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 بتاريخ  4  ربيع األول   1444هـ   –   املوافق   30  سبتمب   2022م 

ه   لله   الحمد     ه   َرس وله   فهي  لَك م    َكانَ   لَّقَد  : )العزيزه   كتابهه  في  القائله   العالمين،  رب  َوة    ّللاَّ  َحَسنَة    أ س 
و  َكانَ   ل هَمن ج  َ   يَر  مَ   ّللاَّ رَ   َوال يَو  خه َ   َوذََكرَ   اْل   شريكَ   ال  وحَده    للا    إالَّ   إلهَ   ال  أن  وأشهد    ،(َكثهيًرا   ّللاَّ
  آلههه   وعلي  عليه،  وبارك    وسلم  صل ه   الله م    ورسول ه ،  عبد ه    محمًدا  ونبيَّنَا  سيَدنَا  أنَّ   وأشهد    له،

، ، يومه  إلي بإحسان   تبعَه م وَمن وصحبههه  :وبعــــدُ  الدينه
ن  المباركةه   األيامه   هذه  مثله   ففهي      في   المسلمونَ   يستقبل    األوله   ربيع    شهره   وفي  عام    كل ه   مه

  الذي   ،(وسلم  عليه   للا    صلَّي)  المصطفَى  الحبيبه   ميالده   ذكري  ومغاربهَها  األرضه   مشارقه 
هه،  قبلَ   برسالتههه   األنبياء    له    شهدَ  وا  مولده ،  قبلَ   بنبوتههه   له    وأقرُّ   بميالده   نحتفل    كيفَ   لكن    بعثتههه
  القيامةه؟   يومَ   لنَا  نبي هنَا  شفاعةه   في  سببًا  ويكون    بنَا،  يليق    احتفاالً (  وسلم  عليه  للا    صلَّي)  نبي هنَا

ن االحتفاله األمثله   (:وسلم  عليه للا   صلَّي) هو أن  نتعرَف على حياتهه  فمه
ُ: ُونشأت ه ُُ–ُوسلمُعليهُللا ُُصلَّىُُ–ُالنبي  ُُميالدُ أوًلا

 كل هَها،  لألمةه   وبركة    وخير    نور    ميالدَ   –  وسلم  عليه  للا    صلَّى  -  الرسوله   ميالد    كان  لقد  
،  على  الناسه   كلُّ   رآه    حسيًّا  نوًرا  كان  بل  فقط،  معنويًّا  يكن    لم  النور    وهذا  ليلةه   ففي  السواءه
هه  ه    رأت    ـ  وسلم  عليه  للا    صلَّى  ـ  مولده ،  قصورَ   لها  أضاءَ   منها  خرجَ   نوًرا  أ مُّ  روى  فقد  الشامه
،  السيرةه   في  هشام    ابن    عليه  للا    صلَّى  -النبيَّ   أنَّ : ”  والنهايةه   البدايةه   في  كثير    وابن    النبويةه
يه   ورأت    عيَسى،  وب ش َرى  إبراهيم،  أبي  دعوة    أنَا:  فقال  نفسهه   عن  س ئهلَ   –  وسلم  حين   أم 
، قصورَ  لها  أضاءَ   نور   منها خرجَ  أنَّه   بيه  حملت     بكر   بنه  سعده  بني في واسترضعت   الشامه
. ” 
لهَد صلَّى للا  عليه وسلم   ن  و  ،  كبقيةه   كريمينه   أبوينه   مه ن  البشره ن  ال  نكاح    مه   لم)  سفاح ،  مه

ن  شيء    يصب ه   ،   بطنه   في  حمل    وهو   ت وفيَ   للاه،   عبد    فأبوه    ،(الجاهليةه   والدةه   مه هه   جدُّه    فكفلَه    أم 
،  سن ه   إلى  المطلبه   عبد   هه   كفالةه   في  فبقيَ   ماَت،  ثم  الثامنةه ه   ت وف هيَ   أن    إلى  طالب    أبي  عم ه   وللنبي 
ن  -وسلم  عليه   للا    صلَّى- ه    سنة،  خمسون  العمر    مه ه   ابن    وهو  ت وفيت    وهب    بنت    آمنة    وأمُّ   ست 

