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الم ىلع سيِّد املرسلني الة والسَّ  احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصَّ

يطان الرَّجيم بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم ا بعد! فأعوذ باهلل من الشَّ  أمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة عىل النبي 

بِحُ  ِحنيَ  ََعي  َصّلَّ  َمن  »ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اهلل  ر  يُص   اَعش 
ِس  وِحنيَ  ر  ُيم  َرَكت هُ  اَعش  د 

َ
 .(1)«الِقياَمةِ  يومَ  َشفاَعِت  أ

 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 

 فضل شهر ربيع الول

 ميلء   الشهور اهلجرية ثالث هو األول ربيع شهر
خري والرباكت حيث ودل يف هذا الشهر املبارك  بالفضائل
من الرحيم  األنبياء والرسل وخاتم ىلع اإلطالق،البرشية 

ق، اذلي  ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد بن عبد اهللسيدنا وحبيبنا وقدوتنا  اخلالا
للناس من الظلمات إىل  اومنقذ   ،أرسله اهلل تعاىل رمحة للعاملني

 بربكة ة  فضائل وخريات وبراكت هذا الشهر منوط انلور، فجميع
 مودل سيد األنام.

                                 
ذا آصم ا،  للمنذري، "،الرتغيب والرتهيب( "1) وقاا   ،(٢9) ،1/٢٦1الرتغيب يف آ ايت وآصذاكر يقولهاا ا ذا آصبا و وا 

 .آصخرجه الطرباين

 ممزيات
 ربيع األول
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رمحه  اإلمام زكريا بن حممد بن حممود القزويين لوقي
هو شهر  مبارك  وفيه َيْفتَُح اهلُل : عن شهر ربيع األول اهلل تعاىل

، ملسو هيلع هللا ىلصأبواَب اخلرياِت والسعادِة ىلع العاملني بوجود سيد البرش 
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصواثلاين عرش مودله 

 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 

 سمتسمية شهر ربيع الول بهذا ال 

نا  وَشْهرا
َ
يَا بَِذلَِك أل ا يِف َهَذا َربِيٍع ُسمِّ َمِن هما ُحدا الزَّ

 شهُر فلَِزَمهما يِف َغرْيِهِ َوُهَما شهراِن َبْعَد صَفر، َوََل ُيَقاُل ِفيِهَما إَِلا 
ل وشهُر َربِيٍع اْْلخرِ  وا

َ
والربيُع ِعنَْد الَْعَرِب َربيعاِن: َربيُع  ،َربِيٍع األ

ُهوِر َشْهَراِن َبْعَد َصَفَر، و زمنة، فََربِيُع الشُّ
َ
ُهوِر َوَربِيُع األ ما الشُّ

َ
أ

يت ِفيِه 
ْ
ي تأ ِ ول َوُهَو الَْفْصُل اذلَّ

َ
زمنة فََربِيَعاِن: الربيُع األ

َ
َربِيُع األ

ة وانلَّْور َوُهَو ربيع الََك 
َ
، واثلاين وهو الفصل اذلي تدرك فيه الكمأ

ل وا
َ
بِيَع األ يِه الرَّ  .(2)اثلَِّماُر، َوِمنُْهْم َمْن يَُسمِّ

 من أسباب فضائل شهر ربيع الول

ثنني ثاين عرش شهر ربيع األول يوم اإلملسو هيلع هللا ىلص انليب  دلوُ 

                                 
 .٦9جعائب اخمللوقات وغرائب املوجودات"، للقزويين، فصل يف فضائل الصايم وخوابها، با ( "1)

 .1/1435فصل الراء،  "،لسان العرب( "٢)

 مميزات

 ربيع األول

 ممزيات
 ربيع األول
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ىلع الصحيح، ولم يكن يف املحرم وَل يف رجب وَل يف رمضان، 
من األشهر ذوات الرشف، ألنَّه عليه السالم َل  وَل غريها

ما الزماُن يترشف به اكألماكن، فلو ودل وإنا  يترشف بالزمان،
م أنا  املذكورة يف شهر من الشهور وإذا اكن يوم  ه ترشف بها،تلوهَّ

خلق فيه سيدنا آدم عليه السالم خص بساعة َل  اذلياجلمعة 
خري ا إَلا أعطاه إيااه، فما  ايصادفها عبد مسلم يسأل اهلَل فيه

