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" إن سقر َة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿـ تدبرها تؼتضل
ُ
رسقل اهلل حؼًا ،فؾق لؿ تؽـ
تصدي َؼف ضرور ًة  ،وتشفد لف بلكف
لف معجز ٌة غقر سقرتف لؽػك " .اإلما ُم ابـ حزم رحؿف اهلل .
ِ
الؿؾؾ والـحؾ .

" وسقر ُة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأخالقـف وأققالف
وأفعالف وشريعتف مـ آياتف" .أي مـ دٓئؾ كبقتف .اإلما ُم ابـ
تقؿقة رحؿف اهلل يف الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الؿسقح .
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إن خقر ما يتدارسف الؿسؾؿقن ،وٓ سقؿا الـاشئقن
والؿتعؾؿقن ،دراس ُة السقرة الؿحؿدية ..،فػقفا ما يـشده
ٍ
وإيؿان واطتؼاد،
الؿسؾؿ ،وصالب الؽؿال مـ ديـ ودكقا،
وطؾؿ وطؿؾ ،وآداب وأخالق ،وسقاسة وكقاسة (طؼؾ
وحؽؿة) ،وإمامة وققادة ،وطدل ورحؿة ،وبطقلة وكػاح،
الشقخ أبق شفبة رحؿف اهلل يف كتابف
وجفاد واستشفاد."..
ُ
السقرة الـبقية .
َ
الرجؾ الرجؾ القحقد ىف التاريخ الذى
" إن محؿدا كان
كجح بشؽؾ أسؿك وأبرز ىف كال الؿستقيقـ الديـك
والدكققى"  .مايؽؾ هارت .
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ِ
ِ
طرب طصره،
وأرحؿ
وأديـ
وبالجؿؾة كان محؿدٌ أزكك
"
َ
َ
وأشدهؿ حػاضًا طؾك الزمام فؼد وجففؿ إلك حقاة لؿ
يحؾؿقا بفا مـ قبؾ " .ادوار مقكتف -فقؾسقف فركسل
العالؿ حتك الققم رجال استطاع أن يحقل العؼقل،
" لؿ َير
ُ
والؼؾقب مـ طبادة إصـام إلك طبادة اإللف القاحد إٓ
“محؿد ًا” ولق لؿ يؽـ قد بدأ حقاتف صادقًا أمقـًا  ،ما صدقف
أقرب الـاس إلقف " .الػقؾسقف الػركسل جان جاك روسق .
ُ

ديـ طظقؿ ،وأطتؼد أن
قرأت ديـ محؿد
" لؿا
ُ
ُ
أحسست أكف ٌ
الديـ العظقؿ سقسقد العالؿ ذات يقم قريب مؼبؾ  ،إذا ما
هذا
َ
وجد الػرصة ٓكتصاره ،لقتعرف العالؿ طؾقف بال تعصب " .
جقرج بركارد شق  .كاتب مسرحك بريطاين .
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البـانـورة
ِ
وأسؾؿ طؾك
ألفؿ وطؾؿ  ،وفتح وأففؿ  ،وأصؾل
ُ
الحؿدُ هلل َ
الرسقل إكرم  ،والـبل إطظؿ  ،ص ّؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف
ُ
وصحبف أجؿعقـ…
أوا بعد :
رت فقفا حؽؿ ًة ومـآ
صالعـــت فقفـــا بفجـــ ًة وجؿـــآً **
وبص ُ
ُ
ُ
تؾؽ الػراديس ِ
وفقحفا ** يستفقي إففا َم وإجقـآ
سان
الح ُ
ُ
ُ
هل سقر ُة الؿختار كؾ غصقكفا **
فخر ُيفؾ جـقاهر ًا وزٓٓ
ٌ

ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
ـتؼك مـ ِج ِ
ومصطػك مــ
ـان السقرة الـبقية وجؿالقاتفا ،
ً
ففا هـا ُم ً
ومــار ُيؼصـد
ومبفجاتفـا ،وأكؿـقذج ُيحتػـك بـف ويشـاد،
ٌ
حدائؼفا ُ
ُ
ويخطـػ ،
ومـظـر يجـذب
وقصر يرف يف إفؼ ويسـطع،
ويزار،
ٌ
ٌ
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ُ
ومــازل ٓ غــك طـفـا وٓ مقئـؾ…! حتـك
ويرت َؼك ،
ومالذ ُيفقى ُ
وإن ذهــب صــّاطفا ،أو غــاب أولقاؤهــا  ،فــال تــزال قــر َة طــقـ كــؾ
مممـ ،ومتع َة كؾ صائ ٍع ومقحد …!
مـؽ ِ
ْت وهـ ِ
ت أك ِ
ـاز ُل ** أق َػر ِ
ؾقب َم ِ
َل ِؽ يا َم ِ
ـاز ُل يف ال ُؼ ِ
أواه ُؾ
ّ
ْ

ِ
وبؼدر ما تؼرأ وتغـَـك يف الؿعـارف الؿختؾػـة  ،والعؾـقم الرائعـة ،
ٍ
َ
وزكـابؼ
أغصان فاتـة،
فال غـك لؽ طـ جؿالقات السقرة ،وما فقفا
ٍ
يش َ
ُ
طازفة ،ومزاهر باسؼة !..ولذلؽ ُ
حـقـ ٔخـر ،
الشقق مــ
دك
ٕكفــا الترجؿــ ُة العؿؾقـــة لؿعــاين اإلســـالم وحؼائؼــف  ،والتطبقـــؼ
ـؿ وفؽــر ،وطظ ـ ٌة وطبــرة  ،وأصـ ٌـؾ
الســؾقكل الســاصع  .فػقفــا طؾـ ٌ
وفــرع ،وقصـ ٌة وحــدث ،وفائــد ٌة وفريــدة ،وحـ ٌـؼ طؾــك كــؾ مـ ٍ
ـممـ
وطاها  ،أن ٓ يضقعفا أو ُيشغؾ بسـقاها طــ درسـفا ومحاســفا .
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وتقجــان الؿعــارف  ،وجــقاهر
روائــع كــؾ العؾــقم،
فؿحاســـُفا
ُ
ُ
اإلفادات والؽـقز …!
وهــل البقابـ ُة الحؼقؼقـ ُة لؿعرفــة رســقل اهلل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ
ِ
كتـب فقفـا أو
وخؾؼف وغالب أحقالف  ،ولذلؽ َمـ
وشخصف وديـف
َ
قرأهــا فؼــد وقــع طؾــك كػــائس إشــقاء  ،وأصايــب إمــقر ،وفــاز
بالؿغاكؿ والؿؽاسب  ،ودخؾ إلك طالؿ إسرار الـبقيـة  ،وطـرف
تػؾح قـدو ٌة مممــة
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ كثب .ولـ َ
يف هذه الحقاة  ،إٓ بقطل هـذه السـقرة العطـرة  ،وامتثـال دروسـفا
وطظاتفــا ( لؼــد كــان لؽــؿ يف رســقل اهلل أســقة حســـة ) ســقرة
إحزاب.
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ولـذلؽ راطـك ذلـؽ العؾؿـاء والعؼـالء قبؾــا  ،واطتبروهـا مرج ًعــا
وترا ًثا فريدً ا  ٓ ،يسقغ تضققعف …!
يؼقل محؿد بـ سعد بـ أبل وقاص رضل اهلل طـفؿ  " :كـان أبـل
ِ
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وسراياه ،ويؼقل :يا
يعؾؿـا مغازي
مآثر آبائؽؿ فال تض ّقعقها".
َبـل هذه ُ
باب إلك ترققـؼ الؼؾـب وتثبقـت الـػـقس  ،قـال العالمـ ُة ابــ
وهل ٌ
الجقزي رحؿف اهلل " :رأيت آشتغال بالػؼف وسـؿاع الحـديث ٓ
يؽــاد يؽػــل يف صــالح الؼؾــب  ،إٓ أن ُيؿــزج بالرقــائؼ والـظــر يف
ٍ
سـقرة سـقر ُة كبقــا صـؾك اهلل طؾقـف
وأصـؾح
سقرة السؾػ الصـالح،
ُ
وطؾك آلف وصـحبف وسـؾؿ" .ومـافعفـا طؾـك الػـرد وطؼؾـف وخؾؼـف
ِ
ُ
وأكػع العؾقم
إصقل العؾؿ،
وأصؾ
يػقق القصػ يؼقل أيضا " :
ُ
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الـظر يف سـقر الرسـقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ وأصـحابف ،قـال اهلل
ُ
ـــؽ الـــ ِذيـ هـــدَ ى اهلل َفبِفـــدَ اهؿ ا ْقت ِ
تعـــالكُ {:أو َلئِ َ
َـــد ِه }ســـقرة
ُ ُ
َ َ
ُ ُ
ٕكعام.91:
ٌ
وسبؾفا ،ومقاطظ إلك اإلخقة
وغالب قضايا السقرة
ُ
مرتبط بحقاتـا ُ
طؾـؿ
والتفقم لفـا  ،ولـذا كـان اإلمـا ُم الزهـري رحؿـف اهلل يؼـقل ُ " :
الؿغازي والسرايا طؾؿ الدكقا وأخرة ".
راجع إلقفـا ،
ول ُقعؾؿ أن مـ طظؿتفا أن سؾقكـا تصحقحا وتؼقيؿا
ٌ
ففل حؽ ٌَؿ طؾك كؾ تصرفاتـا واجتفاداتـا .
يؼقل اإلما ُم سػقان ابـ طققـة رحؿف اهلل  " :إن رسقل اهلل صـؾك اهلل
الؿقزان إكبر ،فعؾقف تُعرض إشقاء ،طؾـك ُخؾؼـف
طؾقف وسؾؿ هق
ُ
وسقرتف وهديف ،فؿا وافؼفا ففق الحؼ ،وما خالػفا ففق الباصؾ".
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ولذلؽ كاكت السقر ُة كالؿقزان يف اإلسالم  ،تحاكؿ إلقفا الشـمون
والؼضــايا  !..وٓ يؿؽـــ لؿتــديـ كــان مـــ كــان  ،أن يــدطل فؼ ـ َف
ـدب العؾــؿ يف الســقرة ،أو متصــحر الػؽ ـرِ يف
اإلســالم  ،وهــق مجـ ُ
قضاياها ومباهجفا .
قال العالم ُة ابـ الؼقؿ يف "زاد الؿعاد يف هدي خقر العبـاد"" :ومــ
اضطرار العباد فقق كـؾ ضـرورة إلـك معرفـة الرسـقل
تعؾؿ
َ
هاهـا ُ
وما جاء بـف ،وتصـديؼف فقؿـا أخبـر بـف ،وصاطتـف فقؿـا أمـر ،فنكـف ٓ
سبقؾ إلـك السـعادة والػـالح ٓ يف الـدكقا وٓ يف أخـرة  ،إٓ طؾـك
أيدي الرسؾ ..وإذا كاكت سـعاد ُة العبـد يف الـداريـ معؾؼـ ًة بفـدي
الـبــل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿِ ،
فقجــب طؾــك كــؾ مـــ كصــح كػســف
وأحب كجاتفا وسـعادتفا أن يعـرف مــ هديـف وسـقرتف وشـلكف َمـا
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يخْ رج بـف طــ الجـاهؾقـ بـف ،ويـدخؾ بـف يف ِطـداد أتباطـف ِ
وشـقعتف
َ ُ
وحزبـــف ،والــــاس يف هـــذا بـــقـ مسـ ِ
ِ
ــتؼؾ ،ومســـتؽثِر ،ومحـــروم ،
ُ
والػضؾ بقد ال ّؾف ُيمتقف مـ يشاء ،واهلل ذو الػضؾ العظقؿ".
ومــ ثــؿ كــان التقفقـ ُـؼ والــربح يف اكصــراف قــراء الؿســؾؿقـ إلــك
مطالعتفا وآكتػاع بفديف ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ.
ولذلؽ يـصح العؼالء يف كـؾ زمـان ومؽـان طؾـك مطالعـة السـقرة
َ
وتعتـدل
تصح أخال ُقفؿ ،
وتربقة إسرة طؾقفا تربقة إيؿاكقة  ،حتك
َ
ـقخ إديـب طؾــل الطـطــاوي رحؿــف اهلل يف
سـؾقكاتُفؿ  ،يؼــقل الشـ ُ
يؽقن يف
يجب طؾك كؾ رب أسرة أن
كتابف" :رجال مـ التاريخ "
َ
ُ
كتاب جامع مـ كتب السقرة الـبقية ،وأن يؼرأ فقـف دائؿـا ،وأن
بقتف
ٌ
يتؾــق مـــف طؾــك أهؾــف وأوٓده ،وأن يجعــؾ لــذلؽ ســاط ًة كــؾ يــقم،
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لقـشموا طؾك معرفة سقرة الرسقل إطظؿ صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ،
" … ويعؾــؾ ذلــؽ ٕســباب مفؿــة تُــدرك بػؼــف الســقرة وديؿــة
قراءتفــا..يؼــقل  ":فــنن ســقرتف القـبــقع الصــايف لطالــب الػؼــف،
والدلقؾ الفادي لباغل الصالح ،والؿثؾ إطؾك لألسؾقب البؾقغ،
والدستقر الشامؾ لؽؾ ُشعب الخقر ".
ُ
إشـعال العقاصـػ التـل خؿـدت مــ جـراء
ومـ فقائد مطالعتفا :
الذكقب وآكػتاح الدكققي
يؼقل الؿػؽر أبق الحسـ الــدوي رحؿـف اهلل " :إن السـقرة الـبقيـة
ِ
ِ
الؼـقة
وس َقر الصحابة وتاريخفؿ رضل اهلل طـفؿ مـ أققى مصادر
اإليؿاكقــة والعاصػــة الديـقــة ،التــل ٓ تـ ُ
ـزال هــذه إمــة والــدطقات
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تؼتـــبس مـفـــا شـــعؾ َة اإليؿـــان وتشـــتعؾ بفـــا مجـــامر
الديـقـــة
ُ
الؼؾقب."..،
ولــذلؽ أحببـــا الؿشــارك َة يف هــذه الســقاق التربــقي وآيؿــاين ،
واسـ َ
ـتـباط بعــض جؿالقــات الســقرة الـبقيــة  ،مـــ خــالل كتقــب
لطقػ ،يؼػ هـا خؿسـقـ وقػـة  ،لقزكـل بفـا كػسـف ،ويؾبـل رغبـة
الؽتـب الؼديؿــة ٓ
وأن
الـداطقـ لؾتـللقػ يف هـذا البـاب ٓ ،سـقؿا ّ
َ
يؼرأها ّ
جؾ الـاس  ،ويق ّدون مستؾطػات الؽتب ومختصراتفا…!
فؾؼــد ضــعػت الفؿــؿ ،وتراجعــت العزمــات  ،وشــاب العؼــقل مــا
شابفا ،مـ تعثر وقصقر  ،أو خؾؾ وكؽقص!..
ولؼد تغقرت ُ
بعض الـػقس مـ جراء الفجؿات الػؽرية الغربقـة ،
وجػ إلفامفؿ الحضاري اإلسالمل ،وتباطدوا طـ مصادر ديـفؿ
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 ،وروائــع تــاريخفؿ الؿجقــد  ٓ ،ســقؿا الــذكر والســقرة ،والســـة
َ
الؼؾـؿ
قرر
والؿسقرة !..وحتك كجد َد مـ وطقـا،
ُ
وكققظ ضؿائركا َ ،
الؽتابة يف شلء مـ جؿالقات السقرة ،لعؾ شبا َبـا يتجفقن كحقها،
درســفا  ٓ ،ســقؿا وهــل كـــقز مختصــرة ،ودرر مـتثــرة ،
ويعــقن َ
َ
تحؼـؼ أهـداففا ،
ُققدت باإليجاز ،وتؿـعت مـ اإلسـفاب  ،حتـك
ـقب مرامقفا،وقــد أســفؿت أســؿاء كثقــرة يف خدمــة الســقرة
وتصـ َ
الـبقية  -و َلـ يقفقها حؼفـا لروطتفـا الؿتجـددة  -ولؽـفـا جفـقد
دروس
مشؽقرة يف أقطار العالؿ اإلسـالمل  ،ويف بالدكـا الؿباركـة
ٌ
مختؾػة ،ومقاطظ متػؼفة يف سقاقات السقرة الػسقحة  ،لعؾفا تبزغ
فتعؿ أفاق  ،وتطبع ورق ًقا والؽتروكقا  ،حتك يـتػع الـاس..
واهلل الؿقفؼ ...

-13-

من مجاليات السري النبوية

 /1نونبُ وهارً األخالم
ومستقدع الحقاة
ومجتؿع لفا ،ورياضفا الخصبة الؿقرقة ،
ُ
ٌ
آجتؿاطقة الرائعة  ،بحقث فعالف ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ أكقار ،
وأققالف مضقئة  ،ومسالؽف كػع الـاس وخدمتفؿ…( وجعؾـل
مباركًا أيـؿا كـت )  .كؿا وصػتف أم الؿممـقـ خديجة رضل اهلل
طـفا يف الصحقحقـ بؼقلفا العذب الرائع َ ( :ف َقاهلل ِ َٓ ُيخْ ِز َ
يؽ اهللُ
ؽ َلت َِص ُؾ الر ِح َؿَ ،وت َْصدُ ُق ا ْل َح ِد َ
َأ َبدً اَ ،واهلل ِ إِك َ
يثَ ،وت َْح ِؿ ُؾ الْؽَؾ ،
ِ
ِ
قـ َط َؾك ك ََقائِ ِ
ب ا ْل َؿ ْعدُ و َمَ ،و َت ْؼرِي الض ْق َ
ب ا ْل َحؼ ).
ػَ ،وتُع ُ
َو َتؽْس ُ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
محؾ ٍ
تقضع يف ّ
فلكت مـ صبعؽ ٌ
مذلة أو قفر ،فـال
مقفؼ رابح ،لـ
َ
َ
تزال وصقٓ صدوقا  ،معقـًا لؾػؼراء ،باذًٓ لؾؿال يف أهؾف  ،مطعؿًا
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ِ
الحقـاة ..ومثـؾ ذلـؽ مظــة السـالمة،
جقرا يف كقائـب
لؾضقػان ُ ،م ً
والحػظ مـ اهلل تعالك .
 ومـ كاكت أخال ُقف بؿثؾ هذا الطقب والسـالمة ،سـؾؿت لـف
َ
مــازل السـعداء
حقاتف ،وطافاه اهلل مـ مصارع وباليا ،وبقأه
الـاجقـ  ،وقد قال ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ يف وصقة ابـ طباس
ـظ اهلل يحػظــؽ ) فؿـــ ِ
الذهبقــة  ( :احػـ ِ
حػظــف بؿثــؾ هــذه
َ
أداب  ،وأحسـ َ
ــ يف ديـــف ودكقــاه  ،وفؼــف اهلل وصــاكف ( فــاهللُ
أرحؿ الراحؿقـ)  .سقرة يقسػ .
خقر حاف ًظا  ،وهق
ُ
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 /2التواضع اخلدوي
ِ
ُ
ومقضعف الؿرمقق  ،والؿجؾس
يـزل مـ مؽاكتف العالقة ،
التقاضع الجؿ ،ويـشر َ
خؾؼ التقاضع الػسقح  ،أو
الؿفقب ،لقعؾ َؿ
َ
َ
ما يصؾح أن يـعت بالتقاضع الخدمل ،بحقث تتقاضع مع بذل
خدمة ،وإسداء كعؿة ،وزيادة خصؾة !..قال أكس رضل اهلل طـف:
قل اهلل ِ
َت ْإَم ُة ِمـ إِم ِ
"كَاك ِ
اء َأ ْه ِؾ ا ْلؿ ِديـ َِة َلت َْل ُخ ُذ بِق ِد رس ِ
اهلل
ك
ؾ
ص
َ
ْ
َ َ ُ
َ
َ
َ
ُ
َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ ،ف َتـْ َط ِؾ ُؼ بِ ِف َح ْق ُ
ث َشا َء ْت "  .رواه البخاري .
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
ٌ
رجؾ يف مثؾ مؽاكتف طؾقف الصال ُة والسالم  ،كقػ يػر ُغ ٓمرأة

غريبة مـ إصراف  ،ويتـرك أطؿالـف  ..لـقٓ أن ديـَـف كـذلؽ،
تقاضــع ورحؿــة ،واهلل يف طــقن العبــد مــا كــان العبــد يف طــقن
أخقف.
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ستؽقن حاجة الجـقاري يف ذلـؽ الزمـان  ..ربؿـا أمـقر
 وماذا
ُ
بســقطة  ،ولؽـــف اســتجاب طؾقــف الصــالة والســالم ،وبــادر يف
الؿغؾؼـقن طؾـك
الؿضل معفا تقاض ًعا وخدمة ..فـليـ أولئـؽ ُ
تقاضع
أكػسفؿ  ٓ ،اإلسالم خدمقا ،وٓ إخالق كشروا .. ،
ْ
رفقـع..
ٓح لـاضرٍ ..طؾك صـػحات الؿـاء وهـق
ُ
تؽـ كالـج ِؿ َ
ْ
وٓ ُ
الجــق وهــق
يرفــع كػســف ..إلــك صبؼــات
كالــدخان
تــؽ
ّ
ّ
ُ
وضقع… واهلل الؿستعان .
ُ
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 /3الرتفلُ باجلاهن
هؾ تذكر َ
َ
فؽقػ وجفؽ
يقما مـ إيا ِم يف صباك ..
أكؽ أخطلت ً
قصصا
بعضفؿ حؽك
والدك يف البقت  ،أو معؾؿؽ يف الؿدرسة ُ ..
ً
ِ
الؿمسػ لق تبدّ ى ُ
بعض
ملساوية يف التلكقب والعؼاب  ..ومـ
ٍ
مجؾس أو صالة ،أو مـاسبة لحؿؾـا طؾقف ،وقد
الجفؾة طؾقـا يف
ولؽـ هـا ٍ
مرب كادر  ،ومعؾؿ
كغؾػفا بالغضب لؿحارم اهلل،
ْ
لطقػ ،احتقى الؿشؽؾة  ،وتؾطػ مع الؿخطئ  ،ورفؼ بالجاهؾ
ِ
بلصقب تعؾقؿ وأهداه وأحسـف !..
وطؾؿف
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
يؼقل ُم َع ِ
ُ
او َي َة ْب ِـ ا ْل َح َؽ ِؿ الس َؾ ِؿل رضل اهلل طـف َ :ب ْقـَا َأكَا ُأ َصؾل

م َع رس ِ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ إِ ْذ َط َط َس َر ُج ٌؾ ِم َـ ا ْل َؼ ْقمِ،
َ َ ُ
ـؽ اهللَُ ،ف َر َمــاكِل ا ْل َؼـ ْـق ُم بِ َل ْب َصـ ِ
ـت َ :ي ْر َح ُؿـ َ
ـت َ :وا
ـار ِه ْؿَ .ف ُؼ ْؾـ ُ
َف ُؼ ْؾـ ُ
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قن بِ َل ْي ِـد ِ
يف ْؿ
ون إِ َلل َف َج َع ُؾـقا َي ْضـرِ ُب َ
ُثؽ َْؾ ُأم َقا ْهَ ،ما َش ْل ُكؽ ُْؿ َتـْ ُظ ُر َ
َط َؾك َأ ْفخَ ا ِذ ِه ْؿَ ،ف َؾؿا َر َأ ْيت ُُف ْؿ ُي َصـؿتُقكَـِلَ ،لؽِــل َسـؽَتَ ،ف َؾؿـا
َصؾك َر ُس ُ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِـف َو َسـؾ َؿَ ،فبِ َـلبِل ُه َـق َو ُأمـلَ ،مـا
ِ
قؿا ِم ْـ ُفَ ،ف َقاهلل ِ َما ك ََف َركِل
َر َأ ْي ُ
ت ُم َعؾ ًؿا َق ْب َؾ ُف َو َٓ َب ْعدَ ُه َأ ْح َس َـ َت ْعؾ ً
َو َٓ َضـ َـر َبـِل َو َٓ َش ـت ََؿـِلَ .قـ َ
ـال  " :إِن َهـ ِـذ ِه الصـ َـال َة َٓ َي ْص ـ ُؾ ُح
فِ َقفا َش ْل ٌء ِم ْـ ك ََال ِم الـ ِ
قـر َوقِ َـرا َء ُة
اس ،إِك َؿا ُه َق الت ْسبِ ُ
قح َوالت ْؽبِ ُ
ا ْل ُؼ ْر ِ
آن " .
سـ الخؾؼ ،وفـ احتقاء الــاس  ،وصريؼـة

فتعؾؿ مـ ها هـا ُح َ
ْ
تعؾــقؿ الجفــال ،وفضــؾ الرفــؼ والرحؿــة ،ومعالجــة إمــقر
ـب فؼـ َف
بــالتل هــل أحســـ  ،وطظــؿ شــلن الصــالة ،ولؽـــف غؾـ َ
الدطقة طؾك ِ
فؼف الصالة ..
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الر ُ
ُ
اتخذت رفق َؼا
ألطػ ما
فؼ
َ

**

تؽقن شػقؼا
ويسق ُء ضـؽ أن
َ

الزمان ِ
ِ
وأهؾف
فخُ ِذ الؿجا َز ِمـ

**

َ
التعؿؼ فقف والتحؼقؼا
ود ِع

واهلل تعالك أطؾؿ.

