بسم هللا الرحمن الرحيم

في شهر ميالد خير البشر
صلى هللا عليه وسلم

 12ربيع أول  19 -1443اكتوبر 2021
**************

ميالد خاتم األنبياء ...وواقع األمة!

من رسائل األستاذ محمد مهدي عاكف  -المرشد السابع لإلخوان المسلمين -يرحمه هللا-
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َرُؤوف َر ِحيم﴾ “التوبة.”128 :
اء ُكم َر ُسول من أَن ُف ِس ُكم َع ِزيز َعَليه َما َعن ُّتم َح ِريص َعَلي ُكم ِبال ُمؤ ِمن َ
﴿َلَقد َج َ
والصالة والسالم على سيدنا محمد -صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

جميعا هي ذكرى مولد النبي -صلى هللا عليه وسلم ..خاتم النبيين،
يعيش المسلمون هذه األيام ذكرى طيبة عزيزة علينا
ً
اك ِإال
﴿و َما أَر َسلَن َ
وصفوة هللا من خلقه أجمعين ،اختاره ربه ليحمل رسالته إلى الناس كافة؛ أبيضهم وأسودهم ،عربهم وعجمهمَ :
َك َّ
الن ِ
اف ًة لِ َّلن ِ
ير َوَل ِك َّن أَك َثَر َّ
اس ال َيعَل ُمو َن﴾ “سـبأ”28 :؛ بل تعدت رسالته اإلنس إلى الجن ،وأمروا أن يتبعوه
ير َوَن ِذ ًا
اس َب ِش ًا
ويطيعوهُ ﴿ :قل أ ِ
ُوحي ِإَل َّي أََّن ُه اس َت َم َع َن َفر ِم َن ال ِج ِِّن َفَقاُلوا ِإَّنا َس ِمعَنا ُقرآًنا َع َجًبا﴾ “الجـن.”1 :
َ
ومن سنن هللا في الكون أن المعاني المجردة في كثير من األحيان ال تكون متصورة وال مفهومة عند أكثر الناس ،فالبد
لها من واقع تتمثل فيه ،هذا الواقع يظهر في صورة شخص يعيش بين الناس بهذه المعاني متجسدة فيه.

فشاء هللا سبحانه أن تكون مبادئ اإلسالم وشريعته الفيض الذي تمثل في حياة المصطفى -صلى هللا عليه وسلم -فأقامه

المولى سبحانه مثاالً عمليًّا ":كان خُلُقه القرآن" ،يمثل قمة الفضائل والشمائل والكماالت في كل شيء ،ومن هنا دعا الناس
ول َّ ِ
ان َل ُكم ِفي َرس ِ
َّللا أُس َوة َح َسَنة لِ َمن
جميعا لصياغة حياتهم وفق هذه الرسالة وحاملها إليهم -صلى هللا عليه وسلمَ﴿ :-لَقد َك َ
ُ
ً
ِ
ِ
َّللا َكث ًيرا﴾ “األحزاب.”21 :
َك َ
َّللا َوالَيوَم اآلخَر َوَذ َكَر َّ َ
ان َير ُجو َّ َ
فإذا تسابق المسلمون في ميادين التضحية باألنفس واألموال ،فهو االقتداء برسول هللا ،وإذا تقربوا إلى هللا بكل أنواع

