرض بعد ظلمتها وهدى به البرشية  من
بعد حريتها، فكان النعمة العظمى واملنحة الكربى التي 

تفضل الله بها عىل أهل األرض.

شكر النعمة
ــه تعاىل  ــكر الل ــذه النعمة أن نش ــاه ه ــا تج إن واجبن
ــك بها والجهاد  ــان فقط بل بالتمس ــا ليس باللس عليه
ــول الله  ــبيلها واملحافظة عليها، وذلك بإتباع رس يف س
ــر به وتقديم أوامره عىل  ــم واالقتداء به وفعل ما أم الكري
ــا عنه امتثاال ألمره،  ــر من أمورنا وأن نرتك ما نهان كل أم
ــنا وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا ألن  وأن نحبه أكرث من نفوس
ــري يف طاعته ويف إتباع أمره؛ قال الله تعاىل: ومن  كل الخ
يطع الرسول فقد أطاع الله. فكل عمل من أعمال العباد 
ــول  ــا رشعه الله وبلغنا به رس ــون موافقا مل ــب أن يك يج
ــن عمل عمال ليس  ــالم: ”م الله، قال عليه الصالة والس

عليه أمرنا فهو رد".
ــه يف هذا  ــد أفضل خلق الل ــع األول ول ــهر ربي ففي ش
ــي العربي  ــي والنبي األم ــول العامل ــد الرس ــود، ول الوج

محمد بن عبد الله ليكون خاتم النبيني وإماما للمتقني 
ــق  الخالئ ــىل  ع ــة  والحج ــني  للعامل ــداة  امله ــة  والرحم
ــه من وفقه الله  ــتبرش ب أجمعني، فرشفت به األرض واس
ــذه األمة  ــاه ليكون قدوة له ــاه الله ورب ــة. اصطف للهداي
وبشريا ونذيرا وداعيا إىل الله بإذنه ورساجا منريا، فبلغ 
ــىل املحجة البيضاء،  ــالة، ونصح األمة، وجعلها ع الرس
ــك، حتى قال: ”كل  ــا ال يزيغ عنها إال هال ــا كنهاره ليله
ــول  ــى“، فقالوا يا رس ــة إال من أب ــون الجن ــي يدخل أمت
ــن أطاعني دخل الجنة، ومن  ــه ، ومن يأبى؟ قال: ”م الل

عصاني فقد أبى“. رواه البخاري.
مآل الخري

ــو يدعو الناس  ــودي ورضب وجرح وه ــد أوذي وع لق
ــال  ــون إال رج ــون: إن تتبع ــه الظامل ــال عن ــه، وق إىل الل
ــة بعد آية وهو  ــا زال يتنزل عليه القرآن آي ــحورا، وم مس

ــد األمة إىل أرشف مقصد وأسمى غاية فظهر الحق  يرش
وزهق الباطل. وما إن استجاب العرب إىل رسولهم حتى 
ــوا من حال إىل حال خري منه ومآل خري من مآلهم  انتقل
ــوة ومن جهالء إىل علماء ومن  فتحولوا من ضعف إىل ق
رعاة للغنم إىل قادة لألمم. فلقد ألف بينهم هذا الرسول 
ــرة وقبائل متعادية  ــوا أحزابا متناح ــم بعد أن كان الكري
ــع كلمتهم تحت راية  ــأكل القوي منهم الضعيف فجم ي
ــالم ونزع من قلوبهم الضغائن واألحقاد فأصبحوا  اإلس
ــروف وينهون  ــاس، يأمرون باملع ــت للن ــري أمة أخرج خ
ــالمية الكربى التي عم  ــعت الدولة اإلس عن املنكر فتوس
ــا. فهل يحتاج  ــا نصف الكرة األرضية كله عدلها ونوره
ــالد نبيهم الكريم  ــاء ذكرى مي ــلمون اليوم إىل إحي املس
ــل بالعظماء  ــا يحتف ــوة بم ــلم أس ــه عليه وس ــىل الل ص

والزعماء عىل مر التاريخ؟

مولد الرسول.. منحة الله ألهل األرضمولد الرسول.. منحة الله ألهل األرض
إجابة لدعوة الخليل ومصداقا لبشارة عيسى

ــم ــى عل ــل إل ــن جه ــوة وم ــى ق ــف إل ــن ضع ــم م ــدل حاله ــرب فتب ــه الع ــتجاب ل ■ اس
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