-21-

من مجاليات السري النبوية

 /4حمورُ الشخصية
محقر الشخصقة وجقهرها  ،وواجفتفا طـد الـاسَ ،
ترك
يظؾ
ُ
ُذهب إخالق  ،وتسقء
الغضب،
وهجر آكػعآت التل ت ُ
َ
الؿسالؽ مـ جرائفا  ،جاء يف الصحقح َأن َر ُج ًال َق َال لِؾـبِل
ِ ِ
ِ
ب "َ .ف َرد َد
َصؾك اهللُ َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ َ :أ ْوصـل ؟ َق َال َ َٓ " :تغ َْض ْ
ِ
ب ".
م َر ًاراَ ،ق َال َ َٓ " :تغ َْض ْ
غضبت ساء مـظـرك  ،واستشــع خؾ ُؼـؽ ،واخشقشــت
 وإذا
َ
ـرت يف حالــة ٓ يطقؼفــا الـــاس  ،وٓ يصــبرون
مقاقػــؽ ،وصـ َ
طؾـك تصـرفاتفا ،وطرفــت بالغَضـقب الؾجــقج !..وقـد ســئؾ
اإلمــا ُم ابـــ الؿبــارك رحؿــف اهللُ :اختصــر لـــا حســـ الخؾــؼ يف
كؾؿة فؼال ":ترك الغضب ".
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جؿــع صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ يف ققلــفٓ " :
 قــال العؾؿــاء :
َ
تغضــب " خقــر الــدكقا وأخــرةٕ :ن الغضــب يــمول إلــك
التؼاصع وحرمان الرفؼ والحؾؿ  ،واكعدام الؿقدة  ،وربؿـا آل
ـقب طؾقــف فقـــتؼص ذلــؽ مـــ الــديـ،
إلــك أن يــمذي الؿغضـ َ
ويذيب الخؾؼ والسؽقن  ،ويشحـ الـػقس  ،ولـذلؽ طـدّ يف
حديث آخر ،الرجؾ الػاضؾ الؽامـؾ بؼقلـف  (:لـقس الشـديدُ
ُ
يؿؾـؽ
بالصرطة -الذي يصرع الـاس ، -إكؿـا الشـديدُ الـذي
كػسف طـد الغضب )  .والسالم .
ُ
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 /5االٌبهار األولي
شـــاهدتف الؿـــرأ ُة الؿـعزلـــ ُة يف الطريـــؼ فـــاكبفرت مــــ أخالقـــف ،
واستطابت شؿائؾف  ٓ ،سقؿا وبركتـف قـد مـألت أرجـاء الخقؿـة ،
وطؿ السخاء ،واكزاحت البلساء والضراء  ،لؼد جاءها فتك قريش
ّ
ُ
إمـقال ،
الؿسؿقع الذكر ،والـبل الؿقطقد ،والـدي ُرصـدت لـف
ُ
وتحدث الـاس بػضائؾف وطجائبف!..
ِ
أصقب إوصاف فقف وصػ أم معبد الخزاطقة ،والذي
 ومـ
رأيت رجـال
اكبفارا أول ًقا  ،ولقح ًة جؿالق ًة كادرة".
يحؾؿ فقف
ُ
ً
أبؾج القجف ،حسـ الخؾؼ ،لـؿ تَعبـف ُث ْجؾـة،
ضاهر القضاءةَ ،
َ
ولؿ ِ
تزر بف صؾعة ،وسقؿ قسقؿ…إذا صـؿت طـاله الققـار،
وإن تؽؾــؿ طــاله البفــاء ،أجــؾ الـــاس وأبفــاهؿ مـــ بعقــد،
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وأحسـف وأحاله مـ قريـب ،حؾـق الؿـطـؼ ،فضـؾ ٓ ،كـزر،
وٓ هــذر ،كــلن مـطؼــف خــرزات كُظؿـــ يتحــدرن…" إلــك
ِ
آخرِالؿعروف .
طــابرا يف ســاطة كــزول الؿســافر ،وكقــػ
 فتلمــؾ هـــا وصــػا
ً
كالما مـ أحسـ إوصاف الـبقية  ،وقد
أبدطت فقف ،وقالت ً
حؿؾفــا ذلــؽ الـــزول الجؿــالل الؿبــارك طؾــك اإليؿــان بــف
الخقــر يف ققلــف وطؿؾــف ،ويف
والتصــديؼ بدطقتــف ،فؼــد رأت
َ
ـدوركؿ
شــؽؾف وتصــرفاتف ،فتعؾؿــقا مـــ ســقرتف لتـشـ َ
ـرح صـ ُ
وتطقـب صـػاتُؽؿ … ( وإكـؽ لعؾـك خؾـؼ
ويؽؿؾ إيؿاكُؽؿ،
َ
طظقؿ ) سقرة الؼؾؿ .
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 /6وداعب ُة الصغار
كقع مـ الؿزاح العذب ،فقف سؾقان
مداطب ُة الصغار ومالصػتُفؿ ٌ
لفؿ ولؽ ،وكسر لؾـؿطقة التل قد تػصؾ الؼدوات وإكابر
طـ واقع الـاس ،ولذلؽ كسر ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ هذه
شؽال مـ الجؿال والتقاضع يف
وكفج ً
الؼاطدة ،وذلؽ التصقرَ ،
َان َر ُس ُ
قل
العالقة بالصبقان  !..يؼقل أكس رضل اهلل طـف  ":ك َ
اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َأ ْح َس َـ الـ ِ
َان لِل َأخٌ ُي َؼ ُال
اس ُخ ُؾ ًؼاَ ،وك َ
َلف َ :أبق طؿقرٍ ،ك َ ِ
َان إِ َذا َجا َء َر ُس ُ
قل اهلل ِ َصؾك
قؿاَ ،ق َال َ :فؽ َ
َان َفط ً
ُ ُ ُ َْ
اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ ،ف َرآ ُه َق َال َ " :أ َبا ُط َؿ ْقرٍ َما َف َع َؾ الـ َغ ْق ُر "َ .ق َال :
ب بِ ِف ".
َفؽ َ
َان َي ْؾ َع ُ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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ٌ
لطػ طجقب  ،وتقاضع لؿستقى الصغار  ،ومشاركتفؿ
 وهـا
هؿقمفؿ وألعابفؿ  ،حتك إن الطائر مـات فـرآه حزيـًـا ،فؽـان
يعقد ويسللف ( ما فعؾ الـُغقر )..
 ويف الحديث ُ :
تـزل الؼدوات وجقا ُز تؽـقـة إصػـال ومــ ٓ
ولد لف  ،وأكف لقس مـ الؽذب  ،وجقاز الؿزاح فقؿا لقس إثؿا
 ،وجــقا ُز تصــغقر بعــض الؿســؿقات  ،وجــقاز لعــب الصــبل
بالعصػقر وتربقتـف  ،وتؿؽـقـ الـقلل إيـاه مــ ذلـؽ  ،وجـقا ُز
الســـجع بـــالؽالم الحســــ بـــال كُؾػـــة  ،ومالصػـــة الصـــبقان
وتلكقسفؿ  ،وبقان ما كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾقـف مــ
حسـ الخؾؼ  ،وكرم الشؿائؾ والتقاضع  ،واهلل الؿقفؼ .
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 /7تعظي ُي املهَ
َ
ٌ
ضعقػ ٓ يمبف لف  ،قد اكعزل طؾك
هـالؽ يف الجفة البعقدة
ربؿا
حالف ،ومشغقل بعؿؾف ،ولؽـف يؼق ُم بؿفـة يرجقها الجؿقع ،وإن
والقاجب أن ُيعظ َؿ الـاس ٕخالقفؿ
لؿ يعظؿقا شلكف!..
ُ
ولؿفـفؿ الـافعة  ،ولقس ٕشؽالفؿ ومـاصبفؿ !..وكؿ مـ
ضعقػ متضعػ طـد الـاس ،وهق طظقؿ طـد اهلل لعظؿ ما يلتل
ويصـع ،ومـ ذلؽ الؿرأة التل كاكت تؽـس الؿسجد زمان رسقل
اهلل ،فؿاتت وذهب إلك قبرها يصؾل طؾقفا .قال َأبِق ُه َر ْي َر َة رضل
َت َت ُؼؿ ا ْل َؿ ْس ِ
جدَ َ ،أ ْو َشا ًّباَ ،ف َػ َؼدَ َها
إن ْام َر َأ ًة َس ْق َدا َء كَاك ْ
اهلل طـف ّ ،
َر ُس ُ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ ،ف َس َل َل َطـ َْفاَ ،أ ْو َطـْ ُفَ ،ف َؼا ُلقا :
اتَ .ق َال َ " :أ َف َال ُكـْت ُْؿ آ َذ ْكت ُُؿقكِل "َ .ق َال َ :فؽ ََلك ُف ْؿ َصغ ُروا َأ ْم َر َها،
َم َ
َأ ْو َأ ْم َر ُهَ ،ف َؼ َال ُ " :دلقكِل َط َؾك َق ْبرِ ِه "َ .فدَ لق ُهَ ،ف َصؾك َط َؾ ْق َفاُ ،ثؿ َق َال
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ِِ
قر َم ْؿ ُؾق َء ٌة ُض ْؾ َؿ ًة َط َؾك َأ ْه ِؾ َفاَ ،وإِن اهللَ َطز َو َجؾ
 " :إِن َهذه ا ْل ُؼ ُب َ
ُيـَق ُر َها َل ُف ْؿ بِ َص َالتِل َط َؾ ْق ِف ْؿ " .كؿا يف الصحقحقـ .
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
ّ
تؼــال الـــاس أمرهــا ٕكفــا خادمــة مســجد ،،ولقســت مـــ

الؿشــفقريـ  ،ولؽـــ اهلل طرففــا بصــدقفا وحســـ تــديـفا،
وبالعؿــؾ الصــالح الــذي كاكــت تؼدمــف خدمــ ًة لؾـــاس!..
ـؿ
تؽـــس الؿســجد  ،وتـظػــف مـــ إوســاخ  .ومـــ ثــؿ طظـ َ
شــلكفا صــاى اهللُ طؾقــف وس ـ ّؾؿ وذهــب إلــك قبرهــا لؾصــالة
طؾقفا..
ُ
والسـمال طــفؿ ،وتػؼـد
تعظـقؿ أولئـؽ الػؼـراء،
 ويف الؼصـة:
ُ
الؼائـــد ٕصـــحابف ولـــق ق ّؾـــت مؽـــاكفؿ ،وهاكـــت أكســـا ُبفؿ
ومفامفؿ ،وتقاضع رسقل اهلل وشػؼتف بلمتف  ،وجقاز الصـالة
طـد الؼبر لؿـ فاتتف الجـازة ،واهلل تعالك أطؾؿ.
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 /8وبادر ُة الكائد
فاخرا  ،وٓ مـص ًبا
لباسا ً
لقست الؼقاد ُة كرس ًقا فخؿا  ،وٓ ً
مرمققا ،ولؽـفا طؿؾ صادق ،وهؿة طالقة ،ومبادرة جاد ٌة..
وهق الذي تؼصده ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ يف مسقرتف الؼقادية،
وأطظؿا ،جاء يف الصحقحقـ َط ْـ
أصقب الصػات
وورث لـا
َ
َ
َأك ٍ
َان الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ
َس َر ِض َل اهللُ َطـْ ُف َق َال  :ك َ
اسَ ،و َأ ْش َج َع الـ ِ
َأ ْح َس َـ الـ ِ
اسَ ،و َل َؼدْ َف ِز َع َأ ْه ُؾ ا ْل َؿ ِديـ َِة َل ْق َؾةً،
ِ
اس َت ْؼ َب َؾ ُف ُؿ الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ،
َف َخ َر ُجقا ك َْح َق الص ْقتَ ،ف ْ
َو َق ِد ْاس َت ْب َر َأ ا ْلخَ َب َرَ ،و ُه َق َط َؾك َف َر ٍ
س َِٕبِل َص ْؾ َح َة ُط ْر ٍيَ ،وفِل
ػَ .و ُه َق َي ُؼ ُ
ُطـ ُِؼ ِف الس ْق ُ
قل َ " :ل ْؿ ت َُرا ُطقا َ ،ل ْؿ ت َُرا ُطقا "ُ .ثؿ َق َال "
َو َجدْ كَا ُه َب ْح ًرا "َ .أ ْو َق َال  " :إِك ُف َل َب ْح ٌر " .يؼصد الػرس وقد كان
بطقئًا!..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 قام أولفؿ وأسرطفؿ إلـك الصـقت  ،وصؿـلن الــاس ،وطـرف
الؿصـدر  ،وهـذا كـاف يف تعؾــؿ الؼقـادة الصـحقحة  ،والحــزم
الؿطؾقب  ،والؿبادرة السريعة  !..وهؽذا هل أخالق رسـقل
اهلل طؾقف الصالة والسالم .
 وزد هــــا شـــجاطتف الؿتـاهقـــة  ،وطصـــامقتف الػـــذة  ،وطـــدم
اســتعاكتف بــأخريـ  ،فــالؿققػ يســتقجب ســرط ًة حثقثــة ،
وققاما ذات ًقا  ،وهـق الـذي فعؾـف طؾقـف الصـالة
مبؽرا ،
ً
واكطال ًقا ً
والســـالم ،واســـتطاع معرفـــة الخطـــر والتفـــقيـ مــــف  .وفقـــف
اســتحباب صؿلكــة الـــاس  ،وتبشــقرهؿ بــزوال الخــقف وكــؾ
أسبابف ومؼدماتف  .والسالم !..
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 /9التيضري والزمحة
ي ُطؾ مـ البادية السحقؼة بجػاوتف الؼاسقة  ،وهقئتف الرثة،
وكالمف الؿقغؾ يف الشدة والغرابة  ،فقدخؾ الؿسجد الؿـقر
بالذكر والـسؿات ،ويحدث فقف حدثف الشـقع  ،فقصرخ
الـاس ،ويؾطػ بف الؿختار طؾقف الصالة والسالم ..دطقه..
دطقه!..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 كعؿ قصة إطرابل البائؾ يف الؿسجد حقث الطفارة والصػاء
ـس
والتعظــقؿ والؼدســقة ،ولؽـــف ٓ يعــل ذلــؽ كؾــف !..قــال أكـ ٌ
ِ
ـج ِد م َـع رس ِ
ـقل اهلل ِ َصـؾك
رضل اهلل طـف َ :ب ْقـ ََؿا ك َْح ُـ فل ا ْل َؿ ْس ِ َ َ ُ
قل فِل ا ْل َؿ ْس ِ
ـج ِدَ ،ف َؼ َ
اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ إِ ْذ َجا َء َأ ْط َرابِ ٌّلَ ،ف َؼا َم َي ُب ُ
ـال
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اب رس ِ
ـال َ :ق َ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َ :م ْف َمـ ْفَ .ق َ
ـال
َأ ْص َح ُ َ ُ
ــقل اهلل ِ صــؾك اهلل ط َؾق ِ
َر ُس ُ
ــف َو َســؾ َؿ ُ َٓ " :تز ِْر ُمــق ُه َ ،د ُطــق ُه ".
َ
ُ َ ْ
َفت ََركُق ُه َحتك َب َالُ ،ثؿ إِن َر ُس َ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َد َطا ُه،
َف َؼ َال َل ُف  :إِن َه ِذ ِه ا ْل َؿ َس ِ
اجدَ َٓ ت َْص ُؾ ُح لِ َش ْل ٍء ِم ْـ َه َذا ا ْل َب ْق ِل َو َٓ
ا ْل َؼ َذ ِر ،إِك َؿا ِهل لِ ِذ ْكرِ اهلل ِ َطز َو َجؾ َوالص َال ِة َوقِ َرا َء ِة ا ْل ُؼ ْر ِ
آنَ ،أ ْو
َ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِـف َو َسـؾ َؿ َ :ق َ
ك ََؿا َق َال َر ُس ُ
ـال َ :ف َـل َم َر َر ُج ًـال
ِمـ ا ْل َؼقمَِ ،فجاء بِدَ ْل ٍق ِمـ م ٍ
اءَ ،ف َشـ ُف َط َؾ ْق ِف.
َ َ
َ ْ
ْ َ
 وبــرغؿ شــدة الؿققــػ وســخط الصــحابة  ،إٓ أن رســقل اهلل
لطػ بف ورحؿ جفؾف وغربتف ،وطؾؿف بالتل هـل أحســ ٕ ،ن
سققسع الؼذر ،ويـػر الرجـؾ  ،وقـال لؾصـحابة:
كفره مباشرة
ُ
ِ
يـ ) .ولـؿ يؿؾـؽ
ـؿ ُت ْب َع ُثـقا ُم َعسـرِ َ
( َفنِك َؿا ُبع ْثـت ُْؿ ُم َقسـرِ َ
يـَ ،و َل ْ
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كػســف بعــد هــذه الؿعامؾــة الؾطقػــة أن ســجؾ مققػــف
الرجـ ُـؾ َ
الـػســل وتقققعــف الخــاص  :الؾ ُفــؿ ْار َح ْؿـِــل َو ُم َحؿــدً اَ ،و َٓ
ت َْر َح ْؿ َم َعـَا َأ َحـدً اَ .ف َؼ َ
ـال الـبِـل َصـؾك اهللُ َط َؾ ْق ِـف َو َسـؾ َؿ َ " :ل َؼـدْ
تَحجر َت و ِ
اس ًعا " .أي ضقؼتفا وهـل واسـعة ،ويف ذلـؽ بقـان
َ ْ َ
لحسـ التعامؾ الرحقؿ ،والصػح الجؿقؾ .واهلل الؿقفؼ .
ُ
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 /11التواصن اجلرياٌي
ٌ
يـساب اكسقا ًبا مع جقران متالصؼقـ،
تقاصؾ أخقي مشرق،
ُ
حل واحد  ،أو مسجد جؿاطة  ،تـفؿر فقف سجاياك
جؿعؽ بفؿ ٌّ
مـ ،وتؽرمفؿ بال اغترار ،حتك يعؿ
العطرة ،فتجق ُد طؾقفؿ بال ّ
الخقر يف كؾ صػاتـا ،فال ترى فقف آ ُسرجًا مزهرة ،أو رياضًا
ُ
مؼؿرة  !..ذلؽ هق ُحسـ الجقار بالفدية والؿعروف !..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
ِ
الدرس العؿؾـل هـذه الؾحظـة ،واكطؾـؼ يف تطبقؼـف طؾـك
وخذ

َ
وجف ٍ
رائؼ مبفج َ ..ط ْـ َأبِل َذر رضل اهلل طـف َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
قل
ت َم َر َقـ ًة َف َـلكْثِ ْر
اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َ " :يا َأ َبا َذر ،إِ َذا َص َبخْ َ
اهدْ ِج َقراك َ
َؽ ".
َما َء َهاَ ،و َت َع َ
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 ويف التعاهد صؾ ٌة وجقار  ،وكـرم وإحسـان  ،ومـقدة وتؼـدير،
ورحؿ واجتؿاع  !..وٓ تتحدث بؿا تصـع ،واحػظ يف جارك
ِ
ـرار  ،ويف
طرضــف وأهؾــف وحاجتــف وضرفــف ،فػــل البقــقت أسـ ٌ
إحقاء إخاء وآداب  ،ويف الصحقحقـ قال (:فؾقؽرم جـاره )
وقال ( فال يمذ جاره ).
خقـر وصقابــة  ،وهــق
 ويف مـاء الؿــرق الؿضـاطػ مــع التؾطــػ ٌ
أجدى مـ هدية فارهة ،أو شلء فاخر ،يجؾجؾ يف كؾ مؽان،
دون مراطاة حرمة أو حؼ جقار ،واهلل الؿستعان .
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 /11االتكا ُء األصغز
مشؼقق ٌة كصػقـ  ،ومفشقم ُة الطرف ،وجفدُ الؿؼؾ ،قد
كػسا  ،أو تشػل
اكػصؾت طـ كقاكفا ومؽاكفا  ..وٓ ُ
تشبع ً
غؾقال  ،ومع ذلؽ قد تؽقن سب ًبا يف الـجاة مـ الـار ..قال ص ّؾك
الـار ولق بشؼ تؿرة ) .ويف رواية
اهللُ طؾقف وسؾؿ  ( :اتؼقا َ
الؿسـد  (:يا طائشة ،استتري مـ الـار ،ولق بشؼ تؿرة :فنكفا
تسد مـ الجائع مسدها مـ الشبعان ).
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
وصغرها يف طقـؽ ٓ يؿـعؽ مـ التػضؾ بفا ،ووضعفا لؼؿـ ًة

