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 من مجاليات السري النبوية

 

 

 تؼتضل تدبرها لؿـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿد سقرةَ  إن   "

 تؽـ لؿ فؾق حؼًا، اهلل رسقُل  بلكف لف وتشفد ، ضرورةً  تصديَؼف

.  اهلل رحؿف حزم ابـ . اإلمامُ "لؽػك  سقرتف غقر معجزةٌ  لف

 .والـحؾ  الِؿؾؾ

 

 وأققالف وأخالقـف وسؾؿ طؾقف هللا صؾك الرسقل وسقرةُ  "

 ابـ اإلمامُ . كبقتف دٓئؾ مـ أي  ."آياتف مـ وشريعتف وأفعالف

 الؿسقح . ديـ بدل لؿـ الصحقح الجقاب يف اهلل رحؿف تقؿقة
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 الـاشئقن سقؿا وٓ الؿسؾؿقن، يتدارسف ما خقر إن 

 يـشده ما فػقفا  الؿحؿدية،.. السقرة دراسةُ  والؿتعؾؿقن،

 واطتؼاد، وإيؿانٍ  ودكقا، ديـ مـ الؽؿال وصالب ،الؿسؾؿ

 )طؼؾ وكقاسة وسقاسة وأخالق، وآداب وطؿؾ، وطؾؿ

 وكػاح، وبطقلة ورحؿة، وطدل وققادة، وإمامة وحؽؿة(،

 كتابف يف اهلل رحؿف شفبة أبق الشقُخ . "..واستشفاد وجفاد

 . الـبقية السقرة

 

 الذى التاريخ ىف القحقد الرجؾ الرجَؾ  كان محؿدا إن "

 الديـك الؿستقيقـ كال ىف وأبرز أسؿك بشؽؾ كجح

 هارت . مايؽؾ .  "والدكققى



 

 
 

 من مجاليات السري النبوية

ـَ  أزكك محؿٌد  كان وبالجؿؾةِ  "  طصره، طرِب  وأرحؿَ  وأدي

 لؿ حقاة إلك وجففؿ فؼد الزمام طؾك حػاضًا وأشدهؿ

 فقؾسقف فركسل -. ادوار مقكتف"قبؾ  مـ بفا يحؾؿقا

 

 العؼقل، يحقل أن استطاع رجال الققم حتك العالؿُ  يرَ  لؿ "

 إٓ القاحد اإللف طبادة إلك إصـام طبادة مـ والؼؾقب

 صدقف ما ، أمقـًا صادقًا حقاتف بدأ قد يؽـ لؿ ولق ”محؿداً “

 . روسق جاك جان الػركسل الػقؾسقف. " إلقف الـاس أقرُب 

 

ـٌ  أكف أحسسُت  محؿد ديـ قرأُت  لؿا "  أن وأطتؼد طظقؿ، دي

ـَ  هذا  ما إذا ، مؼبؾ قريب يقم ذات العالؿ سقسقد ؿالعظق الدي

.  "تعصب  بال طؾقف العالؿ لقتعرف ٓكتصاره، الػرصة وجد

 بريطاين . مسرحك شق . كاتب بركارد جقرج
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 64 ......................................................... ل زمـ الؿحـة:/ التػاؤ24

 67 ........................................................ / الصبُر طؾك الجاهؾقـ:25

 71 ............................................................... / قديُد العظؿاء :26

 73 ....................................................... ؽافلة صاحبة الؿزادة :/ م27

 77 ............................................................... / الحػُظ اإللفل:28

 81 ............................................................ / اإلشػاق الدطقي:29

 83 ............................................................. الرفُؼ بالؿرضك : /31

 85 .............................................................. إسرية الخقريةُ  /31
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 ورةـانـالب
 

 طؾك وأسؾؿُ  وأصؾل ، وأففؿ وفتح ، وطؾ ؿ ألفؿَ  هللِ  الحؿُد 

 آلفِ  وطؾك طؾقف اهللُ  صّؾك ، إطظؿ والـبل ،  إكرم الرسقل

 …أجؿعقـ وصحبف

 : بعد أوا

ـــُت  ـــا صالع ـــةً  فقف ـــآً  بفج  وجؿ

 

 ومـآ حؽؿةً  فقفا وبُصرُت  **

  

 وإجقـآ إففامَ  يستفقي ** وفقُحفا الِحسانُ  الػراديُس  تؾؽ

 

 وزٓٓ جـقاهراً  ُيفؾ فخرٌ  ** غصقكفا كؾ   الؿختار سقرةُ  هل

 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 مــ ومصطػكً  ، وجؿالقاتفا الـبقية السقرة ِجـانِ  مـ ُمـتؼكً  هـا ففا

 ُيؼصـد ومــارٌ  ويشـاد، بـف ُيحتػـك وأكؿـقذج وُمبفجاتفـا، حدائؼفا

 ، ويخطـُػ  بيجـذ ومـظـرٌ  ويسـطع، إفؼ يف يرف   وقصرٌ  ويزار،
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 حتـك! …مقئـؾ وٓ طـفـا غــك ٓ ومــازُل  ، وُيرتَؼك ُيفقى ومالذ

 كــؾ   طــقـ قــرةَ  تــزال فــال ، أولقاؤهــا غــاب أو صـــّاطفا، ذهــب وإن

 !… ومقحد صائعٍ  كؾ ومتعةَ  مممـ،

ـّ  أْكِت  أقَػْرِت  ** َمـاِزُل  الُؼؾقِب  يف َمـاِزُل  يا َلِؽ   أواِهُؾ  مـِؽ  وه

 

 ، الرائعـة والعؾـقم ، الؿختؾػـة  الؿعـارف يف وتغـَـك تؼرأ ما وبؼدرِ 

 وزكـابَؼ  فاتـة، أغصانٍ  فقفا وما السقرة، جؿالقات طـ لؽ غـك فال

ـٍ  مــ الشقُق  يُشدكَ  ولذلؽ..! باسؼة ومزاهر طازفة،  ، ٔخـر حـق

 والتطبقـــؼ ، وحؼائؼــف اإلســـالم لؿعــاين العؿؾقـــة الترجؿــةُ  ٕكفــا

ــؿٌ  فػقفــا.  الســاصع الســؾقكل ــرة وطظــةٌ  وفؽــر، طؾ  وأصــٌؾ  ، وطب

ـٍ  كــؾ طؾــك وحــٌؼ  وفريــدة، وفائــدةٌ  وحــدث، وقصــةٌ  وفــرع،  مــمم

.  ومحاســفا درسـفا طــ بسـقاها ُيشغؾ أو يضقعفا ٓ أن ، وطاها
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 وجــقاهر ، الؿعــارف وتقجــانُ  العؾــقم، كــؾ   روائــعُ  فؿحاســـُفا

 !… والؽـقز اإلفادات

 ؿوســؾ طؾقــف اهلل صــؾك اهلل رســقل لؿعرفــة الحؼقؼقــةُ  البقابــةُ  وهــل

 أو فقفـا كتـَب  َمـ ولذلؽ ، أحقالف وغالب وخؾؼفِ  وديـف وشخصف

 وفــاز إمــقر، وأصايــب ، إشــقاء كػــائس طؾــك وقــع فؼــد قرأهــا

 وطـرف ، الـبقيـة إسرار طالؿ إلك ودخؾ ، والؿؽاسب بالؿغاكؿ

 مممــة قـدوةٌ  تػؾَح  ولـ. كثب طـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل

 دروسـفا وامتثـال ، العطـرة السـقرة ههـذ بقطل إٓ ، الحقاة هذه يف

ــا ــد ) وطظاتف ــان لؼ ــؿ ك ــقل يف لؽ ــقة اهلل رس ـــة أس ــقرة ( حس  س

 .إحزاب
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 مرجًعــا واطتبروهـا ، قبؾــا والعؼـالء العؾؿـاء ذلـؽ راطـك ولـذلؽ

 !… تضققعف يسقغ ٓ ، فريًدا وتراًثا

 أبـل كـان " : طـفؿ اهلل رضل وقاص أبل بـ سعد بـ محؿد يؼقل

 يا ويؼقل: وسراياه، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقلِ  مغازي يعؾ ؿـا

  ."تضّقعقها فال آبائؽؿ مآثرُ  هذه َبـ ل

 ابــ العالمـةُ  قـال ، الـػـقس وتثبقـت الؼؾـب ترققـؼ إلك باٌب  وهل

 ٓ الحـديث وسـؿاع بالػؼف آشتغال رأيت" : اهلل رحؿف الجقزي

 يف ظــروالـ بالرقــائؼ ُيؿــزج أن إٓ ، الؼؾــب صــالح يف يؽػــل يؽــاد

 طؾقـف اهلل صـؾك كبقــا سـقرةُ  سـقرةٍ  وأصـؾُح  الصـالح، السؾػ سقرة

 وخؾؼـف وطؼؾـف الػـرد طؾـك ومـافعفـا. "وسـؾؿ وصـحبف آلف وطؾك

 العؾقم وأكػعُ  العؾؿ، إصقلِ  وأصُؾ " : أيضا يؼقل القصػ يػقق
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 اهلل قـال وأصـحابف، وسـؾؿ طؾقـف اهلل صـؾك الرسـقل سـقر يف الـظرُ 

ـَ ال ـــ ُأوَلئِـــَؽ  }تعـــالك:  ســـقرة{ اْقَتـــِدهِ  َفبُِفـــَداُهؿُ  اهللُ  َهـــَدى ِذي

  .91ٕكعام:

 اإلخقة إلك ومقاطظ ،وُسبؾفا بحقاتـا مرتبطٌ  السقرة قضايا وغالُب 

 طؾـؿُ " : يؼـقل اهلل رحؿـف الزهـري اإلمـامُ  كـان ولـذا ، لفـا والتفقم

 ." وأخرة الدكقا طؾؿ والسرايا الؿغازي

 ، إلقفـا راجعٌ  وتؼقيؿا قحاتصح سؾقكـا أن طظؿتفا مـ أن ولُقعؾؿ

 . واجتفاداتـا  تصرفاتـا كؾ طؾك حَؽؿٌ  ففل

 اهلل صـؾك اهلل رسقل إن " : اهلل رحؿف طققـة ابـ سػقان اإلمامُ  يؼقل

 ُخؾؼـف طؾـك إشقاء، ُتعرض فعؾقف إكبر، الؿقزانُ  هق وسؾؿ طؾقف

  ."الباصؾ ففق خالػفا وما الحؼ، ففق وافؼفا فؿا وهديف، وسقرتف
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 الشـمون إلقفا تحاكؿ ، اإلسالم يف كالؿقزان السقرةُ  كاكت لؽولذ

 فؼــفَ  يــدطل أن ، كــان مـــ كــان لؿتــديـ يؿؽـــ وٓ..!  والؼضــايا

 يف الػؽــرِ  متصــحر أو الســقرة، يف العؾــؿ مجــدُب  وهــق ، اإلســالم

 . ومباهجفا قضاياها

 ومــ" :"العبـاد خقر هدي يف الؿعاد زاد" يف الؼقؿ ابـ العالمةُ  قال

 الرسـقل معرفـة إلـك ضـرورة كـؾ فقق العباد اضطرارَ  تعؾؿُ  هاهـا

 ٓ فنكـف أمـر، فقؿـا وصاطتـف بـف، أخبـر فقؿـا وتصـديؼف بـف، جاء وما

 طؾـك إٓ ، أخـرة يف وٓ الـدكقا يف ٓ والػـالح السـعادة إلـك سبقؾ

 بفـدي معؾؼـةً  الـداريـ يف العبـد سـعادةُ  كاكت وإذا.. الرسؾ أيدي

 كػســف كصــح مـــ كــؾ   طؾــك فقِجــب وســؾؿ، طؾقــف اهلل صــؾك الـبــل

 َمـا وشـلكف وسـقرتف هديـف مــ يعـرف أن وسـعادتفا كجاتفا وأحب
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 وِشـقعتف أتباطـف ِطـداد يف بـف ويـدخؾ بـف، الجـاهؾقـ طــ بـف َيْخُرج

 ، ومحـــروم ومســـتؽثِر، مســـتِؼؾ، بـــقـ هـــذا يف والــــاس وِحزبـــف،

  ."العظقؿ الػضؾ ذو واهلل يشاء، مـ ُيمتقف الّؾف بقد والػضُؾ 

 إلــك الؿســؾؿقـ قــراء اكصــراف يف والــربح التقفقــُؼ  كــان ثــؿ ـومــ

 .وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك بفديف وآكتػاع مطالعتفا

 السـقرة مطالعـة طؾـك ومؽـان زمـان كـؾ يف العؼالء يـصح ولذلؽ

 وتعتـدَل  ، أخالُقفؿ تصَح  حتك ، إيؿاكقة تربقة طؾقفا إسرة وتربقة

 يف اهلل رحؿــف ـطــاويالط طؾــل إديـب الشــقُخ  يؼــقل ، سـؾقكاُتفؿ

 يف يؽقنَ  أن أسرة رب كؾ طؾك يجُب  " التاريخ مـ رجال" كتابف:

 وأن دائؿـا، فقـف يؼرأ وأن الـبقية، السقرة كتب مـ جامع كتاٌب  بقتف

 يــقم، كــؾ ســاطةً  لــذلؽ يجعــؾ وأن وأوٓده، أهؾــف طؾــك مـــف يتؾــق
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 وسـؾؿ، طؾقـف اهلل صؾك إطظؿ الرسقل سقرة معرفة طؾك لقـشموا

ــؾ … " ــؽ ويعؾ ــباب ذل ــة ٕس ــدرك مفؿ ــف ُت ــقرة بػؼ ــة الس  وديؿ

ــا ــقل..قراءتف ــنن ": يؼ ــقرتف ف ــقع س ــب الصــايف القـب ــف، لطال  الػؼ

 البؾقغ، لألسؾقب إطؾك والؿثؾ الصالح، لباغل الفادي والدلقؾ

  ." الخقر ُشعب لؽؾ الشامؾ والدستقر

 جـراء مــ خؿـدت التـل العقاصـػ إشـعاُل  : مطالعتفا فقائد ومـ

  الدكققي  وآكػتاح الذكقب

 الـبقيـة السـقرة إن" : اهلل رحؿـف الــدوي الحسـ أبق الؿػؽر يؼقل

 الؼـقةِ  مصادر أققى مـ طـفؿ اهلل رضل وتاريخفؿ الصحابة وِسَقر

 والــدطقات إمــة هــذه تــزاُل  ٓ التــل الديـقــة، والعاصػــة اإليؿاكقــة
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 من مجاليات السري النبوية

 مجـــامر بفـــا وتشـــتعؾ اإليؿـــان شـــعؾةَ  مـفـــا تؼتـــبُس  الديـقـــة

 ."..ب،الؼؾق

ــذلؽ ــا ول ــذه يف الؿشــاركةَ  أحببـ ــقي الســقاق ه ــاين الترب  ، وآيؿ

ــات بعــض واســتـباطَ  ــة الســقرة جؿالق ـــ ، الـبقي ــب خــالل م  كتق

 رغبـة ويؾبـل كػسـف، بفـا لقزكـل ، وقػـة خؿسـقـ هـا يؼػ لطقػ،

 ٓ الؼديؿــة الؽتـَب  وأنّ  سـقؿا ٓ البـاب، هـذا يف لؾتـللقػ الـداطقـ

! …ومختصراتفا الؽتب مستؾطػات نويقّدو ، الـاس جّؾ  يؼرأها

 مــا العؼــقل وشــاب ، العزمــات وتراجعــت الفؿــؿ، ضــعػت فؾؼــد

 ..!وكؽقص خؾؾ أو ، وقصقر تعثر مـ شابفا،

 ، الغربقـة الػؽرية الفجؿات جراء مـ الـػقس بعُض  تغقرت ولؼد

 ديـفؿ مصادر طـ وتباطدوا اإلسالمل، الحضاري إلفامفؿ وجػ
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 من مجاليات السري النبوية