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصسيد املرسلني  ابالك بالساعة اليت ودل فيه

ة حول يوم الثنني  معلومات مهم 

إىل  أحداث ا مهمةثنني شهد يوم اإللقد ! أيها األحبة
 ب نِ  عبد اهللكما روي عن سيدنا ملسو هيلع هللا ىلص  سيد املرسلني جانب مودل

، يَْومَ  ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيِبُّ  ُودِلَ : قَاَل  ريض اهلل تعاىل عنهما، َعبَّاس   ْثننَْيِ  اإْلِ
، يَْومَ  َواْستُنِْبئَ  ْثننَْيِ ا وََخَرجَ  اإْلِ ةَ  ِمنْ  ُمَهاِجر   يَْومَ  الَْمِدينَةِ  إِىَل  َمكَّ
، ْثننَْيِ ، يَْومَ  الَْمِدينَةَ  َوقَِدمَ  اإْلِ ثْننَْيِ َ  اإْلِ ، يَْومَ ملسو هيلع هللا ىلص  َوتُُوّفِّ ْثَننْيِ  َوَرَفعَ  اإْلِ

ْسوَدَ  اْْلََجرَ 
َ
ْثننَْيِ  يَْومَ  اأْل  .(3)َفتََح بَْدر ا يَْوَم اإلْثننَْيِ ، وّف رواية: (2)اإْلِ

                                 
 .1/75املقصد الصو ، آ ايت ولدته، ، و"املواهب الدلنية"، 104لطائف املعارف"، با ( "1)

 (.٢50٦، )1/594مس ند ع د هللا بن ع اس بن ع د املطلب عن النيب،  "،مس ند آصمحد بن حن ل( "٢)

 (.1٢984، )1٢/183حنش الصنعاين عن بن ع اس،  "،املعجم الكبري للطرباين( "3)

 ممزيات
 ربيع األول
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 ساعة الولدة

احلافُظ أبو حممد عبد املؤمن بن خلف  يسيد ذكر
ثنني حني َطلََع ُودِلَ يوَم اإلملسو هيلع هللا ىلص أنَّه اهلل تعاىل:  رمحه ادلميايط

 .(1)الصحيحالفجُر ىلع 

 ليلة املولد أفضل من ليلة القدر

العلماُء رمحهم اهلل تعاىل: إنَّ يللَة مودِل رسوِل اهلل  يقول
ي ُخ َعب دُ العالمة  منهم أفضُل من يللة القدر،ملسو هيلع هللا ىلص  ُث الشَّ  ال ُمَحدِّ

لَوِي   ه  َقِّ ادلِّ إنَّ يَلْلََة َمْودِلِ انلَّيِبِّ : قال حيث رمحه اهلل تعاىل احل 
فَْضُل ِمْن يَلْلَِة ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
 .(2)الَْقْدرِ أ

 مرزوق بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الشيخ ألف وقد
 الربية خري مودل يللة أفضلية حول كتاب ا تعاىل اهلل رمحه اتللمساين

اه القدر يللة ىلعملسو هيلع هللا ىلص   ".الليلتني رشف يف اجلنتني جىن": وسمَّ
 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 

 كيف نقيض شهر ربيع الول؟

يه ملسو هيلع هللا ىلص َل شك أنَّ حمبة اْلبيب املصطىف  !األحبةأيها 
                                 

 .٢/757ثنني، مطلب يف زمان مودله وفضل يوم ال   "،جامع ال اثر( "1)

 .1/77، و" املواهب الدلينة"، 100"ما ثبت من الس نة " با  (٢)

 ممزيات
 ربيع األول
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أصل  من أصول اإليمان، ومن عالمات اْلب اإلكثار من ذكر 
رِه»اْلبيب كما روي:  ََثَ ِمن  ِذك  ك 

َ
َحبَّ َشي ئرا أ

َ
 .(1)«َمن  أ

نُظِهَر حبَّه وتعظَميه بالصالة والتسليم عليه  فعلينا أنْ 
يف لك أوقاتنا ومجيع أحوانلا، ولكن  واتباع أقواهل وأفعاهل ا،دوم  

يف هذا ملسو هيلع هللا ىلص نلهتم بذكرى مودل اْلبيب املصطىف وانليب املجتىب 
املنعم علينا بهذه  نايبلار اشكر   اَلهتمام اغية املبارك الشهر

ملسو هيلع هللا ىلص نقوم بمجالس الصالة ىلع سيدنا انليب  انلعمة العظىم بأنْ 
واَلحتفال بمودله دون  ،واملدائح انلبوية وبيان فضائله وماكنته

إيذاء اجلريان واملارين ىلع الطرق وغريهم وفق أحاكم الرشع 
 فلنتعود ىلع ذلك لكه يف شهر ربيع األول.