الطاعات فهو األسوة برسول هللا ،وهكذا في كل ما جاء به ،فرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -هو المثل األعلى لإلنسانية
كلها ،وهو معين َّ
دفاق ال ينضب خيره ،وال يتوقف عطاؤه.
بعيدا عن رسول هللا ،فليعلم أنه
ومتى فكر المسلم أن تكون له غاية أو أن يتخذ لنفسه مثاالً في أية قيمة من قيم الحياةً ،
ِ ِ
ِ
السُب َل َف َت َفَّر َق
﴿وأ َّ
وه َوال َت َّت ِب ُعوا ُّ
يما َف َّات ِب ُع ُ
بدأ يسير في غير الطريق ،وأن حياته قد أخذت تميل هنا وهناكَ :
َن َه َذا صَراطي ُمس َتق ً
ِ
ِ
ِب ُكم َعن س ِبيلِ ِه َذلِ ُكم َو َّص ُ ِ ِ َّ
ِ
يما َش َجَر َبيَن ُهم ثُ َّم ال
َ
اكم به َل َعل ُكم َت َّتُقو َن﴾ “األنعامَ ﴿ ،”153 :فال َوَرِّبِ َك ال ُيؤمُنو َن َح َّتى ُي َح ِّك ُمو َك ف َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا﴾ “النساء،“”8 :
﴿من ُي ِط ِع َّ
ول َفَقد أَ َ
ط َ
اع َّ َ
الر ُس َ
يما﴾ “النساءَ ،”65 :
َيج ُدوا في أَن ُفس ِهم َحَر ًجا م َّما َق َضي َت َوُي َسِّل ُموا َتسل ً
*ومن هنا يتضح معنى شعار اإلخوان المسلمين “الرسول زعيمنا”  ،فهو القائد المطاع ،والقدوة المتبعة إلى يوم الدين*.
*صفحة بيضاء*

شب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وحياته من جميع جوانبها هادئة نظيفة صادقة؛ ولذلك لقبه قومه باألمين،
لقد َّ

هممت
روى ابن جرير الطبري عن سيدنا علي -رضي هللا عنه -قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول ":ما
ُ
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مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين ،وفي كل ذلك يحول هللا بيني وبين ما أريد ،ثم ما هممت بسوء حتى
ٍ
بشيء َّ

أكرمني هللا -عز وجل -برسالته ،فإني قلت ليلة لغالم من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة :لو أبصرت لي غنمي حتى

أدخل مكة ،فأسمر بها كما يسمر الشباب ،فقال :أفعل ،فخرجت أريد ذلك ،حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزًفا

مس الشمس،
بالدفوف والمزامير ،فجلست أنظر إليهم ،فضرب هللا على أذنى فنمت ،فما أيقظني إال ُّ

شيئا ،ثم أخبرته الخبر،
قال :فجئت صاحبي ،فقال :ما فعلت؟ قلت ما صنعت ً
قال :ثم قلت له مرة أخرى مثل ذلك ،فقال :أفعل ،فخرجت ،فسمعت حين جئت مكة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك

الليلة ،فجلست أنظر ،فضرب هللا على أذني ،فوهللا ما أيقظني إال مس الشمس ،فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبر ،ثم ما

هممت بعدها بسوء حتى أكرمني هللا -عز وجل -برسالته "“وراه البيهقي”.
*هللا أعلم حيث يجعل رسالته*

قريشا من
يحدثنا -صلى هللا عليه وسلم -عن اختيار هللا له فيقول ":إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ،واصطفى ً
كنانة ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاني من بني هاشم" “رواه مسلم”،
وفي حديث آخر يقول" :أيها الناس ،من أنا؟

قالوا :أنت رسول هللا،

قال ":أنا محمد بن عبد هللا بن عبدالمطلب ،أال إن هللا -عز وجل -خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ،ثم فرقهم فرقتين

بيتا
بيتا ،فأنا خيركم ً
بيوتا فجعلني من خيرهم ً
فجعلني من خير الفرقتين ،ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة ،ثم جعلهم ً
نفسا "“رواه أحمد”.
وخيركم ً
*عيد الحرية*

إن ميالد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -هو ميالد حرية البشرية ،وبداية عهدها وجهادها..

فيا شباب اإلسالم  ،إن الدنيا تتحرك فال تقفوا ،فهذا دوركم لخدمة أمتكم ولرفعة دينكم ،أنتم ورثة اإلسالم ،فأقيموه حيث

يعا ،وما أصدقها كلمة رحم هللا قائلها ":أقيموا دولة اإلسالم في قلوبكم ،تقم على أرضكم".
خالدا،
ًا
أقامه هللا
دستور ً
ونظاما وتشر ً
ً
لقد كان رسولكم -صلى هللا عليه وسلم -الداعية العابد هلل ،يتحرك بدعوته ،وتعيش في قلبه ومشاعره وحياته كلها ،وكان
ُم ٍة أُخ ِر َجت لِ َّلن ِ
اس﴾ “آل عمران.“”11 :
﴿كن ُتم َخيَر أ َّ
المربي الذي وصف هللا أمتهُ :
وكان -صلى هللا عليه وسلم -القائد المجاهد الذي يقول ":وددت أن أغزو في سبيل هللا فأقتل ،ثم أغزو فأقتل ،ثم أغزو
فأقتل" أخرجه البخاري ومسلم.