ــع ، ــاريخفؿ وروائ ــد ت ــذكر ســقؿا ٓ ، الؿجق  والســـة والســقرة، ال

 الؼؾـؿُ  قررَ  ، ضؿائركا وكققظَ  وطقـا، مـ كجددَ  وحتك..! والؿسقرة

 كحقها، يتجفقن شباَبـا لعؾ السقرة، جؿالقات مـ شلء يف الؽتابة

 ، مـتثــرة ودرر مختصــرة،  كـــقز وهــل ســقؿا ٓ ، درَســفا ويعــقن

 ، اففاأهـد تحؼـَؼ  حتـك ، اإلسـفاب مـ وتؿـعت باإليجاز، ُققدت

ــرة أســؿاء أســفؿت وقــدمرامقفا، وتصــقَب   الســقرة خدمــة يف كثق

 جفـقد ولؽـفـا - الؿتجـددة لروطتفـا حؼفـا يقفقها وَلـ - الـبقية

 دروٌس  الؿباركـة بالدكـا ويف ، اإلسـالمل العالؿ أقطار يف مشؽقرة

 تبزغ لعؾفا ، الػسقحة السقرة سقاقات يف متػؼفة ومقاطظ مختؾػة،

 ..الـاس يـتػع حتك ، والؽتروكقا ورقًقا وتطبع ، أفاق فتعؿ

 ... الؿقفؼ واهلل
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 من مجاليات السري النبوية

  نونُب وهارً األخالم /1

 

 الحقاة ومستقدعُ   ، الؿقرقة الخصبة ورياضفا لفا، ومجتؿعٌ 

 ، أكقار وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك فعالف بحقث ، الرائعة آجتؿاطقة

 وجعؾـل )…وخدمتفؿ الـاس كػع ومسالؽف ، مضقئة وأققالف

 اهلل رضل خديجة الؿممـقـ أم وصػتف كؿا.  ( كـت أيـؿا مباركًا

 اهللُ  ُيْخِزيَؽ  َٓ  َفَقاهللِ  ) : الرائع العذب بؼقلفا الصحقحقـ يف طـفا

ِحَؿ، َلَتِصُؾ  إِك َؽ  َواهللِ  َأَبًدا،  ، الَْؽؾ   َوَتْحِؿُؾ  الَْحِديَث، َوَتْصُدُق  الر 

ْقَػ،ال َوَتْؼرِي اْلَؿْعُدوَم، َوَتْؽِسُب  ـُ  ض   .( اْلَحؼ   َكَقائِِب  َطَؾك َوُتِعق

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 فـال قفر، أو مذلةٍ  محّؾ  يف تقضعَ  لـ رابح، مقفٌؼ  صبعؽ مـ فلكَت 

  مطعؿًا ، أهؾف يف لؾؿال باذًٓ  لؾػؼراء، معقـًا ، صدوقا وصقٓ تزال
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 من مجاليات السري النبوية

 السـالمة، ظــةم ذلـؽ ومثـؾ.. الحقـاةِ  كقائـب يف ُمجقًرا ، لؾضقػان

 . تعالك اهلل مـ والحػظ

 لـف سـؾؿت والسـالمة، الطقب هذا بؿثؾ أخالُقف كاكت ومـ 

 السـعداء مــازَل  وبقأه وباليا، مصارع مـ اهلل وطافاه حقاتف،

 طباس ابـ وصقة يف وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك قال وقد ، الـاجقـ

 هــذه بؿثــؾ حِػظــف فَؿـــ ( يحػظــؽ اهلل احػــظِ  ) : الذهبقــة

ـَ  ، أداب  فــاهللُ  ) وصــاكف اهلل وفؼــف ، ودكقــاه ديـــف يف وأحســ

 . يقسػ سقرة.  الراحؿقـ( أرحؿُ  وهق ، حافًظا خقر
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 من مجاليات السري النبوية

 التواضع اخلدوي  /2
 

 والؿجؾس ، الؿرمقق ومقضِعف ، العالقة مؽاكتف مـ يـزُل 

 أو ، الػسقح التقاضع خؾَؼ  ويـشر الجؿ، التقاضعَ  لقعؾ ؿَ  الَؿفقب،

 بذل مع تتقاضع بحقث الخدمل، التقاضعب يـعت أن يصؾح ما

 طـف: اهلل رضل أكس قال..! خصؾة وزيادة كعؿة، وإسداء خدمة،

ََمةُ  َكاَكِت " ْٕ ـْ  ا  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  بِقَدِ  َلَتْلُخُذ  اْلَؿِديـَةِ  َأْهؾِ  إَِماءِ  ِم

 . بخاريال رواه.  " َشاَءْت  َحْقُث  بِفِ  َفَتـَْطِؾُؼ  َوَسؾ َؿ، َطَؾْقفِ 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
 

  ٓمرأة يػرغُ  كقػ ، والسالم الصالةُ  طؾقف مؽاكتف مثؾ يف رجٌؾ 

 كـذلؽ، ديـَـف أن لـقٓ..  أطؿالـف ويتـرك ، إصراف مـ غريبة

 طــقن يف العبــد كــان مــا العبــد طــقن يف واهلل ورحؿــة، تقاضــع

 .أخقف
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 من مجاليات السري النبوية

 أمـقر ربؿـا..  الزمـان ذلـؽ يف الجـقاري حاجة ستؽقنُ  وماذا 

ــف ، بســقطة ــف اســتجاب ولؽـ ــادر والســالم، الصــالة طؾق  يف وب

 طؾـك الُؿغؾؼـقن أولئـؽ فـليـ.. وخدمة تقاضًعا معفا الؿضل

 تقاضعْ ..  ، كشروا إخالق وٓ خدمقا، اإلسالم ٓ ، أكػسفؿ

ـْ  .. رفقـعُ  وهـق الؿـاء صـػحات طؾك.. لـاضرٍ  َٓح  كالـجؿِ  تؽ

ــُؽ  وٓ ــدّخان ت ــعُ  كال ــف يرف ــك.. كػس ــات إل ــقّ  صبؼ ــق الج  وه

 . الؿستعان واهلل …وضقعُ 
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 من مجاليات السري النبوية

 الرتفُل باجلاهن  /3
 

 وجفؽ فؽقَػ ..  صباك يف إيامِ  مـ يقًما أخطلت أكَؽ  تذكر هؾ

 قصًصا حؽك بعُضفؿ..  الؿدرسة يف معؾؿؽ أو ، البقت يف والدك

 بعُض  تبّدى لق الؿمسِػ  ومـ..  والعؼاب التلكقب يف ملساوية

 وقد طؾقف، لحؿؾـا مـاسبة أو صالة، أو مجؾسٍ  يف طؾقـا الجفؾة

ـْ  اهلل، لؿحارم بالغضب كغؾ ػفا  ومعؾؿ  ، كادر مرٍب  هـا ولؽ

  بالجاهؾ ورفؼ ، الؿخطئ مع وتؾطػ ، الؿشؽؾة احتقى لطقػ،

 ..! وأحسـف وأهداه تعؾقؿ بلصقِب  وطؾؿف

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

  ـِ  ُمَعاِوَيةَ  يؼقُل َؾِؿل   َحَؽؿِ الْ  ْب  ُأَصؾ ل َأَكا َبْقـَا : طـف اهلل رضل الس 

ـَ  َرُجٌؾ  َطَطَس  إِذْ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ   اْلَؼْقِم، ِم

 َوا : َفُؼْؾــُت . بَِلْبَصــاِرِهؿْ  اْلَؼــْقمُ  َفَرَمــاكِل اهللُ، َيْرَحُؿــَؽ  : َفُؼْؾــُت 



 

-19- 

 

 من مجاليات السري النبوية

َقاْه، ُثْؽَؾ   بَِلْيـِديِفؿْ  َيْضـرُِبقنَ  َفَجَعُؾـقا إَِلل   َتـُْظُرونَ  َشْلُكُؽؿْ  َما ُأم 

ا َأْفَخاِذِهْؿ، َطَؾك ُتقَكـِل، َرَأْيُتُفؿْ  َفَؾؿ  ل ُيَصـؿ  ، َلؽِــ  ـا َسـَؽت   َفَؾؿ 

ـل، ُهـقَ  َفبِـَلبِل َوَسـؾ َؿ، َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َصؾ ك  َمـا َوُأم 

َٓ  َقْبَؾفُ  ًؿاُمَعؾ   َرَأْيُت  ـَ  َبْعَدهُ  َو  َكَفَركِل َما َفَقاهللِ  ِمـُْف، َتْعِؾقًؿا َأْحَس

 َٓ َٓ  َضــَرَبـِل َو ــاَلةَ  َهــِذهِ  إِن   " : َقــاَل . َشــَتَؿـِل َو  َيْصــُؾُح  َٓ  الص 

ـْ  َشْلءٌ  فِقَفا َؿا ،الـ اسِ  َكاَلمِ  ِم  َوقِـَراَءةُ  َوالت ْؽبِقـرُ  الت ْسبِقُح  ُهقَ  إِك 

 . " ْلُؼْرآنِ ا

  ْـَ  هـا ها مـ فتعؾؿ  وصريؼـة ، الــاس احتقاء وفـ الخؾؼ، ُحس

 إمــقر ومعالجــة والرحؿــة، الرفــؼ وفضــؾ الجفــال، تعؾــقؿ

 فؼــفَ  غؾــَب  ولؽـــف الصــالة، شــلن وطظــؿ ، أحســـ هــل بــالتل

 .. الصالة فؼفِ  طؾك الدطقة
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 من مجاليات السري النبوية

فُؼ   رفقَؼا اتخذَت  ما ألطُػ  الر 

 شػقؼا تؽقنَ  أن ضـ ؽ ويسقءُ  **

 والتحؼقؼا فقف التعؿَؼ  ودعِ  ** وأهِؾف الزمانِ  ِمـ الؿجازَ  فُخذِ 

 .أطؾؿ تعالك واهلل
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 من مجاليات السري النبوية

 حموُر الشخصية  /4
 

 تركَ  الـاس، طـد وواجفتفا ، وجقهرها الشخصقة محقرُ  يظؾ  

 وتسقء ، إخالق ُتذهُب  التل آكػعآت وهجرَ  الغضب،

 لِؾـ بِل   َقاَل  َرُجاًل  َأن   الصحقح يف جاء ، جرائفا مـ الؿسالؽ

دَ . " َتْغَضْب  َٓ  " : َقاَل  ؟ َأْوِصـِل : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك  َفَرد 

 ." َتْغَضْب  َٓ  " : َقاَل  ِمَراًرا،

 واخشقشــت خؾُؼـؽ، واستشــع ، مـظـرك ساء غضبَت  وإذا 

 يصــبرون وٓ ، الـــاس يطقؼفــا ٓ حالــة يف وصــرَت  مقاقػــؽ،

 ســئؾ وقـد..! الؾجــقج بالَغضـقب وطرفــت تفا،تصـرفا طؾـك

 يف الخؾــؼ حســـ لـــا اختصــر اهللُ: رحؿــف الؿبــارك ابـــ اإلمــامُ 

  ." الغضب ترك ":فؼال كؾؿة
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 من مجاليات السري النبوية

 ققلــف: يف وســؾؿ طؾقــف اهلل صــؾك جؿــعَ  : العؾؿــاء قــال " ٓ 

 إلــك يــمول الغضــب ٕن وأخــرة: الــدكقا خقــر " تغضــب

 آل وربؿـا  ، لؿقدةا واكعدام ، والحؾؿ الرفؼ وحرمان التؼاصع

ــف الؿغضــقَب  يــمذي أن إلــك  الــديـ، مـــ ذلــؽ فقـــتؼص طؾق

 يف طـّد  ولـذلؽ ، الـػقس ويشحـ ، والسؽقن الخؾؼ ويذيب

 الشـديُد  لـقس :) بؼقلـف الؽامـؾ الػاضؾ الرجؾ آخر، حديث

 يؿؾـُؽ  الـذي الشـديُد  إكؿـا ، -الـاس يصرع الذي -بالصرطة

 . والسالم . ( الغضب طـد كػُسف
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 من مجاليات السري النبوية

 الٌبهار األوليا /5
 

 ، أخالقـــف مــــ فـــاكبفرت الطريـــؼ يف الؿـعزلـــةُ  الؿـــرأةُ  شـــاهدتف

 ، الخقؿـة أرجـاء مـألت قـد وبركتـف سقؿا ٓ ، شؿائؾف واستطابت

 قريش فتك جاءها لؼد ، والضراء البلساء واكزاحت السخاء، وطؿّ 

 ، إمـقاُل  لـف ُرصـدت والـدي الؿقطقد، والـبل الذكر، الؿسؿقعُ 

 ..!وطجائبف ػضائؾفب الـاس وتحدث

 والذي الخزاطقة، معبد أم وصػ فقف إوصاف أصقِب  ومـ 

 رجـال رأيُت  ".كادرة جؿالقةً  ولقحةً  ، أولًقا اكبفاًرا فقف يحؾؿ

 ُثْجؾـة، َتعبـف لـؿ الخؾؼ، حسـ القجف، أبؾَج  القضاءة، ضاهرَ 

 الققـار، طـاله صـؿت إذا…قسقؿ وسقؿ صؾعة، بف تزرِ  ولؿ

 بعقــد، مـــ وأبفــاهؿ الـــاس أجــؾ   البفــاء، طــاله تؽؾــؿ وإن
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 من مجاليات السري النبوية

 كـزر، ٓ فضـؾ، الؿـطـؼ، حؾـق قريـب، مـ وأحاله وأحسـف

 إلــك "…يتحــدرن ُكظؿـــ خــرزات مـطؼــف كــلن هــذر، وٓ

 . الؿعروفآِخرِ 

 ــؾ ــا فتلم ــابًرا وصــػا هـ ــزول ســاطة يف ط ــافر، ك ــػ الؿس  وكق

 وقد ، الـبقية إوصاف أحسـ مـ كالًما وقالت فقف، أبدطت

ــا ــؽ حؿؾف ــزول ذل ــالل الـ ــارك الجؿ ــك الؿب ــان طؾ ــف اإليؿ  ب

ــف، والتصــديؼ ــد بدطقت ــرَ  رأت فؼ ــف يف الخق ــف، ققل  ويف وطؿؾ

ـــ فتعؾؿــقا وتصــرفاتف، شــؽؾف  صــدوُركؿ لتـشــرَح  ســقرتف م

 خؾـؼ لعؾـك وإكـؽ ) … صـػاُتؽؿ وتطقـَب  إيؿاُكؽؿ، ويؽؿؾ

 . الؼؾؿ سقرة ( طظقؿ
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 من مجاليات السري النبوية

 وداعبُة الصغار /6

 

 سؾقان فقف العذب، ؿزاحال مـ كقعٌ  ومالصػُتفؿ الصغار مداطبةُ 

 وإكابر الؼدوات تػصؾ قد التل لؾـؿطقة وكسر ولؽ، لفؿ

 هذه وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك كسر ولذلؽ الـاس، واقع طـ

 يف والتقاضع الجؿال مـ شؽاًل  وكفَج  التصقر، وذلؽ الؼاطدة،

 َرُسقُل  َكانَ  ": طـف اهلل رضل أكس يؼقل..!  بالصبقان العالقة

ـَ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  هللُ ا َصؾ ك اهللِ   ُيَؼاُل  َأٌخ  لِل َوَكانَ  ُخُؾًؼا، الـ اسِ  َأْحَس

 َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َجاءَ  إَِذا َفَؽانَ  : َقاَل  َفطِقًؿا، َكانَ  ُطَؿْقرٍ، َأُبق : َلفُ 

َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ   : اَل قَ . " الـ َغْقرُ  َفَعَؾ  َما ُطَؿْقرٍ  َأَبا " : َقاَل  َفَرآهُ  َوَسؾ 

 ." بِفِ  َيْؾَعُب  َفَؽانَ 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 من مجاليات السري النبوية

 ومشاركتفؿ ، الصغار لؿستقى وتقاضع ، طجقب لطٌػ  وهـا  

 فؽـان حزيـًـا، فـرآه مـات الطائر إن حتك ، وألعابفؿ هؿقمفؿ

 ..( الـُغقر فعؾ ما ) ويسللف يعقد

 ومــ إصػـال تؽـقـة وجقازُ  الؼدوات تـزُل  : الحديث ويف ٓ 

 إثؿا لقس فقؿا الؿزاح وجقاز ، الؽذب مـ لقس وأكف ، لف ولد

 الصــبل لعــب وجــقاز ، الؿســؿقات بعــض تصــغقر وجــقازُ  ،

 وجـقازُ  ، ذلـؽ مــ إيـاه الـقلل وتؿؽـقـ ، وتربقتـف بالعصػقر

 الصـــبقان ومالصػـــة ، ُكؾػـــة بـــال الحســــ بـــالؽالم الســـجع

 مــ طؾقـف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل كان ما وبقان ، وتلكقسفؿ