 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 

 النوافل يف شهر ربيع الول أداء

أداء انلوافل سبب من أسباب القرب من  أيها األحبة!
وقد اكن السلف الصالح يكرثون منها  ،رضاه ونيل اهلل تعاىل

 إىل جانب الفرائض والواجبات.
 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 

                                 
 (.831٢، )507با "، امع الصغرياجل( "1)

 ممزيات
 ربيع األول
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 الول ربيع شهر من عرش الثاين صيام

وقد اكن  ،الرشيف يوم املودل انلبوييف ل ائالفض منو
حيتفل بنفسه ه أنا  يفعلها يف يوم مودله، ويه ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  انليب

عن َسيِِّدنَا وقد جاء  ،ثنني اذلي ودل فيهبمودله بالصوم يوم اإل
ن َصارِيِّ 

َ
يب َقَتاَدةَ األ

َ
نا رُسوَل اهلل  أ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل تعاىل عنه أ

؟ فقاَل: ُسئَِل َعْن َصْوِم اإل ن ِزَل »ْثنَنْيِ
ُ
ُت، وفِي ه أ  .(1)«ََعَّ فِي ه ُودِل 

 النعمةالصوم شكرًا عىل هذه 

ْت  بها نَّ ألملسو هيلع هللا ىلص  سيدنا حممدبإرسال  انلعمة مصالُح  َتمَّ
 اهلل اذلي رضيه لعباده، واكن وكمل بسببها دينُ  ادلنيا واْلخرة،

َدْت  قبوهُل سبَب سعادتهم يف دنياهم وآخرتهم، فصياُم يوم جتدَّ
يْل  ىلع عباده َحَسن   تعاىل فيه هذه انلعُم ِمَن اهلل  .(2)مَجِ

 ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا النبي  رؤية من أوراد

بأي  ،ملسو هيلع هللا ىلصاملصطىف  اْلبيب ىلع الصالة من اإلكثار
 بالصيغة يصيل العبد عليه أنْ من املجربات وصيغة موافقة، 

                                 
 (.٢750، )455ا خل، با ....ثالثة آصايم من لك شهر "حصيو مسمل"، كتاب الصيام، ابب اس تح اب بيام (1)
 .107"لطائف املعارف"، با  (٢)

 ممزيات
 ربيع األول
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ا من أول هذا الشهر حىت اثلاين عرش يومي   اْلتية ألف مرة
 آهل وبارك وىلع األيم انليب حممد امهلل صل ىلع سيدنا"منه: 
سيدنا انليب  ىلع الصالة من الصيغةَ  قرأ هذه فمن "وسلم

وهو متوضئ ثم نام حصلت هل رؤيتُه يف املنام ملسو هيلع هللا ىلص املصطىف 
 بإذن اهلل تعاىل.

 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 
 املصطىف اْلبيب رؤية أراد ملن بد َل انلصيحة اهلامة:

وأن  بالصدق إَلا  يتلكم وَل اْلالل لقمة إَلا  يأكل أَل ملسو هيلع هللا ىلص
 .ىلع وضوء ينامأن و املرسلني سيد بسنن الزتم  يكون م

وانليب  ،نفرح بفضله ورمحته أمرنا اهلل تعاىل بأنْ  لقد
اهلل تعاىل كما قال اهلل تبارك وتعاىلمن أعظم رمحة ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم

ْ ُهَو َخۡير  َٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحوا ِ َوبِرَۡۡحَتِهِۦ فَبَِذ ا قُۡل بَِفۡضِل ٱَّلله ِمه  م 
ا بِنِۡعَمةِ . وقال اهلل عز وجل: ]10/58: يونس] ٥٨ََيَۡمُعوَن  مه

َ
َوأ

ۡث  ِ  .]93/11الضىح:[ ١١َرب َِك فََحد 
بمجالس املودل  املسلمون حيتفل تعاىل اهلل وحبمد