وكان -صلى هللا عليه وسلم -النموذج الكامل في كل أقواله وأعماله ،وهو القائل ":أنا سيد ولد آدم وال فخر "“رواه مسلم”،

حيين ما وسعهما إال اتباعي "“رواه البخاري وأحمد”.
"ولو كان موسى وعيسى َّ
*واقع األمة*

ويأتي على األمة اإلسالمية هذا العام مولد المختار -صلى هللا عليه وسلم -وذكريات المجد والعزة والسيادة ،وأمجاد

االنتصارات والبطوالت يتمثل في تاريخهم أمام أعينهم؛ لكن الواقع األليم يكشف عن أحوال األمة التي تغيرت لدرجة أن غيرها

علنا ،ويتصرف في أحوالها،
صار يبيع ويشتري فيها ً
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وطنا في فلسطين بغير حق ،جاء وعد
عاما من “وعد بلفور” المشهور والمشئوم ،الذي أعطى لليهود ً
فبعد مرور ً 87
بوش اليوم لشارون ،واألول ال يملك ،والثاني ال يستحق،
وتصرف بوش هذا كأن بالد اإلسالم عزبة خاصة به وبعائلته ،وهذا الوعد الظالم الجديد يعطي شارون -ال قدر هللا-

ظا على دولة االحتالل ،دولة
االندفاع كالثور الهائج ،البتالع ما تبقى من أرض اإلسراء والمعراج ،وطرد الفلسطينيين ،وحفا ً

الكيان الصهيوني.

والغريب لم يبادر أحد من حكام العرب والمسلمين باتخاذ موقف إيجابي ضد هذه التصريحات ،والقليل منهم اكتفى بمجرد

االستنكار والشجب ،ونرجو أن تفيق األنظمة العربية ،وأن تؤدي دورها في وقف هذا الزحف الصهيوني ،والطغيان األمريكي

ومقاطعته ،ومواجهته.

محمدا -صلى هللا عليه وسلم -وصنعه ليربي
ويجب أن نذكر في هذه المناسبة العظيمة أن الحق -تبارك وتعالى -ربَّى
ً
به العرب ،وربَّى به العرب ليربوا العالم ،ويخرجوه من عبادة الكهان ،إلى طاعة الرحمن ،ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم.
فما العرب بغير اإلسالم ،وما قيمتهم بغير هذه الرسالة؟!

وما الفكرة التي يملكون تقديمها للبشرية إذا تخلوا عن هذه الدعوة؟ وتركوا هذا الميراث؟

إن العقيدة اإلسالمية هي التي رفعت هذه األمة إلى مكان القيادة والصدارة حين التزمت بها ،ومن يوم أن تخلى المسلمون

عنها لم تعد لهم وظيفة في األرض ،وال كيان بين الدول ،ولم يعد لهم في التاريخ دور ،وصدق هللا العظيمَ﴿ :لَقد أَن َزلَنا ِإَلي ُكم
ِك َتابا ِف ِ
يه ِذكُرُكم أَ َفال َتع ِقُلو َن﴾ “األنبياء.“”1 :
ً

لقد كان العرب في أحط دركات الجهل والعماية ،ورغم هذا ف اإلسالم هو الذي خلد ذكرهم ،وأعلى شأنهم ،وأوجد لهم
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آي ِات ِه َوُي َزِِّك ِ
اب َوال ِحك َم َة َوإِن
حضارة ،وإن شئت فاقرأُ :
ُمِِّي َ
ين َر ُسوالً من ُهم َيتُلو َعَلي ِهم َ
يهم َوُي َعِّل ُم ُه ُم الك َت َ
﴿ه َو الذي َب َع َث في األ ِّ
ين﴾ “الجمعة ،”2 :ومن أجل هذا لن يعود المسلمون إلى سالف أمجادهم إال بالعودة إلى محكم
َكاُنوا ِمن َقب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُمِب ٍ
دينهم.