 . الؿقفؼ واهلل ، والتقاضع الشؿائؾ وكرم ، الخؾؼ حسـ
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 من مجاليات السري النبوية

  تعظيُي املهَ /7
 

 طؾك اكعزل قد ، لف يمبف ٓ ضعقٌػ  البعقدة الجفة يف هـالَؽ  ربؿا

 وإن الجؿقع، يرجقها بؿفـة يؼقمُ  ولؽـف بعؿؾف، ومشغقل حالف،

 ٕخالقفؿ الـاس ُيعظ ؿَ  أن والقاجُب ..! شلكف يعظؿقا لؿ

 مـ وكؿ..! ومـاصبفؿ ٕشؽالفؿ ولقس ، الـافعة ـفؿولؿف

 يلتل ما لعظؿ اهلل طـد طظقؿ وهق الـاس، طـد متضعػ ضعقػ

 رسقل زمان الؿسجد تؽـس كاكت التل الؿرأة ذلؽ ومـ ويصـع،

 رضل ُهَرْيَرةَ  َأبِق قال. طؾقفا يصؾل قبرها إلك وذهب فؿاتت اهلل،

 َفَػَؼَدَها َشابًّا، َأوْ  اْلَؿْسِجَد، َتُؼؿ   َكْت َكا َسْقَداءَ  اْمَرَأةً  إنّ  ، طـف اهلل

 : َفَؼاُلقا َطـُْف، َأوْ  َطـَْفا، َفَسَلَل  َوَسؾ َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل 

ُروا َفَؽَلك ُفؿْ  : َقاَل . " آَذْكُتُؿقكِل ُكـُْتؿْ  َأَفاَل  " : َقاَل . َماَت   َأْمَرَها، َصغ 

 َقاَل  ُثؿ   َطَؾْقَفا، َفَصؾ ك َفَدل قُه،. " َقْبرِهِ  َطَؾك ُدل قكِل " : َؼاَل فَ  َأْمَرُه، َأوْ 
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 من مجاليات السري النبوية

 َوَجؾ   َطز   اهللَ  َوإِن   َأْهِؾَفا، َطَؾك ُضْؾَؿةً  َمْؿُؾقَءةٌ  اْلُؼُبقرَ  َهِذهِ  إِن   " :

ُرَها  . الصحقحقـ يف كؿا. " َطَؾْقِفؿْ  بَِصاَلتِل َلُفؿْ  ُيـَق 

 ـــ**ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــاّل ــاس تؼ ــا الـ ــا أمره ــة ٕكف ـــ ،،ولقســت مســجد خادم  م

ــديـفا، وحســـ بصــدقفا طرففــا اهلل ولؽـــ ، الؿشــفقريـ  ت

ــؾ ــذي الصــالح وبالعؿ ــت ال ــف كاك ــةً  تؼدم ــاس خدم ..! لؾـ

ــؿَ  ثــؿ ومـــ.  إوســاخ مـــ وتـظػــف ، الؿســجد تؽـــس  طظ 

ــف اهللُ  صــاى شــلكفا ــك وذهــب وســّؾؿ طؾق  ةلؾصــال قبرهــا إل

 ..طؾقفا

 وتػؼـد طــفؿ، والسـماُل  الػؼـراء، أولئـؽ تعظـقؿُ  الؼصـة: ويف 

ـــد ـــق ٕصـــحابف الؼائ ـــت ول ـــت مؽـــاكفؿ، قّؾ  أكســـاُبفؿ وهاك

 الصـالة وجقاز ، بلمتف وشػؼتف اهلل رسقل وتقاضع ومفامفؿ،

 .أطؾؿ تعالك واهلل الجـازة، فاتتف لؿـ الؼبر طـد



 

-29- 

 

 من مجاليات السري النبوية

  وبادرُة الكائد /8
 

 مـصًبا وٓ ، فاخًرا لباًسا وٓ ، فخؿا كرسًقا الؼقادةُ  لقست

.. جادةٌ  ومبادرة طالقة، وهؿة صادق، طؿؾ ولؽـفا مرمققا،

 الؼقادية، مسقرتف يف وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك تؼصده الذي وهق

ـْ  الصحقحقـ يف جاء وأطظَؿا، الصػات أصقَب  لـا وورث  َط

 َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  كَصؾ   الـ بِل   َكانَ  : َقاَل  َطـْفُ  اهللُ  َرِضلَ  َأَكسٍ 

ـَ   َلْقَؾًة، اْلَؿِديـَةِ  َأْهُؾ  َفِزعَ  َوَلَؼْد  الـ اِس، َوَأْشَجعَ  الـ اِس، َأْحَس

ْقِت، َكْحقَ  َفَخَرُجقا  َوَسؾ َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َفاْسَتْؼَبَؾُفؿُ  الص 

َبِل سٍ َفرَ  َطَؾك َوُهقَ  اْلَخَبَر، اْسَتْبَرأَ  َوَقدِ   َوفِل ُطْرٍي، َصْؾَحةَ  ِٕ

ْقُػ  ُطـُِؼفِ   " َقاَل  ُثؿ  . " ُتَراُطقا َلؿْ  ، ُتَراُطقا َلؿْ  " : َيُؼقُل  َوُهقَ . الس 

فُ  " : َقاَل  َأوْ . " َبْحًرا َوَجْدَكاهُ   كان وقد الػرس يؼصد. " َلَبْحرٌ  إِك 

 ..!بطقًئا

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 من مجاليات السري النبوية

 وطـرف الــاس، وصؿـلن ، الصـقت إلـك وأسرطفؿ أولفؿ قام 

 والحــزم ، الصـحقحة الؼقـادة تعؾــؿ يف كـاف وهـذا ، الؿصـدر

 رسـقل أخالق هل وهؽذا..!  السريعة والؿبادرة ، الؿطؾقب

 . والسالم الصالة طؾقف اهلل

 ـــا وزد ـــة شـــجاطتف هـ ـــذة وطصـــامقتف ، الؿتـاهق  وطـــدم ، الػ

ــتعاكتف ــأخريـ اس ــالؿققػ ، ب ــتقجب ف ــرطةً  يس ــة س  ، حثقث

 الصـالة طؾقـف فعؾـف الـذي وهـق ، ذاتًقا وققاًما ، مبؽًرا واكطالًقا

 وفقـــف.  مــــف والتفـــقيـ الخطـــر معرفـــة واســـتطاع والســـالم،

 وكــؾ الخــقف بــزوال وتبشــقرهؿ ، الـــاس صؿلكــة اســتحباب

 ..! والسالم.  ومؼدماتف أسبابف
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 من مجاليات السري النبوية

  التيضري والزمحة /9
 

 الرثة، وهقئتف ، الؼاسقة بجػاوتف السحقؼة البادية مـ يُطؾ  

 الؿـقر الؿسجد فقدخؾ ، والغرابة الشدة يف الؿقغؾ وكالمف

 فقصرخ ، الشـقع حدثف فقف ويحدث والـسؿات، بالذكر

.. دطقه.. والسالم الصالة طؾقف الؿختار بف ويؾطػ الـاس،

 ..!دطقه

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 والصػاء الطفارة حقث الؿسجد يف البائؾ إطرابل قصة كعؿ 

 أكــٌس  قــال..! كؾــف ذلــؽ يعــل ٓ ولؽـــف والؼدســقة، والتعظــقؿ

ـُ  َبْقـََؿا : طـف اهلل رضل  َصـؾ ك اهللِ  َرُسـقلِ  َمـعَ  اْلَؿْسـِجدِ  فِل َكْح

، َجاءَ  إِذْ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ   َفَؼـاَل  اْلَؿْسـِجِد، فِل َيُبقُل  َفَؼامَ  َأْطَرابِلٌّ
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 من مجاليات السري النبوية

 َقـاَل  : َقـاَل . َمـفْ  َمفْ  : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  قلِ َرُس  َأْصَحاُب 

ــقُل  ــؾ ك اهللِ  َرُس ــفِ  اهللُ  َص ــؾ ؿَ  َطَؾْق ــقهُ  َٓ  " : َوَس ــقهُ  ، ُتْزِرُم . " َدُط

 َدَطاُه، َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقَل  إِن   ُثؿ   َباَل، َحت ك َفَتَرُكقهُ 

ـْ  لَِشْلءٍ  َتْصُؾُح  َٓ  اْلَؿَساِجَد  َهِذهِ  إِن   : َلفُ  اَل َفؼَ  َٓ  اْلَبْقلِ  َهَذا ِم  َو

َؿا اْلَؼَذِر، اَلةِ  َوَجؾ   َطز   اهللِ  لِِذْكرِ  ِهلَ  إِك   َأوْ  اْلُؼْرآِن، َوقَِراَءةِ  َوالص 

 َرُجـاًل  َفـَلَمرَ  : َقـاَل  : َوَسـؾ ؿَ  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َقاَل  َكَؿا

ـَ  ـْ  بَِدْلقٍ  َفَجاءَ  اْلَؼْقِم، ِم  .َطَؾْقفِ  َفَشـ فُ  َماٍء، ِم

 اهلل رســقل أن إٓ ، الصــحابة وســخط الؿققــػ شــدة وبــرغؿ 

 ٕن ، أحســ هـل بالتل وطؾ ؿف وغربتف، جفؾف ورحؿ بف لطػ

 لؾصـحابة: وقـال ، الرجـؾ ويـػر الؼذر، سققسعُ  مباشرة كفره

َؿا ، ُتؿْ ُبِعْثـ )َفنِك  ـَ ـرِي ـَ  ُتْبَعُثـقا َوَلـؿْ  ُمَقس  ـرِي  يؿؾـؽ ولـؿ  .( ُمَعس 
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 من مجاليات السري النبوية

ــف الرجــُؾ   مققػــف ســجؾ أن الؾطقػــة الؿعامؾــة هــذه بعــد كػَس

ــف الـػســل َٓ  : الخــاص وتقققع ــًدا، َو ــل َوُمَحؿ 
ــؿ  اْرَحْؿـِ ُف الؾ 

َلَؼـْد  "َؿ : َتْرَحْؿ َمَعـَا َأَحـًدا. َفَؼـاَل الـ بِـل  َصـؾ ك اهللُ َطَؾْقـِف َوَسـؾ  

ْرَت َواِسًعا  . أي ضقؼتفا وهـل واسـعة، ويف ذلـؽ بقـان "َتَحج 

 لُحسـ التعامؾ الرحقؿ، والصػح الجؿقؾ. واهلل الؿقفؼ .
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 من مجاليات السري النبوية

 التواصن اجلرياٌي /11
 

 متالصؼقـ، جقران مع اكسقاًبا يـساُب  مشرق، أخقي تقاصٌؾ 

 اياكسج فقف تـفؿر ، جؿاطة مسجد أو ، واحد حلٌّ  بفؿ جؿعؽ

، بال طؾقفؿ فتجقدُ  العطرة، ـّ  يعؿ حتك اغترار، بال وتؽرمفؿ م

 رياضًا أو مزهرة، ُسرجًا آ فقف ترى فال صػاتـا، كؾ يف الخقرُ 

 ..! والؿعروف بالفدية الجقار ُحسـ هق ذلؽ..!  مؼؿرة

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

  ِطؾـك فتطبقؼـ يف واكطؾـؼ الؾحظـة، هـذه العؿؾـل الدرَس  وخذ 

ـْ ..  مبفج رائٍؼ  وجف  َرُسقُل  َقاَل  : َقاَل  طـف اهلل رضل َذر   َأبِل َط

، َأَبا َيا " : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ   َفـَلْكثِرْ  َمَرَقـةً  َصَبْخَت  إَِذا َذر 

 ." ِجقَراَكَؽ  َوَتَعاَهْد  َماَءَها،
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 من مجاليات السري النبوية

 تؼـدير،و ومـقدة ، وإحسـان وكـرم ، وجقار صؾةٌ  التعاهد ويف 

 جارك يف واحػظ تصـع، بؿا تتحدث وٓ..!  واجتؿاع ورحؿ

ــف طرضــف ــف وأهؾ ــف، وحاجت ــقِت  فػــل وضرف  ويف ، أســرارٌ  البق

 ( جـاره فؾقؽرم :)قال الصحقحقـ ويف ، وآداب إخاء إحقاء

 .( جاره يمذ فال ) وقال

 وهــق ، وصقابــة خقـرٌ  التؾطــػ مــع الؿضـاطػ الؿــرق مـاء ويف 

 مؽان، كؾ يف يجؾجؾ فاخر، شلء وأ فارهة، هدية مـ أجدى

 . الؿستعان واهلل جقار، حؼ أو حرمة مراطاة دون
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 من مجاليات السري النبوية

 االتكاُء األصغز /11
 

 قد الؿؼؾ، وجفُد  الطرف، ومفشقمةُ  ، كصػقـ مشؼققةٌ 

 تشػل أو ، كػًسا تشبعُ  وٓ..  ومؽاكفا كقاكفا طـ اكػصؾت

 صّؾك لقا.. الـار مـ الـجاة يف سبًبا تؽقن قد ذلؽ ومع ، غؾقال

 رواية ويف. ( تؿرة بشؼ ولق الـارَ  اتؼقا ) : وسؾؿ طؾقف اهللُ 

 فنكفا تؿرة: بشؼ ولق الـار، مـ استتري طائشة، يا :) الؿسـد

 .( الشبعان مـ مسدها الجائع مـ تسد  

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 لؼؿـةً  ووضعفا بفا، التػضؾ مـ يؿـعؽ ٓ طقـؽ يف وصغُرها 

 ويســر بفــا، يػــرح مـــ الـــاس فػــل ، محتــاج أو ئعجــا فــؿ يف
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 من مجاليات السري النبوية

 ، أثرهـا تعطـل الؿسـغبات أيـام ويف ، والتسامح البذل لُحسـ

 .شقًئا الؿعروف مـ تحؼرن وٓ.  امتدادها وتبارك

 العؿؾ وأن ، يسقًرا كزًرا كان ولق ، العطاء طؾك تربقةٌ  ذلؽ ويف 

 ، وصـاحبف زماكـف حاجة أو ، صاحبف لصدق اهللُ  يباركف القسقر

 بـصـػ ولق وصدها فقفا، التػؽقر ودوام الـار تقّقل ووجقب

ـّ  ، مبذولــة تؿــر صـــاديَؼ  تســتطقعُ  قــد أكــؽ مــع التؿــرة،  ولؽــ

ــره يف طظــقؿ اإلســالم ــؾ   حجــةَ  ولقؼطــعَ  ، وتشــريعاتف أوام  ك

 . الؿقفؼ واهلل ، ومسقف معتذر
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 من مجاليات السري النبوية

  لطُف احلياة الشوجية /12
 

 يؿارس  الشغؾ، كثقرِ  َمفقب، برجؾٍ  تسؿع حقـؿا تـدهُش  قد

..! وتخػقػا ترويحًا طؾقفؿ، إكَس  ويدخؾ ، أهؾف مع الؾطَػ 

 إكس، ورياُض  ، الجؿال مرتعُ  وهل الزوجقةُ  تؽـ فؾؿ

 الؿرأة فتحرمُ  ، الصارمة الجدية أو ، الؿطؾؼ لؾحزم مقضعا

 هـا ولذلؽ أحقاكًا، الؿزاح متعةَ  أو ، الحقاة لذائذ الؿسؽقـة

ـْ  : الحديث يف جاء.. الحسـة عشرةال دروسِ  مـ درس  َط

َفا َطـَْفا، اهللُ  َرِضلَ  َطائَِشةَ   َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َمعَ  َكاَكْت  َأك 

، َطَؾك َفَسَبْؼُتفُ  َفَساَبْؼُتُف، : َقاَلْت . َسَػرٍ  فِل َوَسؾ ؿَ  ا ِرْجَؾل   َفَؾؿ 

ْبَؼةِ  بِتِْؾِؽ  َهِذهِ  " : َفَؼاَل  َفَسَبَؼـِل، َساَبْؼُتفُ  الؾ ْحؿَ  َحَؿْؾُت   ." الس 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 من مجاليات السري النبوية