انلبوي الرشيف يف العالم لكه يف شهر ربيع األول يذكرون فيها 
ربه جل  أحداث وَلدته الرشيفة ويترشفون بذكر ماكنته عند

 وعال.
 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 

 ممزيات
 ربيع األول

https://arabicdawateislami.net



 

11 

 النبوي املولد بذكرى من مقاصد الحتفال

 باملودل اَلحتفال إنَّ  !املصطىف احلبيب عشاق ياأ
اْلسنات، قال  وأحسن املندوبات أفضل من الرشيف انلبوي

تعاىل: لو لم يكن يف العالمة عبد الرمحن بن اجلوزي رمحه اهلل 
 .(1)ذلك إَلا إراغم الشيطان وإداعم أهل اإليمان

هو رمحه اهلل تعاىل:  العالمة جالل ادلين السيويطقال 
اليت يثاب عليها صاحبُها ملا فيه من تعظيم  من ابلدع اْلسنة

بمودله الرشيف،  واَلستبشار الفرح وإظهار ملسو هيلع هللا ىلص انليب قدر
بمودله باَلجتماِع وإطعاِم ا إظهاُر الشكر نلا أيض   فيُستحب

 .(2)الطعام وحنو ذلك من وجوه القربات وإظهار املرسات

 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 

 الرشيف النبوي باملولد الحتفال فوائد من

 يلزنل وعال جل اهلل إنَّ ! عشاق احلبيب املصطىف أيا
 بذكرى حيتفل من ىلع واْلخرة ادلنيا يف والرباكت الرمحات

 العالمة عبد الرمحن بن اجلوزيكما قال  الرشيف، انلبوي املودل

                                 
 .1/3٦3"س  ل الهدى والرشاد"، ال اب الثالث عرش يف آصقوا  العلامء يف معل املولود الرشيف.....، ا خل،  (1)

 .٢30-1/٢٢٢"احلاوي للفتاوى"، حسن املقصد يف معل املودل،  (2)

 ممزيات
 ربيع األول
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 من حجاب ا بمودله سبحاَن َمْن َجَعَل لَِمْن فرح رمحه اهلل تعاىل:
ا اكن املصطىف انلار وسرت ا،  ْنَفَق يف مودله درهم 

َ
هل ملسو هيلع هللا ىلص وَمْن أ

ا، ع  ا وُمَشفا ْخلََف اهلُل  شافع 
َ
ا، فيا وأ عليه بكل درهٍم عرش 

ةَ  خري ا كثري ا يف ادلنيا وّف  لقد نِلْتُمْ ملسو هيلع هللا ىلص  حممدٍ  برشى لكم أمَّ
ا فيليق اهلناَء والعزَّ  فيا سعد األخرى، من يعمل ألمحد مودل 

واخلري والفخر، ويدخل جنات عدن بتيجان من ُدرٍّ حتتها ِخلع 
 .(1)خرضاء

رمحه اهلل تعاىل:  اإلمام أمحد بن حممد القسطالينقال 
 اعجلة وبرشى العام، ذلك ىف أمان   أنَّه خواصه من جرب ومما

ا اختذ اهللُ  فرحم واملرام، ابلغية بنيل  مودله شهر يلاىل امرء 
 .(2)أعياد ا املبارك

رمحه اهلل  املحدث الشيخ عبد احلق ادلهلويقال 
ويعملون مودله  بشهر حيتفلون اإلسالم أهُل  يزال تعاىل: وَل

الصدقات ويظهرون الرسور  بأنواع يلاهل يف ويتصدقونم ئالوَل
 عليهم ويزيدون يف املربات ويعتنون بقراءة مودله الكريم ويظهر

ه أمان يف عظيم، ومما جرب من خواصه أنا  فضل لكا  براكته من
                                 

 .٢81"مجموع لطيف آصنيس"، مودل العروس، با  (1)

 .1/78ليه وسمل، "املوهب الدلنية"، املقصد الصو  ، ذكر رضاعه بىل هللا ع  (2)
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ا  ذلك العام وبرشى اعجلة بنيل ابلغية واملرام، فرحم اهلُل امرء 
 .(1)أعياد ااختذ يلايل شهر مودله املبارك 