ُ
يف فــؿ جــائع أو محتــاج  ،فػــل الـــاس مـــ يػــرح بفــا ،ويســر
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لحسـ البذل والتسامح  ،ويف أيـام الؿسـغبات تعطـل أثرهـا ،
ُ
وتبارك امتدادها  .وٓ تحؼرن مـ الؿعروف شقئًا.
يسقرا  ،وأن العؿؾ
كزرا ً
 ويف ذلؽ تربق ٌة طؾك العطاء  ،ولق كان ً
القسقر يباركف اهللُ لصدق صاحبف  ،أو حاجة زماكـف وصـاحبف ،
ووجقب تق ّقل الـار ودوام التػؽقر فقفا ،وصدها ولق بـصـػ
ـتطقع صـ َ
ــ
ــاديؼ تؿــر مبذولــة  ،ولؽـ ّ
التؿــرة ،مــع أكــؽ قــد تسـ ُ
اإلســالم طظــقؿ يف أوامــره وتشــريعاتف  ،ولقؼطـ َـع حج ـ َة كــؾ
معتذر ومسقف  ،واهلل الؿقفؼ .
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 /12لطفُ احلياة الشوجية
ٍ
ُ
برجؾ َمفقب ،كثقرِ الشغؾ ،يؿارس
تـدهش حقـؿا تسؿع
قد
َ
إكس طؾقفؿ ،ترويحًا وتخػقػا!..
الؾطػ مع أهؾف  ،ويدخؾ
َ
ُ
ورياض إكس،
مرتع الجؿال ،
فؾؿ تؽـ الزوجق ُة وهل ُ
مقضعا لؾحزم الؿطؾؼ  ،أو الجدية الصارمة  ،فتحر ُم الؿرأة
الؿسؽقـة لذائذ الحقاة  ،أو متع َة الؿزاح أحقاكًا ،ولذلؽ هـا
ِ
دروس العشرة الحسـة ..جاء يف الحديث َ :ط ْـ
درس مـ
َت َم َع الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف
َطائِ َش َة َر ِض َل اهللُ َطـ َْفاَ ،أك َفا كَاك ْ
ت َ :ف َسا َب ْؼ ُت ُفَ ،ف َس َب ْؼ ُت ُف َط َؾك ِر ْج َؾلَ ،ف َؾؿا
َو َسؾ َؿ فِل َس َػرٍَ .قا َل ْ
ت الؾحؿ ساب ْؼ ُتف َفسب َؼـِلَ ،ف َؼ َال  " :ه ِذ ِه بِتِ ْؾ ِ
ؽ الس ْب َؼ ِة ".
َح َؿ ْؾ ُ
َ
ْ َ َ َ ُ َ َ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 وهذا الـبل العظقؿ والؿربل الؽبقر ،والؿتعدد الؿفـام ،كـان
فؽـان
لديف وقـت ٓيــاس أهؾـف  ،وجؾـب السـرور طؾـقفؿ ،
َ
يسابؼ أهؾف أحقاكًا  ،فسبؼقه ايام الشباب  ،ثؿ مع السؿـة رد
لفؿ الفزيؿة السابؼة  ..باهلل هؾ سـؿعت بؿثـؾ هـذا الؾطـػ
والجؿال يف العالقة الزوجقة ..
ركب فـلمرهؿ
 ويروى أن ذلؽ كان يف بعض أسػاره  ،ومعف
ٌ
عؾـؿ ققتـف يف كؾتـا الحـالتقـ ،ولؽــف
وي ُ
بالتؼدم  ،ثؿ تسـابؼاُ ،
يتبسـط مـع أهؾــف  ،ويـراوح معفــؿ الحقـاة  ،فقــق ٌم لـؽ ويــقم
طؾقؽ ،حتك تدوم الحقاة  ،وتُستطاب العشرة  ،والسالم .
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 /13الضخاء الدٌيوي
غالب صػات البشر  ،ولؽـ
يتققع أن إكساكًا يحؿؾ
مـ كان
َ
ُ
والثروات الباذخة الؿتؿددة
الؿال الػاتـ الؿتبختر ٓ يسحره ،
ُ
ٓ تغره ،وإذا حضرت مقجباتفا تللػ بفا قؾقبا  ،وواسك بفا
أرواحا  ،وثبت بفا فئات ذلؽؿ رسقل اهلل الـبل الؿختار !..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
َ ط ْـ َأك ٍ
َس رضـل اهلل طــف َأن َر ُج ًـال َس َـل َل الـبِـل َصـؾك اهللُ َط َؾ ْق ِـف
َو َسؾ َؿ َغـ ًَؿا َبـ ْق َـ َج َب َؾـ ْق ِـَ ،ف َل ْط َطـا ُه إِيـا ُهَ ،ف َـلتَك َق ْق َمـ ُف َف َؼ َ
ي
ـال َ :أ ْ
اف ا ْل َػ ْؼ َـر.
َق ْقمَِ ،أ ْس ِؾ ُؿقاَ ،ف َقاهلل ِ إِن ُم َحؿدً ا َل ُق ْعطِل َط َطا ًء َما َيخَ ُ
َان الر ُج ُؾ َل ُق ْس ِؾ ُؿ َما ُيرِيدُ إِٓ الد ْك َقاَ ،ف َؿا ُي ْس ِؾ ُؿ
َف َؼ َال َأك ٌَس  :إِ ْن ك َ
ُقن ْ ِ
اإل ْس َال ُم َأ َحب إِ َل ْق ِف ِم َـ الد ْك َقا َو َما َط َؾ ْق َفا.
َحتك َيؽ َ
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 ذلؽؿ ُ
الؿال الذي يعصـػ بـالـػقس  ،اسـتثؿره طؾقـف الصـالة
ِ
وجعؾفــؿ جـــق ًدا
والســالم يف هدايــة الـــاس وتــللقػ قؾــقبفؿ،
مممـة لديـ اهلل ،ولذلؽ يحتقيفؿ بالؿال والعطايا  ،ثـؿ يـبثـؼ
فقبقــت ديـــ اهلل
اإليؿــان يف قؾــقبفؿ  ،ويـبــت كباتًــا حســـًا ،
ُ
طـدهؿ أحب مـ كؾ ثروة وجاه!..
 وهذا سخا ٌء كادر ،بذلف ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ ،لقبقـ لـا هقان
الدكقا يف كاضره ،وأكف يعدها لؿؽاسب إيؿاكقـة ودطقيـة  ،وٓ
يدخرها لذاتف ،أو صـاطة مجد كبقر ،يستفقي إكـامٕ!..ن
الؿجــد الحؼقؼــل تؽثقــر الؿســؾؿقـ  ،وصـــاطة إتبــا ِع يف
رجــال
الحــؼ ،ويف الحــديث ( :فــقاهلل ٕن يفــدي اهلل بــؽ
ً
خقر لؽ مـ ُح ْؿر الـعؿ ) .واهلل الؿقفؼ .
واحدً ا ٌ
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ب باملثن
 /14التكزي ُ
كـفرٍ ٍ
ُ
ُ
جار متدفؼُ ،
ويقرث
ويغسؾ الجسد،
يـعش الروح،
ِ
الراغب الخاشع !..
الصػاء والسعادة ،تػعؾ الصال ُة فعؾفا يف
وصػ ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ يف أسؾقب تعؾقؿل فائؼ
وهؽذا ّ
لقؼر َب لفؿ فضؾ الصالة وحسـ
لصحابتف ،طؾك هقئة الؿثؾّ ،
قل اهلل ِ
طاقبتفا َ ..ط ْـ َجابِرٍ َ -و ُه َق ا ْب ُـ َط ْب ِد اهلل ِ َ -ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
صؾك اهلل ط َؾق ِف وسؾؿ  " :م َث ُؾ الص َؾق ِ
س ك ََؿ َث ِؾ ك َْفرٍ
ات ا ْلخَ ْؿ ِ
َ
َ
َ
ُ َ ْ َ َ َ
َج ٍ
ار َغ ْؿرٍ َط َؾك َب ِ
اب َأ َح ِدك ُْؿ َي ْغت َِس ُؾ ِم ْـ ُف كُؾ َي ْق ٍم َخ ْؿ َس
مر ٍ
ات"َ .ق َال َ :ق َال ا ْل َح َس ُـ َ :و َما ُي ْب ِؼل َذلِ َؽ ِم َـ الد َر ِن  .رواه
َ
مسؾؿ يف الصحقح .
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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ـقؿ لشــلن الصــالة وأكفــا َمؽػــر ٌة لؾســقئات ،
 وهــذا تؿثقـ ٌـؾ طظـ ٌ
ومطفرة مـ الذكقب ،وتـظقػ خالص يف الظاهر والباصـ .
وأن الؼـائؿ لفـا
 وهق
أسؾقب تشقيؼل لؾصالة والعـاية بفـاّ ،
ٌ
وتشـرح
كالؿغتسؾ مـ الـفر الغزيـر  ،تـظػـف مــ كـؾ آفـة ،
ُ
ُ
ُ
يـظػ جسؿف بػعؾ الؿاء،
وتـشط جسؿف  !..وكؿا
صدره،
تـظػ روحف بػعؾ الصالة الطقبة الؿزيـة  .التل تزهر بلكقار
الؿخالػــات
الســــ ،وتصــبغُ بــاإلخالص  ،وترتػــع طـفــا
ُ
بح ِ
سـ وضقئفا وفعالفا ،واهلل الؿقفؼ .
والشذوذاتُ ،
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 /15الشخصيةُ املبتضىة
قؿرا
يلسرك مـ بعقد بنشراقة وادطة ،تبزغ بسؿاتف ،فتضئ ً
وي َحب مـ أولك
متأللئًا ،يخطػ إطقـ  ،ويؿأل الساحات ُ ،
الـظرات  ،وتشؿ رائحتف يف كؾ الجفات …! إكف الداطق ُة
والؿممـ الؿبتسؿ  ،والصقاد الؿاهر يف خطػ
الخؾقق ،
ُ
الؼؾقب  ،كالرسقل طؾقف الصالة والسالم ،ومـ كحا مـقالف مـ
رير بـ طبداهلل البجؾل رضل اهلل طـفَ ":ما
إتباع ..يؼقل َج ُ
تَ ،و َٓ َرآكِل إِٓ
َح َج َبـِل الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ ُمـ ُْذ َأ ْس َؾ ْؿ ُ
َت َبس َؿ فِل َو ْج ِفل".
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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الســحر الحــالل ،والبريــدُ الجــذاب،
 وهــذه آبتســام ُة هــل
ُ
وطربقن الؿحبة ،وطـقان الروح ،وكؿا قال الؼائؾ:
ُأضـ ُ
ديب
خصب طـدي
وي
والؿحؾ َج ُ
َ
ُ
ــاحؽ ضـــقػل قبـــؾ إكـــزال رحؾـــف ** ُ
وما الخصب لألضقاف أن يؽثر ِ
خصــقب
الؼ َرى ** ولؽـؿــا وجــ ُف الؽــريؿ
ُ

ؽ فِل َو ْج ِف َأ ِخ َ
وصح حديث َ (:و َت َبس ُؿ َ
قؽ َصدَ َق ٌة ) .

ّ
وطؽس هذه الشخصقة الؿؼبقلة شخصق ُة الصؿقت العبـقس

ُ
الؿؽػفر ،كالذي خرج مـ تـقر ساخـ  ،كلكـف يف معضـؾة أو
كزلت بف كازلـة  .وحتـك لـق تؽؾـؿ بفـدوء  ،وهـق محـرو ٌم هـذا
التبسط لؿ يؽـ طؾك هدي رسقل اهلل ،وسقرسـؿ طؾـك وجفـف
لقح َة الجػاء والعـزاء ،كلكـف يف مصـاب  ،أو مشـغقل الـذهـ
ـؿ وغــؿ ..وهــذا لــقس مـــ الســـة ،وٓ مـــ صــػات أهــؾ
بفـ ّ
اإليؿان ..والسالم .
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 /16وفاء الهزاً
ٍ
تؿحف ُ
ٌ
صقل السـقات أو
جؿقؾ يف
سدي لف
ُأ
زمان غابر ،لؿ ُ
َ
ِ
ُ
أشغال الحقاة  ،فحػظتف
تخػف شدة الحقادث  ،أو تتراكؿ طؾقف
الؿعادن إصقؾة ..ولذلؽ قال ص ّؾك
الـػقس الؽبقرة ،ووطتف
ُ
ُ
اهللُ طؾقف وسؾؿ يف أسرى بدر مـ الؿشركقـ سـة ( )2مـ
ِ
بـ َط ِدي َح ًّقاُ ،ثؿ كَؾ َؿـِل يف َه ُم َٓ ِء
الفجرة  (:لق َ
الؿ ْطع ُؿ ُ
كان ُ
الـ ْتـَكَ :لت ََر ْكت ُُف ْؿ لف ) .يعـل ك ّؾؿف فقفؿ أو تشػع لفؿ ٕ ،كف
أجار رسقل اهلل يف رحؾة الطائػ الشديدة ،وقد مـعتف مؽة مـ
الدخقل  ،فتسؾح هق وأبـاؤه وحؿقه حتك دخؾ بقتف…!
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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درس يف القفاء وحػظ الجؿقؾ ولق مع الؿشرك ،إذ ديــا
 وهـا ٌ
ـؿ بشــدتف طؾــك
الؿطعـ ُ
ديـــ الســؿاحة والقفــاء  ،ولــؿ يعــرف ُ
الؿسؾؿقـ  ،وأسفؿ يف كؼض صحقػة الؿؼاصعـة لؾفاشـؿققـ ،
ولذلؽ حػظ لف طؾقـف الصـالة والسـالم ذلـؽ الؿعـروف …!
العـرف بـقـ اهلل ِ
ِ
ٓيـذهب
الخقر ٓ يعد ْم جقازيف…
يػعؾ
مـ
ُ
ُ
َ
ِ
والـاس…!
 وهـــا
كــتعؾؿ درس القفــاء ولــق مــع خصــقمـا  ،وأكــف يقجــدُ
ُ
ـركقن ذوو كخـ ٍ
ـقة وشــرف  ،يســتػا ُد مـــ خصـالفؿ تؾــؽ،
مشـ
َ
وهؿ خقر وأقرب إلقـا مـ مشـركقـ مـردة ،قـد لبسـفؿ الغـؾ،
واسـتقلت طؾـقفؿ العـداوة وصـققتفؿ مــ كـؾ مؽـان… واهلل
الؿقفؼ .

-47-

من مجاليات السري النبوية

 /17العفوُ العظيي
ٍ
إساءات بالغة ،وأخرجقه مـ داره ،وكالقا مـ
أساؤوا لف
مقاصـ طديدة  ،ثؿ أضفره
أصحابف ،وتآمروا طؾقف ،وقاتؾقه يف
َ
َ
غرورهؿ  ،ولؿا التؼاهؿ يف
وزلزل
فؽسر شقكتفؿ،
اهلل طؾقفؿ ،
َ
َ
فتحِ مؽة  ،غ ّؾب العػق طؾك آكتؼام  ،والسؿاح َة طؾك الؿعاقبة
 ،والصػح طؾك الـقؾ  ،وقد طز بذلؽ ،وضفر شرفف  ،واكدهش
الـاس مـ أخالقف  ،وهق الؼائؾ( :وما زاد اهلل طبد ًا بعػق إٓ
طزا)  .ويروى ققلف لفؿ يف السقرة  (:اذهبقا فلكتؿ الطؾؼاء )..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 فـ َ
ــ طؾــقفؿ ،وســجؾ
ـلصؾؼ ســراحفؿ ،وفــؽ طتــاقفؿ  ،ومـ ّ
ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ مقق ًػا تاريخ ًقـا طـديؿ الـظقـر  ،يؼقـدُ يف
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أربــاب الـػــقس
مؽــارم إخــالق  !..وإكؿــا يػعــؾ ذلــؽ
ُ
ب الدار أخرة طؾك الدكقا ،وٓ تــتؼؿ إٓ
العظقؿة ،التل تغؾ ُ
ـمثر الــدطقة طؾــك الحظــقة  ،وتســعك يف مراضــل اهلل
هلل  ،وتـ ُ
ولقس مساخطف ،واهلل الؿستعان  ،قال تعالك َ (:و َجزَا ُء َسقئ ٍَة
سق َئ ٌة م ْث ُؾفا َفؿـ ط َػا و َأصـ َؾح َف َـلجره ط َؾـك اهلل ِ إِكـف َٓ ي ِ
حـب
َ َ ْ َ َ ْ َ ُُْ َ
َ
ُ ُ
ِِ
قـ) سقرة الشقرى .
الظالؿ َ
 ومؿــا يعــقـ طؾــك ذلــؽ ســالم ُة الصــدر وصفارتــف مـــ كــؾ
والتطؾع إلك الدار أخرة وطظؿ فضؾ اهلل ،والترفـع
إسؼام،
ُ
طؾك حظقظ الـػس ومجاهـدتفا يف التخؾـؼ بـلخالق الؽبـار،
وشؿائؾ اإلسالم  ،واهلل الؿقفؼ .
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ٌ /18ـجدة املمهوف
مفؿا كاكت أحقالف شد ًة  ،أو طظؿت أشغالف طد ًدا  ،ولق بان
طؾقف الػؼر ألقاكًا  ،ولؿ تققد يف بققتف الـار أصـا ًفا  ،فنكف يبؼك
خقره
الؽريؿ الذي تعددت كرائؿف  ،والجقاد الذي غطك ُ
َ
الؿعؿقره طؾقف الصال ُة والسالم…!
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
ُ
ويغقث مؾفقفاَ !..ق َال جريـر
 ٓ يرد سائال  ،وٓ يخذل صال ًبا ،
البجؾــل رضــل اهلل طـــف  :كُـــا ِطـْــدَ رسـ ِ
ـقل اهلل ِ َصــؾك اهللُ َط َؾ ْقـ ِـف
َ ُ
َو َسؾ َؿ فِل َصدْ ِر الـ َف ِ
ارَ ،ق َال َ :ف َجا َء ُه َق ْق ٌم ُح َػا ٌة ُط َـراةٌُ ،م ْجتَـابِل
ِ
ِ
ِ
ِ
الـ َؿ ِ
ــ ُم َض َـرَ ،ب ْـؾ
ار َ ،أ ِو ا ْل َع َبـاء ُم َت َؼؾـدي السـ ُققفَ ،طـامت ُُف ْؿ م ْ
كُؾ ُفؿ ِم ْـ م َضرَ ،فتَؿعر َو ْجف رس ِ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِـف َو َسـؾ َؿ
ُ َ ُ
ُ َ َ َ
ْ
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 أي تغقر -لِ َؿا َر َأى بِ ِف ْؿ ِم َـ ا ْل َػا َق ِـةَ ،فـدَ َخ َؾُ ،ثـؿ َخ َـر َج َف َـل َم َرـبَ ،ف َؼ َ
ـال َ { " :يـا َأي َفـا
بِ َال ًَٓ ،ف َـلذ َنَ ،و َأ َقـا َمَ ،ف َصـؾكُ ،ثـؿ َخ َط َ
احـدَ ٍة } إِ َلـك ِ
سو ِ
ِ
ِ
آخـرِ
اس ات ُؼقا َربؽ ُُؿ الذي َخ َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ َك ْػ ٍ َ
الـ ُ
َـان َط َؾـ ْقؽ ُْؿ َرقِق ًبـا } َ ،و ْأ َيـ َة التِـل فِـل ا ْل َح ْشـرِ
ْأ َي ِة { إِن اهللَ ك َ
ت لِغ ٍ
َـد َوات ُؼـقا اهللَ } ت ََصـد َق
ـس َمـا َقـد َم ْ
{ات ُؼقا اهللَ َو ْل َتـْ ُظ ْـر َك ْػ ٌ
ِ ِ
ِ ِ
َـار ِهِ ،م ِ ِ ِ ِ
َر ُج ٌؾ ِم ْـ ِديـ ِ
ــ
ــ َصـا ِع ُبـره ،م ْ
ــ َث ْقبِـف ،م ْ
ــ د ْر َهؿـف ،م ْ
ْ
َصا ِع ت َْؿرِ ِهَ ،حتك َق َال َ :و َل ْق بِ ِشـؼ ت َْؿ َـر ٍة "َ .ق َ
ـال َ :ف َجـا َء َر ُج ٌـؾ
ار بِ ُصر ٍة كَـا َد ْت كَػـ ُف َت ْع ِ
ِم َـ ْإَك َْص ِ
َت،
جـ ُز َطـ َْفـا َب ْـؾ َقـدْ َط َجـز ْ
ِ
ــ َص َعـامٍَ ،وثِ َق ٍ
ـاب
ـاس َحتـك َر َأ ْي ُ
ـت ك َْـق َم ْق ِـ م ْ
َق َالُ :ثؿ َت َتا َب َع الـ ُ
ت َو ْجف رس ِ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسـؾ َؿ َيت ََفؾ ُـؾ ك ََلكـ ُف
َحتك َر َأ ْي ُ
َ َ ُ
م ْذهب ٌة َف َؼ َال رس ُ ِ
ِ
ــ َســ فِـل
قل اهلل َصؾك اهللُ َط َؾ ْقف َو َسـؾ َؿ َ " :م ْ
ُ ََ
َ ُ
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ِ
ِ
ِْ
ــ
اإل ْس َال ِم ُسـ ًة َح َسـَةًَ ،ف َؾ ُف َأ ْج ُر َها َو َأ ْج ُر َم ْـ َطؿ َـؾ بِ َفـا َب ْعـدَ ُه م ْ
َغ ْقرِ َأ ْن َيـْ ُؼ َص ِم ْـ ُأ ُج ِ
قر ِه ْؿ َش ْل ٌء. ".. ،
 ففـــا يجــدون صــدرا رحقبــًا وســع جــؾ الـــاس ،قــد وســعفؿ
واســـتـػر كـــؾ
بلخالقـــف  ،وغؿـــرهؿ برحؿتـــف وتقاضـــعف ،
َ
الؿجتؿع لؾغقث واإلطاكـة  ،ولـق فعؾــا وأديــا زكـاة أمقالــا،
لؼؾت الػؼراء  ،واختػك الؿساكقـ  ،وساد القئـام والتحـاب ،
والسالم!..
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 /19جتذي ُز الزمحة
ُ
تبعث طؾك سقق الخقر لؿـ تتعدى إلقف،
هل ِرق ٌة يف الـػس،
تجسدت يف شخصقة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،
وقد ّ
وطرفت يف تعامالتف ،وشاهدها كؾ مـ تعامؾ معف ،فديـف
رحؿة  ،وأخالقف رحؿة ورسالتف رحؿة (..وما أرسؾـاك إٓ
صغارا
رحؿة لؾعالؿقـ) سقرة إكبقاء  .وحض وأمركا بفا
ً
وكبارا  ،ومؿارس ًة وأخال ًقا  ،بؾ وضع قاطد ًة طظقؿة ،جذر بفا
الرحؿ َة واستشرف كتائجفا  ،فؼال (:مـ ٓ َيرحؿ ٓ ُيرحؿ) .
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 وسببف :أكف رس ُ ِ
ِ
ــ
ــ ْب َ
قل اهلل َصؾك اهللُ َط َؾ ْقـف َو َسـؾ َؿ ق ّبـؾ ا ْل َح َس َ
َ ُ
س الت ِؿ ِ
َط ِؾلَ ،و ِطـْدَ ُه ْإَ ْق َر ُع ْب ُـ َحابِ ٍ
قؿل َجالِ ًساَ ،ف َؼ َال ْإَ ْق َر ُع :
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ت ِمـ ُْف ْؿ َأ َحدً اَ .فـَ َظ َر إِ َل ْق ِف َر ُس ُ
ـقل
إِن لِل َط َش َر ًة ِم َـ ا ْل َق َل ِدَ ،ما َقب ْؾ ُ
اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ ُثؿ َق َال ذلؽ .
 وهــق طؾــك طؿقمــف يف صــقر الرحؿــة ،مــع إصػــال والعؿــال
والـســاء والػؼــراء والبفــائؿ ،فؽــؾ َمـــ اكعــدمت فقــف خصــؾة
الرحؿة كان جزاؤه أن ٓ يرحؿف اهلل ،وٓ يػتح لف مـ خقراتـف،
وٓ تؼضك حقائجف  ،ويؼقض لـف مــ يؼسـق طؾقـف يف حقاتـف ،
وتـسدّ يف وجفف السبؾ ،وٓ حقل وٓ قق َة إٓ باهلل .والسالم .
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 /21الشجاعةُ العىمية
أققآ حسـاء ُتفز أطقا َد الؿـائر ،وٓ خط ًبا
لؿ تؽـ شجاطتُف ً
ٍ
وتطبع بفا
كؾؿات تذاع ،
طصؿاء ترتج بفا الؿحافؾ  ،وٓ
ُ
إوراق التل تغطل إرجاء  ،أو قصائد يحتػؾ بفا الشعراء  ..بؾ
كاكت فقق ذلؽ  ،مؿارس ًة طؿؾقة  ،وتطبقؼا كاصؼا بالشجاطة
ٍ
ُ
بؼؾب
يتعرض لؾؿقت  ،وتحاولف الؿـايا  ،فقتؾؼاها
والبسالة،
شجاع مطؿئـ..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 هؽــذا كــان صـ ّؾك اهللُ طؾقــف وســؾؿ يف شــجاطتف وثباتــف  ،وآي ـ ُة
الؼـــدوة الؿشـــتفرة طؾـــك إلســــة  ،كزلـــت يف ســـقاق غـــزوة
إحــزاب والــبالء العظــقؿ فقفــا  ،ومحاصــرة الؿديـــة (..لؼــد
كان لؽؿ يف رسقل اهلل أسقة حسـة لؿـ كان يرجق اهلل والقـقم
أخر ) سقرة إحزاب  .فؾؿ تـزل يف الصالة وٓ الزكـاة وٓ
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الحــج ،ولؽـفــا يف مشـ ٍ
ـفد طظــقؿ  ،ويف غؿـ ِ
ـار شــجاطة كــادرة،
وثبات متقـ ،ففؾؿقا إلقفا  ،وتعؾؿقا مـ مققػفا  .يؼقل طؾـل
اح َؿر ا ْل َب ْل ُس َو َل ِؼ َل ا ْل َؼ ْق ُم ا ْل َؼ ْق َم  ،ات َؼ ْقـَا
رضل اهلل طـف ":كـّا إِ َذا ْ
ِ
قل اهلل ِ صؾك اهلل ط َؾق ِف وسؾؿَ ،فؿا يؽ ُ ِ
بِرس ِ
ــ
ُقن مـا َأ َحدٌ َأ ْدكَك م َ
َ
َ ُ
ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ا ْل َؼ ْق ِم ِمـْ ُف.
 فتؾؼك هـا مشارك ًة فعالة ،وحضقر ًا حؼقؼقا  ،ودكق ًا مـ العدو،
واستـجاد أصحابف بف  ،مؿا يدل طؾك ِطظؿ الؼؾب الؿحؿقل،
والـػس الشجاطة ،التل ٓ تبالل بإبطال ،وٓ تخشك السفام
كؿا ققؾ:
ُ
َ
باسؿ
وضاح وثغرك
ووجفؽ
إبطــال كؾؿــك هزيؿــ ًة **
تؿــر بــؽ
ٌ
ُ
ـاح ِ
ِ
قت الخَ َقايف تحتَفا َوال َؼ َق ِاد ُم
قف ْؿ طؾك
الؼؾب َض ّؿ ًة ** ت َُؿ ُ
َض َؿ ْؿ َ
ت َج َ