 كـان الؿفـام، والؿتعدد الؽبقر، والؿربل العظقؿ الـبل وهذا 

 فؽـانَ  ، طؾـقفؿ السـرور وجؾـب ، أهؾـف ٓيــاس وقـت لديف

 رد السؿـة مع ثؿ ، الشباب ايام فسبؼقه ، أحقاكًا أهؾف يسابؼ

 الؾطـػ هـذا بؿثـؾ سـؿعت هؾ باهلل..  ابؼةالس الفزيؿة لفؿ

 .. الزوجقة العالقة يف والجؿال

 فـلمرهؿ ركٌب  ومعف ، أسػاره بعض يف كان ذلؽ أن ويروى 

 ولؽــف الحـالتقـ، كؾتـا يف ققتـف وُيعؾـؿُ  تسـابؼا، ثؿ ، بالتؼدم

 ويــقم لـؽ فقــقمٌ  ، الحقـاة معفــؿ ويـراوح ، أهؾــف مـع يتبسـط

 . والسالم ، العشرة ابوُتستط ، الحقاة تدوم حتك طؾقؽ،
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 من مجاليات السري النبوية

  الضخاء الدٌيوي /13
 

 ولؽـ ، البشر صػات غالَب  يحؿؾ إكساًكا أن يتققعُ  كان مـ

 الؿتؿددة الباذخة والثرواُت  ، يسحره ٓ الؿتبختر الػاتـ الؿال

 بفا وواسك ، قؾقبا بفا تللػ مقجباتفا حضرت وإذا  تغره، ٓ

 ..! الؿختار الـبل اهلل رسقل ذلؽؿ فئات بفا وثبت ، أرواحا

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

  ْـ  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصـؾ ك الـ بِـل   َسـَلَل  َرُجـاًل  َأن   طــف اهلل رضـل َأَكسٍ  َط

ـَ  َغـًَؿا َوَسؾ ؿَ  ، َبـْق ـِ  َأيْ  : َفَؼـاَل  َقْقَمـفُ  َفـَلَتك إِي ـاُه، َفَلْطَطـاهُ  َجَبَؾـْق

ًدا إِن   َفَقاهللِ  َأْسِؾُؿقا، َقْقِم، . اْلَػْؼـرَ  َيَخاُف  َما َطَطاءً  َلُقْعطِل ُمَحؿ 

ُجُؾ  َكانَ  إِنْ  : َأَكٌس  َفَؼاَل  ٓ   ُيرِيُد  َما َلُقْسِؾؿُ  الر  ْكَقا، إِ  ُيْسِؾؿُ  َفَؿا الد 

ْساَلمُ  َيُؽقنَ  َحت ك ـَ  إَِلْقفِ  َأَحب   اإْلِ ْكَقا ِم  .َطَؾْقَفا َوَما الد 
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 من مجاليات السري النبوية

 الصـالة طؾقـف اسـتثؿره ، الـػقسبـ يعصـػ الذي الؿاُل  ذلؽؿ 

 جـــقًدا وجعِؾفــؿ قؾــقبفؿ، وتــللقػ الـــاس هدايــة يف والســالم

 يـبثـؼ ثـؿ ، والعطايا بالؿال يحتقيفؿ ولذلؽ اهلل، لديـ مممـة

ــان ــقبفؿ يف اإليؿ ــت ، قؾ ــا ويـب ـــًا كباًت ــُت  ، حس ـــ  فقبق  اهلل دي

 ..!وجاه ثروة كؾ مـ أحب   طـدهؿ

 هقان لـا لقبقـ وسؾؿ، طؾقف اهللُ  صّؾك بذلف كادر، سخاءٌ  وهذا 

 وٓ ، ودطقيـة إيؿاكقـة لؿؽاسب يعدها وأكف كاضره، يف الدكقا

 ٕن..!إكـام يستفقي كبقر، مجد صـاطة أو لذاتف، يدخرها

ــل الؿجــد ــر الحؼقؼ ــؾؿقـ تؽثق ــاعِ  وصـــاطة ، الؿس  يف إتب

 رجــاًل  بــؽ اهلل يفــدي ٕن )فــقاهلل : الحــديث ويف الحــؼ،

 . الؿقفؼ واهلل. ( الـ عؿ ُحْؿر مـ لؽ خقرٌ  واحًدا
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 من مجاليات السري النبوية

 التكزيُب باملثن  /14

 

 ويقرُث  الجسد، ويغسُؾ  الروح، يـعُش  متدفؼ، جارٍ  كـفرٍ 

..!  الخاشع الراغِب  يف فعؾفا الصالةُ  تػعؾ والسعادة، الصػاء

 فائؼ تعؾقؿل أسؾقب يف وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك وّصػ وهؽذا

 وحسـ الصالة فضؾ لفؿ لقؼّرَب  الؿثؾ، هقئة طؾك لصحابتف،

ـْ ..  طاقبتفا ـُ  َوُهقَ  - َجابِرٍ  َط  اهللِ  َرُسقُل  َقاَل  : َقاَل  - اهللِ  َطْبدِ  اْب

َؾَقاِت  َمَثُؾ  " : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك  َكْفرٍ  َكَؿَثؾِ  اْلَخْؿسِ  الص 

 َخْؿَس  َيْقمٍ  ُكؾ   ِمـْفُ  َيْغَتِسُؾ  َأَحِدُكؿْ  َباِب  َطَؾك َغْؿرٍ  َجارٍ 

اٍت  ـُ  َقاَل  : َقاَل . "َمر  ـَ  َذلَِؽ  ُيْبِؼل َوَما : اْلَحَس َرنِ  ِم  رواه.  الد 

 . الصحقح يف مسؾؿ

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 من مجاليات السري النبوية

 لؾســقئات َمؽػــرةٌ  وأكفــا الصــالة لشــلن طظــقؿٌ  تؿثقــٌؾ  وهــذا ، 

 . والباصـ الظاهر يف خالص وتـظقػ الذكقب، مـ ومطفرة

 لفـا الؼـائؿ وأنّ  بفـا، والعـاية لؾصالة تشقيؼل أسؾقٌب  وهق 

 وتشـرُح  ، آفـة كـؾ مــ تـظػـف ، الغزيـر الـفر مـ كالؿغتسؾ

 الؿاء، بػعؾ جسؿف يـظُػ  وكؿا..!  جسؿف وتـشطُ  صدره،

 بلكقار تزهر التل.  الؿزيـة الطقبة الصالة بػعؾ روحف تـظػ

ــاإلخالص وتصــبغُ  الســــ، ــع ، ب ــا وترتػ ــاُت  طـف  الؿخالػ

ـِ  وذات،والشذ  . الؿقفؼ واهلل وفعالفا، وضقئفا بُحس
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 من مجاليات السري النبوية

  املبتضىة الشخصيُة /15
 

 قؿًرا فتضئ بسؿاتف، تبزغ وادطة، بنشراقة بعقد مـ يلسرك

 أولك مـ وُيَحب   ، الساحات ويؿأل ، إطقـ يخطػ متأللئًا،

 الداطقةُ  إكف! … الجفات كؾ يف رائحتف وتشؿ ، الـظرات

ـُ  ، الخؾقق  خطػ يف الؿاهر والصقاد ، تسؿالؿب والؿمم

 مـ مـقالف كحا ومـ والسالم، الصالة طؾقف كالرسقل ، الؼؾقب

 َما "طـف: اهلل رضل البجؾل طبداهلل بـ َجريرُ  يؼقل.. إتباع

َٓ  َأْسَؾْؿُت، ُمـُْذ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َحَجَبـِل ٓ   َرآكِل َو  إِ

ؿَ   ."لَوْجفِ  فِل َتَبس 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 من مجاليات السري النبوية

 ــذه ــامةُ  وه ــل آبتس ــحرُ  ه ــُد  الحــالل، الس  الجــذاب، والبري

  الؼائؾ: قال وكؿا الروح، وطـقان الؿحبة، وطربقن

 رحؾـــف إكـــزال قبـــؾ ضـــقػل ُأضـــاحُؽ 

 

 َجديُب  والؿَحؾ   طـدي وُيخصُب  **

 خصــقُب  يؿالؽــر وجــفُ  ولؽـؿــا ** الِؼَرى يؽثر أن لألضقاف الخصب وما

 

 

  ُؿَؽ  :) حديث وصّح  . ( َصَدَقةٌ  َأِخقَؽ  َوْجفِ  فِل َوَتَبس 

  العبـقس الصؿقت شخصقةُ  الؿؼبقلة الشخصقة هذه وطؽُس 

 أو معضـؾة يف كلكـف ،  ساخـ تـقر مـ خرج كالذي الؿؽػفر،

 هـذا محـرومٌ  وهـق ، بفـدوء تؽؾـؿ لـق وحتـك.  كازلـة بف كزلت

 وجفـف طؾـك وسقرسـؿ اهلل، رسقل هدي طؾك يؽـ لؿ التبسط

 الـذهـ  مشـغقل أو ، مصـاب يف كلكـف والعـزاء، الجػاء لقحةَ 

ــقس وهــذا.. وغــؿ بفــؿّ  ـــ ل  أهــؾ صــػات مـــ وٓ الســـة، م

 . والسالم.. اإليؿان
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 من مجاليات السري النبوية

 وفاء الهزاً  /16
 

 أو السـقات صقُل  تؿُحف لؿ غابر، زمانٍ  يف جؿقٌؾ  لف ُأسديَ 

 فحػظتف ، اةالحق أشغاُل  طؾقف تتراكؿ أو ، الحقادث شدة تخِػف

 صّؾك قال ولذلؽ.. إصقؾة الؿعادنُ  ووطتف الؽبقرة، الـػقُس 

 مـ (2) سـة الؿشركقـ مـ بدر أسرى يف وسؾؿ طؾقف اهللُ 

ـُ  الُؿْطِعؿُ  كانَ  لق :) الفجرة َؿـِل ُثؿ   َحقًّا، َطِدي   ب ءِ  يف َكؾ  َٓ  َهُم

 ٕكف  ، لفؿ تشػع أو فقفؿ كّؾؿف يعـل. ( لف َلَتَرْكُتُفؿْ  الـ ْتـَك:

 مـ مؽة مـعتف وقد الشديدة، الطائػ رحؾة يف اهلل رسقل أجار

 !…بقتف دخؾ حتك وحؿقه وأبـاؤه هق فتسؾح ، الدخقل

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 من مجاليات السري النبوية

 ديــا إذ الؿشرك، مع ولق الجؿقؾ وحػظ القفاء يف درٌس  وهـا 

ــؿ ، والقفــاء الســؿاحة ديـــ  طؾــك بشــدتف الُؿطعــؿُ  يعــرف ول

 ، لؾفاشـؿققـ الؿؼاصعـة صحقػة كؼض يف وأسفؿ ، الؿسؾؿقـ

! … الؿعـروف ذلـؽ والسـالم الصـالة طؾقـف لف حػظ ولذلؽ

 اهللِ  بـقـ العـرُف  ٓيـذهُب  …جقازيف يعدمْ  ٓ الخقرَ  يػعؾِ  مـ

 !…والـاسِ 

 ــا ــتعؾؿُ  وهـ ــاء درس ك ــق القف ــع ول ــف ، خصــقمـا م ــُد  وأك  يقج

 تؾــؽ، الفؿخصــ مـــ يســتػادُ  ، وشــرف كخــقةٍ  ذوو مشــركقنَ 

 الغـؾ، لبسـفؿ قـد مـردة، مشـركقـ مـ إلقـا وأقرب خقر وهؿ

 واهلل …مؽـان كـؾ مــ وصـققتفؿ العـداوة طؾـقفؿ واسـتقلت

 . الؿقفؼ
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 من مجاليات السري النبوية

 العفُو العظيي  /17
 

 مـ وكالقا داره، مـ وأخرجقه بالغة، إساءاٍت  لف أساؤوا

ـَ  يف وقاتؾقه طؾقف، وتآمروا أصحابف،  أضفره ثؿ ، طديدة مقاص

 يف التؼاهؿ ولؿا ، غروَرهؿ وزلزَل  شقكتفؿ، فؽسرَ  ، قفؿطؾ اهلل

 الؿعاقبة طؾك والسؿاحةَ  ، آكتؼام طؾك العػق غّؾب ، مؽة فتِح 

 واكدهش ، شرفف وضفر بذلؽ، طز   وقد ، الـقؾ طؾك والصػح ،

 إٓ بعػق طبداً  اهلل زاد )وما :الؼائؾ وهق ، أخالقف مـ الـاس

  ..( الطؾؼاء فلكتؿ اذهبقا :) رةالسق يف لفؿ ققلف ويروى.  طزا(

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

  ــاقفؿ وفــؽ   ســراحفؿ، فــلصؾَؼ ـّ  ، طت ــ  وســجؾ طؾــقفؿ، وم

 يف يؼقـُد  ، الـظقـر طـديؿ تاريخًقـا مققًػا وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك
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ــارم ــا..!  إخــالق مؽ ــؾ وإكؿ ــؽ يػع ــاُب  ذل ــقس أرب  الـػ

 إٓ تــتؼؿ وٓ الدكقا، طؾك أخرة الدار تغؾ ُب  التل العظقؿة،

 اهلل مراضــل يف وتســعك ، الحظــقة طؾــك الــدطقة وتــمثرُ  ، هلل

 َسق َئةٍ  َوَجَزاءُ  :) تعالك قال ، الؿستعان واهلل مساخطف، ولقس

ْثُؾَفا  َسق َئةٌ  ـْ  م  ـفُ  اهللِ  َطَؾـك َفـَلْجُرهُ  َوَأْصـَؾَح  َطَػا َفَؿ  ُيِحـب   َٓ  إِك 

) ـَ  . شقرىال سقرة الظ الِِؿق

 ــا ــقـ ومؿ ــك يع ــؽ طؾ ــف الصــدر ســالمةُ  ذل ـــ وصفارت ــؾ م  ك

 والترفـع اهلل، فضؾ وطظؿ أخرة الدار إلك والتطؾعُ  إسؼام،

 الؽبـار، بـلخالق التخؾـؼ يف ومجاهـدتفا الـػس حظقظ طؾك

 . الؿقفؼ واهلل ، اإلسالم وشؿائؾ
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 من مجاليات السري النبوية

 جدة املمهوف ـٌ /18
 

 بان ولق ، ًداطد أشغالف طظؿت أو ، شدةً  أحقالف كاكت مفؿا

 يبؼك فنكف ، أصـاًفا الـار بققتف يف تققد ولؿ ، ألقاًكا الػؼر طؾقف

 خقُره غطك الذي والجقاد ، كرائؿف تعددت الذي الؽريؿَ 

 !…والسالم الصالةُ  طؾقف الؿعؿقره

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 ٓ يـرجر َقاَل ..! مؾفقفا ويغقُث  ، صالًبا يخذل وٓ ، سائال يرد 

 َطَؾْقــفِ  اهللُ  َصــؾ ك اهللِ  َرُســقلِ  ِطـْــَد  ُكـ ــا : طـــف اهلل رضــل البجؾــل

 ُمْجَتـابِل ُطـَراٌة، ُحَػاةٌ  َقْقمٌ  َفَجاَءهُ  : َقاَل  الـ َفاِر، َصْدرِ  فِل َوَسؾ ؿَ 

ـُققِف، ُمَتَؼؾ ـِدي اْلَعَبـاءِ  َأوِ  ، الـ َؿارِ  ُتُفؿْ  الس  ـْ  َطـام   َبـْؾ  ُمَضـَر، ِمـ

ـْ  ؿْ ُكؾ فُ  رَ  ُمَضَر، ِم  َوَسـؾ ؿَ  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  َوْجفُ  َفَتَؿع 
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َـ  بِِفؿْ  َرَأى لَِؿا -تغقر أي -  َفـَلَمرَ  َخـَرَج  ُثـؿ   َفـَدَخَؾ، اْلَػاَقـِة، ِم

، ًٓ َن، باَِل َفـا َيـا } " : َفَؼـاَل  َخَطـَب، ُثـؿ   َفَصـؾ ك، َوَأَقـاَم، َفـَلذ   َأي 

