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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ذكرى ن وال شك أنعيش ىذه األيام في ظالل الذكرى العطرة لمولد النبي صمى اهلل عميو وسمم، 
 :المجالة اإلسالم، وىذه بعض الخواطر في ىذا وأم ،ىي ذكرى ميالد اإلسالم النبوي المولد

ة عبللر يف للد كانللت لممسللممين أطللول دورة حوللار ، م ديللن الماوللي والحاوللر والمسلل  بلاإلسللال .1
كمللا أن ال لاري،، إذ اسل مرت الحولارة اإلسللالمية األوللى عملى مسلل وى العلالم أكسلر مللن ألل  سلنة، 
  صلير اإلسالم اليوم ىو أسرع األديان ان شارا في العالم، فالناس يدخمون فيلو أفواجلا بلالرمم ملن ال

 .وأفرادا ومؤسسات الشديد من المسممين دوال وسفارات

 ،يخلرجيم ملن عبلادة العلاداتاليلوم ىلو ، و فلي الماولي من عبادة األوسلان اإلسالم الناس أخرج .2
 .يدة  مأل الع ول وال موبمن خالل ع  ، وذلكوالمال ، والطواميت،واألشخاص ،واألىواء

فللال  سلليطر شللريعة التللاب ال للي  ،العدالللة مينمسللممين وميللر مسللم لمنللاس جميعللا اإلسللالم يح لل  .3
ح لى  وال اري، اإلسلالمي الناصلخ خيلر دليلل عملى ذللك، وال يسح  ال وي الوعي ، ، سيطر اليوم
ني لل  أمللام ال اوللي مللخ المشلل كي  نفسللو كللان الخميفللة كللان ميللر مسللمم، فللال حصللانة ألحللد، وال  وا 

 .رقرب الناس إليوألمخميفة وال لأحد فو  ال انون، ال 

دون طمللللب مللللنيم، ودون  وكافللللة ح للللورقيم ،لمنللللاس حريللللا يم العامللللة والخاصللللة اإلسللللالم يح لللل  .4
ا في ظلل اإلسلالم فهنيلا  عطلى أم ،الحريات  ؤخذ وال  عطىمظاىرات وال مسيرات، ففي كل الدنيا 

 .رقبل أن  طمب

رقوللى عمللى الف للر، وأصللبحت  للد ف ،مشللكالت الف للر بنظامللو االرق صللادي الفريللد اإلسللالم يعللال  .5
للللة  ح للللار أيللللن  للللذىب بللللاألموال، بعللللد أن زادت عللللن حاجللللات الف للللراء، وبنللللاء البنيللللة ال ح يللللة، الدو 

، وىللا ىللو العللالم اليللوم ي جللو فللي أزم للو االرق صللادية إلللى النظللام االرق صللادي وحاجللات األمللة كميللا
 .اإلسالمي ليجد حل مشكال و فيو

بينمللللا  فررقيللللا  ة المعجللللزة،الربانيلللل و شللللريعا و الصللللافية الم نعللللة، األمللللة بع يد للللو اإلسللللالم يوحللللد .6
يوملا إال عملى اإلسلالم، ولللم  خيلر دليلل عملى ذللك، فلهن األملة للم   حلد  ال لاري، و اللدعوات األخلرى، 



نحن رقوم أعزنلا اهلل باإلسلالم، وميملا ) في ظل اإلسالم، ورحم اهلل من رقال جد عز يا وكرام يا إال 
 .يؤكد ذلكوالوارقخ الذي نعيشو ( اب تينا العزة بتيره أذلنا اهلل

لألمللة، وللليس االسلل  الل الشللكمي، يح لل  االسلل  الل الس للافي  االسلل  الل الح ي للي اإلسللالم يح لل  .7
 .كما حدث في الماوي والسياسي واالرق صادي والعسكري واالس  الل في كل مجاالت الحياة،

فللي  وذللك اإلسلالم لألملة النصلر عملى أعلداليا اللذين اح ملوا بالدىلا، وان يكلوا م دسلا يا، يح ل  .8
فبعد بوخ عشرة سنة من والدة أول دوللة إسلالمية فلي المدينلة المنلورة أصلبحت ىلذه  زمن رقياسي،

فللي ورقللت واحللد ( الللروم والفللرس)الدولللة اإلسللالمية   للارع أرقللوى دول للين فللي العللالم فللي ذلللك الورقللت 
 .؟مسل ىذا في ال اري، كمو   االن صار عمييما، فيلو ح 

َملًة }حملة لممسلممين ف لط، رقلال  علالى اإلسالم رحمة لمنلاس جميعلا، ولليس ر  .9 َسلم َناَك ِإالر َرح  َوَملا َأر 
للة  }والمسللممون أمللة أخرجيللا اهلل ال ألنفسلليم بللل لمنللاس جميعللا، رقللال  عللالى ( ِلم َعللاَلِمينَ  ُكن للُ م  َخي للَر ُأمر

رِ  ب، وللم ورقلد أسبلت ال لاري، ذللك، فاإلسلالم ىلو الفل د الوحيلد اللذي رحبلت بلو الشلعو  {َجت  ِلمنرلاسِ ُأخ 
 .  اومو

لملن ال لزم بلو فللي و  ،يح ل  السللعادة لكلل البشلر فلي الللدنيااإلسللالم ىلو اللذي وبكمملة واحلدة فلهن  .11
 .اآلخرة

؟ و للدعو إليللو حللل  و م للزم بللو حلل  االل للزام ؟ىللذا ىللو اإلسللالم، فم للى  فيللم األمللة دينيللا حللل  الفيللم
 .سعد بو الناس جميعا؟وصمو إلى العالم كمو؟ و ُ و  الدعوة؟

 أن يكون ذلك رقريبا نسأل اهلل