واهلل الؿقفؼ .
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 /21اجلود املباشز
ُ
تخطػ العققن ،
يتسؿ بالسرطة الػائؼة  ،التل
طجقب ،
ثؿ َة جق ٌد
ٌ
ُ
وتلسر الحاضريـ  ،ويف مضامقـف تضحق ٌة فاخرة ٓ ،تبالل
باإلحراج  ،وٓ تتؼل سمال الـاس ومطالبفؿ  ،ولق ثؼؾت
وأتعبت ،ولؽـ شخصقتف هؽذا محبقبة ،ومحببة إلك الؽرم وكػع
الـاس ،وذلؽؿ هق الؿختار طؾقف الصالة والسالم!..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 قال سف َؾ بـ سع ٍد ر ِضل اهلل طـْف َق َال  :جـاء ِ
ت ْام َـر َأ ٌة بِ ُب ْـر َد ٍة -
َ َ
َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ
قؾ َلف َ :كعؿِ .
ون ما ا ْلبرد ُة ؟ َف ِ
َ
ـقج
ه
ؼ
ـل الش ْـؿ َؾ ُة َمـ ُْس ٌ
َ
َق َال َ :أتَدْ ُر َ َ ُ ْ َ
ُ
ْ
َ
ت  :يا ر س َ ِ
ِ ِ
ِ
ت َه ِـذ ِه بِ َق ِـدي
ـج ُ
قل اهلل ،إِكـل ك ََس ْ
فل َحاش َقت َفا َ -قا َل ْ َ َ ُ
ِ
َاجا إِ َل ْق َفـا،
َأك ُْسقك ََفاَ .ف َل َخ َذ َها الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ ُم ْحت ً
َار ُهَ ،ف َؼ َال َر ُج ٌؾ ِم َـ ا ْل َؼ ْق ِم َ :يـا َر ُس َ
ـقل اهللِ،
َفخَ َر َج إِ َل ْقـَا َوإِك َفا إِز ُ
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اك ُْسـ ِ َقفاَ .ف َؼ َال َ " :ك َع ْؿ " َف َج َؾ َس الـبِـل َصـؾك اهللُ َط َؾ ْق ِـف َو َسـؾ َؿ
فِل ا ْل َؿ ْج ِؾ ِ
ـس ُثـؿ َر َج َـع َف َط َق َاهـا ُثـؿ َأ ْر َس َـؾ بِ َفـا إِ َل ْق ِـفَ ،ف َؼ َ
ـال َلـ ُف
ت َأك ُف َٓ َي ُرد َسـائِ ًال.
ْتَ ،س َل ْلت ََفا إِيا ُهَ ،ل َؼدْ َط ِؾ ْؿ َ
ا ْل َؼ ْق ُم َ :ما َأ ْح َسـ َ
ِ
ـقتَ .ق َ
ـال
ُقن َك َػـِل َي ْق َم َأ ُم ُ
َف َؼ َال الر ُج ُؾ َ :واهلل َما َس َل ْل ُت ُف إِٓ لِ َتؽ َ
َت َك َػـَ ُف.
َس ْف ٌؾ َ :فؽَاك ْ
 تصــقر لــق وقــع شــلء مـــ ذلــؽ لبعضـــا لتضــايؼ مـــ ذلــؽ
الحرج ،وكؼد السـائؾ ،وجعـؾ مــف صرفـ َة الؿجـالس وثؼؾفـا،
وصاغ آدا ًبا يف كقػقة الطؾب وآكتػاع مـ أخريـ  ،وأفضؾـا
مآ  ،واكصرف طـف ،واهلل الؿستعان .
مـحف ً
مـ َ
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 /22اإلٌصاف وَ الٍفط
برغؿ ِ
يبخسف حؼف ،ولؿ
لؿ
،
الداخؾ
وغؾظة
الطالب،
شدة
ْ
ُ
اطترف طؾقف
يجحده حاجتف  ،وٓ سؾط طؾقف جـقده  ،بؾ
َ
الصالة والسالم بحؼف ومسللتف  ،وزاده حسـًا وإحساكًا  .يف
اضك َر َ
الصحقح :أن َر ُج ًال َت َؼ َ
سقل اهلل ِ َصؾك اهللُ طؾقف وسؾ َؿ،
ؼال :دطقه ،فنن لِص ِ
اح ِ
الحؼ
ب َ
َ
أص َحا ُب ُفَ ،ف َ َ ُ ُ
فل ْغ َؾ َظ لف َف َفؿ بف ْ
واشت َُروا لف َب ِع ًقرا فل ْط ُطق ُه إيا ُه وقالقا ٓ :ك ِ
َم َؼ ًآْ ،
َجدُ إٓ أ ْف َض َؾ
ِمـ ِسـ ِفَ ،
أح َسـُؽ ُْؿ
قالْ :اشت َُرو ُه ،فل ْط ُطق ُه إيا ُه ،فنن َخ ْق َرك ُْؿ ْ
َق َضا ًء.
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
استجؿع ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ مؽار َم آخالق  ،أكصـػف
 وهـا
َ
مـ كػسف ،واطتـرف بحؼـف  ،وصـػح طــ غؾظتـف  ،وقضـك لـف
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وأحسـ لف يف السـداد ،وطؾـؿ صـحابتف كقػقـة اسـتقعاب
ديـف،
َ
خقـركؿ أحســؽؿ قضـا ًء).
الخصقم ،والصبر طؾقفؿ ( ..فـنن َ
فؿـ يصؾ مـا إلك ِ
هذه الؿـزلة ويتجاو ُز حظ كػسـف ،وفخامـة
الؿؽاكة والجاه والـسب .
 إكفــا الشخص ـق ُة الؿجقــدة التــل هــذبفا الــقحل ،واستضــاءت
حســ الخؾـؼ
بلكقار الشريعة  ،وابتغت ما طـد اهلل ،وأضـحك
ُ
طـــدها ققؿ ـ ًة طؾقــا ،تػــقق الؿــال والجــاه والثــروة ،وٓ تبــالل
أن ذلؽ استضـعاف
بؽالم الـاس  ،وٓ تحريض الجؾساء ،أو ّ
مــردود !..كــال  ..تترفــع طـــ كــؾ ذلــؽ ،ويف الؼــرآن (:وإذا
سـالما) سـقر ُة الػرقـان  .كسـلل اهلل
خاصبفؿ الجاهؾقن قالقا
ً
تعالك مـ فضؾف.
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 /23االعتذا ُر املبهي
اطتذارا مبؽقًا وطتابا أسقػا  ،بقـ معؾؿ وصالبف،
لؼد كان
ً
ومرب ومحبقف ،ضـقا ضـا لؿ يؽـ يف محؾف  ،واطتؼدوا أن
أستاذهؿ تجاهؾفؿ أو كسل دورهؿ يف اإلسالم  ،ولؿ تذهب
ِ
كظرتفؿ كـظرتف  ،وأكف َ
إمقال الضخؿة ،
الـاس بتؾؽ
تللػ َ
ووك َؾفؿ إلك ايؿاكفؿ واستؼامتفؿ ،ولؽـ الؿال فتـةٌ ،ولذلؽ
خطب طؾقف الصالة والسالم "خطبتف التاريخقة يف غزوة
َ
وتلثقرا ومعاتبة.
عرف مثؾفا جزال ًة وصد ًقا ،
ُحـقـ" ،التل ٓ ُي ُ
ً
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
ـقل اهلل ِ
ـاه ْؿ َر ُسـ ُ
َ قـ َ
ـال أبــق ســعقدالخدري رضــل اهلل طـــف َ :ف َل َتـ ُ
َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسـؾ َؿَ ،ف َح ِؿـدَ اهللََ ،و َأ ْثـَـك َط َؾ ْق ِـف بِال ِـذي ُه َـق َلـ ُف
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َأ ْه ٌؾُ ،ثؿ َق َال َ " :يا َم ْع َش َـر ْإَك َْص ِ
ـارَ ،مـا َقا َلـ ٌة َب َؾ َغتْـِـل َطــْؽ ُْؿ ؟
ِ
ِ
ِ
َو ِجدَ ٌة َو َجدْ ت ُُؿ َ
قها فل َأ ْك ُػسؽ ُْؿ ؟ َأ َل ْؿ آتؽ ُْؿ ُضال ًٓ َف َفـدَ اك ُُؿ اهللُ
َو َطا َل ًة َف َل ْغـَاك ُُؿ اهللُ ؟ َو َأ ْطدَ ا ًء َف َلل َ
ػ اهللُ َب ْق َـ ُق ُؾقبِؽ ُْؿ ؟ " َقا ُلقا :
َب ِؾ اهللُ َو َر ُسق ُل ُف َأ َمـ َو َأ ْف َض ُؾ… َأ َو َجدْ ت ُْؿ فِل َأ ْك ُػ ِسؽ ُْؿ َيا َم ْع َش َر
ٍ ِ
ْإَكْصـ ِ ِ
ـت بِ َفــا َق ْق ًمــا لِ ُق ْسـ ِـؾ ُؿقا،
ــ الــد ْك َقا ت ََلل ْػـ ُ
ـار فــل ُل َعا َطــة مـ َ
َ
َو َو َك ْؾ ُتؽ ُْؿ إِ َلك إِ ْس َال ِمؽ ُْؿ ؟ َأ َف َال ت َْر َض ْق َن َيـا َم ْع َش َـر ْإَك َْص ِ
ـار َأ ْن
ِ ِ
اس بِالش ِاة َوا ْل َب ِعقرَِ ،وت َْر ِج ُع َ
ب الـ ُ
َي ْذ َه َ
قن بِ َر ُسقل اهلل َصـؾك اهللُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـس ُم َحؿ ٍـد بِ َق ِـد ِهَ ،ل ْـق َٓ
َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ فل ِر َحـالؽ ُْؿ ؟ َف َقالـذي َك ْػ ُ
ْت ْام َر ًأ ِم َـ ْإَك َْص ِ
ار… ،وفقفا َ :ق َال َ :ف َبؽَك ا ْل َؼ ْق ُم
ا ْل ِف ْج َر ُة َل ُؽـ ُ
ِ
ـاهؿ َ ،و َقــا ُلقا  :ر ِضــقـَا بِرسـ ِ
ـقل اهلل ِ قِ ْسـ ًـؿا
َ ُ
َ
َحتــك َأ ْخ َض ـ ُؾقا ل َحـ ُ ْ
َو َح ًّظا.

-62-

من مجاليات السري النبوية

ِ 
إكصار رضل اهلل طـفؿ بعد ذلؽ  ،أن الغـقؿ َة الؽبرى
وفؼ َف
ُ
ـب إجـ ّـؾ هــق العــق ُد برســقل اهلل إلــك بقــقتفؿ،
 ،والؿؽسـ َ
والظػر بؿجالستف ورطايتف ،ومشاهدة بركاتف الؿصاحبة لـف.
وكــتعؾؿ هـــا تقاضـ َـع رســقل اهلل واطترافــف بػضــؾ إكصــار
ُ
أفضــؾ
ومحاورتَــف لطالبــف  ،وأن مـّــ َة اهلل طؾــقفؿ بالفدايــة
وأطظؿ  ،واطتذاره لفؿ بؿـا حصـؾ ،وأكـف لقؽسـب الؿملػـ َة
قؾقبفؿ  ،وأن الدكقا لعاط ٌة زائػة ستـؼضـل قريبـا  ،مـا يـبغـل
أن تغر الؿممـقـ  ،واهلل الؿقفؼ .
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 /24التفاؤه سوَ احملٍة
َ
وصقل الجذٓن الؿسرور بقجفتف ،والؿحب إلك
وصؾقا مؽ َة
ِ
محبقبف  ،وكسؿات البقت العتقؼ قد تضقطت إماكـ  ،و َطؿ
ورفرف طؾك رؤوسفؿ  ..وفجاء ًة تصدهؿ ٌ
قريش يف
َ
السعدُ
الرسؾ بقـفؿ ،وتضقؼ كػقسفؿ مـ ِ
ُ
مـعفؿ
الحديبقة ،واشتدت
البقت  ،ودارهؿ  ،وأكسفؿ  " ،ف َؾؿا َجا َء ُس َف ْق ُؾ ْب ُـ َط ْؿرٍو َق َال
َ
الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َ :ل َؼدْ َس ُف َؾ َلؽ ُْؿ ِم ْـ َأ ْمرِك ُْؿَ .ف َجا َء
ِ
ُب َب ْقـَـَا َو َب ْقـَؽ ُْؿ كِتَا ًباَ .فدَ َطا
ُس َف ْق ُؾ ْب ُـ َط ْؿرٍو َف َؼ َال َ :هات ا ْكت ْ
ِ
ِ
وفعال خػت الؿحـة،
بً . "..،
الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ ا ْلؽَات َ
واتُػؼ طؾك الصؾح ،وحؼـ الدماءُ ،
وأوقػت الحرب طشر
سـقـ  ،استثؿرها ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ يف الدطقة ،فؿا ُدطل
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ٌ
فتح مؽ َة
طاقؾ إلك اإلسالم إٓ أسؾؿ واستسؾؿ ،ولذلؽ كان ُ
بعدَ ه بسـتقـ سـ َة ( )8مـ الفجرة ،ودخؾفا فاتحا بعشرة آٓف
مؼاتؾ!..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
َ
التػـاؤل وكقػقـة التعامـؾ
 ولذلؽ يعؾؿـا طؾقف الصال ُة والسالم
خقر مـ الؿقاجفة الشديدة،
مع إزمات  ،وأن صقت العؼؾ ٌ
ٍ
أجـقاء
وأن الـدطقة ٓ تـتشـر إٓ يف
إذا كاكت يف غقر محؾفـا ّ ،
مـ الفدوء والسالمة!..
ِ
كسؿات إمـؾ خقـر مــ التشـاؤم  ،وكراهقـة الضـقؼ بؿـا
 وأن
قدره اهللُ  ،وحسـ حقار رسقل اهلل وحؽؿتف الرائعة يف الؼبقل
بالصؾح الصاد لفؿ طـ البقت ،وتلجقؾ العؿرة لؾعـام الؼـادم ،
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استـزاف لؾققت والؿال
سقاس ًة ودطقةٕ ،ن استؿرار الحرب
ٌ
وإرواح  ،وإحؽؿ تلجقؾفا إلك حقـفا ،والسالم .
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 /25الصربُ عمى اجلاهمني
الشؿس يف َسعتفا ،والفقا َء يف اكتشاره ،
صبرك
َ
حقـؿا يتجاو ُز ُ
وتصػح صػحا يؿتد يف
ويـفؿر طؾك الـاس يف قطرات باردة ،
ُ
ُ
ُ
وتحتؿؾ احتؿآ مزيـا بالقرد وإفـان
أفاق ويـصب راياتف،
 ،فنكؽ حقـئذ طؾك خطك إكبقاء تديـًا  ،وطؿال  ،واستؼامة !..
ففؽذا كان رسقلـا الؽريؿ طؾقف الصالة والسالم  ،قال أكس
ْت َأ ْم ِشل مع الـبل َصؾك اهللُ طؾقف وسؾ َؿ
رضل اهلل طـف ُ ":كـ ُ
قظ الح ِ
ِ ِ
اش َق ِة ،فل ْد َر َك ُف َأ ْط َرابِ ٌّل َف َج َذ َب ُف َج ْذ َب ًة
وطؾقف ُب ْر ٌد ك َْج َراك ٌّل َغؾ ُ َ
َش ِديدَ ةً ،حتك َك َظ ْر ُت إلك َص ْػ َح ِة َطاتِ ِؼ الـبل َصؾك اهللُ طؾقف
اشق ُة الرد ِ
ِ
اء ِمـ ِشد ِة َج ْذ َبتِ ِفُ ،ثؿ َ
قالُ :م ْر
َ
وسؾ َؿ قدْ َأث َر ْت بف َح َ
ِ ِ
ت إ َلق ِف َف َض ِ
ِ
ِ
ح َؽُ ،ثؿ َأ َم َر لف
لل مـ َمال اهلل الذي طـْدَ َكَ ،فا ْل َت َػ َ ْ
بع َط ٍ
اء " .
َ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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ٍ
ٌ
بؼؾـب
جفؾ مع مسـللة  ،وشـدة يف تطـاول  ،ومـع ذلـؽ قابؾـف

واســع ،وأخــال ٍق رحقؿــة  ،وصــبر كــادر ،وإكــرام طجقــب..
كظؾـؿ التربقـة،
وكحــ
لؿاذإ :كف داطقـ ٌة ولســا دطـاةً ،ومـرب
ُ
ُ
وقائـــد وكحــــ أدطقـــاء يف الؼقـــادة ،وحؽـــقؿ وكحــــ يغؾبــــا
الحؿاس ،وتُذلـا العاصػة  !..فؽقػ السبقؾ …
 الســبقؾ أن كُتـ ِ
ـرج َؿ اإلســال َم إلــك كُتــب طؿؾقــة ،ومحاضــرات
تطبقؼقـــة ،فؼـــد مؾؾــــا الؽـــالم ،وتعـــب الــــاس مــــ إقـــقال
الؿصبقبة  ،دون فعال مرمققة  ،وشؿائؾ محسقسة  !..لـقؽـ
الديـ محسقسًا طـدكا مستطعؿا يف الخؾؼ والتعامؾ والتربقـة
وكصــبر طؾــك الجفــالء  ،وكحتؿــؾ العامــة
كــرحؿ الػؼــراء ،
ُ
والرطــاع..هــمٓء هــؿ طبــا ُد الــرحؿـ الحؼقؼقــقن  ( :وطبــا ُد
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الــرحؿـ الــذيـ يؿشــقن طؾــك إرض هقكــا  ،وإذا خــاصبفؿ
سالما) سقرة الػرقان  .واهلل الؿقفؼ والفادي
الجاهؾقن قالقا
ً
إلك سقاء السبقؾ .
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 /26قديدُ العظىاء
إذا تقاضع الؿر ُء هللٓ ،كت فعالف ،وصابت أخال ُقف  ،وأكؾ كؿا
ُ
الـاس َ ،قديدا وشعقرا ،أو د َقال وسقيؼا  ،أو ًبرا وشحؿا
يلكؾ ُ
متغقرا  .وذات مرة التؼك ٌ
وضـ
رجؾ بالـبل ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿّ ،
أكف كالؿؾقك حقلف الجـقد والحشؿ  ،والسالح والؿأل ،والسطقة
ٍ
مققػ أخالقل تقاضعل
والسؾطة ،فارتعد وخاف ،فسؽـف يف
مدهش .قال الراوي  " :أتك الـبل صؾك اهللُ ط َؾ ِقف وسؾ َؿ ٌ
رجؾ ،
فرائص ُف َ ،
فج َ
َ
لست
فؼال َل ُف  :هقن
طؾقؽ  ،فنكل ُ
عؾ ترطدُ
ُ
َف َؽؾ َؿ ُف َ ،
ٍ
ِ ٍ
امرأة تلك ُُؾ ال َؼديدَ " !..والؼديد هق الؾحؿ
ابـ
بؿؾؽ  ،إكؿا َأكا ُ
الؿجػػ  ،والػرائص هل الؾحؿة بقـ الؽتػ والصدر ،كـاية طـ
الخقف الشديد .
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 ومع ذلؽ فؼد وجـدَ قؾ ًبـا حاكقـا  ،وطظقؿـا متقاضـعا  ،وسـعف
بخؾؼف الؽبقر ،وسؿاحتف الجؿقؾة  ،ومـطؼـف الػسـقح (..هـقن
ٍ
طؾقؽ  ،فنكل ُ ِ ٍ
امرأة تلك ُ
َ
ُـؾ ال َؼديـدَ ).
ابـ
لست بؿؾؽ  ،إكؿا َأكا ُ
يخػــػ طؾقــف الؿققــػ ،ويســتؾطػف  ،وأكـــا مـــ قــقم الؼديــد،
وأصــــحاب الـــــاس وضــــعػائفؿ  ،ولســـــا مـــــ الجبــــابرة
الؿتؽبريـ…!
مفقب طؾقـف السـالم ،شـديد طؾـك الخصـقم  ،ويخشـاه
 مع أكف
ٌ
أطداؤه كؿا قال الؼائؾ:
ِ
ث الخاليؼ وهق ذو العز ِم الذي ** مـ ِ
ِ
دم ُ
أسده
فرائص
بلسف ارتعدت
ُ

وقال آخر:
ـسئ ُ
َ
ب ِطــــْدي إ ْذ ُأكَـــؾ ُؿ ُف ** وققؾ إك َ
ُقل
ـؽ َمــ ٌ
وم ْ
ْسقب َ
لــذاك َأ ْهـــ َق ُ
.
.
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قؾ دو َك ُف ُ
ــ َبـ ْط ِـ َطـث َر ِغ ٌ
غقـؾ
ــ خـاد ٍر م ْـ ُلققث إُ ْسد َم ْس َؽـُ ُف ** م ْ
م ْ
.

 وصــدق الؼــرآن ( وإكــؽ لعؾــك خؾــؼ طظــقؿ ) وزان وصــػ
أصحابف لف  (:كان خؾؼف الؼرآن) ومـ حؿؾ الؼرآن وارتـداه
ِ
ٍ
لبـاس وأبفـاه،
بلصقـب
وزيــ ُف
ح ًؼا  ،أورثف طؾؿ ما لؿ يعؾؿ ّ ،
والسالم .