ُؼقا الـ اُس  ـْ  َخَؾَؼُؽؿْ  ال ِذي َرب ُؽؿُ  ات   آِخـرِ  إَِلـك { َواِحـَدةٍ  َكْػسٍ  ِم

َيةِ  ْٔ َيـةَ  ، { َرقِقًبـا َطَؾـْقُؽؿْ  َكـانَ  اهللَ  إِن   } ا ْٔ  اْلَحْشـرِ  فِـل ال تِـل َوا

ُؼقا} َمْت  َمـا َكْػـٌس  َوْلَتـُْظـرْ  اهللَ  ات  ُؼـقا لَِغـدٍ  َقـد  َق  { اهللَ  َوات   َتَصـد 

ـْ  ٌؾ َرُج  ـْ  ِديـَـاِرِه، ِم ـْ  ِدْرَهِؿـِف، ِمـ ـْ  َثْقبِـِف، ِمـ ِه، َصـاعِ  ِمـ ـْ  ُبـر   ِمـ

 َرُجـٌؾ  َفَجـاءَ  : َقـاَل . " َتْؿـَرةٍ  بِِشـؼ   َوَلقْ  : َقاَل  َحت ك َتْؿرِِه، َصاعِ 

ـَ  َْكَصارِ  ِم ْٕ ةٍ  ا ـفُ  َكـاَدْت  بُِصر   َطَجـَزْت، َقـْد  َبـْؾ  َطـَْفـا َتْعِجـزُ  َكػ 

اُس  اَبعَ َتتَ  ُثؿ   َقاَل: ـِ  َرَأْيـُت  َحت ـك الــ  ـْ  َكـْقَمْق  َوثَِقـاٍب  َصَعـاٍم، ِمـ

ـُؾ  َوَسـؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  َوْجفَ  َرَأْيُت  َحت ك ـفُ  َيَتَفؾ   َكَلك 

ـْ  " : َوَسـؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َفَؼاَل  ُمْذَهَبةٌ  ـ   َمـ  فِـل َسـ
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ْس  ـْ  َوَأْجرُ  َأْجُرَها َفَؾفُ  َحَسـًَة، ُسـ ةً  اَلمِ اإْلِ ـْ  َبْعـَدهُ  بَِفـا َطِؿـَؾ  َم  ِمـ

ـْ  َيـُْؼَص  َأنْ  َغْقرِ   . ".. َشْلٌء، ُأُجقِرِهؿْ  ِم

 وســعفؿ قــد الـــاس، جــؾ وســع رحقبــًا صــدرا يجــدون ففـــا 

ـــف ـــرهؿ ، بلخالق ـــف وغؿ ـــتـػرَ  ، وتقاضـــعف برحؿت ـــؾ واس  ك

 أمقالــا، زكـاة وأديــا فعؾــا ولـق ، واإلطاكـة لؾغقث الؿجتؿع

 ، والتحـاب القئـام وساد ، الؿساكقـ واختػك ، الػؼراء لؼؾت

 ..!والسالم
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 من مجاليات السري النبوية

  جتذيُز الزمحة /19
 

ةٌ  هل  إلقف، تتعدى لؿـ الخقر سقق طؾك تبعُث  الـػس، يف ِرق 

 ، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل شخصقة يف تجّسدت وقد

 فديـف معف، تعامؾ مـ كؾ وشاهدها تعامالتف، يف وطرفت

 إٓ أرسؾـاك وما )..رحؿة ورسالتف رحؿة وأخالقف ، رحؿة

 صغاًرا بفا وأمركا وحض.  إكبقاء سقرة لؾعالؿقـ( رحؿة

ر طظقؿة، قاطدةً  وضع بؾ ، وأخالًقا ومؿارسةً  ، وكبارا  بفا جذ 

 . ُيرحؿ( ٓ َيرحؿ ٓ مـ فؼال:) ، كتائجفا واستشرف الرحؿةَ 

 ــــ**ـــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـَ  قّبـؾ َوَسـؾ ؿَ  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  أكف وسببف ـَ  اْلَحَسـ  ْبـ

، َْقَرعُ  َوِطـَْدهُ  َطِؾل  ْٕ ـُ  ا َْقَرعُ  َفَؼاَل  َجالًِسا، الت ِؿقِؿل   َحابِسٍ  ْب ْٕ  : ا
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ـَ  َطَشَرةً  لِل إِن    َرُسـقُل  إَِلْقفِ  َفـََظرَ . ًداَأَح  ِمـُْفؿْ  َقب ْؾُت  َما اْلَقَلِد، ِم

 . ذلؽ َقاَل  ُثؿ   َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ 

 والعؿــال إصػــال مــع الرحؿــة، صــقر يف طؿقمــف طؾــك وهــق 

 خصــؾة فقــف اكعــدمت َمـــ فؽــؾ  والبفــائؿ، والػؼــراء والـســاء

 خقراتـف، مـ لف يػتح وٓ اهلل، يرحؿف ٓ أن جزاؤه كان الرحؿة

 ، حقاتـف يف طؾقـف يؼسـق مــ لـف ويؼقض ،  حقائجف ضكتؼ وٓ

 . والسالم. باهلل إٓ ققةَ  وٓ حقل وٓ السبؾ، وجفف يف وتـسّد 
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 الشجاعُة العىمية  /21
 

ًٓ  شجاطُتف تؽـ لؿ  خطًبا وٓ الؿـائر، أطقادَ  تُفز حسـاء أققا

 بفا وتطبعُ  ، تذاع كؾؿاٍت  وٓ ، الؿحافؾ بفا ترتج   طصؿاء

 بؾ..  الشعراء بفا يحتػؾ قصائد أو ، إرجاء تغطل التل اقإور

 بالشجاطة كاصؼا وتطبقؼا ، طؿؾقة مؿارسةً   ، ذلؽ فقق كاكت

 بؼؾٍب  فقتؾؼاها ، الؿـايا وتحاولف ، لؾؿقت يتعرُض  والبسالة،

 ..مطؿئـ شجاع

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 وآيــةُ  ، وثباتــف فشــجاطت يف وســؾؿ طؾقــف اهللُ  صــّؾك كــان هؽــذا 

 غـــزوة ســـقاق يف كزلـــت ، إلســــة طؾـــك الؿشـــتفرة الؼـــدوة

 لؼــد )..الؿديـــة ومحاصــرة ، فقفــا العظــقؿ والــبالء إحــزاب

 والقـقم اهلل يرجق كان لؿـ حسـة أسقة اهلل رسقل يف لؽؿ كان

 وٓ الزكـاة وٓ الصالة يف تـزل فؾؿ . إحزاب سقرة ( أخر
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 كــادرة، شــجاطة غؿــارِ  ويف ، ؿطظــق مشــفدٍ  يف ولؽـفــا الحــج،

 طؾـل يؼقل.  مققػفا مـ وتعؾؿقا ، إلقفا ففؾؿقا متقـ، وثبات

َؼْقـَا ، اْلَؼْقمَ  اْلَؼْقمُ  َوَلِؼلَ  اْلَبْلُس  اْحَؿر   إَِذا كـّا ":طـف اهلل رضل  ات 

ـَ  َككَأدْ  َأَحٌد  ِمـ ا َيُؽقنُ  َفَؿا َوَسؾ َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  بَِرُسقلِ   ِمـ

 .ِمـْفُ  اْلَؼْقمِ 

 العدو، مـ ودكقاً  ، حؼقؼقا وحضقراً  فعالة، مشاركةً  هـا فتؾؼك 

 الؿحؿقل، الؼؾب ِطظؿ طؾك يدل مؿا ، بف أصحابف واستـجاد

 السفام تخشك وٓ بإبطال، تبالل ٓ التل الشجاطة، والـػس

  ققؾ: كؿا

ــر   ــؽ تؿ ــاُل  ب ــك إبط ــةً  كؾؿ  هزيؿ
 

 باسؿُ  كوثغر وضاٌح  ووجفَؽ  **
 

 َوالَؼَقاِدمُ  تحَتفا الَخَقايف َتُؿقُت  ** َضّؿةً  الؼؾِب  طؾك َجـاَحقِفؿْ  َضَؿْؿَت 

 . الؿقفؼ واهلل
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  اجلود املباشز /21
 

 ، العققن تخطُػ  التل ، الػائؼة بالسرطة يتسؿُ  ، طجقٌب  جقدٌ  ثؿةَ 

 تبالل ٓ فاخرة، تضحقةٌ  مضامقـف ويف ، الحاضريـ وتلسر

 ثؼؾت ولق ، ومطالبفؿ الـاس سمال تتؼل وٓ ، باإلحراج

 وكػع الؽرم إلك ومحببة محبقبة، هؽذا شخصقتف ولؽـ وأتعبت،

 ..!والسالم الصالة طؾقف الؿختار هق وذلؽؿ الـاس،

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 ـَ  َسْفَؾ  قال  - بُِبـْرَدةٍ  اْمـَرَأةٌ  َجـاَءِت  : َقاَل  َطـْفُ  اهللُ  َرِضلَ  َسْعدٍ  ْب

ـْؿَؾةُ  ِهـلَ . َكَعؿْ  : َلفُ  َفِؼقَؾ  ؟ اْلُبْرَدةُ  َما َأَتْدُرونَ  : َقاَل   َمـُْسـقٌج  الش 

 بَِقـِدي َهـِذهِ  َكَسـْجُت  إِك ـل اهللِ، َرُسقَل  َيا : َقاَلْت  - َحاِشَقتَِفا فِل

 َلْقَفـا،إِ  ُمْحَتاًجا َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َفَلَخَذَها. َأْكُسقَكَفا

َفا إَِلْقـَا َفَخَرَج  ـَ  َرُجٌؾ  َفَؼاَل  إَِزاُرُه، َوإِك   اهللِ، َرُسـقَل  َيـا : اْلَؼْقمِ  ِم
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 َوَسـؾ ؿَ  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصـؾ ك الـ بِـل   َفَجَؾَس  " َكَعؿْ  " : َفَؼاَل . اْكُسـِقَفا

 َلـفُ  َفَؼـاَل  ْقـِف،إِلَ  بَِفـا َأْرَسـَؾ  ُثـؿ   َفَطَقاَهـا َرَجـعَ  ُثـؿ   اْلَؿْجِؾـسِ  فِل

. َسـائاًِل  َيُرد   َٓ  َأك فُ  َطِؾْؿَت  َلَؼْد  إِي اُه، َسَلْلَتَفا َأْحَسـَْت، َما : اْلَؼْقمُ 

ُجُؾ  َفَؼاَل  ٓ   َسَلْلُتفُ  َما َواهللِ  : الر   َقـاَل . َأُمـقُت  َيْقمَ  َكَػـِل لَِتُؽقنَ  إِ

 .َكَػـَفُ  َفَؽاَكْت  : َسْفٌؾ 

 ذلــؽ مـــ لتضــايؼ لبعضـــا ذلــؽ مـــ شــلء وقــع لــق تصــقر 

 وثؼؾفـا، الؿجـالس صرفـةَ  مــف وجعـؾ السـائؾ، وكؼد الحرج،

 وأفضؾـا ، أخريـ مـ وآكتػاع الطؾب كقػقة يف آداًبا وصاغ

ًٓ  مـَحف مـ  . الؿستعان واهلل طـف، واكصرف ، ما
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 من مجاليات السري النبوية

  اإلٌصاف وَ الٍفط /22
 

 ولؿ حؼف، يبخْسف لؿ ، الداخؾ وغؾظة الطالب، شدةِ  بُرغؿ

 طؾقف اطترَف  بؾ ، جـقده طؾقف سؾط وٓ ، حاجتف يجحده

 يف.  وإحساًكا حسـًا وزاده ، ومسللتف بحؼف والسالم الصالة

َؿ، طؾقف اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرسقَل  َتَؼاَضك َرُجاًل  أن   الصحقح:  وسؾ 

 الَحؼ   لَِصاِحِب  فنن   َدُطقُه، َفؼاَل: أْصَحاُبُف، بف َفَفؿ   لف فلْغَؾظَ 

، ًٓ ٓ   َكِجُد  ٓ وقالقا: إي اهُ  فلْطُطقهُ  َبِعقًرا لف واْشَتُروا َمَؼا  أْفَضَؾ  إ

اُه، فلْطُطقهُ  اْشَتُروُه، قاَل: ِسـ ِف، ِمـ  أْحَسـُُؽؿْ  َخْقَرُكؿْ  فنن   إي 

 .َقَضاءً 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 أكصـػف ، قآخال مؽارمَ  وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك استجؿعَ  وهـا 

 لـف وقضـك ، غؾظتـف طــ وصـػح ، بحؼـف واطتـرف كػسف، مـ
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ـَ  ديـف،  اسـتقعاب كقػقـة صـحابتف وطؾ ـؿ السـداد، يف لف وأحس

. قضـاًء( أحســؽؿ خقـَركؿ فـنن   ).. طؾقفؿ والصبر الخصقم،

 وفخامـة كػسـف، حظ ويتجاوزُ   الؿـزلة هذهِ  إلك مـا يصؾ فؿـ

 . والـسب  والجاه الؿؽاكة

 واستضــاءت الــقحل، هــذبفا التــل الؿجقــدة قةُ الشخصــ إكفــا 

ـُ  وأضـحك اهلل، طـد ما وابتغت ، الشريعة بلكقار  الخؾـؼ حسـ

 تبــالل وٓ والثــروة، والجــاه الؿــال تػــقق طؾقــا، ققؿــةً  طـــدها

 استضـعاف ذلؽ أنّ  أو الجؾساء، تحريض وٓ ، الـاس بؽالم

ــردود ــع..  كــال..! م ــؽ، كــؾ طـــ تترف ــرآن: ويف ذل  وإذا )الؼ

 اهلل كسـلل  . الػرقـان سـقرةُ  سـالًما( قالقا الجاهؾقن ؿخاصبف

 .فضؾف مـ تعالك
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  االعتذاُر املبهي /23
 

 وصالبف، معؾ ؿ بقـ ، أسقػا وطتابا مبؽقًا اطتذاًرا كان لؼد

 أن واطتؼدوا ، محؾف يف يؽـ لؿ ضـا ضـقا ومحبقف، ومرب  

 تذهب ولؿ ، اإلسالم يف دورهؿ كسل أو تجاهؾفؿ أستاذهؿ

 ، الضخؿة إمقالِ  بتؾؽ الـاَس  تللَػ  وأكف ، كـظرتف رتفؿكظ

 ولذلؽ فتـٌة، الؿال ولؽـ واستؼامتفؿ، ايؿاكفؿ إلك ووكَؾفؿ

 غزوة يف التاريخقة خطبتف" والسالم الصالة طؾقف خطَب 

  .ومعاتبة وتلثقًرا ، وصدًقا جزالةً  مثؾفا ُيعرُف  ٓ التل  ،"ُحـقـ

 ــــــــــــــــــــــ**ـــــــــــ

  ــاَل ــق َق ــف اهلل رضــل ســعقدالخدري أب ــاُهؿْ  : طـ  اهللِ  َرُســقُل  َفَلَت

 َلـفُ  ُهـقَ  بِال ـِذي َطَؾْقـفِ  َوَأْثـَـك اهللَ، َفَحِؿـَد  َوَسـؾ َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك
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َْكَصـاِر، َمْعَشـرَ  َيا " : َقاَل  ُثؿ   َأْهٌؾ، ْٕ  ؟ َطــُْؽؿْ  َبَؾَغْتـِـل َقاَلـةٌ  َمـا ا

ًٓ  آتُِؽؿْ  َأَلؿْ  ؟ َأْكُػِسُؽؿْ  فِل َوَجْدُتُؿقَها َوِجَدةٌ    اهللُ  َفَفـَداُكؿُ  ُضال 

ـَ  اهللُ  َفَلل َػ  َوَأْطَداءً  ؟ اهللُ  َفَلْغـَاُكؿُ  َوَطاَلةً   : َقاُلقا " ؟ ُقُؾقبُِؽؿْ  َبْق

ـ   َوَرُسقُلفُ  اهللُ  َبؾِ   َمْعَشرَ  َيا َأْكُػِسُؽؿْ  فِل َأَوَجْدُتؿْ  …َوَأْفَضُؾ  َأَم