،  حليمة    ومرضعت ه    سنين، ن  فهو  الحبشية؛  أيمنه   أمُّ   وحاضنت ه    السعديةه   نسبًا،   العربه   أوسطه   مه
م هه ه   َرس ول    قَالَ   قبيلةً،  وأكرمه َطفَى  للاَ   إهنَّ : "-وسلم  عليه  للا    صلَّى-  ّللاَّ نَانَةَ   اص  ن    كه  َولَده   مه
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يَل، َماعه َطفَى  إهس  ن    ق َري ًشا  َواص  نَانَةَ،   مه َطفَى  كه ن    َواص  ،  بَنهي  ق َري ش    مه م  َطفَانهي  َهاشه ن    َواص   مه
م    بَنهي ،  األرض    ، وقد تهيأت  (مسلم  صحيح" )َهاشه   وغضبَ   قدوَمه ،  الدنيا  وانتظرت    لوالدتهه

ن  الشيطان   ،  مه ا  بعثتهه لهدَ   لم  س ول    و  َطفى،  الرَّ ت    ال م ص   َوظهرَ   والصفا،  الوفا  أهله   ع ي ون    بههه   وقرَّ
وده   إهلَى ج  َمةً   ال و  يعه   إهلَى  َرح  ،  َجمه ن  وك سيَ   النَّاسه ود    أَجلههه   مه ج  ،  أَف َخرَ   ال و    أَب َواب    َوف ت هحت    لهبَاس 

، ن َها  وأ غلقَ   النيَران    وخمدت    استبشاًرا،  لقدومهه   وتزخرفت    ال جنان  َب َواب    مه نَّةً   األ   وإشعاًرا،   مه
ن د  َوان َشقَّ  س َرى  إيَوان    ذَاك  عه ،  كه م    سمعَ   َحتَّى  لهيبتههه هه   َصوتَ   ال قَو  ،  انصداعه تهه   َوَسقَطت    وَرجَّ
ن ه   د   َولم يعبد ونَها، َكان وا الَّتهي فَارسَ  نَار   وخمدت   شرفةً، عشَرةَ  أَربع   مه  بهأَلفه  ذَلهك قبلَ  تخم 
ا  يوقه رونََها،  َكان وا  بل  َعام   مَ   خمدت    فَلَمَّ ،  المولده   يَو  َها  على  يقدر    لم   الشريفه ن ه م   القويُّ   إيقاده   مه
،  َوالَ  يف  عه ،  فهيَها  السفنُّ   َكانَت    أَن    بعدَ   ساوة  بحيرة    وغاَضت    الضَّ   المولده   لَي لَة    فأضحت    ت رَكب 

ن َها  يابسة    وأرض ها  الشريفه  ،   َومه سَ   ي تَعََجب  ره نهع  بهالشُّه به،  السََّماء    وح  ن    َوم  ،  كلُّ   َهامه  َشي َطان 
يًما  وتكسرت   نَام    لَه    تَع ظه َص  ،  األ  قَتَي ن،   َعلَي هه   وضعت    الَّتهي  البرمة    َعنه    وانفلقت    والصلبان    فهر 

 ".ال عينه  َرأ ي السََّماءه  إهلَى ينظر   بََصره   وش قَّ 
نُوالحكمة ُُوسلم(ُعليهُللا ُُ)صلَّىُصدرهُ ُشقُ ثانياا:ُ ُذلكُم 

ه حياةه    في   ن هه   صغره   ومنذ    وسلم  عليه  للا    صلَّى  النبي  ن  سه   الكثير،   واإلرهاصاته   المعجزاته   مه
،  النبيينَ   خاتم    أنَّه  على  لتدلَّ   جاءت    جاءَ   الذي  الكماله   إنسان    وأنَّه  آدَم،  ولده   سيد    وأنَّه  بحق  
مَ   . اْلخره  واليومه  لله با يؤمن   كان لهَمن حسنة؟، أسوة   فيه للناسه  وليكونَ  األخالقه  مكارمَ  ليتمه
ه   وقعت    التي  اإلرهاَصاته   هذه  ومن ث    وسلم  وآلهه  عليهه   للا    صلَّى  للنبي  ه   حاده هه   شق   صدره