-72-

من مجاليات السري النبوية

 /27وهافأة صاحبة املشادة
جقش مسافرون  ،قد وهـفؿ التعب  ،وأضـاهفؿ العطش  ،وٓ
ماء وٓ رخاء…فؾؼقا امرأ ًة  ..احتاجقا إلك مائفا الؼؾقؾ ،
ٍ
بطريؼة معجزة ٓ
فاستدطقها ،وأخذوا مـف حاجتفؿ ،وتؽاثر
يصـعفا إٓ أكبقاء  ،وبقرك فقف ،وأطادوه لفا كؿا هق وزيادة ،
وجؿعقا لفا أرزاقًا  ،ثؿ إكفؿ حػظقا لفا جؿقؾفا بترك غزو
ققمف وقريتفا…! تؼقل الؼص ُة العجقبة  :كـا يف سػر… َو َد َطا
رسقل اهلل طؾقف الصالة والسالم َط ِؾ ًّقا وآخر َف َؼ َال  " :ا ْذ َه َبا
ِ
ِ
قح َت ْق ِـ
َفا ْبتَغ َقا ا ْل َؿا َء "َ .فا ْك َط َؾ َؼا َف َت َؾؼ َقا ْام َر َأ ًة َب ْق َـ َمزَا َد َت ْق ِـ َأ ْو َسط َ
ِمـ م ٍ
ت َ :ط ْف ِدي
اء َط َؾك َب ِعقرٍ َل َفاَ ،ف َؼ َآ َل َفا َ :أ ْي َـ ا ْل َؿا ُء ؟ َقا َل ْ
ْ َ
بِا ْلؿ ِ
اء َأ ْم ِ
س َه ِذ ِه السا َطةََ ،و َك َػ ُركَا ُخ ُؾق ًفا-أي يبحثقن طـ
َ
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ت  :إِ َلك َأ ْي َـ ؟ َق َآ  :إِ َلك
الؿاءَ ، -ق َآ َل َفا  :ا ْك َط ِؾ ِؼل إِ َذ ْنَ ،قا َل ْ
قل اهلل ِ صؾك اهلل ط َؾق ِف وسؾؿَ ،قا َل ِ
رس ِ
ت  :ال ِذي ُي َؼ ُال َل ُف الصابِ ُئ
َ
ُ َ ْ َ َ َ
َ ُ
؟ َق َآ  :هق ال ِذي َتعـِقـ َفا ْك َط ِؾ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اهلل
ك
ؾ
ص
ل
ب
الـ
ك
ل
إ
ا
ف
ب
ا
ء
ا
ج
ف
ل،
ؼ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
ُ َ
ُ
َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َو َحد َثا ُه ا ْل َح ِد َ
يث!.. ،
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
َ قـ َ
ــ َب ِعقرِ َهــاَ .و َد َطــا الـبِــل َصــؾك اهللُ َط َؾ ْقـ ِـف
قها َطـ ْ
اس ـ َتـْ َز ُل َ
ـال َ :ف ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
قح َت ْق ِـَ ،و َأ ْوك ََل
َو َسؾ َؿ بِنِكَاء َف َػر َغ فقف م ْـ َأ ْف َقاه ا ْل َؿزَا َد َت ْق ِـ َأ ْو َسط َ
ِ
ب الؿزادتقـ مـ تحـت ،-
َأ ْف َق َاه ُف َؿا َو َأ ْص َؾ َؼ ا ْل َعزَال َل-أي مص ّ
ِ
ي فِل الـ ِ
اسـ َت َؼك
اس َت ُؼقاَ ،ف َس َؼك َم ْ
َوكُقد َ
ــ َشـا َء َو ْ
اس ُؼقا َو ْ
اس ْ :
ــال الـبِــل صــؾك اهلل ط َؾق ِ
ـــ َشــا َء …،وفقــف َ :ف َؼ َ
ــف َو َســؾ َؿ :
َ
َم ْ
ُ َ ْ
"اجؿعــقا َلفــا "َ .فجؿعــقا َلفــا ِمـــ بــق ِـ طجــق ٍة ،ودقِق َؼ ٍ
ــة،
َ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ َ ُ
ْ َ ُ
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ِ
وس ِ ٍ
ــق ٍ
ب
قهــا فــل َث ْ
ــقي َؼةَ ،حتــك َج َؿ ُعــقا َل َفــا َص َع ًامــاَ ،ف َج َع ُؾ َ
َ َ
قها َط َؾك َب ِعقرِ َهاَ ،و َو َض ُعقا الث ْق َب َب ْق َـ َيدَ ْي َفاَ ،ق َال َل َفـا :
َو َح َؿ ُؾ َ
" َتع َؾ ِؿــقـ مــا ر ِز ْئـَــا ِمـــ مائِـ ِ
ـؽ َش ـ ْقئًاَ ،و َلؽِـــ اهللَ ُهـ َـق الـ ِـذي
ْ
ْ َ
َ َ َ
ت طـْفؿَ ،قا ُلقا  :ما حبس ِ
ِ
ؽ
َأ ْس َؼاكَا"َ .ف َلت ْ
َت َأ ْه َؾ َفاَ ،و َقد ْ
َ َََ
اح َت َب َس ْ َ ُ ْ
ِ
ب َ :ل ِؼ َقـِل َر ُج َال ِن َف َـذ َه َبا بِـل إِ َلـك َه َـذا
َيا ُف َال َك ُة ؟ َقا َلت  :ا ْل َع َج ُ
ِ
ِ
ـح ُر
الذي ُي َؼ ُال َلـ ُف الصـابِ ُئَ ،ف َػ َع َـؾ ك ََـذا َوك ََـذاَ ،ف َـقاهلل إِكـ ُف ََٕ ْس َ
ــاس ِمـــ بــق ِـ ه ِ
ــت بِنِ ْصــ َب َع ْق َفا ا ْل ُق ْســ َطك
ــذ ِه َو َهــ ِذ ِه َ -و َقا َل ْ
الـ ِ ْ َ ْ َ
والسباب ِة َفر َفعتْفؿا إِ َلك السؿ ِ
اء َت ْعـِل الس َؿا َء َو ْإَ ْر َض َ -أ ْو إِك ُف
َ
َ
َ َ َ ُ َ
َل َر ُس ُ
قل اهلل ِ َح ًّؼا !…،وهـا رد لفا ماءهـا وكافلهـا  ،وأحســقا
اكصراففا …!

-75-

من مجاليات السري النبوية

 لــؿ تـــس الؿــرأ ُة صــاحبة الؿــاء ذلــؽ الؿققــػ ومــا فقــف مـــ
طجائب  ،ولحظت أن غـزاة الؿسـؾؿقـ ٓ يتعرضـقن لؼقمفـا
قن بعـدَ َذلِ َ ِ
ِ
ون
قـر َ
بلذى وٓ حرب  ،ققؾ " َفؽ َ
َـان ا ْل ُؿ ْسـؾ ُؿ َ َ ْ
ـؽ ُيغ ُ
ِ
ِ
قن الص ْر َم ال ِذي ِه َل
قـَ ،و َٓ ُي ِصق ُب َ
َط َؾك َم ْـ َح ْق َل َفا م َـ ا ْل ُؿ ْشرِك َ
ت َي ْق ًما لِ َؼ ْق ِم َفا َ :مـا ُأ َرى َأن َه ُـم َٓ ِء ا ْل َؼ ْـق َم َيـدَ ُطق َكؽ ُْؿ
ِمـْ ُفَ ،ف َؼا َل ْ
ُــؿ فِــل ْ ِ
َط ْؿــدً اَ ،ف َف ْ
قهــاَ ،فــدَ َخ ُؾقا فِــل
اإل ْس َ
ــال ِم ؟ َف َل َصا ُط َ
ــؾ َلؽ ْ
ِْ
اإل ْس َال ِم" .
يسـتؼؾـ بعضــا أثـر اإلحسـان ورد جؿقـؾ الؼـقم ،والـذي
 فال
ّ
تجــاوز أن تركــقا غــزو ققمفــا  ،حػظــا لــذلؽ الؿعــروف ،
فػطِـت فدطتفؿ وكاكت سببا يف هدايتفؿ  ،والسالم .
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 /28احلفظُ اإلهلي
تآمر طؾقؽ الؿتآمرون ،أو حشدَ لؽ الؿتربصقن ،فؾـ
مفؿا َ
يؼقـ إكبقاء والصالحقـ
كتب اهللُ  ،ولذلؽ كان ُ
يصق َبؽ إٓ ما َ
َ
سـ
أطظؿ يؼقـ  ،وتقك َؾفؿ
أصدق تقكؾ  ،كتعؾؿ مـفؿ ُح َ
َ
ِ
بقن مـ طدو،
القؼقـ وآطتؿاد طؾك
القاحد إحد !..فال يرتع َ
وٓ ُيرهبفؿ خصؿ  !..يؼقل َجابِرِ ْب ِـ َط ْب ِد اهلل ِ رضل اهلل طـف :
َغز َْوكَا م َع رس ِ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َغز َْو ًة قِ َب َؾ ك َْج ٍد،
َ َ ُ
قل اهلل ِ صؾك اهلل ط َؾق ِف وسؾؿ فِل و ٍ
َف َل ْد َر َكـَا َر ُس ُ
اد كَثِقرِ ا ْل ِع َض ِاه ،
َ
َ
ُ َ ْ َ َ َ
َف َـز ََل َر ُس ُ
ت َش َج َر ٍةَ ،ف َعؾ َؼ َس ْق َػ ُف
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ ت َْح َ
بِغُص ٍـ ِمـ َأ ْغصاكِفاَ ،ق َال  :و َت َػر َق الـاس فِل ا ْلق ِ
قن
ادي َي ْستَظِؾ َ
ْ َ َ
َ
ُ
َ
ْ
بِالش َجرَِ ،ق َال َ :ف َؼ َال َر ُس ُ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ  " :إِن
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َر ُج ًال َأتَاكِل َو َأكَا كَائِ ٌؿَ ،ف َل َخ َذ الس ْق َ
ت َو ُه َق َقائِ ٌؿ َط َؾك
اس َت ْق َؼ ْظ ُ
ػَ ،ف ْ
َر ْأ ِسلَ ،ف َؾ ْؿ َأ ْش ُع ْر إِٓ َوالس ْق ُ
ػ َص ْؾتًا فِل َي ِد ِهَ ،ف َؼ َال لِل َ :م ْـ
ت  :اهللُُ .ثؿ َق َال فِل الثاكِ َق ِة َ :م ْـ َي ْؿـَ ُع َؽ
َي ْؿـَ ُع َؽ ِمـل ؟ َق َال ُ :ق ْؾ ُ
ت  :اهللَُ .ق َال َ :ف َشا َم الس ْق َ
ػَ ،ف َفا ُه َق َذا َجالِ ٌس
ِمـل ؟ َق َال ُ :ق ْؾ ُ
"ُ .ثؿ َل ْؿ َي ْعرِ ْض َل ُف َر ُس ُ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ.
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 كؿ كاكت هل أمـق ٌة لعدد مــ قبائـؾ العـرب قتـؾ رسـقل اهلل ،
الــذي جــاء بالــديـ الحــؼ ،وكــادوا لــف الؿؽائــد  ،ولؽـــ اهللَ
مـثـقرا
خذلفؿ ورد كقدهؿ يف كحقرهؿ ،وصار مؽرهؿ هبـا ًء
ً
( واهلل يعصؿؽ مـ الـاس ) سقرة الؿائدة  .فؼد دكا إطرابل
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هـا ،وحؿـؾ السـقػ ،وكاكـت فرصـتف ،فؽبتـف اهللُ  ،ورد خبثـف
خقر حافظا .
وبطشف ،واهلل ٌ
 فالحقـا ُة والؿــقت هـل إلــك اهلل وحـده  ٓ ،يؿؾؽفــا بشـ ٌـر  ،وٓ
يحــدها مخؾــقق  ،وٓ يؼضــقفا جـ ٌ
ـؿ
ُ
ـقش أو قــقة باصشــة !..فؾـ َ
ومـ تقكؾ طؾك اهلل كػاه ،ومــ استـصـر بـف
الخقف حقـئذ َ ..
يؽقن يف طقالؿف إٓ ما يريد
كصره ،ومـ استعان بف أطاكف  ،وٓ
ُ
سبحاكف وتعالك ،وهق حسبـا كعؿ القكقؾ ،واهلل أطؾؿ.
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 /29اإلشفام الدعوي
ُ
يعقش حقاتَف مع الـاس كالداطقة الؿشػؼ طؾك هالكفؿ ،فققغؾ
يف الـذارة  ،ويؿتطل التحذير ،ويخاصبفؿ بؽؾ حرص واهتؿام،
َ
الرجؾ إذا كان طؾك
كالـذير أي :الؿجرد طـ الثقاب :وأصؾف أن
مؽان ٍ
طال ،فرأى العدو قد أقبؾ كزع ثقبف  ،وأٓح بف لقـذر ققمف،
فصار كالـذير العريان  ،الؿحذر لفؿ مـ العدو والضقاع  .وهق
َ
حال رسقل اهلل وشعقره تجا َه ققمف ..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
قسك رضل اهلل طـف َ ،ط ِـ الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ
َ ط ْـ َأبِل ُم َ
َق َال  " :إِن َم َث ِؾل َو َم َث َؾ َما َب َع َثـ ِ َل اهللُ بِ ِف ،ك ََؿ َث ِؾ َر ُج ٍؾ َأتَك َق ْق َمـ ُف،
َف َؼـ َ
ـت ا ْل َجـ ْق َش بِ َع ْقـَــلَ ،وإِكــل َأ َكــا الــ ِـذ ُير
ـال َ :يــا َقـ ْـقمِ ،إِكــل َر َأ ْيـ ُ
ِ ِ
ــ
ا ْل ُع ْر َي ُ
ان َ ،فالـ َجـا َء -أي اصؾبـقا الـجـاةَ . -ف َل َصا َطـ ُف َصائ َػـ ٌة م ْ
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ت َصائِ َػـ ٌة ِمــ ُْف ْؿ،
َق ْق ِم ِفَ ،ف َل ْد َل ُجقا َفا ْك َط َؾ ُؼقا َط َؾك ُم ْف َؾتِ ِف ْؿَ ،وكَـذ َب ْ
َـاح ُف ْؿ،
اجت َ
َف َل ْص َب ُحقا َمؽَاك َُف ْؿَ ،ف َصب َح ُف ُؿ ا ْل َج ْق ُشَ ،ف َـل ْه َؾؽ َُف ْؿ َو ْ
ؽ م َث ُؾ مـ َأ َصاطـِل واتبع ما ِجئ ُ ِ
ِ
ــ َط َصـاكِل
ْت بِـفَ ،و َم َث ُـؾ َم ْ
َف َذل َ َ َ ْ
َ َ ََ َ
ْت بِ ِف ِم َـ ا ْل َحؼ ".
َوكَذ َب َما ِجئ ُ
وطل خطاب هذا الــذير ،وفؼـ ُف حرصـف وتحـذيره،

ُ
والقاجب ُ
فؼد استعؿؾ أسؾق ًبا ،مفقجًا لؾـػقس  ،وإكؿا يػعؾ ذلؽ ٕكف
أبقـ لؾـاضر  ،وأغرب وأشـع مـظرا  ،ففق أبؾغ يف اسـتحثاثفؿ
ُ
يف التلهب لؾعدو  ،أو أن إذى صالف ،وأخذ العدو مالبسف!..
ـار مـــ أول الؾقــؾ
ـح مـــ سـ َ
 والـــاجل الؿػؾـ ُ
ـارع يف اتباطــف وسـ َ
مــدلجًا ،لــؿ يســقف  ،ولــؿ يتــلخر  ،أو تُؾفــف حــالو ُة الــدكقا
ولعاطاتفــا  ،وكلكـــا وديــــا وحســـ العؿــؾ بــف يف معركــة مــع
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الباصــؾ والشــفقات ،إن امتثؾـــا كجقكــا ،وإن تلخركــا التفؿـــا
العدو ،والؿصقر الـار .واهلل الؿستعان .
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 /31الزف ُل باملزضى
ُ
يـؽشػ ُ
مرضفؿ البائـ لؾؿجتؿع  ،ف ُقفجرون خق ًفا مـ
بعضـا إلك طقام الـاس
يبادر ُ
أشؽالفؿ  ،أو تصرفاتفؿ !..وقد ُ
ٍ
ويحسـ إلقفؿ  ،لؽـ أن َ
مريض محتاج ،أو
يؼػ مع
ويخدمفؿ
ُ
ُ
مـ كان مختؾ العؼؾ ،فقؼضل حاجتف ،ففذا ٓ يؽاد يؼع إٓ مـ
ٍ
ومعادن فاخرة كرسقلـا طؾقف الصالة والسالم!..
كػقس كبقرة،
َ
ُ
َان فِل َط ْؼ ِؾ َفا َش ْل ٌء،
إن ْام َر َأ ًة ك َ
يؼقل َأك ٌَس رضل اهلل طـف ّ ،
ت  :يا رس َ ِ
ِ
اج ًةَ .ف َؼ َال َ " :يا ُأم ُف َال ٍن،
قل اهلل ،إِن لل إِ َل ْق َؽ َح َ
َف َؼا َل ْ َ َ ُ
ؽ حاجت ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َؽ "َ .فخَ َال
ا ْك ُظرِي َأي السؽَؽ شئْت َحتك َأ ْقض َل َل َ َ
ض الطر ِق حتك َفر َغ ْ ِ
ِ
اجتِ َفا.
ت م ْـ َح َ
َم َع َفا فل َب ْع ِ ُ َ
َ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 وهـــا مدرســ ٌة كبقيــة يف حســـ الخؾــؼ والرفــؼ بــالؿريض ،
واإلحسان إلك "ذوي آحتقاجات الخاصة " كؿا يسـؿقكفؿ
هذه إيام  !..ولطػ رسقل اهلل ورحؿتف بفـؿ ،حقـث يضـقؼ
كثقــرون مـــ خــدمتفؿ بســبب آفــتفؿ ،فــقظـ تعطؾــف ،فقصــبر
ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ لذلؽ  ،ويؼقم لفـذه الؿـرأة الؿسـؽقـة ،
ويؼضل لف شلكفا  ،أو يحؾ لفا مشؽؾتفا..
 ويف هذه ٌ
دلقؾ طؾك العدالة آجتؿاطقة ،وأن لفمٓء الؿرضـك
حؼق ًقا طؾقـا ،وأن طؾؾفؿ لقست سب ًبا يف هجرهؿ وتضققعفؿ ،
وتعرضــفؿ لؿزيــد مـــ إذى أو التـؿــر والعـصــرية  ،كؿــا
يحصــؾ مـــ بعــض الجفــال هــذه إيــام ،قــال طؾقــف الصــالة
والسالم (:ارحؿقا مـ يف إرض يرحؿؽؿ مـ يف السؿاء )،.
واهلل الؿستعان.
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 /31اخلرييةُ األصزية
َ
والحريص طؾك
أجؿؾ القالدَ والراطل الؿحتػل بلهؾف ،
ما
َ
يصـع سعادتفؿ فتؾقح يف جؾ الؿقاقػ ،
خدمتفؿ ،والذي
ُ
ويدفع طـفؿ مرار ًة قاسقةً ،أو ضرو ًفا مؽدرة  ،وذلؽ خقركا
وأفضؾـا ،تؼقل طائشة رضل اهلل طـفا  :قال رسقل اهلل صؾك
خقركؿ خقركؿ ٕهؾف ،وأكا خقركؿ ٕهؾل ).
اهلل طؾقف وسؾؿُ ( :
فؿع اشتغالف الدطقي ،وغرامف اإلصالحل  ،لؿ يؿـعف ذلؽ مـ
َ
الؼقام طؾك أهؾف ققام ًة حاكقة ،ورطايتفؿ رطاي ًة اكتـػت كؾ
مطالبفؿ.
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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ـذٓ وشــفامة
أكاســا مــع إخــقاكفؿ وأصــدقائفؿ بـ ً
 وقــد تشــاهدُ ً
ومروءة  ،ومع أهؾقفؿ وقراباتفؿ ضع ًػا وتراج ًعا وتؼصـقرا!..
ٌ
خؾــؾ ٓبــد مـــ طالجــف ،وجؿالقــة الؿــرء وصــدقف
وذلــؽ
وأخالقــف يف الؼقــام بلهؾــف  ،وإصــالح شــموكفؿ  ،وٓ يجــقز
إهؿالفؿ أو تضققع رغباتفؿ !.
 ومـ الخقرية لفؿ  :رطايتفؿ ديـًا ودكقا ،ولقس صعامًا وشرا ًبا
فؼط ،بؾ يحقصفؿ مـ كؾ الجفات  ،فقغرس اإليؿان غرسًا،
ـت الصــال ُة تثبقتــا  ،وإخــالق يبـقفــا بـــاء ،وأجس ـادهؿ
ويثبـ ُ
ـالحا !..وكؿــا تُبـــك بالطعــام وحســـ الرطايــة ،
يصــؾحفا إصـ ً
كذلؽ تبـك بالـديـ ومؽـارم إخـالق ،وأن ٓ يؽؾػفـؿ مـا ٓ
يطقؼقن  ،وأن يؽقكقا ُسرجًا مضقئة لديـفؿ وبؾـداكفؿ  .واهلل
الؿقفؼ .
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 /32وَ احلهىة الدعوية
كثقرا مـ
لفؿ الداطق ُة َ
فـقن الدطقة وحؽؿتَفا ،ترك ً
اذا ُأ َ
ٍ
كظرة بعقدة  ٓ ،يستعجؾ ،
وبات ذا
آختقارات والؿباحات،
َ
ٍ
شلء يػعؾف الداطقة الحؽقؿ ،
وٓ يف ّق ُج الـاس ضده ولقس كؾ
أمقرا يسا ُء
ولقس كؾ محبقبات الحقاة
ُ
يسارع فقفإ ،ن ثؿة ً
تـؼؾب طؾك أدبارها ،ولذلؽ كاكت الحؽؿ ُة
ففؿفا ،وأحقآً
ُ
الترك والتجاهؾ  ،والحرص طؾك جؾب الـاس وتللقػفؿ ٓ ،
سقؿا حديثق العفد بالدطقة!..
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 امــتـ اهللُ طؾــك رســقلف فـ َ
ـقرا  ،ووجــدَ
ـدخؾ مؽــة ً
فاتحــا مـصـ ً
البقـــت طؾـــك ققاطـــد الؿشـــركقـ يف بــــائفؿ  ،فؼـــال كؿـــا يف
ـت َ :ق َ
ـال الـبِـل
الصحقحقـ  :طــ طائشـة رضـل اهلل طـفـا َقا َل ْ
-87-

من مجاليات السري النبوية

صــؾك اهلل ط َؾقـ ِـف وســؾؿ  " :يــا طائِ َش ـةَُ ،لــق َٓ َققمـ ِ
ـؽ َحـ ِـد ٌ
يث
َ َ
َ
ْ ُْ
ُ َ ْ َ َ َ
ـاب
ـت ا ْل َؽ ْع َب ـ َة َف َج َع ْؾـ ُ
َط ْفــدُ ُه ْؿ بِ ُؽ ْػ ـرٍ َلـَ َؼ ْضـ ُ
ـت َل َفــا َبــا َب ْق ِـ َ :بـ ٌ
قن "َ .ف َػ َع َؾ ُف ا ْب ُـ الز َب ْقرِ.
اب َيخْ ُر ُج َ
اسَ ،و َب ٌ
َيدْ ُخ ُؾ الـ ُ
ُ
حػاظ طؾك إسالمفؿ الجديـد حتـك
 والؿؼصدُ هـا تللقػفؿ وال
تعظؿ أمر الؽعبة جدا
يتؿؽـ مـ كػقسفؿ ٕ .ن قريشا كاكت
ُ
وتتػـاخر بخـدمتفا  ،فخشـل صــؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ أن يظـــقا
ٕجؾ قرب طفدهؿ باإلسالم ،أكف غقر بـاءها لقـػـر َد بـالػخر
طؾــقفؿ يف ذلــؽ ،ويتحــدث الـــاس طـــ إكجــازه لقحــده !..
ويستػاد مـف ُ
ترك الؿصؾحة ٕمـ القققع يف الؿػسدة ،كـذلؽ
تــرك إكؽــار الؿـؽــر خشــقة الققــقع يف أكؽــر مـــف ،وأن اإلمــا َم
يسقس رطقتف بؿا فقـف إصـالحفؿ  ،ولـق كـان مػضـقٓ مـا لـؿ
ُ
يؽـ محرما .والسالم .
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 /33نظيُ الغيظ
تتصدر يف مققػ ،أو تـبري لؿقطظة ،أو يعؽر طؾقؽ إكسان
قد
ُ
رسالتؽ ،فقستػزك  ،ولؽـ ٓ تـجرف لف ،وتصبر ،وتؽظؿ
الغقظ  ،حػاضا لؾدطقة  ،وصقكًا لؾؼرابة !..وهذا قد حصؾ لف
ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ إبان الصدع بالدطقة يف مؽة…! َط ِـ ا ْب ِـ
َطب ٍ
ت َ { :و َأك ِْذ ْر َط ِش َقرت َ
َؽ
اس َر ِض َل اهللُ َطـ ُْف َؿا َق َال َ :لؿا َك َز َل ْ
قـ } َص ِعدَ الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َط َؾك الص َػا،
ْإَ ْق َربِ َ
َفجع َؾ يـ ِ
َادي  " :يا َبـِل فِ ْفرٍ ،يا َبـِل َط ِدي " .لِ ُب ُط ِ
قن ُق َر ْي ٍ
ش،
َ
َ
َ َ ُ
اجت ََؿ ُعقاَ ،ف َج َع َؾ الر ُج ُؾ إِ َذا َل ْؿ َي ْستَطِ ْع َأ ْن َي ْخ ُر َج َأ ْر َس َؾ
َحتك ْ
قٓ لِ َقـْ ُظ َر َما ُه َقَ ،ف َجا َء َأ ُبق َل َف ٍ
بَ ،و ُق َر ْي ٌشَ ،ف َؼ َال " :
َر ُس ً
َأر َأي َتؽُؿ َلق َأ ْخبر ُتؽُؿ َأن َخق ًال بِا ْلق ِ
ادي ُترِيدُ َأ ْن ت ُِغ َقر َط َؾ ْقؽ ُْؿ،
َ
ْ
َ ْ ْ ْ َْ ْ
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َأ ُكـْت ُْؿ ُم َصدقِل ؟ " َقا ُلقا َ :ك َع ْؿ َ :ما َجر ْبـَا َط َؾ ْق َؽ إِٓ ِصدْ ًقا.
اب َش ِد ٍ
ِ
يد "َ .ف َؼ َال َأ ُبق َل َف ٍ
ي َط َذ ٍ
ب
َق َالَ " :فنِكل كَذ ٌير َلؽ ُْؿ َب ْق َـ َيدَ ْ
ت َيدَ ا َأبِل
ت  { :تَب ْ
َ :ت ًّبا َل َؽ َسائِ َر ا ْل َق ْقمَِ ،ألِ َف َذا َج َؿ ْع َتـَا ؟ َفـَ َز َل ْ
َل َف ٍ
ب}.
ب َوتَب } { َما َأ ْغـَك َطـْ ُف َما ُل ُف َو َما ك ََس َ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 ولقس مـ الحؽؿة مراجعتُف طؿف يف ذلـؽ الؿققـػ الؿحتشـد
لــف ،فتشــتد الضــغقـة  ٓ ،ســقؿا وهــق طــدو صــريح لرســالتف ،
وحؽـؿ
ولذلؽ كظؿ غقظف ،وٓذ بالصؿت  ،وقـد رد اهلل طــف
َ
طؾقف بالفالك والتباب!..
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الصبر يف الدطقة وكظؿ الغضب ،واحتؿال إذى
وكتعؾؿ هـا

