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فلتكن ذكرى مولده ﷺ حافزا إلظهار دينه على كل املبادئ واألداين
روى ابن سعد أن آمنة بنت وهب ملا َولدت النيب ﷺ ،خرج معه نور أضاء قُصور الشام ،وسقطت أربع
ّ
يعبدوهنا ،واهنارت الكنائس اليت كانت حول ُُبية
عشرة ُشرفة من إيوان كِسرى ،وانطفأت انر اجملوس اليت كانوا ُ
ساوة ،وهذه اإلرهاصات األربعة ذكرها كِبار املؤلّفني يف كتب السية واحلديث.

ومولد النيب ﷺ هو حدث عظيم ،ما زال يهز الدنيا ،فهو النور الذي أ َِذن هللا أن يشرق على الدنيا لينقذ
البشرية من تيه الظالم الذي كانت تعيش فيه ،وهو بشرى للقلوب احلائرة ،وفرحة لألرواح املتعبة ،إنه رمحة هللا
وهديته للعاملني ،وتروي أم النيب ﷺ حني ولدته أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام ،وأهنا ولدته نظيفا
ما به قذر .يقول ﷺ« :أن دعوة إب راهيم ،وبشرى عيسى».
ومولد الرسول ﷺ يُع ّد نقطة بداية ألمة إسالمية عريقة محلت مبدأ إهليّا صحيحا أوكلت هلا مهمة ختليص

اإلنسانية من العبودية ،وتغيي وجه العامل برمحة مهداة ،حيث اإلسالم رمحة للعاملني ،ومشعل هداية للناس
أمجعني ،وهللا عز وجل يقول﴿ :وما أرسلناك إ َّل رْحة للعالمي﴾.
إن الذكرى هبذه املناسبة ليست هي من أجل االحتفال ،ولكنها ذكرى نستغلها إلعادة ربط املسلمني
بدينهم وتذكيهم أبمهية إعادة الثقة أبحكام اإلسالم اليت ال حل لنا بغيها؛ فهي فرصة لتقييم املرء لنفسه حيث
عز وجل ،ويشحذ فيها اهلمة من جديد ملواصلة السي والعمل
يتذكر فيها ما قدمه من أعمال تنفعه عند هللا ّ

حىت يلقى هللا عز وجل وهو راض عنه؛ فهي فرصة حملاسبة النفس يف مدى متسكها هبدي الرسول ﷺ وطريقته
يف التغيي وإقامة الدولة اإلسالمية وإنقاذ أمة اإلسالم ،فإن هللا جعل لنا يف حممد ﷺ أسوة حسنة كما قال
اّلل والي وم اْلخر وذكر َ
اّلل أسوة حسنة لمن كان ي رجو َ
سبحانه﴿ :لقد كان لكم ف رسول َ
اّلل كثيا﴾.
إن ميالد الرسول األكرم ﷺ يعين ميالد أمة عريقة ،محلت رسالة هداية إىل البشرية مجيعا ،وخمرجا آمنا هلا
ِ
جممعا ومؤلفا لشعوب وقبائل متفرقة متشرذمة
من الظلم والظالم وخالصا من الظاملني ،ولقد كان ميالده ﷺ ّ
متناحرة ،ال جيمعها جامع ،وال يربطها أي رابط ،فميالده ﷺ قد أعطى للعرب وغيهم قيمة ووزان ورفع البشرية
من البهيمية املنحطة إىل أعلى الدرجات.
واجلدير بنا وحنن نستذكر ميالد نبينا العظيم ﷺ أن جنعله قدوة لنا يف حياتنا كلها ،فسيته ﷺ مليئة
ابلدروس والعرب ،وهللا سبحانه وتعاىل قد أمران ابتباع هدي نبيه ﷺ حيث قال عز من قائل﴿ :وما آَتكم

اّلل وال َرسول لعلَكم ت رْحون﴾ وقال
ال َرسول فخذوه وما َناكم عنه فانت هوا﴾ ،وقال سبحانه﴿ :وأطيعوا ّ
اّلل﴾.
سبحانهَ ﴿ :من يطع ال َرسول ف قد أطاع ّ
نعم حري ابألمة اإلسالمية أن تراجع حساهبا مع نفسها ،وأن تتخذ من هذه الذكرى ما حيفزها إىل العودة
إىل دينها القومي ،والتمسك ابلكتاب الكرمي ،وما فيه من اهلدى والرشاد واحلكمة .وحري ابألمة اإلسالمية أن
حترص على ما حرص عليه نبيها الكرمي ﷺ صاحب هذه الذكرى ،فتعمل مع العاملني إلقامة اخلالفة بكل
إخالص وجد .وحري أبهل القوة فيها أن ينصروا دين هللا ابلعمل مع حزب التحرير ومتكينه من استالم احلكم،
كي ترضي رهبا ،وتسرتد جمدها ،وتستعيد ماضي عزها ،وتطرد عدوها من أرضها املغتصبة ،وإن هللا على
هدايتها ،ومجع صفوفها ،وتوحيد كلمتها إذا يشاء قدير.
فقوموا للعمل مع العاملني املخلصني إلعادة أحكام اإلسالم إىل واقع احلياة؛ إبقامة اخلالفة ،فهي نصرة
للدين ،ومبعث لعز املسلمني وقاهرة للعدو .وكونوا واثقني ابلوعد ،مستبشرين ابلبشرى ،جمددين العهد مع هللا،
مرتمسني خطا رسوله ﷺ يف َسيه إلقامة دولة اإلسالم ،موقنني أبن املوت يف طلب املعايل خي من ذلة حياة
وعيش بئيس ،قال رسول هللا ﷺ يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده ...« :ثَ تكون خَلفة على

من هاج النُّب َوة» ،ثَ سكت.
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