َركَ   لَكَ   نَش َرح    أَلَم  : } تعالَى  قولههه   في  الكريم    القرآن    عليها  ودلَّلَ   الشريف،   حَدثَ   والذي  ،{َصد 
تينه  الشريفه   لتنقهيَةه   وكان  سنوات    أربعه   ابن    وهو  الطفولَةه   حاله   في  األولَى  مرَّ ن   القلبه    مه
، مغمزه  ن وي قد سَ  ولي طهَّرَ  الشيطانه لق   كل ه  مه ، خ  ا  بشيء   يتلبَّسَ  ال  حتى ذميم  م   على ي عاب   مه

، ن التوحيد   إال    شيء   قلبهه  فى يكونَ  ال وحتى الرجاله غَره  مه  . الصه
 بالثلجه؛: وقيل زمزم، بماءه : الرواياته  بعضه  في كما األولَى المرةه  في الصدره  شقُّ  وكان  

َده    اليقينه   ثلجَ   ليناسبَ   وذلك ، وبعدَها  على  وبَر   صلَّى   الحبيبه   أوقاته   أفضل    صاَرت    الفؤاده
ي  وسلَّم  وآلهه   عليهه   للا   ،  التأمله   في  تمضه   والحكمةه   العذبه   الجد ه   لونَ   وجه ه    وعرفَ   والصمته
 .الرجاله  كباره  وجوهَ  تميز   التي
ه   في  فالحكمة     ه   صدره   شق   الحديث    بينها  ظاهرة ،  طفولتهه  في  وسلَّمَ   عليهه   للا  صلَّى  النبي 

،  في  الوارد   ةه ،  صدرهه   في  كانت    التي  العلقةه   استخراج    وهي  القصَّ هه   الشريفه ن   وتطهيره   م 
،  الشيطانه   حظ ه  يل    أَتَاه    َوَسلَّمَ   َعلَي هه   للا    َصلَّى  للاه   َرس ولَ   أَنَّ :  َمالهك    ب نه   أَنَسه   فعن  فيهه ب ره   َصلَّى   جه
،  َمعَ   يَل عَب    َوه وَ   َوَسلَّمَ   َعلَي هه   للا   ل َمانه ،  َعن    فََشقَّ   فََصَرَعه ،  فَأََخذَه    ال غه َرجَ   قَل بههه تَخ    ال قَل َب،   فَاس 

َرجَ  تَخ  ن ه    فَاس  ن َك،  الشَّي َطانه   َحظُّ   َهذَا :  فَقَالَ   َعلَقَةً،  مه ن    َطس ت    فهي  َغَسلَه    ث مَّ   مه  بهَماءه   ذََهب    مه
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َزَم، ،  فهي  أََعاَده    ث مَّ   أَلََمه ،  ث مَّ   َزم  ل َمان    َوَجاءَ   َمَكانههه نَ   ال غه عَو  هه   إهلَى  يَس  ئ َره    يَع نهي  -  أ م ه : فَقَال وا  -  ظه
ًدا  إهنَّ  َحمَّ تَق بَل وه    ق تهَل،  قَد    م  ن تَقهع    َوه وَ   فَاس  ،  م  نه يَطه   ذَلهكَ   أَثَرَ   أََرى  ك ن ت    َوقَد  :  أَنَس    قَالَ   اللَّو  خ    ال مه
هه")رواه مسلم(، ومعنى  فهي ره َرجَ   َصد  تَخ  ن ه  )  فَاس  ده   أ مُّ   َوه وَ   َغلهيًظا،  َدًما:  أَي  (  َعلَقَةً   مه  ال َمفَاسه