َ
ُ
 ،واإلطراض طـ الجاهؾقـ  ،وتغؾقـب مصـؾحة الـدطقة طؾـك
رغبات الـػس وآكتؼام الذاتل ،واهلل الؿقفؼ .
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 /34الشعور باآلخزيَ
يتـؽر
الؿسؾؿقـ وصػاتفؿ ،مـ يـسك إخقاكَف  ،أو
لقس مـ
َ
َ
ُ
تـؽرا متعؿدً ا  ،فقعز ويفؿؾفؿ ،ويـجق  ،وٓ يفتؿ لحالفؿ
لفؿ ً
ُ
يؽترث لؿصابفؿ  ،ولذلؽ يعؾ ُؿـا طؾقف الصالة
 ،ويغتـل وٓ
والشعقر بأخريـ يف فؼرهؿ
والسالم معـك اإلخقة اإليؿاكقة ،
َ
وضعػفؿ وغربتفؿ ،كؿا كان يسلل طـ مستضعػل مؽة،
ويدطق لفؿ يف الؼـقت َ ..ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة رضل اهللُ طـفَ ،أن
َان إِ َذا َق َال َ " :س ِؿ َع اهللُ لِ َؿ ْـ
الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ ك َ
ح ِؿدَ ه" .فِل الر ْكع ِة ْأ ِخر ِة ِمـ ص َال ِة ا ْل ِع َش ِ
َت " :الؾ ُفؿ
اءَ ،قـ َ
َ ْ َ
َ
َ ُ
اش بـ َأبِل ربِقعةَ ،الؾفؿ َأ ْكجِ ا ْلقلِقدَ بـ ا ْلقلِ ِ
قد ،الؾ ُفؿ
ُ
َ َْ َ
َ َ
َأ ْكجِ َطق َ ْ َ
ِِ
َأ ْكجِ س َؾؿ َة بـ ِه َشامٍ ،الؾفؿ َأ ْكجِ ا ْلؿست َْضع ِػ ِ
قـ،
ُ
قـ م َـ ا ْل ُؿ ْممـ َ
ُ ْ َ َ
َ َ َْ
-92-

من مجاليات السري النبوية

ِ ِ
الؾ ُفؿ ْاشدُ ْد َو ْص َلت َ
قـ ك َِسـِل
اج َع ْؾ َفا سـ َ
َؽ َط َؾك ُم َض َر ،الؾ ُفؿ ْ
قس َ
ػ".
ُي ُ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 ويف هذا ٌ
دلقؾ طؾك وحـدة إمـة  ،وضـرورة السـمال والـتفؿؿ
لشــلكفؿ  ،والتػؽقــر يف إكؼــاذهؿ  ،ويحســس الؿصــؾقـ مـــ
إكصـــار  ،أن لفـــؿ إخـــق ًة بعـــداء يعـــذبقن يف ِ
ذات اهلل  ،فـــال
ُ
آطتراف بفؿ والتـللؿ
كـساهؿ مـ الدطاء ،والدطاء لفؿ يعـل
َ
لحالفؿ  ،وسمال اهلل كجاتفؿ .
وفِــل هــذا درء إكاكقــة وآكؽػــاء طؾــك الــذات ،وهــل مـــ أســؼام
العصــقر الؿتــلخرة  ،أن تتػؽــؽ إخــق َة الــديـ ،ويـشــغؾ كــؾ فــرد
بـػســـف ،متجـــاهال إخـــق ًة طززهـــا الؼـــرآن  ،وشـــرحتفا الســـــ
الصحاح..قال تعالك  ( :فلصـبحتؿ بـعؿتـف إخقاكـا) .وقـال صـ ّؾك
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ـممـ لؾؿــممـ كالبـقــان يشــد بعضــف بعضــا
اهللُ طؾقــف وســؾؿ (:الؿـ ُ
وشبؽ بقـ أصابعف) واهلل الؿقفؼ .
خاك َأ َ
َأ َ
خاك إِن مـ ٓ َأخًا َلف

**

كسا ٍع الك الفقجا بغقر سالحِ

لحا ال َؾف مـ باع الصديؼ بغقره

**

وما كؾ بقع بعتف برباحِ
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 /35طو ُه الٍفَط الدعوي
ِ
لؿ ِ
لفداية الـاس مباشر ًة  ،وٓ كاكت الؿعرك ُة مع
يلت الداطق ُة
الباصؾ جقل ًة واحدة ،تـتفل سري ًعا  ،ولذلؽ ُيخطئ دطا ٌة
استعجؾقا الـتائج  ،وفاتتفؿ حؽؿ ُة الصبر والتلين  ،والترفؼ
بالخالئؼ  ،وآكتظار الدطقي  !..طـ َطائِ َش َة َر ِض َل اهللُ َطـ َْفاَ ،أك َفا
ت لِؾـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َ :ه ْؾ َأتَك َط َؾ ْق َ
َان َأ َشد
َقا َل ْ
ؽ َي ْق ٌم ك َ
قت ِمـ َقق ِم ِ
ِ
ٍ
ِ
َان َأ َشد
ؽ َما َل ِؼ ُ
قتَ ،وك َ
م ْـ َي ْق ِم ُأ ُحد ؟ َق َال َ " :ل َؼدْ َلؼ ُ ْ ْ
ت َك ْػ ِسل َط َؾك ا ْب ِـ َط ْب ِد َيالِ َ
قؾ ْب ِـ
ت ِمـ ُْف ْؿ َي ْق َم ا ْل َع َؼ َب ِة ،إِ ْذ َط َر ْض ُ
َما َل ِؼق ُ
َط ْب ِد ك َُال ٍل َ ،ف َؾ ْؿ ُي ِ
ج ْبـِل إِ َلك َما َأ َر ْد ُت - ،أي كذبقه وسخروا مـف
كؿا هق مشفقر  ،وأمروه بالؿغادرة سري ًعا  ،وسؾطقا طؾقف
صبقاكفؿ وغؾؿاكفؿ فلدمقه بالحجارة…!
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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ـؿ َأ ْسـت َِػ ْؼ إِٓ
 يؼقلَ " :فا ْك َط َؾ ْؼ ُ
ت َو َأكَا َم ْف ُؿـق ٌم َط َؾـك َو ْج ِفـلَ ،ف َؾ ْ
َو َأكَا بِ َؼ ْر ِن الث َعالِ ِ
ت َر ْأ ِسل َفنِ َذا َأكَا بِ َس َحا َب ٍة َقدْ َأ َضؾتْـِل،
بَ ،ف َر َف ْع ُ
يؾَ ،فـَاداكِل َف َؼ َال  :إِن اهلل َقدْ س ِ
َفـَ َظ ْر ُت َفنِ َذا فِ َقفا ِج ْبرِ ُ
ـؿ َع َق ْـق َل
َ
َ َ
ج َب ِ
ـؽ ا ْل ِ
ـؽَ ،و َقـدْ َب َع َ
ـؽ َم َؾ َ
ـث إِ َل ْق َ
ـؽ َو َمـا َردوا َط َؾ ْق َ
ؽ َل َ
َق ْق ِم َ
ـال
ج َب ِ
ـؽ ا ْل ِ
ْت فِ ِ
قف ْؿَ .فـَـا َداكِل َم َؾ ُ
ـال َف َسـؾ َؿ َط َؾـل ُثـؿ
لِت َْل ُم َر ُه بِ َؿا ِشئ َ
ـال َ :ذلِ َ ِ
َق َال َ :يا ُم َحؿدُ َ .ف َؼ َ
ْت َأ ْن ُأ ْصبِ َـؼ
ْت ،إِ ْن ِشـئ َ
قؿـا ِشـئ َ
ـؽ ف َ
َط َؾ ْق ِف ُؿ ْإَ ْخ َش َب ْق ِـ "َ .ف َؼ َال الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِـف َو َسـؾ َؿ َ " :ب ْـؾ
ِ
ــ َي ْع ُبــدُ اهللَ َو ْحــدَ ُهَٓ ،
ــ َأ ْص َ
ــالبِ ِف ْؿ َمـ ْ
َأ ْر ُجــق َأ ْن ُيخْ ـرِ َج اهللُ مـ ْ
ُي ْشرِ ُك بِ ِف َش ْقئًا.
 ولــذلؽ كســتػقدُ هـــا حؽؿـ َة الداطقــة وصـ َ
ـقل ك َػ ِســف الــدطقي،
وطدم استعجال الفداية ،ورحؿـة الــاس ،وكراهقـة آكتؼـام ،
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ِ
ـــرحؿـ  ،ومالمســــة إمــــؾ البعقــــد،
وأن الؼؾــــقب بقــــد الـ
ّ
فضال مـ اهلل وكعؿة ،وما
واستشراف صالح إجقال الؼادمةً ،
َ
ذلؽ طؾك اهلل بعزيز !..
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 /36اختبا ُر الزجاه
ٍ
يـصبقن
يؼقمقن بفا  ،وجـق ًدا
أكصارا
تتطؾب
دطقة جديدة،
كؾ
َ
َ
ُ
ً
تحسقـ الـقة يف الجؿع
ويضحقن ٕجؾفا  ،وٓ يصح
لفا ،
َ
ُ
وآصطػاف ،لئال تخترق الدطقة وتشقه معاكقفا  !،.ولذلؽ كان
ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ يختبر الغرباء مـ خارج مؽة ،وٓ يظفر
أسؿا َء أتباطف  ،ويخاصبفؿ بالحؽؿة والحقطة الشديدة !..يؼقل
ْت و َأكَا فِل ا ْلج ِ
ِ
اه ِؾق ِة
َ
َط ْؿ ُرو ْب ُـ َط َب َس َة الس َؾؿل رضل اهلل طـف ُ " :كـ ُ َ
ون
اس َط َؾك َض َال َل ٍةَ ،و َأك ُف ْؿ َل ْق ُسقا َط َؾك َش ْل ٍءَ ،و ُه ْؿ َي ْع ُبدُ َ
َأ ُضـ َأن الـ َ
ت بِ َر ُج ٍؾ بِ َؿؽ َة ُيخْ بِ ُر َأ ْخ َب ًاراَ ،ف َؼ َعدْ ُت َط َؾك
انَ ،ف َس ِؿ ْع ُ
ْإَ ْو َث َ
ر ِ
ت َط َؾ ْق ِفَ ،فنِ َذا َر ُس ُ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ
اح َؾتِلَ ،ف َؼ ِد ْم ُ
َ
ت َط َؾ ْق ِف بِ َؿؽةَ،
ت َحتك َد َخ ْؾ ُ
ُم ْستَخْ ِػ ًقا ُج َرآ ُء َط َؾ ْق ِف َق ْق ُم ُفَ ،ف َت َؾط ْػ ُ
-98-

من مجاليات السري النبوية

ت َ :و َما َكبِ ٌّل ؟ َق َال " :
ْت ؟ َق َال َ " :أكَا َكبِ ٌّل "َ .ف ُؼ ْؾ ُ
ت َل ُف َ :ما َأك َ
َف ُؼ ْؾ ُ
ت َ :وبِ َلي َش ْل ٍء َأ ْر َس َؾ َ
ؽ ؟ َق َال َ " :أ ْر َس َؾـِل
َأ ْر َس َؾـِل اهللُ "َ .ف ُؼ ْؾ ُ
بِ ِص َؾ ِة ْإَ ْر َحامَِ ،وك َْسرِ ْإَ ْو َث ِ
انَ ،و َأ ْن ُي َقحدَ اهللُ َٓ ُي ْش َر ُك بِ ِف َش ْل ٌء ".
ت َل ُف َ :ف َؿ ْـ َم َع َ
ؽ َط َؾك َه َذا ؟ َق َال ُ " :ح ٌّر َو َط ْبدٌ ".
ُق ْؾ ُ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
يسؿ لف أحد ًا  ،وأكفؿ مجؿقطات متػرقة مـ أولئؽ َق َال :
 ولؿ ّ
ِ
ِ ٍ
ـت  :إِكــل
ــ بِـ ِـفَ .ف ُؼ ْؾـ ُ
ــ َآمـ َ
" َو َم َعـ ُف َي ْق َمئــذ َأ ُبــق َب ْؽـرٍَ ،وبِـ َـال ٌل مؿـ ْ
ِ
ـؽ َي ْق َم َ
قع َذلِ َ
ؽَ .ق َال  " :إِك َ
ُمتبِ ُع َ
ـؽ َه َـذا َ :أ َٓ ت ََـرى
ؽ َٓ ت َْسـتَط ُ
ـؽَ ،فـنِ َذا س ِ
َحالِل َو َح َال الـ ِ
اس ؟ َو َلؽِ ِـ ْار ِج ْـع إِ َلـك َأ ْه ِؾ َ
ت
ـؿ ْع َ
َ
بِل َقدْ َض َف ْر ُتَ ،ف ْلتِـِل ".
ِ
معجـزات رسـقل اهلل
وكشـر
شـؽال مــ الـدطقة
 ولعؾف مارس
ً
َ
ـقل اهلل ِ
ت إِ َلـك َأ ْه ِؾـلَ ،و َق ِـد َم َر ُس ُ
وأخالقف وطظؿتف َق َال َ :ف َذ َه ْب ُ
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ـت
ـت فِــل َأ ْه ِؾــلَ ،ف َج َع ْؾـ ُ
َصــؾك اهللُ َط َؾ ْقـ ِـف َو َســؾ َؿ ا ْل َؿ ِديـَـةََ ،و ُكـْـ ُ
ِ
ـقـ َق ِـد َم ا ْل َؿ ِديـَـ َة َحتـك َق ِـد َم
ـاس ح َ
ـارَ ،و َأ ْس َـل ُل الـ َ
َأتَخَ ب ُر ْإَ ْخ َب َ
ت َ :ما َف َع َؾ َه َذا
َط َؾل َك َػ ٌر ِم ْـ َأ ْه ِؾ َي ْثرِ َب ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل َؿ ِديـَ ِةَ .ف ُؼ ْؾ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اعَ ،و َقـدْ َأ َرا َد
اس إِ َل ْقف س َـر ٌ
الر ُج ُؾ الذي َقد َم ا ْل َؿدي َـ َة َف َؼا ُلقا  :الـ ُ
ـؿ َي ْسـتَطِق ُعقا َذلِـ َ
ت
ت ا ْل َؿ ِديـَـةََ ،فــدَ َخ ْؾ ُ
ـؽَ ،ف َؼـ ِـد ْم ُ
َق ْق ُمـ ُف َق ْت َؾـ ُف َف َؾـ ْ
ت َ :يا َر ُس َ
ْـت ال ِـذي
قل اهللَِ ،أ َت ْعرِ ُفـِل َق َال َ " :ك َع ْؿَ ،أك َ
َط َؾ ْق ِفَ .ف ُؼ ْؾ ُ
َل ِؼقتَـِل بِ َؿؽ َة".
 فعرفف الؿختار ولؿ يتـؽر لف ،وهذا يدل طؾك فِطـتف الشـديدة ،
وتركقزه الدققؼ يف كؾ داخؾ وخارج .وهذا مـ كباهة الداطقـة
ت َ :يـا َكبِـل اهللَِ ،أ ْخبِ ْركِـل َطؿـا
ت َ :ب َؾكَ .ف ُؼ ْؾ ُ
ووطقف َ .ق َال َ :ف ُؼ ْؾ ُ
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َطؾ َؿ َ
ؽ اهللُ َو َأ ْج َف ُؾ ُفَ ،أ ْخبِ ْركِل َط ِـ الص َال ِةَ .ق َال َ " :صـؾ َص َـال َة
الص ْبحِ  ،الحديث.
فرحب بف ص ّؾك اهللُ طؾقف وسـؾؿ واستبشـر بؼدومـف ،ثـؿ ط ّؾؿـف
ّ 
أحؽام القضقء والصالة … واهلل الؿقفؼ .
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 /37التوننُ وقت الشدائد
وصدق إيؿاكُف  ،لؿ ِ
ُ
َ
يبال
تقكؾ العبد طؾك خالؼف،
إذا صح
ٍ
وتبقت
بلزمات تزطج ،أو شدائد تمرق  ،أو غؿقم تـفؽ..
ُ
ترتاب ،وٓ تتؽدر  ،حقث فقض أمره إلك اهلل
كػسف مطؿئـةًٓ ،
ُ
ُ
تعالك (ومـ يتقكؾ طؾك اهلل ففق حسبف) سقرة الطالق  .قال
َأ َبق َب ْؽرٍ الصد َيؼ رضل اهلل طـف يقم الفجرة ومطاردة الؿشركقـ
لفؿ َ :ك َظر ُت إِ َلك َأ ْقدَ ا ِم ا ْلؿ ْشرِكِقـ ط َؾك رء ِ
وسـَا َوك َْح ُـ فِل
َ َ ُ ُ
ُ
ْ
ا ْلغ ِ
ت َ :يا َر ُس َ
قل اهللَِ ،ل ْق َأن َأ َحدَ ُه ْؿ َك َظ َر إِ َلك َقدَ َم ْق ِف :
َارَ ،ف ُؼ ْؾ ُ
ِ
َأ ْب َص َركَا ت َْح َ
ت َقدَ َم ْقفَ .ف َؼ َال َ " :يا َأ َبا َب ْؽرٍَ ،ما َضـ َؽ بِا ْثـَ ْق ِـ اهللُ
َثالِ ُث ُف َؿا ".
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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ـدق ٍ
 والخطـ ُـر محـ ٌ
ودان ،ومــع ذلــؽ متقكـ ٌـؾ طؾــك اهلل تعــالك،
وأن الـػــع والضــر إلقــف
ويــققـ أن كقاصــل العبــاد بــقـ يديــفّ ،
وأن مـــ حػــظ شــرائعف  ،حػظــف اهلل كؿــا يف القصــقة
وحــده ّ ،
ِ
احػـظ اهللَ يحػظـؽ ،
الذهبقة ٓبـ طباس رضل اهلل طـفؿـا(:
احػظ اهلل تجده تجاهؽ ).
 وهذه مـزلة طالقـة يشـققفا ُ
أهـؾ اإليؿـان  ٓ ،سـقؿا العؾؿـاء ،
ٍ
بقؼقـ متقـ ،وطؾ ٍؿ طؿقؼ ،وتبتؾ مسـتديؿ،
ولؽـفا ٓ تمتك إٓ
وإكابــة بؾقغــة ( إكفــؿ كــاكقا يســارطقن يف الخقــرات ويــدطقكـا
ـادن مـــ اهلل تقحقــد ًا وذكـ ًـرا
رغ ًبــا ورهبــًا ) ســقرة إكبقــاء .فـ ُ
وإخالصا  ..واهلل الؿقفؼ .
ً
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 /38الغضبُ الشزعي
ِ
غضب الداطل يف
يؽقن
آكضباط الؿـفحل وإخالقل  ،أن
مـ
َ
ُ
ِ
ذات اهلل ،إذا اكتُفؽت الؿحارم ،ولقس لؿؼاصده أو رغباتف
الشخصقة  ،وهؽذا طؾؿ ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ صحابتف ،وقد كان
مـ ألطػ الـاس  ٓ ،يغضب وٓ يضرب  ،إٓ إذا ُم ّست الشرائع ،
ت امرأة فِل َط ْف ِد رس ِ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ
ولذلؽ لؿا َس َر َق ْ
َ ُ
فِل َغز َْو ِة ا ْل َػتْحِ َ ،ف َػ ِز َع َق ْق ُم َفا إِ َلك ُأ َس َام َة ْب ِـ ز َْي ٍد َي ْست َْش ِػ ُعق َك ُفَ ،ق َال
ُطر َو ُة َ :ف َؾؿا كَؾؿف ُأسام ُة فِ َقفا َت َؾق َن َو ْجف رس ِ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف
ُ َ ُ
َ ُ َ َ
ْ
وسؾؿَ ،ف َؼ َال َ " :أ ُتؽَؾؿـِل فِل حد ِمـ حدُ ِ
ود اهلل ِ ..
ْ ُ
َ
ُ
َ َ َ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
ٍ
ٓمـرأة وجقفـة
 فالذي ه ّقجـف هــا اكتفـاك الحـدود ،والشـػاطة
وابــ حبـف" ف َؼ َ
ـام ُة :
طـدهؿ  ،فؾـؿ يحتؿـؾ ِحبـف أسـامة
َ
ـال ُأ َس َ
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ـقل اهلل ِ
اسـ َتغ ِْػر لِــل يــا رسـ َ ِ
ـان ا ْل َع ِشــل َقــا َم َر ُسـ ُ
ـقل اهللَ .ف َؾؿــا َكـ َ
َ َ ُ
ْ
ْ
َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َخطِق ًباَ ،ف َل ْثـَك َط َؾك اهلل ِ بِ َؿا ُه َـق َأ ْه ُؾـ ُفُ ،ثـؿ
َقـ َ
ـال َ " :أمــا َب ْعــدُ َ ،فنِك َؿــا َأ ْه َؾـ َ
ـؿ َكــاكُقا إِ َذا
ـؽ الــ َ
ـاس َقـ ْب َؾؽ ُْؿ َأك ُفـ ْ
قفؿ الض ِ
ِ
َس َر َق فِ ِ
ـع ُ
قف ُؿ الشرِ ُ
ـامقا
قػ َأ َق ُ
يػ ت ََركُق ُهَ ،وإِ َذا َس َر َق ف ِ ُ
ِ
ِ
ـت
ـس ُم َحؿـ ٍـد بِ َقـ ِـد ِهَ ،لـ ْـق َأن َفاصِ َؿ ـ َة بِـْـ َ
َط َؾ ْقــف ا ْل َحــدَ ،والــذي َك ْػـ ُ
ت يـدَ ها "ُ .ثـؿ َأمـر رس ُ ِ
ُم َحؿ ٍد َس َر َق ْ
ت َل َؼ َط ْع ُ َ َ
َ َ َ ُ
ـقل اهلل َصـؾك اهللُ
َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ بِتِ ْؾ َ
َت ت َْق َبت َُفـا َب ْعـدَ
ت َيـدُ َهاَ ،ف َح ُســ ْ
ؽ ا ْل َؿ ْر َأ ِة َف ُؼطِ َع ْ
ـت َتـ ْـلتِل َب ْعــدَ َذلِـ َ
َذلِـ َ
ـؽ،
ـت َطائِ َش ـ ُة َ :فؽَا َكـ ْ
ـتَ .قا َلـ ْ
ـؽَ ،و َتزَو َجـ ْ
اجت ََفا إِ َلك رس ِ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ.
َف َل ْر َف ُع َح َ
َ ُ
قرب أسامة مــف سـ ُقؾقـف ويترفـؼ  ،وكسـقا أن
الـاس أن َ
 وتققع ُ
تؾؽ الرحؿة وذلؽ الرفؼ لقس هـذه مؽاكـف  ،ولـذلؽ غضـب
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ِ
حـدود اهلل ) .وم ّثـؾ بابـتـف
يف وجفف وكفره ( أتشػع يف حد مـ
لقبــرهـ طؾــك صــدقف ،وحــذرهؿ التؿققــز الطبؼــل ،واكــف مـــ
اســباب الفـالك  .وإكؿــا خــص صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ فاصؿــة
ابـتف بالذكر ٕكفا أطز أهؾف طـده ،وٕكف لؿ يبؼ مـ بـاتف حقـئذ
غقرها ،فلراد الؿبالغة يف إثبات إقامة الحد طؾك كـؾ مؽؾـػ ،
وتــرك الؿحابــاة يف ذلــؽ ،وأيضــا وافــؼ اســؿ الســارقة اســؿفا
يضرب الؿثؾ بفا ،وأكف أسر ُع الــاس
طؾقفا السالم فـاسب أن
َ
إلك امتثال الشرع  .واهلل الؿقفؼ .
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 /39املشارنة التطوعية
ِ
صقر تقاض ِع الداطقة وطؾك هؿتف  ،مشاركتُف أصحابف يف
ِمـ
إطؿال والؿفام الؿحتاج إلقفا  ،وقد فعؾ ذلؽ ص ّؾك اهللُ طؾقف
َس ب ِـ مالِ ٍ
ؽ،
وسؾؿ يف بـاء الؿسجد وحػر الخـدق  ..قال َأك ِ ْ َ
َان َم ْق ِض ُع َم ْس ِ
ج ِد الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ
رضل اهلل طـف  :ك َ
ِ
َان فِ ِ
لِبـ ِ
ِ
ُ
ُ
َ
قـَ ،ف َؼ َال َل ُف ُؿ الـبِل
ب
ق
و
ؾ
ك
قف
ك
و
،
ار
ج
الـ
ل
خْ
َ
قر ا ْل ُؿ ْشرِك َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َ " :ث ِامـُقكِل بِ ِف "َ .ف َؼا ُلقا  َٓ :ك َْل ُخ ُذ َل ُف َث َؿـًا.
َان الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َي ْبـ ِ ِقف َو ُه ْؿ ُيـ ِ
َاو ُلق َك ُفَ ،و ُه َق
َوك َ
قل َ " :أ َٓ إِن ا ْل َع ْق َش َط ْق ُش ْأ ِخ َر ْه َفا ْغ ِػ ْر لِ ْألَك َْص ِ
َي ُؼ ُ
ار
َوا ْل ُؿ َف ِ
َان َر ُس ُ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ
اج َر ْه " َق َال َ :وك َ
ُي َصؾل َق ْب َؾ َأ ْن ُي ْبـَك ا ْل َؿ ْس ِ
جدُ َح ْق ُ
ث َأ ْد َر َك ْت ُف الص َال ُة.
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 وكق ُكــؽ قائــدا أو رئقســا مرمق ًقــا  ٓ ،يحــقل دون مشــاركتؽ
إخالققـــة وجفـــدك التطـــقطل  ،وخـــدماتؽ آجتؿاطقـــة ،
وهؽــذا كــان ديد ُكــف طؾقــف الصــالة والســالم  ،ققــاد ٌة حازمــة،
ومشــارك ٌة جــادة ،وأخــالق رياكــة  .ويعؾؿـــا بــذلؽ التقاضــع
وحب العؿؾ ،وأن الجؿقع طؾقف مسمولقات ومشاركات .
 ويف الؿشـــاركة التطقطقـــة تجســـقدٌ طؿؾـــل لؿعــــك الؼقـــادة
والعدالـــة ،وتربقـــ ٌة لألجقـــال طؾـــك حـــب العؿـــؾ واإلســـفام
آجتؿــاطل  ،ودرء الراحــة والغــرور الــذي قــد يـتــاب بعــض
الؿؾتصؼقـ بالـعؿ والؽراسـل  ،وٓ يؿؾؽـقن سـقى الصـقت
وإوامــر  ،ولــقس هؽــذا الؼقــادة الصــحقحة  ،لؽـفــا ٌ
قــقل
ٌ
وطؼؾ ومبادرة  ،والسالم …!
وطؿؾ،
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 /41ودارا ُة الضفهاء
حسـ معفا إٓ فـ الؿداراة ،اتؼا ًء
فئات مـ الؿجتؿع ٓ ُي
تقجد ٌ
ُ
ٍ
ل ُػ ِ
ٍ
طادات
بخصال سقئة  ،أو
حشفا أو جػقتِفا  ،وقد ُطرفت
مستؼبحة  ،فقحذر مـفا يف مقاضعفا ،لئال يؼع آغترار بف .
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
والؿدارا ُة تعـل  :بذل الدكقا لصـالح الـدكقا أو الـديـ أو هؿـا معـا،
وهل مباحـة ،وربؿـا اسـتحبتُ ،
إن
تؼـقل َطائِ َشـ ُة رضـل اهلل طـفـاّ ،
است َْل َذ َن َط َؾك الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ ،ف َؼ َال  " :ائ َْذكُقا َلـ ُف،
َر ُج ًال ْ
َف َؾبِئ َْس ا ْب ُـ ا ْل َع ِش َقر ِة " َأ ْو " بِئ َْس َر ُج ُؾ ا ْل َع ِش َقر ِة "َ .ف َؾؿا َد َخ َـؾ َط َؾ ْق ِـف
ت َ :يا َر ُس َ
ت َلـ ُف ال ِـذي
قل اهللُِ ،ق ْؾ َ
ت َطائِ َش ُة َ :ف ُؼ ْؾ ُ
َأ َٓ َن َل ُف ا ْل َؼ ْق َلَ ،قا َل ْ
ْت َل ُف ا ْل َؼ ْق َل ؟ َق َال َ " :يا َطائِ َشـةُ ،إِن َشـر الـ ِ
ـاس َمـ ِْز َلـ ًة
تُ ،ثؿ َأ َلـ َ
ُق ْؾ َ
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ِ
ِ ِ
ِ
ـاس  -ات َؼـا َء ُف ْح ِش ِـف ".
طـْدَ اهلل َي ْق َم ا ْلؼ َق َامة َم ْـ َو َد َط ُف َ -أ ْو ت ََركَـ ُف الـ ُ
أخرجاه يف الصحقحقـ .
 وهــذا الرجـ ُـؾ ققــؾ لــؿ يؽـــ أســؾؿ بعــد و ُط ـرِف بالتؼؾــب ،
َ
دخـؾ هـش
ويسؿك إحؿؼ الؿطاع ،فحذر مـ شره ،ثؿ لؿـا
لف وتللػف صؿعا يف هدايتف ،ودرء ًا لشره .وهذا الحـديث أصـؾ
يف الؿداراة ،ويف جقاز غقبة أهؾ الؽػر والػسؼ وكحقهؿ واهلل
أطؾؿ.
وحســ اصالطـف طؾـك
 ويستػا ُد مـف حؽؿ ُة الداطقـة الؿتـقطـة،
ُ
ٍ
حالــة
يؾــبس لؽــؾ
أحــقال الـــاس وخبرتــف بصــػاتفؿ  ،وأن
َ
ـرف
ـقن ص ّق ًبــا ســاذجا طؾــك الــدوام ،ويعـ َ
لبقســفا ،وأن ٓ يؽـ َ
ِ
الؿظـان الؿحـددة،
إطداء مــ إصـدقاء ،ويحـذر مــفؿ يف
والسالم.
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 /41االٌضباطُ العبادي
طظقؿ طـايتُؽ الدققؼة بالؿفام الدطقية وإسرية ،وسقرورتُؽ
ٌ
فقفا بالدقة الـظقؿة  ،والخطط الؿرسقمة  ،التل تقحل بعؼؾقة
كابفة  ،وفؽرٍ متدفؼ !..ولؽـؽ ولألسػ قد تتلخر يف
الصؾقات  ،أو تمجؾ إوراد قؾقال  .وقد يتقسع ذلؽ الؼؾقؾ.
ّ
َان
فقجػ الؼؾب! وقد ُسئؾت َطائِ َش َة رضل اهلل طـفا َ " :ما ك َ
َان فِل
الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َي ْصـ َُع فِل َأ ْه ِؾ ِف ؟ َقا َل ْ
ت:ك َ
ِمفـ َِة َأه ِؾ ِفَ ،فنِ َذا ح َضر ِ
ت الص َالةَُ ،قا َم إِ َلك الص َال ِة" .
ْ ْ
َ َ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 هـا لقح ٌة جؿالقـة مــ آتـزان الشخصـل والسـؾقك العؿؾـل،
ففق طؾقف الصالة والسالم كالخـادم ٕهؾـف  ،والؿسـاطد لفـؿ،
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ثــؿ إذا حضـرت الصــالة وصــدح إذان  ،لــؿ ُي ِضــع حــؼ ربــف
صـالح قؾبـف ،واكشـراح كػسـف ( إن الصـالة
تعالك ،والذي فقـف
ُ
كاكت طؾك الؿممـقـ كتا ًبا مقققتًا) سقرة الـساء .
 ومـ روطـة أوقـات الصـؾقات ومقاطقـدها أكفـا تـتشـؾؽ مــ
ِ
الحقاة الـدكقا ،وتـذكرك بالتجديـد الؼؾبـل والروحـل،
أوضاع
فتــزداد إيؿاك ـًا  ،وتـشــط ذكــر ًا  ،وتؾفــج تســبقحا وتحؿقــد ًا،
ِ
َ
الحقـاة  ،وقضـاء
تعقــؽ طؾـك متاطـب
وتصـع طؿؾقة روحقـة
شموكِؽ ُ
وأسرتؽ ..واهلل الؿقفؼ .
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 /42المفظُ الذني
ِ
ُ
الؿممـ الداطقة  ،فنن لساكف مـ
الؿقاقػ مملؿ ًة طؾك
مفؿا كاكت
ذهب  ،وألػا َضف مرصقدة ،وقد ُ
أشخاصا خبثاء  ،وأطداء
يؼابؾ
ً
ُ
يضبط كػسف ،وٓ يـجرف ،أو يتفقر ،ويؽتػل
ماكريـ  ،ولؽـف
ِ
والؾػظة الذكقة ،كؿا يف هذه الؼصة ..طـ
بالؿػردة الؿعبرة ،
ت:
َطائِ َش َة َر ِض َل اهللُ َطـ َْفا ز َْو َج الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ أكفا َقا َل ْ
َد َخ َؾ ر ْه ٌط ِم َـ ا ْلق ُفقدِ َط َؾك رس ِ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ،
َ ُ
َ
َ