 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 

 الدعوة اإلسالمية واملولد الرشيفمركز 

مركز ادلعوة اإلسالمية حيتفل باملودل انلبوي،  إنا ف وذللك
جمالس اخلري بمناسبة املودل انلبوي يف خمتلف أحناء العالم،  ويعقد

حياته حنو األفضل،  جملس املودل يستشعر تغري ا يف حيرض منو
 إيلكم حاكية إيمانية حول ذلك:و

 املودل انلبوي حفل وأصدقايئ أنا حرضت اإلخوة: أحد قال
 اذلي عقده مركز ادلعوة اإلسالمية بمدينة كراتيش، فقال رجل:

 حفل امليالدحبضور  ختشع أكرثيف السابق  اكنت القلوُب  لقد
مركز ادلعوة  كنا نقوم بها بإرشاف يانلبوي الرشيف اذل

َل العيون و َل ختشع أصبحت القلوب اإلسالمية، ولكن اْلن
ىلع  يهحفلة املودل  إنا بل قال آخر: و ا،اْلال سابق  اكن كما تدمع 

فينا تغريت حنن من  يف الواقع ناتتغري، ولكن لمما اكنت عليه، و
 نفسناأىل إفلننظر قلوبنا وتغريت نفوسنا وتغريت أفاكرنا، 

                                 
 .10٢"ما ثبت من الس نة"، ذكر شهر ربيع الصو ، با  (1)

 ممزيات
 ربيع األول

https://arabicdawateislami.net



 

14 

من أثر حمبة  إَلا حقيقة  نَل حيصال وابلاكء اخلشية فهذه، ونتأمل
 ووصلُت إىل وسط هذا الالكموافقُت ىلع ف، ملسو هيلع هللا ىلص األعظم الرسول

، وسمعت املدائح ملسو هيلع هللا ىلصاْلفلة وجلست مع عشاق اْلبيب املصطىف 
ملسو هيلع هللا ىلص الساعة املباركة اليت ودل فيها الرسول  ذكر جاء وحنيانلبوية، 

 ملسو هيلع هللا ىلصيصلون ىلع اْلبيب املصطىف ا بأدب مجيع   املحبونقام 
من  عينا  دمعْت قد ووادلموع تسيل من العيون، والقلوب تبيك، 

الغزير يزنل من السماء إىل ، ثم أخذت أبكي، واملطر الفرحة
حىت ترشفُت بزيارة ملسو هيلع هللا ىلص األرض، وكنت أصيل ىلع اْلبيب 

ا: إنا حفلة املودل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الكريم  وعرفُت أنا الرجل قال حق 
بقيت ىلع ما اكنت عليه، ولكن لقد تغريت نفوسنا.

 ددنا حممي  اهلل ىلع سيي صّلي  وا ىلع احلبيب!صلي 
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 لحتفال باملولد النبوياعن ني ات 

ُث بنْعَمِة اهلل الُْكرْبَى امتثاَل   ( 1) َحدِّ
ُ
ا  ألمره تعاىل:أ مه

َ
َوأ

ۡث  ِ  .]93/11الضىح:[ ١١بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد 
زيِّن ابليوت باملصابيح  ( 2)

ُ
لوجه بال إرساف وَل تبذير أ

ا باملودل انلبوي.  اهلل فرح 
املسو هيلع هللا ىلص أحتفل بمودل انليب  ( 3) به يك يتبني عظمة  فرح 

 رأوا االكفار يتحريون ويدهشون إذ ، وإنا ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 .املسلمني فرحني

ُر ابلاطن عن الرذائل باتلوبة واَلستغفار مع تطهري  ( 4) َطهِّ
ُ
أ

 الظاهر.
أحرُضُ حفلة املودل يف الليلة اثلانية عرشة من ربيع  ( 5)

 األول.
 ورسوهل.أحرض املسرية يوم املودل وأذكر اهلل  ( 6)
 ملسو هيلع هللا ىلص.انليبأزور العلماء الكرام والصاْلني وعشاق  ( 7)
 أكون متوضئ ا بقدر اإلماكن. ( 8)
  الصالة مجاعة  يف املسجد.أصيلا  ( 9)

 باملودل وفقنا لالحتفالملسو هيلع هللا ىلص! امهلل يارب املصطىف 
اْلسنة  والرسور وانليات الرشيف بالفرح انلبوي

  وأدخلنا جنات الفردوس األىلع بغري حساب.
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