ي ن كَ   الشَّي َطانه  َحظُّ  َهذَا: فَقَالَ ) ال قَل به  فهي َوال َمعَاصه يب ه  : أَي   ،(مه  .  َمعَكَ  َدامَ  لَو   نَصه
ا ن  التطهير    يقع    لم  لماذَا  وأمَّ ؟  غيره   مه ه َها،  هو  لحكمة    ذلك  أرادَ   تعالَى  فالل    شق    ي سأل    وال  يعلم 
ا ، عمَّ ، هذه بيانه  في العلمه  ألهله  كالم   على نقف   ولم يَفعل   إظهار   هي الحكمةَ  ولعلَّ  الحكمةه

ه   هذا  كرامةه  ،  وعنايتههه   تعالَى،   للاه   على  الكريمه   النبي    إرساله   بدونه   العلقةَ   تلكَ   أزالَ   لو   فإنَّه    بهه
ه  الملكه  بََّما الصدره  وَشق   . التطهير   وهذا الكرامة ، هذه الناسه  على خفيت   لر 
 ***** 
ه   لله   الحمد      نَا   والمرسلين،  األنبياءه   خاتمه   علي  والسالم    والصالة    العالمين،  رب   سيده

 . أجمعين وصحبهه آلهه  وعلي ،(وسلم عليه للا   صلَّي)محمد  
ُوالتجارةُ ُوسلمُُعليهُللا ُُصلَّىُالرسولُ ُاشتغالُ ثالثاا:ُ الغنم  نُُوالحكمة ُُبرعيُ  ُذلُكُم 

ن  وسلَّم  عليه   للا    صلَّى  النبيُّ   إليهه   اتَجهَ   ما  أول       مع  سعد    بنهي  في  الغنمه   رعي    هو  العمله   مه
ن  إخوتههه  يه   وسلم  عليه  للا    صلَّى  نبي هنَا  وَعَمل    مكةَ،  في  رعاَها  ث مَّ   الرضاَعةه   مه   الغنمه ليسَ   برعه
،  دونَ   بهه   خاًصا  أمًرا ن  وإلخوانههه   له    ذلكَ   كانَ   بل  األنبياءه  عليهم   للاه   صلوات    األنبياءه   مه

  للا    بَعَثَ   ما: )قال  وسلَّم  عليه  للا    صلَّى  النبيَّ   أنَّ   عنه  للا    رضيَ   هريَرةَ   أبي  فعن  جميعًا،
،  َراعيَ   إالَّ   نبيًّا   ماجه(،   ابن    )رواه(  وأنا :  قال!  للاه   رسولَ   يا  وأنتَ :  أصحاب ه    له    قال  غنم 
  ترَعى   أكن تَ : )س ئهلَ   وسلم  عليه  للا    صلَّى  النبيَّ   أنَّ   عنه  للا    رضي  للاه   عبده   بنه   جابره   وعن
،: قال الغنَم؟ ن وهل نعم   . البخاري(  )رواه( رَعاَها إالَّ  نبي    مه

،  رعيه   مهنة    -وسلم  عليه   للا    صلَّى  -  الرسول    لها  عملَ   مهنة    أولَ   فقد كانت      وبَدأَ   الغنمه
،  منذ    األغنامه   رعيه   في  -وسلم  عليه  للا    صلَّى-  الرسول   أهلهه    غنمَ   يرَعى  كان  فقد  طفولتههه
  معظمه   حرفةَ   كانت    األغنامه   ورع ي    وقوتَه ،  رزقَه    ليكتسبَ   مكَّةَ   ألهله   األغنامَ   يرَعى  وكانَ 

، ،  نبيًّا  ي بعثَ   أن    قبلَ   الغنمَ   -وسلم  عليه  للا    صلَّى-  الرسول    رَعى  فقد  األنبياءه   واكتسبَ   للناسه
ن ،  والرعايةه   واأللفةه   والرحمةه   كالصبره   النبوةه،  على  ت عين ه    صفاتًا  الرعيه   مه   والتمهله   والعنايةه

،   والحرصه   والعطفه   والرفقه    يكونَ   ال  أن    الرزقه   لتحصيله   وسعيههه   عملههه   وسبب    والمسؤوليةه
هه  على وعالةً  عبئًا . بعدَ  آواه   الذي طالب   أبي عمه  هه  ي تمه
ن  والحكمة    ن   العديدَ   اكتسبَ   أنَّه    الغنمه   رعيه   في  وسلم  عليه  للا    الرسوله صلَّى  عمله   مه  مه