ت َ :و َط َؾ ْقؽ ُُؿ
ت َطائِ َش ُة َ :ف َػ ِف ْؿت َُفاَ ،ف ُؼ ْؾ ُ
َف َؼا ُلقا :السا ُم َط َؾ ْقؽ ُْؿَ .قا َل ْ
ت َ :ف َؼ َال َر ُس ُ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ " :
السا ُم َوالؾ ْعـَ ُةَ .قا َل ْ
مف ًال يا طائِ َشةُ ،إِن اهلل ي ِ
ت َ :يا
حب الر ْف َؼ فِل ْإَ ْمرِ كُؾ ِف "َ .ف ُؼ ْؾ ُ
َْ َ َ
َُ
قل اهللَِ ،أ َو َل ْؿ ت َْس َؿ ْع َما َقا ُلقا ؟ َق َال َر ُس ُ
َر ُس َ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف
ت َ :و َط َؾ ْقؽ ُْؿ " .كؿا يف الصحقحقـ.
َو َسؾ َؿ َ " :قدْ ُق ْؾ ُ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 ففــق طؾقــف الصــالة والســالم يع ّؾــؿ طائشــة الحؽؿ ـ َة يف الــرد ،
ولؽــ
ويـؽر طؾقفـا اإلفـراط يف الشـتائؿ  ،وإن كـاكقا يفـق ًدا ،
ّ
أخال َقـــا طظقؿــة ،وحؽؿتَـــا حاضــرة ،فقؽػــقفؿ مــا قــالقه مـــ
الؿؽر وإذى ققل ( وطؾقؽؿ ) .ففق دطا ٌء طؾقفؿ كؿا فعؾقا،
أو أكـا مصقركا جؿق ًعا إلك الؿقت  ،فـحـ فقف سقاء .
بعضفؿ ولـق بعـد حـقـ ،
 وهذا مـ إجقبة الذكقة  ،وسقعقفا ُ
خقــر مـــ ِســباب متــراكؿ  ،ومالفــظ مـؽــرة  ٓ ،تؾقــؼ
وهــق ٌ
بالشخصقة الؿممـة وتعظقؿ اهلل لفا بالشرع وأداب الؿرطقة،
ِ
الػـاحش البـذئ ..واهلل
فؾقس الؿممـ بالطعان وٓ الؾعان وٓ
الؿقفؼ .
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 /43احلٍو املتفضن
َ
َ
وحـق بعضفؿ طؾك بعض ،ويعظؿ
تقاصؾ الزوجقـ
أجؿؾ
ما
َ
ذلؽ بعد مغادرة أحدهؿا الحقاة  ،وهذا ما صـعف ص ّؾك اهللُ
طؾقف وسؾؿ مع زوجف خديجة رضل اهلل طـفا  ،أحب كسائف إلقف
 ،وما تزوج طؾقفا حتك ماتتَ ..ط ْـ َطائِ َش َة َر ِض َل اهللُ َطـ َْفا،
ت  :ما ِغر ُت ط َؾك َأح ٍد ِمـ كِس ِ
اء الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ
َ
َقا َل ْ َ ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
يجةََ ،و َما َر َأ ْيت َُفاَ ،و َلؽِ ْـ ك َ
َما غ ْر ُت َط َؾك َخد َ
َان الـبِل َصؾك اهللُ
َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ ُيؽْثِ ُر ِذك َْر َهاَ ،و ُرب َؿا َذ َب َح الشاةَُ ،ثؿ ُي َؼط ُع َفا َأ ْط َضا ًء،
ِ
ِ
ِ
ت َل ُف  :ك ََلك ُف َل ْؿ َيؽ ُْـ فِل
يجةََ ،ف ُرب َؿا ُق ْؾ ُ
ُثؿ َي ْب َع ُث َفا فل َصدَ ائ ِؼ َخد َ
ِ
يج ُةَ .ف َق ُؼ ُ
َان
َتَ ،وكَاك ْ
قل  " :إِك َفا كَاك ْ
َتَ ،وك َ
الد ْك َقا ْام َر َأ ٌة إِٓ َخد َ
لِل ِمـ َْفا َو َلدٌ ".
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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مؼامفا يف حقاتـف  (:آمــت بـل إذ كػـر

ً
وأيضا أثـك طؾقفا وب ّقـ َ
بل الــاس ،وصـدّ قتـل إذ ّ
كـذبـل الــاس ،وواسـتـل بؿالفـا إذ
حرمـل الـاس ،ورزقـل اهللُ ولدها إذ حرمــل أوٓد الـسـاء ).
وإذا سؿع صقت أختفا هالة ذكرها ومدح فضائؾفا .
 ومـ القفاء الحاين ،والػضؾ الؿحػقظ يتصـدق بؾحـؿ الشـاة
باســؿفا ،ويفــدي إلــك زمقالتفــا  ،طرفاكًــا بػضــؾفا فقتصــؾ
ثقابفا ،ويـتشر ذكرها  ،وهذا مـ حسـ القفاء بقـ الزوجقـ .
الـــاس طـــ طـايتــف بتؾــؽ الػؼقــدة ،وأكفــا كاكــت
ويتحــدث
ُ
وكاكت  ،فقعتبر إزواج مـ ذلؽ الخؾؼ الـبقـؾ ..واهللُ تعـالك
أطؾؿ.
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 /44الشهادةُ العجيبة
ٍ
تؿـقات
الزهدُ لقس دطقى بالؾسان أو خطبًا تردد ،أو
صادحة..كال  ..ولؽـف واقع يحتؿؾف الؿرء ويعقشف وٓ يبالل،
والسبب أكف يتطؾع إلك ما طـد اهلل والدار أخرة  ،ويخشك
ُ
الدكقا ومػاتـفا !..ويؼقل ذلؽ والدكقا تلتقف مـ كؾ مؽان ،
فقصرففا يف سبقؾ اهلل ،فؾقس هق طديؿا مـفا حتك يتزهد أو
يتقاضع  !..قال طؿر رضل اهلل طـف يف حديث اإليالء الطقيؾ :
ت َأ َث َر ا ْل َح ِصقرِ فِل َجـْبِ ِف- ،ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ -
َف َر َأ ْي ُ
ت َ :يا َر ُس َ
تَ ،ف َؼ َال َ " :ما ُي ْبؽِ َ
قل اهللِ ،إِن
قؽ ؟ " َف ُؼ ْؾ ُ
َف َب َؽ ْق ُ
ِ
ِ
ْت َر ُس ُ
قل اهلل َِ .ف َؼ َال َ " :أ َما
قؿا ُه َؿا فِ ِقف َو َأك َ
ك ْس َرىَ ،و َق ْق َص َر ف َ
ُقن َل ُف ُؿ الد ْك َقاَ ،و َلـَا ْأ ِخ َر ُة ".
ت َْر َضك َأ ْن َتؽ َ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 وحؼًا فنن الدكقا بثرواتفا الؿتضخؿة  ،وفتـفا العابثـة ،لقسـت
ٕهؾ اإليؿان  ،لؿا فقفا مـ الصرف والػتـة ،ولؽـ دكقاهؿ ما
ٍ
إسـراف وٓ مخقؾـة!..
يؼربفؿ إلك اهلل ،ويستؿتعقن بفا بدون
ولذلؽ وطاها إكبقاء والعؼالء فؿا خؾـدوا لفـا ،وٓ اكشـغؾقا
بزهراتفا ،حػاضا طؾك ديـفؿ ورسالتفؿ.
 ويف حــديث آخــر طـــد الترمــذي ،اختصــر الــدكقا وقؾــؾ مؽثــف
فقفا ،وأن هدفـف فقفـا هدايـة الــاس ،ولـقس الؿتعـة الخالـدة،
والعبــث الػــاين َ :كــا َم َر ُسـ ُ
ـقل اهلل ِ َصــؾك اهللُ َط َؾ ْقـ ِـف َو َســؾ َؿ َط َؾــك
َح ِصــقرٍَ ،ف َؼــا َم َو َقــدْ َأثـ َـر فِــل َجـْبِـ ِـفَ ،ف ُؼ ْؾـَــا َ :يــا َر ُسـ َ
ـقل اهللَِ ،لـ ِـق
اتخَ ْذكَا َل َ
ؽ ِو َصا ًءَ .ف َؼ َال َ " :ما لِل َولِؾد ْك َقاَ ،ما َأكَا فِـل الـد ْك َقا إِٓ
ٍ
ك ََراكِ ٍ
اح َوت ََرك ََفا ".
اس َت َظؾ ت َْح َ
ت َش َج َرة ُثؿ َر َ
ب ْ
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 وهذا صقر ٌة رائعة لؾعظقؿ الؿتقاضع ،والقجقف الزاهد ،الـذي
يســتقي طـــده القصــاء الػــاره مــع الحصــقر الخشـــ  ،وتبؼــك
محؿـال
قضقتف أسؿك مـ ذلؽ كؾف  ،فؼد جاء رسـقٓ طظقؿـا
ً
بؼقؿ سامقف  ٓ ،تلتؾػ وآكشغال الدكققي الػاخر ..
 وفائــد ُة ذلــؽ لؾـــػس والعؿــؾ والــدطقة  ،التقاضــع والتػؽقــر
فقؿا طـد اهلل وآستعداد لمخرة  ،ورحؿة الضعػاء  ،ومعرفة
اكػتح امرؤ طؾـك الـدكقا ،
قدر الـػس  ،وتفذيب السؾقك  ،وما
َ
إٓ تعالك واغتر ..والسالم !..
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/45الطعا ًُ املبارك
يدُ اهلل مع الجؿاطة ،وازداكت الجؿاط ُة ببركة رسقل اهلل
وبرهان
وحضقره ومعجزتف  ،فؿا كشاهده هـا دلقؾ طؾك كبقتف،
ٌ
ٍ
يؽػل
أن
الـاس
مـ
رهط
طؾك مصداققتف ،وإٓ كقػ لطعام
َ
ِ
جقشا كامال  ،يصؾ طددهؿ إلك إلػ ُ ..
ً
يؼقل َجابِر َرض َل اهللُ
ت كُدْ َي ٌة َش ِديدَ ةٌَ ،ف َجا ُءوا
َطـْ ُف  :إِكا َي ْق َم ا ْلخَ ـْدَ ِق ك َْح ِػ ُرَ ،ف َع َر َض ْ
ت فِل
الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ ،ف َؼا ُلقا َ :ه ِذ ِه كُدْ َي ٌة َط َر َض ْ
ا ْلخَ ـْدَ ِقَ .ف َؼ َال َ " :أكَا ك ِ
قب بِ َح َجرٍ،
َاز ٌل "ُ .ثؿ َقا َم َو َب ْطـُ ُف َم ْع ُص ٌ
َو َلبِ ْثـَا َث َال َث َة َأيا ٍم َٓ ك َُذ ُ
وق َذ َوا ًقا َ ،ف َل َخ َذ الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف
َو َسؾ َؿ ا ْل ِؿ ْع َق َل َ ،ف َض َر َبَ ،ف َعا َد كَثِق ًبا َأ ْه َق َؾ َ ،أ ْو َأ ْه َق َؿ  ،أي رمالً
سائالً.
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 فاكظر كزل لؿشاركتفؿ ولؿ يعتـذر وطؿـؾ بـػسـف وهـق جـائع
ـقل اهللِ ،ا ْئـ َـذ ْن لِــل إِ َلــك ا ْلبقـ ِ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـت
ـتَ .ف ُؼ ْؾـ ُ
مجفــد َ .ف ُؼ ْؾـ ُ
َْ
ِ
َـان فِـل
ٓ ْم َر َأتِلَ :ر َأ ْي ُ
ت بِالـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َشـ ْقئًا َمـا ك َ
ـت ِ :ط ْــ ِـدي َشـ ِ
ـؽ ص ـبرَ ،ف ِع ْـــدَ ِ
َذلِ
ـع ٌقرَ ،و َط َــ ٌ
َ
َ
ـاق .
ـ
ش
ك
ـ
ـل ٌء َقا َلـ ْ
ْ
َ
ٌ
ْ
ِ
ِ
َفـ َـذبح ِ
ت ا ْل َعـَـ َ
ـؿ فِــل
َ َ
ـاقَ ،و َص َحـَــت الش ـع َقر َحتــك َج َع ْؾـَــا الؾ ْحـ َ
ْــت الـبِــل صــؾك اهلل ط َؾق ِ
ا ْلبرم ِ
ــف َو َســؾ َؿ
ــة -الؼــدرُ -ثــؿ ِجئ ُ
َ
ُ َ ْ
ُْ َ
ِ
َوا ْل َع ِ
ــر َ ،وا ْل ُب ْر َمـــ ُة َبـــ ْق َـ ْإَ َثـــافِل -إحجـــار
جـ ُ
ــقـ َقـــد ا ْكؽ ََسـ َ
ت ُ :صعقؿ لِ
ُ
َ
ْـت
ؼ
ف
ل
ـؿ َأك َ
الؿـصقبة َ -قدْ كَا َد ْت َأ ْن َتـ َْض َجَ ،ف ُؼ ْؾ ُ
ْ
َ ٌ
قل اهلل ِ َو َر ُج ٌؾَ ،أ ْو َر ُج َـال ِنَ .ق َ
َيا َر ُس َ
َـؿ ُه َـق " َف َـذك َْر ُت
ـال  " :ك ْ
ِ
ب "َ .ق َال ُ " :ق ْؾ َل َفا َ َٓ :تـ ِْز ِع ا ْل ُب ْر َمـةََ ،و َٓ
َل ُفَ ،ق َال  " :كَث ٌقر َصق ٌ
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ــقر حتـــك آتِ
ا ْلخُ بـــ َز ِ
ـــ التــ ِ
ــل "َ .ف َؼـ َ
قمـــقا "َ .ف َؼـــا َم
ـ
ـ
م
َ
َ
ْ
ــال ُ " :ق ُ
َ
ا ْل ُؿ َف ِ
ونَ ،و ْإَك َْص ُار.. ،
اج ُر َ
 صعام مبارك  ..بقرك بحضـقره ودطـا لـف جؿقـع الجـقش !..
َف َؾؿا د َخ َؾ ط َؾك امر َأتِ ِف َق َال  :ويح ِ
ؽَ ،جا َء الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف
َْ َ
َ
َ
َْ
َو َســؾ َؿ بِا ْل ُؿ َفـ ِ
يـَ ،و ْإَك َْصـ ِ
ـت َ :هـ ْـؾ
ـؿَ .قا َلـ ْ
ـارَ ،و َمـ ْ
ـاجرِ َ
ــ َم َع ُفـ ْ
َس َل َل َ
ت َ :ك َع ْؿ.
ؽ ؟ ُق ْؾ ُ
إمـر فقـف سـر ٓ ،
 وكاكت زوجتف مممــ ًة طاقؾـة  ،أدركـت أن
َ
ـل مرســؾ  ،وهــؿ مــلمقرون بآتبــاعَ !..ف َؼـ َ
ـال :
يعرفــف إٓ كبـ ٌ
"ا ْد ُخ ُؾقاَ ،و َٓ ت ََضا َغ ُطقا "َ .ف َج َع َؾ َيؽ ِْس ُر ا ْلخُ ْبزََ ،و َي ْج َع ُؾ َط َؾ ْق ِف
ـقر إِ َذا َأ َخـ َـذ ِمـْ ـ ُفَ ،و ُي َؼــر ُب إِ َلــك
ـؿَ ،و ُيخَ ؿـ ُـر ا ْل ُب ْر َم ـ َة َوالتــ َ
الؾ ْحـ َ
َأصـ ِ
ف َحتــك
ـؿ َي ـز َْل َيؽ ِْسـ ُـر ا ْلخُ ْب ـزََ ،و َي ْغ ـرِ ُ
ْ َ
ـحابِفُ ،ثــؿ َي ْــ ِـز ُع َف َؾـ ْ
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ِ
ِ
َشبِ ُعقاَ ،و َب ِؼ َل َب ِؼقةٌَ ،ق َ
ـاس
ـال  " :كُؾـل َه َـذاَ ،و َأ ْهـدي َ :فـنِن الـ َ
َأ َصا َبت ُْف ْؿ َم َجا َط ٌة ".
درس آخــر يف تقاضــعف وكرمــف ،وتبســطف مــع أصــحابف،
 وهـــا ٌ
وشعقره بأخريـ مـ الجقاع  ،طؾقف الصالة والسالم ..واهلل
الؿقفؼ .
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 /46الصالةُ املخففة
طبادتُف مطقل ٌة طؿقؼة  ،قد ازداكت بالخشق ِع الدافئ ،وصابت
بالخضق ِع الدائؿ  ،ومع َ
ذلؽ إذا ص ّؾك معف الـاس ،راطك
وضع كسائفؿ  ..يؼقل
صغقرهؿ  ،وقدّ ر
ورحؿ
ضعق َػفؿ ،
َ
َ
َ
َأكَس بـ مالِ ٍ
ؽ رضل اهلل طـف إن الـبِل َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َق َال
َ َْ َ
 " :إِكل ََٕ ْد ُخ ُؾ فِل الص َال ِةَ ،و َأكَا ُأ ِريدُ إِ َصا َلت ََفا َف َل ْس َؿ ُع ُبؽَا َء
الصبِلَ ،ف َلت ََجق ُز فِل َص َالتِل ِ :مؿا َأ ْط َؾ ُؿ ِم ْـ ِشد ِة َو ْج ِد ُأم ِف ِم ْـ
ُبؽَائِ ِف ".
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 وهـــا رحؿـ ٌة طجقبــة ،ومراطــاة لؿصــالح الـــاس  ،والتخػقــػ
طؾك الـساء  ،وصـحة شـفقدهؿ صـالة الجؿاطـة بصـغارهؿ،
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ِ
يـ،
وشػؼة الراطل برطقتف ،ويف حديث آخر  ( :إِن مـْؽ ُْؿ ُمـَػـرِ َ
قفؿ الض ِ
ِ
َف َليؽ ُْؿ َما َصؾك بِالـ ِ
ـع َ
قـر
قػ َوا ْل َؽبِ َ
اس َف ْؾ َقت ََجقزَْ ،فنِن ف ِ ُ
اجـ ِـة ) ففــذه الصــال ُة الؿعظؿ ـ ُة يف ذهـــف طؾقــف الصــالة
َو َذا ا ْل َح َ
والسالم وهل قرة طقـف  ،تـؽسـر فقفـا قاطـدة التطقيـؾ رحؿـ ًة
ٍ
وأي ديــ يضـاهل
ورأفة بالؿرأة وابـفا  ..فلي
أخالق تؾؽ ّ ،
ديـــــا يف العظؿـــة والرحؿـــة…( ومـــا أرســـؾـاك إٓ رحؿـــ ًة
العالؿقـ ) .سقرة إكبقاء.
 وأمر إئؿ َة بؿراطاة ضروف الـاس وحقائجفؿ مـ ضـعػ او
مرض أو حاجة  .ولػظـة ( وذا الحاجـة ) تسـتدطل فقـؽ كـؾ
معاين الجاللة واإلطظام لفـذا الـديـ الؼـقيؿ ،وهـذه الشـريعة
الؿباركة  ،والتل جاءت بـػع الـاس ٓ مضرتفؿ  !..وكؿـا أن
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الصؾقات محبقبة طـد آئؿة وتالوة الؼرآن فقفا وتحسقـفا..
ولؽـ تذكر أن لؾـاس شغقًٓ وصروفا ،تتطؾب مـا حؽؿـ ًة يف
ْ
تطبقــؼ تؾــؽ الطاطــات ،قــال تعــالك  (:ومــا جعــؾ طؾــقؽؿ يف
الديـ مـ حرج ) سقرة إحزاب  .والسالم .
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 /47األوَ الغذائي
َطقب أمقالـا  ،وترق
شرع اإلسال ُم الزكاة الطقبة ،حتك ت َ
َ
واستحب لـا الؽرم والصدقة ،
أخالقـا  ،وكحس بنخقاكـا ،
ّ
كقع آخر مـ التعاون إخقي ،
والشفامة والسؿاحة  ..وثؿ َة ٌ
والترابط اإليؿاين  ،وهق آقتسام أيام الغزو والشدائد  ..يؼقل
الرس ُ ِ
ِ
مادحا فئ ًة مـ الـاس  ،ويشقد
قل اهلل َصؾك اهللُ َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ ً
َ ُ
قـ إِ َذا َأ ْر َم ُؾقا فِل
بترابطفؿ وآصرتفؿ اإليؿاكقة  " :إِن ْإَ ْش َعرِي َ
َان ِطـْدَ ُه ْؿ
ا ْل َغز ِْوَ ،أ ْو َقؾ َص َعا ُم ِط َقالِ ِف ْؿ بِا ْل َؿ ِديـ َِة َ :ج َؿ ُعقا َما ك َ
َاء و ِ
ٍ
ِ
فِل َثق ٍ ِ ٍ
اح ٍد بِالس ِقي ِةَ ،ف ُف ْؿ
ب َواحدُ ،ثؿ ا ْق َت َس ُؿق ُه َب ْقـ َُف ْؿ فل إِك َ
ْ
ِمـل َو َأكَا ِمـ ُْف ْؿ ".
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
-127-