ــارِ  َْكَص ْٕ ــل ا ــةٍ  فِ ـَ  ُلَعاَط ــ ْكَقا ِم ــد  ــُت  ال ــا َتَلل ْػ ــا بَِف ــِؾُؿقا، َقْقًم  لُِقْس

َْكَصـارِ  َمْعَشـرَ  َيـا َتْرَضْقنَ  َأَفاَل  ؟ إِْساَلِمُؽؿْ  إَِلك َوَوَكْؾُتُؽؿْ  ْٕ  َأنْ  ا

اةِ  الـ اُس  َيْذَهَب   اهللُ  ؾ كَصـ اهللِ  بَِرُسقلِ  َوَتْرِجُعقنَ  َواْلَبِعقرِ، بِالش 

ـدٍ  َكْػـُس  َفَقال ـِذي ؟ ِرَحـالُِؽؿْ  فِل َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  َٓ  بَِقـِدِه، ُمَحؿ   َلـْق

ـَ  اْمَرأً  َلُؽـُْت  اْلِفْجَرةُ  َْكَصاِر، ِم ْٕ  اْلَؼْقمُ  َفَبَؽك : َقاَل  : وفقفا… ا

ــك ــاُهؿْ  َأْخَضــُؾقا َحت  ــاُلقا ، لَِح  اقِْســؿً  اهللِ  بَِرُســقلِ  َرِضــقـَا : َوَق

  .َوَحظًّا
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  َالؽبرى الغـقؿةَ  أن ، ذلؽ بعد طـفؿ اهلل رضل إكصارُ  وفِؼف 

ــك اهلل برســقل العــقدُ  هــق إجــّؾ  والؿؽســَب  ، ــقتفؿ، إل  بق

. لـف الؿصاحبة بركاتف ومشاهدة ورطايتف، بؿجالستف والظػر

 إكصــار بػضــؾ واطترافــف اهلل رســقل تقاضــعَ  هـــا وكــتعؾؿ

ــف  أفضــُؾ  بالفدايــة طؾــقفؿ هللا مـّــةَ  وأن ، لطالبــف ومحاورَت

 الؿملػـةَ  لقؽسـب وأكـف حصـؾ، بؿـا لفؿ واطتذاره ، وأطظؿ

 يـبغـل مـا ، قريبـا ستـؼضـل زائػة لعاطةٌ  الدكقا وأن ، قؾقبفؿ

 . الؿقفؼ واهلل ، الؿممـقـ تغر أن
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  التفاؤه سوَ احملٍة /24
 

 إلك والؿحب بقجفتف، الؿسرور الجذٓن وصقَل  مؽةَ  وصؾقا

 وَطؿ ، إماكـ تضقطت قد العتقؼ البقت وكسؿات ، محبقبفِ 

هؿ وفجاءةً ..  رؤوسفؿ طؾك ورفرَف  السعُد   يف قريٌش  تصد 

 مـِعفؿ مـ كػقسفؿ وتضقؼ بقـفؿ، الرسُؾ  واشتدت الحديبقة،

ا " ، وأكسفؿ ، ودارهؿ ، البقَت  ـُ  ُسَفْقُؾ  َجاءَ  فَؾؿ   َقاَل  َطْؿرٍو ْب

ـْ  َلُؽؿْ  َسُفَؾ  َلَؼْد  : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل    َفَجاءَ . َأْمرُِكؿْ  ِم

ـُ  ُسَفْقُؾ   َفَدَطا. كَِتاًبا َوَبْقـَُؽؿْ  َبْقـَـَا اْكُتْب  َهاِت  : َفَؼاَل  َطْؿرٍو ْب

 الؿحـة، خػت وفعاًل .  "..اْلَؽاتَِب، َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل  

 طشر الحرب وُأوقػت ء،الدما وحؼـ الصؾح، طؾك واُتػؼ

 ُدطل فؿا الدطقة، يف وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك استثؿرها ، سـقـ



 

-65- 

 

 من مجاليات السري النبوية

 مؽةَ  فتُح  كان ولذلؽ واستسؾؿ، أسؾؿ إٓ اإلسالم إلك طاقٌؾ 

 آٓف بعشرة فاتحا ودخؾفا الفجرة، مـ (8) سـةَ  بسـتقـ بعَده

 ..!مؼاتؾ

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 التعامـؾ وكقػقـة التػـاؤَل  والسالم صالةُ ال طؾقف يعؾؿـا ولذلؽ 

 الشديدة، الؿقاجفة مـ خقرٌ  العؼؾ صقت وأن ، إزمات مع

 أجـقاءٍ  يف إٓ تـتشـر ٓ الـدطقة وأنّ  ، محؾفـا غقر يف كاكت إذا

 ..!والسالمة الفدوء مـ

 بؿـا الضـقؼ وكراهقـة ، التشـاؤم مــ خقـر إمـؾ كسؿاِت  وأن 

 الؼبقل يف الرائعة وحؽؿتف اهلل رسقل حقار وحسـ ، اهللُ  قدره

 ، الؼـادم لؾعـام العؿرة وتلجقؾ البقت، طـ لفؿ الصاد بالصؾح
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 والؿال لؾققت استـزاٌف  الحرب استؿرار ٕن ودطقة، سقاسةً 

 . والسالم حقـفا، إلك تلجقؾفا وإحؽؿ ، وإرواح
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  الصرُب عمى اجلاهمني /25
 

 ، اكتشاره يف قاءَ والف َسعتفا، يف الشؿَس  صبُرك يتجاوزُ  حقـؿا

 يف يؿتد   صػحا وتصػُح  ، باردة قطرات يف الـاس طؾك ويـفؿرُ 

 وإفـان بالقرد مزيـا احتؿآ وتحتؿُؾ  راياتف، ويـصب أفاق

..!  واستؼامة ، وطؿال ، تديـًا إكبقاء خطك طؾك حقـئذ فنكؽ ،

 أكس قال ، والسالم الصالة طؾقف الؽريؿ رسقلـا كان ففؽذا

 وسؾ ؿَ  طؾقف اهللُ  َصؾ ك الـبل   مع َأْمِشل ُكـُْت  ": طـف اهلل رضل

 َجْذَبةً  َفَجَذَبفُ  َأْطَرابِلٌّ  فلْدَرَكفُ  الَحاِشَقِة، َغِؾقظُ  َكْجَراكِلٌّ  ُبْردٌ  وطؾقف

 طؾقف اهللُ  َصؾ ك الـبل   َطاتِِؼ  َصْػَحةِ  إلك َكَظْرُت  حت ك َشِديَدًة،

َرْت  قْد  وسؾ ؿَ  َداءِ  َحاِشَقةُ  بف َأث  ةِ  ِمـ الر   ُمرْ  قاَل: ُثؿ   َجْذَبتِِف، ِشد 

 لف َأَمرَ  ُثؿ   َفَضِحَؽ، إَلْقفِ  َفاْلَتَػَت  ِطـَْدَك، الذي اهللِ  َمالِ  ِمـ لل

 . " بَعَطاءٍ 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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  بؼؾـٍب  قابؾـف ذلـؽ ومـع ، تطـاول يف وشـدة ، مسـللة مع جفٌؾ 

ــادر، وصــبر ، رحقؿــة ٍق وأخــال واســع، ــرام ك ــب وإك .. طجق

ـُ  ومـرب   دطـاًة، ولســا داطقـةٌ  ٕكف لؿاذا:  التربقـة، كظؾـؿُ  وكحـ

ـــد ـــاء وكحــــ وقائ ـــادة، يف أدطق ـــا وكحــــ وحؽـــقؿ الؼق  يغؾبـ

 … السبقؾ فؽقػ..!  العاصػة وُتذلـا الحؿاس،

 ومحاضــرات طؿؾقــة، ُكتــب إلــك اإلســالمَ  ُكتــرِجؿَ  أن الســبقؾ 

 إقـــقال مــــ الــــاس وتعـــب الؽـــالم، امؾؾــــ فؼـــد تطبقؼقـــة،

 لـقؽـ..!  محسقسة وشؿائؾ ، مرمققة فعال دون ، الؿصبقبة

  والتربقـة والتعامؾ الخؾؼ يف مستطعؿا طـدكا محسقسًا الديـ

ــرحؿ ــراء ك ــك وكصــبرُ  ، الػؼ ــالء طؾ ــؾ ، الجف ــة وكحتؿ  العام

طــاع ــادُ  هــؿ هــمٓء..والر  ــرحؿـ طب ــقن ال ــادُ  ) : الحؼقؼق  وطب
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ــا إرض طؾــك يؿشــقن الــذيـ الــرحؿـ  خــاصبفؿ وإذا ، هقك

 والفادي الؿقفؼ واهلل.  الػرقان سقرة سالًما( قالقا الجاهؾقن

 . السبقؾ سقاء إلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-71- 

 

 من مجاليات السري النبوية

  قديُد العظىاء /26
 

 كؿا وأكؾ ، أخالُقف وصابت فعالف، ٓكت هلل، الؿرءُ  تقاضع إذا

 وشحؿا ابرً  أو ، وسقيؼا دَقال أو وشعقرا، َقديدا ، الـاُس  يلكُؾ 

ـّ  وسؾؿ، طؾقف اهللُ  صّؾك بالـبل رجٌؾ  التؼك مرة وذات.  متغقرا  وض

 والسطقة والؿأل، والسالح ، والحشؿ الجـقد حقلف كالؿؾقك أكف

ـف وخاف، فارتعد والسؾطة،  تقاضعل أخالقل مققٍػ  يف فسؽ 

 ، رجٌؾ  وسؾ ؿَ  طَؾقفِ  اهللُ  صؾ ك الـ بل   أتك " : الراوي قال. مدهش

َؿفُ َفؽَ  ن : َلفُ  فؼاَل  ، فرائُصفُ  ترطُد  فَجعَؾ  ، ؾ   لسُت  فنك ل ، طؾقَؽ  هق 

ـُ  َأكا إك ؿا ، بؿِؾٍؽ   الؾحؿ هق والؼديد..! " الَؼديَد  تلُكُؾ  امرأةٍ  اب

 طـ كـاية والصدر، الؽتػ بقـ الؾحؿة هل والػرائص ، الؿجػػ

 . الشديد الخقف

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 وسـعف ، متقاضـعا وطظقؿـا ، حاكقـا قؾًبـا وجـَد  فؼد لؽذ ومع 

ن )..الػسـقح ومـطؼـف ، الجؿقؾة وسؿاحتف الؽبقر، بخؾؼف  هـق 

ـُ  َأكا إك ؿا ، بؿِؾٍؽ  لسُت  فنك ل ، طؾقَؽ  . ( الَؼديـَد  تلُكـُؾ  امرأةٍ  اب

 الؼديــد، قــقم مـــ وأكـــا ، ويســتؾطػف الؿققــػ، طؾقــف يخػــػ

ــــاس وأصــــحاب ــــابرة ـمــــ ولســـــا ، وضــــعػائفؿ الـ  الجب

 !…الؿتؽبريـ

 ويخشـاه ، الخصـقم طؾـك شـديد السـالم، طؾقـف مفقٌب  أكف مع 

 الؼائؾ: قال كؿا أطداؤه

 أسدهِ  فرائُص  ارتعدت بلِسف مـ ** الذي العزمِ  ذو وهق الخاليؼ دِمُث 

 آخر: وقال

ــذاكَ  ـــَقُب  ل ــــْدي َأْه ُؿفُ  إذْ  ِط  ُأَكـــؾ 

. 

ـَؽ  وققؾ **  وَمـْسُئقُل  َمــْسقٌب  إك 

. 
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ـْ  ـْ  خـاِدرٍ  ِمـ ـْ  ** َمْسَؽـُفُ  إُْسدِ  ُلققِث  ِم ـِ  ِمـ  غقـُؾ  دوَكفُ  ِغقٌؾ  َطـث رَ  َبـْط

. 
 

 وصــػ وزان ( طظــقؿ خؾــؼ لعؾــك وإكــؽ ) الؼــرآن وصــدق 

 وارتـداه الؼرآن حؿؾ ومـ الؼرآن( خؾؼف كان :) لف أصحابف

 وأبفـاه، لبـاسٍ  بلصقـِب  وزّيــفُ  ، يعؾؿ لؿ ما طؾؿ أورثف ، حًؼا

 . موالسال
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  وهافأة صاحبة املشادة /27
 

 وٓ ، العطش وأضـاهفؿ ، التعب وهـفؿ قد ، مسافرون جقش

 ، الؼؾقؾ مائفا إلك احتاجقا..  امرأةً  فؾؼقا…رخاء وٓ ماء

 ٓ معجزة بطريؼةٍ  وتؽاثر حاجتفؿ، مـف وأخذوا فاستدطقها،

 ، دةوزيا هق كؿا لفا وأطادوه فقف، وبقرك ، أكبقاء إٓ يصـعفا

 غزو بترك جؿقؾفا لفا حػظقا إكفؿ ثؿ ، أرزاقًا لفا وجؿعقا

 َوَدَطا…سػر يف كـا : العجقبة الؼصةُ  تؼقل! …وقريتفا ققمف

 اْذَهَبا " : َفَؼاَل   وآخر َطِؾقًّا  والسالم الصالة طؾقف اهلل رسقل

َقا َفاْكَطَؾَؼا. " اْلَؿاءَ  َفاْبَتِغَقا ـَ  اْمَرَأةً  َفَتَؾؼ  ـِ َمَزا َبْق ـِ  َأوْ  َدَتْق  َسطِقَحَتْق

ـْ  َٓ  َلَفا، َبِعقرٍ  َطَؾك َماءٍ  ِم ـَ  : َلَفا َفَؼا  َطْفِدي : َقاَلْت  ؟ اْلَؿاءُ  َأْي

اَطَة، َهِذهِ  َأْمسِ  بِاْلَؿاءِ   طـ يبحثقن أي-ُخُؾقًفا َوَكَػُرَكا الس 
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َٓ  ، -الؿاء ـَ  إَِلك : َقاَلْت  إَِذْن، اْكَطِؾِؼل : َلَفا َقا َٓ  ؟ َأْي  إَِلك : َقا

َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  ابِئُ  َلفُ  ُيَؼاُل  ال ِذي : َقاَلِت  َوَسؾ   الص 

َٓ  ؟ ـَ  ال ِذي ُهقَ  : َقا  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   إَِلك بَِفا َفَجاَءا َفاْكَطِؾِؼل، َتْعـِق

َثاهُ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ   ..! اْلَحِديَث، َوَحد 

 ــــــــ**ـــــــــــــــــــــــــ

  ــاَل ـْ  َفاْســَتـَْزُلقَها : َق ــ ــا َط ــل   َوَدَطــا. َبِعقرَِه
ــفِ  اهللُ  َصــؾ ك الـ بِ  َطَؾْق

غَ  بِنَِكاءٍ  َوَسؾ ؿَ  ـْ  فِقفِ  َفَػر  ـِ  َأْفَقاهِ  ِم ، َأوْ  اْلَؿَزاَدَتْق ـِ  َوَأْوَكلَ  َسطِقَحَتْق

 ،- تحـت مـ الؿزادتقـ ّب مص أي-اْلَعَزالِلَ  َوَأْصَؾَؼ  َأْفَقاَهُفَؿا

ـْ  َفَسَؼك َواْسَتُؼقا، اْسُؼقا : الـ اسِ  فِل َوُكقِديَ   َواْسـَتَؼك َشـاءَ  َمـ

ـْ  ــ ــل   َفَؼــاَل  : وفقــف …َشــاَء، َم
 : َوَســؾ ؿَ  َطَؾْقــفِ  اهللُ  َصــؾ ك الـ بِ

ـْ  َلَفــا َفَجَؿُعــقا. " َلَفــا اْجَؿُعــقا" ـِ  ِمــ  َوَدقِقَؼــٍة، َطْجــَقٍة، َبــْق
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 َثــْقٍب  فِــل َفَجَعُؾقَهــا َصَعاًمــا، َلَفــا َجَؿُعــقا َحت ــك ،َوَســِقيَؼةٍ 

ـَ  الث ْقَب  َوَوَضُعقا َبِعقرَِها، َطَؾك َوَحَؿُؾقَها  : َلَفـا َقاَل  َيَدْيَفا، َبْق