ن  الصفاته  يهه   مه ،  رع  ن  الحكمة    وتتجلَّى  لألغنامه  التكليف    جاءَ   فعندَما  النبوةَ   توليهه   في  ذلك  مه
ن  لديهه   كان  -وسلم  عليه  للا    صلَّى-  للرسوله   حقَّ   لذلك  يؤهل ه    ما  والصفاته   األساليبه   مه
،   العمليةه   حياتهه   أثناءَ   وحَده    له    والعبوديةَ   الحياةه،  ومبادئَ   قواعدَ   علََّمه    -وجلَّ   عزَّ -  فالل    التأهله
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،  برعيه   عليه   للا    صلَّى-  محمد    ألمةه   وقدوة    قائد    خيرَ   -وسلم  عليه  للا    صلَّى -  فكان  األغنامه
 جمعاء.  وللبشريةه  تحديًدا -وسلم

هَ   الغنمه   رعيه   عن  توقفَ   الرشده   سنَّ   بلغَ   بعدَما  التجارةه   في   الرسول    وعملَ    للتجارةه،   وتوجَّ
ه    يكن    لم  بدايةً   و  طالب ،  أبي  عمهه   مع  التجارةه   في  -وسلم  عليه  للا    صلَّى-  الرسول    فعملَ   عمُّ
هه   على   أصرَّ   -وسلم  عليه  للا    صلَّى-  الرسولَ  لكنَّ   التجارةه،  في  سفرهه   على  موافقًا  حتى   عم ه
ه   حتى للتجارةه، بالسفره  أقنعَه    صلَّى - والرسول   إالَّ  والسفره  للتجارةه  يخرج   ال أصبحَ  أنَّ عمَّ
-  خديجةَ   السيدةه   بماله   للتجارةه   -وسلم  عليه  للا    صلَّى-  النبيُّ   وخرجَ   معَه ،  -وسلم  عليه  للا  

،  في  -عنها  للا    رضي  أخالقه   عن  سمعت    عندَما  -عنها  للا    رضي-  خديجة    فالسيدة    الشامه
ن  -وسلم  عليه  للا    صلَّى-  الرسوله   للتجارةه   يأتهي  أن    له    فأرسلت    ذلك  أعجبََها  وأمانة    صدق    مه
 الحالله   والرزقه   الكسبه   في  وسعي ه    واجتهاد ه    وسلم  عليه  للا    صلَّى-  الرسوله   وَعَمل    بمالهَها،
ي  الذي ن  هو  -وجلَّ   عزَّ -  للاَ   ي رضه   بأن    ،-وسلم  عليه  للا    صلَّى-  بهه   االقتداءه   صوره   أهم ه   مه
،  لطلبه   المسلم    العبد    يسعَى ،  كان  مهَما   الرزقه ن   الكسبَ   ألنَّ   وذلك  كث َر؛  أم  قلَّ   الرزق    مه
 الكسبه.   أفضل   نفسهه  المرءه  وجهده  عمله 
ن  والحكمة    -   النبيُّ   يتعرفَ   أن    في  تجل ت    بالتجارةه   -وسلم  عليه  للا    صلَّى-  الرسوله   عمله   مه

م،  الناسه   على  يتعرفَ   وأن    المجاورةه   البالده   على  -وسلم  عليه  للا    صلَّى  وكي   واختالفاتههه
ن  يعرفَ    كان   ذلك  فكلُّ   شعب ،  كلُّ   بها  يمتاز    التي  واألخالقَ   والصفاته   الطبائعَ   ذلك  خالله   مه
ا اإلسالميةه  لألمةه  نبيًّا بعثتهه  قبلَ  م   .- وجلَّ  عزَّ - للاه  إلى الدعوةه   في عليهه  فائدة   له مه

ن اجعلنَا فاللهم ، مه  العالمين  بالده  وسائرَ  مصرَ  واحفظ   المحبيَن لله ولرسولهه
الدعاء ،،،،،،                                              
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