*السنن اإللهية*

ذكر إخواننا بأن سنن هللا -جل جالله -في هذا الكون ال يمكن أن تتغير أو
وفي ذكريات المولد النبوي العظيم البد أن ُن ِّ
تتبدل ،وهي ذات معايير ثابتة ،ونواميس مطردة ،اختص هللا بها نفسه ،فهو سبحانه المهيمن والمتفرد بصفات الجالل والكمال،

والمسيطر على مجريات األمور وتسيير دفة النظام الكوني ،ليس هذا ألحد من خلقه ،ومن نازعه من خلقه في شيء من ذلك،
سلبه منه وأخذه أخذ عزيز مقتدر ،حتى إذا أخذه لم يفلته..

ولقد مضت نماذج كثيرة من تاريخ األمم تبرهن على ذلك ..واقتضت سنته -سبحانه وتعالى -أن يكون الهالك قرين
﴿وَكم أَهَلكَنا ِمن
الطغيان؛ سواء على مستوى الفرد أو األمم ،فإذا طغى فرد قصمه هللا ،وإذا طغت أمة محقها هللا ،قال تعالىَ :
ِ
يش َتها َف ِتل َك مس ِ
ِ
اكُن ُهم َلم ُتس َكن ِمن َبع ِد ِهم ِإال َقلِيالً َوُكَّنا َنح ُن ال َو ِارِثي َن﴾ “القصص.”58 :
َقرَي ٍة َبطَرت َمع َ َ
ََ
ونحن نرى أن الطغيان والتفرد والتعالي ،كله غرور وصلف وتطاول على رب العزة -جل وعال -وهو عالمة على قرب

أيضا داللة على قرب نهاية هذا النظام
نهاية المغرورين؛ ألنه يناطح سنن هللا في خلقه ،ويسبح عكس تيار حركة الكون ،وهو ً
العالمي الجديد الذي ولد في الحقيقة ميتًا؛ ألنه مخالف لكل النواميس.
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*خطوات ضرورية*

وإزاء كل ذلك ،فإننا نرى أن هناك ثالث خطوات أساسية يجب على األمة أن تراعيها لتضطلع بمسئوليتها وتقوم بدورها

وتأخذ مكانتها:

 -1أن تستعيد األمة العربية واإلسالمية الثقة بنفسها ،وإحساسها بكرامتها اإلنسانية ،وقدرتها على استرداد حريتها

السياسية.

 -2أن تختار األمة منهاجها الذي يحقق لها العزة والسعادة في الدنيا واآلخرة ،وهي لن تختار إال اإلسالم ،وما أبعدت

عنه إال مكرهة مقهورة.

 -3أن تختار القيادة القوية األمينة على مصالح األمة ،والقادرة على حشد طاقات العالم العربي واإلسالمي؛ ألن مواجهة

اجبا عربيًّا فحسب؛ بل هو واجب إسالمي ،وتحرير فلسطين والعالم العرب من قبضة الصهيونية هو
الخطر الصهيوني ليس و ً
جاد على ظهر األرض.
واجب كل مسلم ِّ
وحينئذ يتحقق موعود هللا لخير أمة أخرجت للناس ،أمة محمد -صلى هللا عليه وسلم﴿ -وع َد َّ ِ
آمُنوا ِمن ُكم َو َع ِمُلوا
َّللا َّالذ َ
ََ ُ
ين َ
ِ
الصالِح ِ
ات َلَيس َتخلِ َفَّن ُهم ِفي األَر ِ
ين ِمن َقبلِ ِهم َوَلُي َم ِِّكَن َّن َل ُهم ِديَن ُه ُم َّال ِذي ارَت َضى َل ُهم َوَلُيَبِِّدَلَّن ُهم ِمن َبع ِد
ض َك َما اس َتخَل َ
ف َّالذ َ
َّ َ
﴿وَيُقوُلو َن َم َتى ُه َو ُقل َع َسى أَن َي ُكو َن َق ِر ًيبا﴾ “اإلسراء.”51 :
َخوِف ِهم أَمًنا﴾ “النورَ ،”55 :
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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