ـَ  " ــق ــا َتْعَؾِؿ ــا َم ـْ  َرِزْئـَ ــ ــِؽ  ِم ــْقًئا، َمائِ ـ   َش ــ
ــقَ  اهللَ  َوَلؽِ ــِذي ُه  ال 

 َحَبَسِؽ  َما : َقاُلقا َطـُْفْؿ، اْحَتَبَسْت  َوَقدِ  َأْهَؾَفا، َفَلَتْت . "َأْسَؼاَكا

 َهـَذا إَِلـك بِـل َفـَذَهَبا َرُجاَلنِ  َلِؼَقـِل : اْلَعَجُب  : َقاَلِت  ؟ ُفاَلَكةُ  َيا

ـابُِئ، َلـفُ  ُيَؼاُل  ال ِذي ـفُ  َفـَقاهللِ  َوَكـَذا، َكـَذا َفَػَعـَؾ  الص  َْسـَحرُ  إِك  َٕ 

ــاسِ  ـْ  الـ  ــ ـِ  ِم ــْق ــِذهِ  َب ــ َه ــْت - ِذهِ َوَه ــَبَعْقَفا َوَقاَل ــَطك بِنِْص  اْلُقْس

ب اَبةِ  َؿاءِ  إَِلك َفَرَفَعْتُفَؿا َوالس  َؿاءَ  َتْعـِل الس  َْرَض  الس  ْٕ  إِك فُ  َأوْ  - َوا

ا، اهللِ  َلَرُسقُل   وأحســقا ، وكافلهـا ماءهـا لفا رد وهـا! …َحؼًّ

 !… اكصراففا
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 مـــ فقــف ومــا الؿققــػ ذلــؽ الؿــاء صــاحبة الؿــرأةُ  تـــس لــؿ 

 لؼقمفـا يتعرضـقن ٓ الؿسـؾؿقـ غـزاة أن ولحظت ، طجائب

 ُيِغقـُرونَ  َذلِـَؽ  َبْعـَد  اْلُؿْسـِؾُؿقنَ  َفَؽـانَ  " ققؾ ، حرب وٓ بلذى

ـْ  َطَؾك ـَ  َحْقَلَفا َم ، ِم ـَ َٓ  اْلُؿْشرِكِق ْرمَ  ُيِصقُبقنَ  َو  ِهلَ  ال ِذي الص 

ءِ  َأن   ىُأرَ  َمـا : لَِؼْقِمَفا َيْقًما َفَؼاَلْت  ِمـُْف، َٓ  َيـَدُطقَكُؽؿْ  اْلَؼـْقمَ  َهـُم

ــًدا، ــْؾ  َطْؿ ــؿْ  َفَف ــل َلُؽ ــاَلمِ  فِ ْس ــا، ؟ اإْلِ ــَدَخُؾقا َفَلَصاُطقَه ــل َف  فِ

ْساَلمِ   . "اإْلِ

 ـّ  فال  والـذي الؼـقم، جؿقـؾ ورد اإلحسـان أثـر بعضــا يسـتؼؾ

ــاوز ــقا أن تج ــزو ترك ــا غ ــا ، ققمف ــذلؽ حػظ ــروف ل  ، الؿع

 . والسالم ، هدايتفؿ يف سببا وكاكت فدطتفؿ فػطِـت
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 احلفُظ اإلهلي /28
 

 فؾـ الؿتربصقن، لؽ حشَد  أو الؿتآمرون، طؾقؽ تآمرَ  مفؿا

ـُ  كان ولذلؽ ، اهللُ  كتَب  ما إٓ يصقَبؽ  والصالحقـ إكبقاء يؼق

ـَ  مـفؿ كتعؾؿ ، تقكؾ أصدَق  وتقكَؾفؿ ، يؼقـ أطظؿَ   ُحس

 طدو، مـ بقنَ يرتع فال..! إحد القاحدِ  طؾك وآطتؿاد القؼقـ

ـِ  َجابِرِ  يؼقل..!  خصؿ ُيرهبفؿ وٓ  : طـف اهلل رضل اهللِ  َطْبدِ  ْب

 َكْجٍد، قَِبَؾ  َغْزَوةً  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  َغَزْوَكا

 ، َضاهِ اْلعِ  َكثِقرِ  َوادٍ  فِل َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َفَلْدَرَكـَا

َؼ  َشَجَرٍة، َتْحَت  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َفـََزَل   َسْقَػفُ  َفَعؾ 

ـٍ  ـْ  بُِغْص َق  : َقاَل  َأْغَصاكَِفا، ِم  َيْسَتظِؾ قنَ  اْلَقاِدي فِل الـ اُس  َوَتَػر 

َجرِ،  إِن   " : َوَسؾ ؿَ  فِ َطَؾقْ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َفَؼاَل  : َقاَل  بِالش 



 

-78- 

 

 من مجاليات السري النبوية

ْقَػ، َفَلَخَذ  َكائٌِؿ، َوَأَكا َأَتاكِل َرُجاًل   َطَؾك َقائِؿٌ  َوُهقَ  َفاْسَتْقَؼْظُت  الس 

ٓ   َأْشُعرْ  َفَؾؿْ  َرْأِسل، ْقُػ  إِ ـْ  : لِل َفَؼاَل  َيِدِه، فِل َصْؾًتا َوالس   َم

ـْ  : الث اكَِقةِ  لفِ  َقاَل  ُثؿ  . اهللُ  : ُقْؾُت  : َقاَل  ؟ ِمـ ل َيْؿـَُعَؽ   َيْؿـَُعَؽ  َم

ْقَػ، َفَشامَ  : َقاَل . اهللُ  : ُقْؾُت  : َقاَل  ؟ ِمـ ل  َجالٌِس  َذا ُهقَ  َفَفا الس 

 .َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َلفُ  َيْعرِْض  َلؿْ  ُثؿ  . "

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 اهلل رسـقل قتـؾ العـرب قبائـؾ مــ لعدد أمـقةٌ  هل كاكت كؿ ، 

يـ جــاء الــذي ــد  ــف وكــادوا الحــؼ، بال ــد ل ـ   ، الؿؽائ  اهللَ  ولؽــ

 مـثـقًرا هبـاءً  مؽرهؿ وصار كحقرهؿ، يف كقدهؿ ورد خذلفؿ

 إطرابل دكا فؼد.  الؿائدة سقرة ( الـاس مـ يعصؿؽ واهلل )
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 خبثـف ورد ، اهللُ  فؽبتـف فرصـتف، وكاكـت السـقػ، وحؿـؾ هـا،

 . حافظا خقرٌ  واهلل ،وبطشف

  ُوٓ ، بشــرٌ  يؿؾؽفــا ٓ ، وحـده اهلل إلــك هـل والؿــقت فالحقـاة 

 فؾــؿَ ..! باصشــة قــقة أو جــقٌش  يؼضــقفا وٓ ، مخؾــقق يُحــدها

 بـف استـصـر ومــ كػاه، اهلل طؾك تقكؾ وَمـ..  حقـئذ الخقف

 يريد ما إٓ طقالؿف يف يؽقنُ  وٓ ، أطاكف بف استعان ومـ كصره،

 .أطؾؿ واهلل القكقؾ، كعؿ حسبـا وهق ،وتعالك سبحاكف
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 اإلشفام الدعوي /29
 

 فققغؾ هالكفؿ، طؾك الؿشػؼ كالداطقة الـاس مع حقاَتف يعقُش 

 واهتؿام، حرص بؽؾ ويخاصبفؿ التحذير، ويؿتطل ، الـذارة يف

 طؾك كان إذا الرجَؾ  أن وأصؾف الثقاب: طـ الؿجرد أي: كالـذير

 ققمف، لقـذر بف وأٓح ، ثقبف كزع قبؾأ قد العدو فرأى طاٍل، مؽان

 وهق.  والضقاع العدو مـ لفؿ الؿحذر ، العريان كالـذير فصارَ 

 .. ققمف تجاهَ  وشعقره اهلل رسقل حال

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

  ْـ ـِ  ، طـف اهلل رضل ُمقَسك َأبِل َط  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َط

 َقْقَمـُف، َأَتك َرُجؾٍ  َكَؿَثؾِ  بِِف، اهللُ  َبَعَثـِلَ  َما َوَمَثَؾ  َمَثِؾل إِن   " : َقاَل 

ــل َقــْقِم، َيــا : َفَؼــاَل  ، اْلَجــْقَش  َرَأْيــُت  إِك  ــل بَِعْقـَــل  ــِذيرُ  َأَكــا َوإِك   الـ 

ـْ  َصائَِػـةٌ  َفَلَصاَطـفُ .  -الـجـاة اصؾبـقا أي -َفالـ َجـاءَ  ، اْلُعْرَيانُ   ِمـ
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َبْت  ُمْفَؾتِِفْؿ، َطَؾك َفاْكَطَؾُؼقا َفَلْدَلُجقا ،َقْقِمفِ   ِمــُْفْؿ، َصائَِػـةٌ  َوَكـذ 

 َواْجَتـاَحُفْؿ، َفـَلْهَؾَؽُفؿْ  اْلَجْقُش، َفَصب َحُفؿُ  َمَؽاَكُفْؿ، َفَلْصَبُحقا

ـْ  َمَثُؾ  َفَذلَِؽ  َبعَ  َأَصاَطـِل َم ـْ  َوَمَثـُؾ  بِـِف، ِجْئُت  َما َوات   َطَصـاكِل َمـ

َب  ـَ  بِفِ  ِجْئُت  َما َوَكذ   ." اْلَحؼ   ِم

  وتحـذيره، حرصـف وفؼـفُ  الــذير، هذا خطاب وطلُ  والقاجُب 

 ٕكف ذلؽ يػعؾ وإكؿا ، لؾـػقس مفقجًا أسؾقًبا، استعؿؾ فؼد

ـُ   اسـتحثاثفؿ يف أبؾغ ففق ، مـظرا وأشـع وأغرب ، لؾـاضر أبق

 ..!مالبسف العدو وأخذ صالف، إذى أن أو ، لؾعدو التلهب يف

 الؾقــؾ أول مـــ وســارَ  اتباطــف يف ســارعَ  مـــ الؿػؾــُح  الـــاجلو 

ــدلجًا، ــؿ م ــؿ ، يســقف ل ــلخر ول ــف أو ، يت ــدكقا حــالوةُ  ُتؾف  ال

 مــع معركــة يف بــف العؿــؾ وحســـ وديــــا وكلكـــا ، ولعاطاتفــا



 

-82- 
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ــا إن والشــفقات، الباصــؾ ــا، امتثؾـ ــا وإن كجقك ــا تلخرك  التفؿـ

 . الؿستعان واهلل. الـار والؿصقر العدو،
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 من مجاليات السري النبوية

 الزفُل باملزضى  /31
 

 مـ خقًفا فُقفجرون ، لؾؿجتؿع البائـ مرُضفؿ يـؽشُػ 

 الـاس طقام إلك بعُضـا يبادرُ  وقد  ..!تصرفاتفؿ أو ، أشؽالفؿ

ـُ  ويخدُمفؿ  أو محتاج، مريضٍ  مع يؼَػ  أن لؽـ ، إلقفؿ ويحس

 مـ إٓ يؼع يؽاد ٓ ففذا حاجتف، فقؼضل العؼؾ، مختؾ   كان مـ

..! والسالم الصالة طؾقف كرسقلـا فاخرة ومعادنَ  رة،كبق كػقسٍ 

 َشْلٌء، َطْؼِؾَفا فِل َكانَ  اْمَرَأةً  إنّ  ، طـف اهلل رضل َأَكٌس  يؼقُل 

 ُفاَلٍن، ُأم   َيا " : َفَؼاَل . َحاَجةً  إَِلْقَؽ  لِل إِن   اهللِ، َرُسقَل  َيا : َفَؼاَلْت 

َؽِؽ  َأي   اْكُظرِي  َفَخاَل . " َحاَجَتِؽ  َلِؽ  لَ َأْقِض  َحت ك ِشْئِت  الس 

ـْ  َفَرَغْت  َحت ك الط ُرِق  َبْعضِ  فِل َمَعَفا  .َحاَجتَِفا ِم

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 ــا ــةٌ  وهـ ــة مدرس ــؼ حســـ يف كبقي ــؼ الخؾ ــالؿريض والرف  ، ب

 يسـؿقكفؿ كؿا " الخاصة آحتقاجات ذوي" إلك واإلحسان

 يضـقؼ حقـث بفـؿ، رحؿتفو اهلل رسقل ولطػ..!  إيام هذه

 فقصــبر تعطؾــف، فــقظـ آفــتفؿ، بســبب خــدمتفؿ مـــ كثقــرون

 ، الؿسـؽقـة الؿـرأة لفـذه ويؼقم ، لذلؽ وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك

 ..مشؽؾتفا لفا يحؾ أو ، شلكفا لف ويؼضل

 الؿرضـك لفمٓء وأن آجتؿاطقة، العدالة طؾك دلقٌؾ  هذه ويف 

 ، وتضققعفؿ هجرهؿ يف سبًبا لقست طؾؾفؿ وأن طؾقـا، حؼقًقا

 كؿــا ، والعـصــرية التـؿــر أو إذى مـــ لؿزيــد وتعرضــفؿ

 الصــالة طؾقــف قــال إيــام، هــذه الجفــال بعــض مـــ يحصــؾ

 ،.( السؿاء يف مـ يرحؿؽؿ إرض يف مـ ارحؿقا :)والسالم

 .الؿستعان واهلل
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 من مجاليات السري النبوية

 األصزية اخلرييُة /31

 

 كطؾ والحريَص  ، بلهؾف الؿحتػل والراطل القالَد  أجؿَؾ  ما

 ، الؿقاقػ جؾ يف فتؾقح سعادتفؿ يصـعُ  والذي خدمتفؿ،

 خقركا وذلؽ ، مؽدرة ضروًفا أو قاسقًة، مرارةً  طـفؿ ويدفع

 صؾك اهلل رسقل قال : طـفا اهلل رضل طائشة تؼقل وأفضؾـا،

. ( ٕهؾل خقركؿ وأكا ٕهؾف، خقركؿ خقُركؿ ) وسؾؿ: طؾقف اهلل

 مـ ذلؽ يؿـعف لؿ ، اإلصالحل وغرامف الدطقي، اشتغالف فؿعَ 

 كؾ اكتـػت رطايةً  ورطايتفؿ حاكقة، ققامةً  أهؾف طؾك الؼقام

  .مطالبفؿ

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 وأصــدقائفؿ إخــقاكفؿ مــع أكاًســا تشــاهُد  وقــد  ًٓ  وشــفامة بــذ

..! وتؼصـقرا وتراجًعا ضعًػا وقراباتفؿ أهؾقفؿ ومع ، ومروءة

 وصــدقف الؿــرء القــةوجؿ طالجــف، مـــ ٓبــد خؾــٌؾ  وذلــؽ

ــف ــام يف وأخالق ــف الؼق  يجــقز وٓ ، شــموكفؿ وإصــالح ، بلهؾ

 .! رغباتفؿ تضققع أو إهؿالفؿ

 وشراًبا صعامًا ولقس ودكقا، ديـًا رطايتفؿ : لفؿ الخقرية ومـ 

 غرسًا، اإليؿان فقغرس ، الجفات كؾ مـ يحقصفؿ بؾ فؼط،

ــُت  ــا الصــالةُ  ويثب ــاء، يبـقفــا وإخــالق ، تثبقت  ادهؿوأجســ بـ

 ، الرطايــة وحســـ بالطعــام ُتبـــك وكؿــا..! إصــالًحا يصــؾحفا

يـ تبـك كذلؽ  ٓ مـا يؽؾػفـؿ ٓ وأن إخـالق، ومؽـارم بالـد 

 واهلل . وبؾـداكفؿ لديـفؿ مضقئة ُسرجًا يؽقكقا وأن ،  يطقؼقن

 . الؿقفؼ
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  وَ احلهىة الدعوية/ 32
 