من مجاليات السري النبوية

 افتؼــروا وقــؾ صعــامفؿ ،وطــددهؿ كثقــر ،ولؽـــ البركــة مــع
الجؿاطة  ،وصعام اإلثـقـ كايف إربعة  ،ولذلؽ يعؿدون إلـك
الشركة ِ
والؼسؿة ،لقعؿ الػضؾ ،وتـزل البركة .
 ويف ذلــؽ تجســقدٌ لؾتــآخل والــتالحؿ الــديـل ،وكبــذ إكاكقــة
وأن الػـرد جـزء مــ كتؾـة إيؿاكقـة مؾتحؿـة
والطؿع الػرداين ّ ،
(إكؿـــا الؿممــــقن إخـــقة ) ســـقرة الحجـــرات  .ومثـ ُ
ــؾ تؾـــؽ
الخصــال تؼــقي التــرابط ،وتبــارك الطعــام ،وتزيــؾ الجػــاء
والتؼاصع  ،ويحرص الجؿقع طؾك الق ِ
حدة والتعاضد  .وفقفـا
َ
يحس الغـل بالػؼقر ،والؼقي بالضـعقػ ،والؽبقـر والصـغقر،
وأن الـعؿ كؾفا مـ اهلل ،وكـزها أو آستئثار بفا مـ مقبؼاتفا،
ّ
واكعدام البركة فقفـا ..وهـق مؿـا يتــايف مـع سـؿات الؿجتؿـع
الؿسؾؿ .واهلل الؿقفؼ .
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 /48حديث الوجه
ُ
وجفف بالحقاء والرزاكة ،والتعبقر طؿا ٓ يحبف ،ولؽـف ٓ
يتفؾؾ ُ
ُ
ويضقؼ
يتغقر محقاه ،
يتؽؾؿ حقاء  ،وٓ يؽثر الزجر  ،بؾ ُ
شؽؾف ،فقعرفقن أكف كار ٌه وغاضب ..يؼقل أبق سعقد الخدري
رضل اهلل طـف : -كان رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َأ َشد حقاء مـ الع ْذر ِ
اء يف ِخدْ ِر َها ،فنذا رأى شقئا َيؽ َْر ُه ُف طرفـاه
ً
َ َ
يف وجفف.
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
ٕ كفا لؿ تخالط أحدً ا  ،وٓ زالت حققـ ًة لطقػـة ،قؾقؾـ َة الؽـالم،
ضــعقػة الؿــراس ٓ ،تؽــاد تتصــرف أو تتحــدث ..ولــذلؽ
تقصػ بالققار والحقاء وشدة الخجؾ !..وكـذلؽ صـ ّؾك اهللُ
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طؾقــف وســؾؿ كــان أشــد مـفــا يف هجــر الؼبــائح ،والتباطــد طـــ
الؿـــاكر وأهؾفــا ،وإذا كــره شــقئًا  ،طبــر بقجفــف وســؾقكف،
فقـزجر صحابتف ومـ حضره مـفؿ !..
ٌ
ُ
يبعـث طؾـك فعـؾ الجؿقـؾ ،
سؾقك أخالقل طظـقؿ ،
 والحقا ُء
وترك الؼبقح ،وهق مـ خصال اإليؿان  ،وإكؿا شـبف صـؾك اهلل
طؾقــف وســؾؿ بحقــاء العــذراء يف الخــدر .مـــ بــاب التؼريــب
والتػفق ِؿ ..
عقش الؿرء ما اِستَحقا بِخَ قرٍ ** ويبؼك العقد ما ب ِؼل ِ
الؾحا ُء
َي ُ َ ُ
ََ
ُ َ َ
َفال َوال َؾ ِـف مـا يف ال َع ِ
الحقـا ُء
ب َ
قـر ** َوٓ الدُ كقا إِذا َذ َه َ
ـقش َخ ٌ
زي ُـ الشخصقة ،ويرو ُز السـؾقك ،ويحؿـؾ طؾـك
 وهذا َ
الحقا ُء ُي ّ
التؼقى ،وقؾة الؽالم والتدخالت  ،وزيادة العػة وآكضباط.
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 وكــان يؼـ ُـع مـــ الـبــل صــؾك اهللُ طؾقــف وســؾ َؿ مــا لــؿ تُـت ََفـ ْ
ـؽ
ـت الؿحــارم :
ـات اهللِ ،أو يـَــؾ مـــ الشــرائع  ،فــنذا اكت ُِف َؽـ ْ
ُح ُرمـ ُ
ويػ َع ُـؾ مـا ِمــ ْ
شـلكِف ت َْقجقـ ُف
استشاط غضبف،
َ
والتفب تلكقبـف َ ،
الؿممـقـ ،وحؿ ُؾفـؿ طؾـك َش ِ
ِ
ـريعة اهلل ِ تعـا َلك  .ويف هـذا دٓلـة
َ َ ْ
ـقؾة الحقـ ِ
طؾــك َفضـ ِ
ـاء ،وأكــف محؿــق ٌد مقؿــقن ،مــا لــؿ َيـ َتـ ِـف إلــك
َ
الض ِ
عػ والخَ َق ِر ،وحقـفا ٓ يؽقن حقا ًء ،بؾ ضـعػا وطجـزًا،
واهلل الؿقفؼ .
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 /49صدي ُل العىاه
لف ٌ
طؿال يؼتاتقن طـده ،ولؽـف ٓ يعام ُؾفؿ باستعالء ،وٓ يتعؿدُ
إذٓ َلفؿ  ،أو يعـػفؿ بص ٍ
قرة مـ صقر العـػ الؿعاصرة ،لؽـف
غص قؾ ُبف بالرحؿة  ،وامتأل باإلشػاق
طؾك الضد مـ ذلؽ  ،قد ّ
 ،فعؼدَ مع طؿالف صداق ًة وإخق ًة  ،ومحبة ورحؿة ،يتؼرب إلك
اهلل تعالك بؿحبتفؿ ورحؿتفؿ ،وطدم الؿشاقة طؾقفؿ  ..جاء يف
ت أبا ذر بالر َب َذة،
الصحقح طـ الؿعرور بـ ُس َق ْيد ،قالَ :ل ِؼ ْق ُ
وطؾقف ُحؾةٌ ،وطؾك غالمف ُحؾة ،فسللتُف طـ ذلؽ ،فؼال :إين
ت رجال ف َعق ْـرتُف بلمف ،فؼال لل الـبل صؾك اهلل طؾقف
سا َب ْب ُ
وسؾؿ ( :يا أبا َذر أط ّق ْـر َت ُف بلمف؟ إكؽ امرؤٌ َ
فقؽ جاهؾقة،
إخقاكُؽؿ َخ َق ُلؽُؿَ ،ج َع َؾ ُفؿ اهللُ تحت أيديِؽؿ ،فؿـ كان أخقه
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تحت يده ،ف ْؾ ُق ْط ِعؿف مؿا ُ
يلكؾ ،و ْل َق ْؾبِ ُسف مؿا َي ْؾ َب ُس ،وٓ
ِ
ُقهؿ ).
تؽ ُؾ ُػقهؿ ما َيغ ِْؾ ُبفؿْ ،
فنن َك َؾ ْػت ُُؿقهؿ َف َلط ْقـ ُ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 فتبســط مــع طؿالــؽ  ،واســؽب طؾــقفؿ رحؿـ ِ
ـات الؿخالطــة
ْ
ّ
واإلكصـــاف واإلحســـان والتقاضـــع  ،وٓ تشـــؼ طؾـــقفؿ أو
تؽؾػفــؿ مــا ٓ يحتؿــؾ ،وهــادهؿ صعامــا ولباســا فــاخريـ!..
مػتاحا إلك جـات الـعقؿ .
واجعؾ مـفؿ
ً
شؽال مـ الصـداقة أو إخـقة تعرفـت طؾـقفؿ  ،وإذا
 واطتبرهؿ ً
فسرحفؿ بـال ضؾـؿ وٓ تفديـد ،فـالراحؿقن يـرحؿفؿ
ّ
قصروا ّ
تــزع الرحؿـة إٓ مــ
الرحؿـ ،ومـ ٓ يـرحؿ ٓ ُيـرحؿ  ،وٓ
ُ
ُ
لحسـ العؿؾ ..والسالم .
شؼل ،وفؼـا اهلل وإياكؿ ُ
ّ
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 /51احلفشُ اهلىىي
وتشجقع هؿؿل بديع  ،سؾؽف
تشقيؼل طجقب،
أسؾقب
هـا
ٌ
ٌ
ٌ
َ
َ
ويشعؾ طزماتِفؿ،
هؿؿفؿ ،
ص ّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ
لقشحذ َ
فالؿؽسب هـا حب
فقـطؾؼقن بال تردد ،ويقاجفقن بال تعثر،
ُ
ٍ
إيؿان مشرق ،تدفع الـػاق والتفؿة !..
اهلل ورسقلف ففل طالم ُة
إن َر ُس َ
قل اهلل ِ َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف
قال َس ْف ِؾ ْب ِـ َس ْع ٍد َر ِض َل اهللُ َطـْ ُفّ ،
َو َسؾ َؿ َق َال ْ َُٕ " :ططِ َقـ َه ِذ ِه الر َاي َة َغدً ا َر ُج ًال َي ْػت َُح اهللُ َط َؾك َيدَ ْي ِف
حب اهلل ورسق َلف ،وي ِ
ي ِ
اس
حب ُف اهللُ َو َر ُسق ُل ُف "َ .ق َال َ :ف َب َ
ات الـ ُ
َ َ َ ُ ُ َُ
ُ
اها .
َيدُ وك َ
ُقن َل ْق َؾت َُف ْؿَ ،أي ُف ْؿ ُي ْع َط َ
ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 كشطفؿ بفذا الخطاب وباتقا يتحاورون فقـف  ،وصـػات ذلـؽ
الؿحب الصدوق  ..فؿـ هق  ،وكقػ سـقـالفا َ .ف َؾؿـا َأ ْصـ َب َح
ِ ِ
ِ
ـؿ
الــ ُ
ـاس َغــدَ ْوا َط َؾــك َر ُســقل اهلل َصــؾك اهللُ َط َؾ ْقــف َو َســؾ َؿ ،كُؾ ُفـ ْ
ِ
القصػ فقفـا ،ولـقس
اها  -وإكؿا رجقها لعظؿ
َي ْر ُجق َأ ْن ُي ْع َط َ
ٕكفا ققـاد ٌة رفقعـة ،أو مــ ِ
خؾػفـا مـال وثـروات كـالَ :ف َؼ َ
ـال :
" َأ ْي َـ َط ِؾل ْب ُـ َأبِل َصالِ ٍ
ب "َ .ف َؼـا ُلقا َ :ي ْشـتَؽِل َط ْقـَ ْق ِـف َيـا َر ُس َ
ـقل
اهلل َِ .ق َال َ " :ف َل ْر ِس ُؾقا إِ َل ْق ِفَ ،ف ْـلتُقكِل بِ ِـف "َ .ف َؾؿـا َجـا َء َب َص َـؼ فِـل
طقـَق ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُــ بِ ِـف َو َج ٌـعَ ،ف َل ْط َطـا ُه
ل
ن
َـل
ك
ـك
ت
ح
،
أ
ـر
ب
ف
،
ف
ـ
ل
ا
ط
د
و
،
ف
ْ
ـؿ َيؽ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َْ ْ
الر َاي َة.
لحسـ صػاتف ،وصدق تقجفف  ،وضفـقر مـاقبـف،
 واختار طؾ ًقا ُ
وٓ يؽــاد يجفؾفــا أحــد  ،ففــق الشــجاع الؼائــد  ،والػــدائل
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الؿشفقر! َف َؼ َال َط ِؾ ٌّل رضـل اهلل طــف َ :يـا َر ُس َ
ـقل اهللُِ ،أ َقـاتِ ُؾ ُف ْؿ
َحتك َيؽُقكُقا ِم ْث َؾـَـا ؟ َف َؼ َ
ـال  " :ا ْك ُػ ْـذ َط َؾـك ِر ْس ِـؾ َ
ؽ َحتـك َتـ ِْـز َل
بِسـ ِ
ـؿ إِ َلــك ْ ِ
اإل ْسـ َـال ِمَ ،و َأ ْخبِـ ْـر ُه ْؿ بِ َؿــا َي ِ
ـب
جـ ُ
َ َ
ـاحت ِف ْؿُ ،ثــؿ ا ْد ُط ُفـ ْ
ِ
ؽ رج ًـال و ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
احـدً ا
ي اهللُ بِ َ َ ُ َ
َط َؾ ْق ِف ْؿ م ْـ َحؼ اهلل فقفَ ،ف َقاهلل ََٕ ْن َي ْفد َ
ُقن َل َ
َخ ْق ٌر َل َ
ؽ ُح ْؿ ُر الـ َع ِؿ ".
ؽ ِم ْـ َأ ْن َيؽ َ
آداب الحـرب  ،وأن لفـا ققاطـدَ وشـرو ًصا يػـاخر
 وط ّؾؿف هــا َ
اإلسال ُم باكتاجفا خالفا لحـروب الفؿجقـقـ ،الـذيـ صغـقا يف
الــبالد مـــ الشــرق والغــرب  ،وأكثــروا فقفــا الػســاد تــدمقرا
وتخريبــا  ،واســتعؿؾقا فقفــا كــؾ الؿحرمــات الدولقــة  ،واهلل
َ
فضـؾ محبـة اهلل ورسـقلف،
الؿستعان  .وقبؾفـا ط ّؾـؿ الصـحابة
ــقه طؾـــك الصـــػة الروحقـــة قبـــؾ الجســـؿقة  ،وأن الفؿـــة
وكـ ّ
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الؿؾتفبــة صريــؼ إلقفــا  ،واحتشــاد الـــاس بؿثــؾ ذلــؽ الؿؼــام
إن طؿر رضل اهلل طـف قـال فقؿـا روي طــف ":مـا
الرفقع  ،حتك ّ
ٍ
يقمئذ " والسالم .
تؿـقت اإلمارة آ
ُ

هلل
مت كتابُ ( من مجالًات السرية النبىية ) احلمدُ ِ
على تىفًقه ،والشكر له على تًسريه وتسديده .
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املؤلف يف صطور:
د /محشة بَ فايع إبزاهيي آه فتحي
 أســـتاذ الحـــديث الؿســـاطد بؼســـؿ الدراســـات اإلســـالمقة ،
ورئــقس قســؿ الشــريعة بتفامــة بػــرع جامعــة الؿؾــؽ خالــد
بؿحايؾ .
مـصب وكقؾ الؼبـقل سـاب ًؼا  ..وشـمون الطـالب لؿـدة
 شغؾ
َ
ثالث سـقات .
 طضق الؾجـة الثؼافقة وجؿعقة إيتام بؿحايؾ .
 لف ثالث بحقث طؾؿقة يف السـة مـشقرة .
 كتب أكثر مـ ( )111كتا ًبا يف الحديث والدطقة مـفا :
صالئع السؾقان يف مقاطظ رمضان

ُ
كسؿات مـ أم الؼرى

ٌ
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شجـ الؿـابر وهت َُـ الؿحابر.

ُ
 الخطب الحديثقة .
ُ
مقاقػ طؾؿقة لألئؿة إسالف.

ساللؿ العؾؿ ومدارج الػفؿ.

ُ
 ما ُ
يعقش لف الجفابذة.
 أدوي ُة الشتات العؾؿل.
 القراطة الرمضاكقة.
 سؾسؾة أربعقـقات متـقطة مـفا :الـصر  ،والبركـة ،والؿعـالل.
والثباتقة .والبؾسؿقة ،والســ اإللفقة .والذكائقة .
 وهق كاتب وكاضؿ
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ومـ الدواويـ الشعرية :
 تقهجــات الـقــؾ  -طاصــػ ُة الحــزم  -وصـــ ومــــ-مشــاطر
ومػاخر -محايؾقات -ففزمقهؿ بنذن اهلل-
ـــب الســــاري طؾــــك تــــراجؿ
 ومـــــ الؿـظقمــــات  :الؽقكـ ُ
وسؾســال الـفــر كظــؿ كخبــة الػؽــر  -ومـــائر
البخــاريَ -
اإلسعاد كظؿ ُلؿعة آطتؼاد وغقرها  .واهلل الؿقفؼ.
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