 مـ  اكثقرً  ترك وحؽؿَتفا، الدطقة فـقنَ  الداطقةُ  ُألفؿَ  اذا

 ، يستعجؾ ٓ ، بعقدة كظرةٍ  ذا وباَت  والؿباحات، آختقارات

 ، الحؽقؿ الداطقة يػعؾف شلءٍ  كؾ   ولقس ضده الـاس يفّقُج  وٓ

 يساءُ  أمقًرا ثؿة ٕن فقفا، يسارعُ  الحقاة محبقبات كؾ ولقس

 الحؽؿةُ  كاكت ولذلؽ أدبارها، طؾك تـؼؾُب  وأحقآً  ففؿفا،

 ٓ ، وتللقػفؿ الـاس جؾب طؾك رصوالح ، والتجاهؾ الترك

 ..!بالدطقة العفد حديثق سقؿا

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 ووجــَد  ، مـصــقًرا فاتًحــا مؽــة فــدخَؾ  رســقلف طؾــك اهللُ  امــتـ 

 يف كؿـــا فؼـــال ، بــــائفؿ يف الؿشـــركقـ ققاطـــد طؾـــك البقـــت

 الـ بِـل   َقـاَل  : َقاَلـْت  طـفـا اهلل رضـل طائشـة طــ : الصحقحقـ
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ــؾ ك ــفِ  اهللُ  َص ــؾ ؿَ  َطَؾْق ــا " : َوَس ــُة، َي َٓ  َطائَِش ــْق ــِؽ  َل ــِديٌث  َقْقُم  َح

ــُدُهؿْ  ــرٍ  َطْف ــةَ  َلـََؼْضــُت   بُِؽْػ ــُت  اْلَؽْعَب ــا َفَجَعْؾ ـِ  َلَف ــاَبْق ــاٌب  : َب  َب

ـُ  َفَػَعَؾفُ . " َيْخُرُجقنَ  َوَباٌب  الـ اُس، َيْدُخُؾ  َبْقرِ  اْب  .الز 

  حتـك الجديـد إسالمفؿ طؾك حػاظُ وال تللقػفؿ هـا والؿؼصُد 

 جدا الؽعبة أمر تعظؿُ  كاكت قريشا ٕن.  كػقسفؿ مـ  يتؿؽـ

 يظـــقا أن وسـؾؿ طؾقـف اهلل صــؾك فخشـل ، بخـدمتفا وتتػـاخر

 بـالػخر لقـػـردَ  بـاءها غقر أكف  باإلسالم، طفدهؿ قرب ٕجؾ

ــقفؿ ــؽ، يف طؾ ــاس ويتحــدث ذل ..!  لقحــده إكجــازه طـــ الـ

 كـذلؽ الؿػسدة، يف القققع ٕمـ لؿصؾحةا تركُ  مـف ويستػاد

 اإلمــامَ  وأن مـــف، أكؽــر يف الققــقع خشــقة الؿـؽــر إكؽــار تــرك

 لـؿ مـا مػضـقٓ كـان ولـق ، إصـالحفؿ فقـف بؿا رطقتف يسقُس 

 . والسالم. محرما يؽـ
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 نظُي الغيظ  /33
 

 إكسان طؾقؽ يعؽر أو لؿقطظة، تـبري أو مققػ، يف تتصدرُ  قد

 وتؽظؿ وتصبر، لف، تـجرف ٓ ـولؽ ، فقستػزك رسالتؽ،

 لف حصؾ قد وهذا..! لؾؼرابة وصقًكا ، لؾدطقة حػاضا ، الغقظ

ـِ ! …مؽة يف بالدطقة الصدع إبان وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك ـِ  َط  اْب

ا : َقاَل  َطـُْفَؿا اهللُ  َرِضلَ  َطب اسٍ   َطِشقَرَتَؽ  َوَأْكِذرْ } : َكَزَلْت  َلؿ 

ـَ  َْقَربِق ْٕ َػا، َطَؾك َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك بِل  الـ   َصِعَد  { ا  الص 

 ُقَرْيٍش، لُِبُطقنِ . " َطِدي   َبـِل َيا فِْفرٍ، َبـِل َيا " : ُيـَاِدي َفَجَعَؾ 

ُجُؾ  َفَجَعَؾ  اْجَتَؿُعقا، َحت ك  َأْرَسَؾ  َيْخُرَج  َأنْ  َيْسَتطِعْ  َلؿْ  إَِذا الر 

 ًٓ  " : َفَؼاَل  َوُقَرْيٌش، َلَفٍب، َأُبق اءَ َفَج  ُهَق، َما لَِقـُْظرَ  َرُسق

 َطَؾْقُؽْؿ، ُتِغقرَ  َأنْ  ُترِيُد  بِاْلَقاِدي َخْقاًل  َأن   َأْخَبْرُتُؽؿْ  َلقْ  َأَرَأْيَتُؽؿْ 
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 من مجاليات السري النبوية

قِل   َأُكـُْتؿْ  ْبـَا َما : َكَعؿْ  : َقاُلقا " ؟ ُمَصد  ٓ   َطَؾْقَؽ  َجر  . ِصْدًقا إِ

ـَ  َلُؽؿْ  َكِذيرٌ  َفنِك ل " َقاَل:  َلَفٍب  َأُبق َفَؼاَل . " َشِديدٍ  َطَذاٍب  َيَديْ  َبْق

 َأبِل َيَدا َتب ْت  } : َفـََزَلْت  ؟ َجَؿْعَتـَا َألَِفَذا اْلَقْقِم، َسائِرَ  َلَؽ  َتبًّا :

 . { َكَسَب  َوَما َماُلفُ  َطـْفُ  َأْغـَك َما } { َوَتب   َلَفٍب 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 ف مراجعُتف ؽؿةالح مـ ولقس  الؿحتشـد الؿققـػ ذلـؽ يف طؿ 

 ، لرســالتف صــريح طــدو وهــق ســقؿا ٓ ، الضــغقـة فتشــتد لــف،

 وحؽـؿَ  طــف اهلل رد وقـد ، بالصؿت وٓذ غقظف، كظؿ ولذلؽ

 ..!والتباب بالفالك طؾقف
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  ُإذى واحتؿال الغضب، وكظؿ الدطقة يف الصبرَ  هـا وكتعؾؿ 

 طؾـك الـدطقة صـؾحةم وتغؾقـب ، الجاهؾقـ طـ واإلطراض ،

 . الؿقفؼ واهلل الذاتل، وآكتؼام الـػس رغبات
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 الشعور باآلخزيَ /34
 

ـَ  مـ لقَس   يتـؽرُ  أو ، إخقاَكف يـسك مـ وصػاتفؿ، الؿسؾؿق

 لحالفؿ يفتؿ   وٓ ، ويـجق ويفؿؾفؿ، فقعز   ، متعؿًدا تـؽًرا لفؿ

ُؿـا ولذلؽ ، لؿصابفؿ يؽترُث  وٓ ويغتـل ،  الصالة طؾقف يعؾ 

 فؼرهؿ يف بأخريـ والشعقرَ  ، اإليؿاكقة اإلخقة معـك والسالم

 مؽة، مستضعػل طـ يسلل كان كؿا وغربتفؿ، وضعػفؿ

ـْ ..  الؼـقت يف لفؿ ويدطق  َأن   طـف، اهللُ  رضل ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط

ـْ  اهللُ  َسِؿعَ " : َقاَل  إَِذا َكانَ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل    لَِؿ

ْكَعةِ  فِل ."َحِؿَدهُ  ِخَرةِ  الر  ْٔ ـْ  ا ُفؿ  " : َقـََت  اْلِعَشاِء، َصاَلةِ  ِم  الؾ 

ـَ  َطق اَش  َأْكِج  ُفؿ   َربِقَعَة، َأبِل ْب ـَ  اْلَقلِقَد  َأْكِج  الؾ  ُفؿ   اْلَقلِقِد، ْب  الؾ 

ـَ  َسَؾَؿةَ  َأْكِج  ُفؿ   ِهَشاٍم، ْب ـَ اْلُؿْسَتْضَعػِ  َأْكِج  الؾ  ـَ  ق ، ِم ـَ  اْلُؿْمِمـِق
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ُفؿ   ُفؿ   ُمَضَر، َطَؾك َوْصَلَتَؽ  اْشُددْ  الؾ  ـَ  اْجَعْؾَفا الؾ   َكِسـِل ِسـِق

 ."ُيقُسَػ 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 والـتفؿؿ السـمال وضـرورة ، إمـة وحـدة طؾك دلقٌؾ  هذا ويف 

 مـــ الؿصــؾقـ ويحســس ، إكؼــاذهؿ يف والتػؽقــر ، لشــلكفؿ

 فـــال ، اهلل ذاِت  يف يعـــذبقن ُبعـــداء إخـــقةً  لفـــؿ أن ، ٕكصـــارا

 والتـللؿ بفؿ آطتراَف  يعـل لفؿ والدطاء الدطاء، مـ كـساهؿ

 . كجاتفؿ اهلل وسمال ، لحالفؿ

 أســؼام مـــ وهــل الــذات، طؾــك وآكؽػــاء إكاكقــة درء هــذا وفِــل

 فــرد كــؾ ويـشــغؾ الــديـ، إخــقةَ  تتػؽــؽ أن ، الؿتــلخرة العصــقر

ـــرآن طززهـــا إخـــقةً  متجـــاهال  ،بـػســـف  الســـــ وشـــرحتفا ، الؼ

 صـّؾك وقـال. إخقاكـا( بـعؿتـف فلصـبحتؿ ) : تعالك قال..الصحاح
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ـُ  وســؾؿ:) طؾقــف اهللُ   بعضــا بعضــف يشــد   كالبـقــان لؾؿــممـ الؿــمم

 . الؿقفؼ واهلل (وشبؽ بقـ أصابعف

 َلف َأخًا ٓ مـ إِن   َأخاكَ  َأخاكَ 

 سالِح  بغقر الفقجا الك كساعٍ  **

 برباِح  بعتف بقع كؾ وما ** بغقره الصديؼ باع مـ الَؾف لحا
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  طوُه الٍَفط الدعوي /35
 

 مع الؿعركةُ  كاكت وٓ ، مباشرةً  الـاس لفدايةِ  الداطقةُ  يلِت  لؿ

 دطاةٌ  ُيخطئ ولذلؽ ، سريًعا تـتفل واحدة، جقلةً  الباصؾ

 والترفؼ ، والتلين الصبر حؽؿةُ  وفاتتفؿ ، الـتائج استعجؾقا

َفا َطـَْفا، اهللُ  َرِضلَ  َطائَِشةَ  طـ..!  الدطقي ظاروآكت ، بالخالئؼ  َأك 

 َأَشد   َكانَ  َيْقمٌ  َطَؾْقَؽ  َأَتك َهْؾ  : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك لِؾـ بِل   َقاَلْت 

ـْ  ـْ  َلِؼقُت  َلَؼْد  " : َقاَل  ؟ ُأُحدٍ  َيْقمِ  ِم  َأَشد   َوَكانَ  َلِؼقُت، َما َقْقِمِؽ  ِم

ـِ  َطَؾك َكْػِسل َطَرْضُت  إِذْ  اْلَعَؼَبِة، َيْقمَ  ِمـُْفؿْ  ُت َلِؼق َما ـِ  َيالِقَؾ  َطبْدِ  اْب  ْب

 مـف وسخروا كذبقه أي - َأَرْدُت، َما إَِلك ُيِجْبـِل َفَؾؿْ  ، ُكاَللٍ  َطْبدِ 

 طؾقف وسؾطقا ، سريًعا بالؿغادرة وأمروه ، مشفقر هق كؿا

 !…بالحجارة فلدمقه وغؾؿاكفؿ صبقاكفؿ

 ــــــــــــ**ـــــــــــــــــــــ
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 :َأْسـَتِػْؼ  َفَؾـؿْ  َوْجِفـل، َطَؾـك َمْفُؿـقمٌ  َوَأَكا َفاْكَطَؾْؼُت  " يؼقل   ٓ  إِ

ْتـِل، َقْد  بَِسَحاَبةٍ  َأَكا َفنَِذا َرْأِسل َفَرَفْعُت  الث َعالِِب، بَِؼْرنِ  َوَأَكا  َأَضؾ 

 َقـْقَل  َسـِؿعَ  َقْد  اهللَ  إِن   : َؼاَل فَ  َفـَاَداكِل ِجْبرِيُؾ، فِقَفا َفنَِذا َفـََظْرُت 

وا َوَمـا َلـَؽ  َقْقِمَؽ   اْلِجَبـالِ  َمَؾـَؽ  إَِلْقـَؽ  َبَعـَث  َوَقـْد  َطَؾْقـَؽ، َرد 

 ُثـؿ   َطَؾـل   َفَسـؾ ؿَ  اْلِجَبـالِ  َمَؾـُؽ  َفـَـاَداكِل. فِقِفؿْ  ِشْئَت  بَِؿا لَِتْلُمَرهُ 

ُد  َيا : َقاَل   ُأْصبِـَؼ  َأنْ  ِشـْئَت  إِنْ  ِشـْئَت، فِقَؿـا َذلِـَؽ  : َفَؼـاَل . ُمَحؿ 

ـِ  َطَؾْقِفؿُ  َْخَشَبْق ْٕ  َبـْؾ  " : َوَسـؾ ؿَ  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َفَؼاَل . " ا

ــق ــرَِج  َأنْ  َأْرُج ـْ  اهللُ  ُيْخ ــ ــاَلبِِفؿْ  ِم ـْ  َأْص ــ ــُد  َم ــَدُه، اهللَ  َيْعُب  َٓ  َوْح

 .َشْقًئا بِفِ  ُيْشرِكُ 

 الــدطقي، كَػِســف وصــقَل  الداطقــة ةَ حؽؿــ هـــا كســتػقُد  ولــذلؽ 

 ، آكتؼـام وكراهقـة الــاس، ورحؿـة الفداية، استعجال وطدم
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ـِ  بقــــد الؼؾــــقب وأنّ   البعقــــد، إمــــؾ ومالمســــة ، الــــرحؿ

 وما وكعؿة، اهلل مـ فضاًل  الؼادمة، إجقال صالح واستشراف

  ..! بعزيز اهلل طؾك ذلَؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-98- 

 

 من مجاليات السري النبوية

 اختباُر الزجاه  /36
 

 يـصبقنَ  وجـقًدا ، بفا يؼقمقنَ  أكصاًرا تتطؾُب  جديدة، دطقةٍ  كؾ  

ـُ  يصح   وٓ ، ٕجؾفا ويضحقنَ  ، لفا  الجؿع يف الـقة تحسق

 كان ولذلؽ! ،. معاكقفا وتشقه الدطقة تخترق لئال وآصطػاف،

 يظفر وٓ مؽة، خارج مـ الغرباء يختبر وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك

 يؼقل..! الشديدة لحقطةوا بالحؽؿة ويخاصبفؿ ، أتباطف أسؿاءَ 

ـُ  َطْؿُرو َؾِؿل   َطَبَسةَ  ْب  اْلَجاِهِؾق ةِ  فِل َوَأَكا ُكـُْت  " :  طـف اهلل رضل الس 

ـ    َيْعُبُدونَ  َوُهؿْ  َشْلٍء، َطَؾك َلْقُسقا َوَأك ُفؿْ  َضاَلَلٍة، َطَؾك الـ اَس  َأن   َأُض

َْوَثاَن، ْٕ ةَ  بَِرُجؾٍ  َفَسِؿْعُت  ا  َطَؾك َفَؼَعْدُت  َأْخَباًرا، ُيْخبِرُ  بَِؿؽ 

 َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َفنَِذا َطَؾقِْف، َفَؼِدْمُت  َراِحَؾتِل،

َة، َطَؾْقفِ  َدَخْؾُت  َحت ك َفَتَؾط ْػُت  َقْقُمُف، َطَؾْقفِ  ُجَرآءُ  ُمْسَتْخِػًقا  بَِؿؽ 



 

-99- 

 

 من مجاليات السري النبوية

 " : َقاَل  ؟ َكبِلٌّ  َوَما : َفُؼْؾُت . " َكبِلٌّ  َأَكا " : َقاَل  ؟ َأْكَت  َما : َلفُ  َفُؼْؾُت 

 َأْرَسَؾـِل " : َقاَل  ؟ َأْرَسَؾَؽ  َشْلءٍ  َوبَِلي   : َفُؼْؾُت . " اهللُ  َأْرَسَؾـِل

َْرَحاِم، بِِصَؾةِ  ْٕ َْوَثاِن، َوَكْسرِ  ا ْٕ َد  َوَأنْ  ا . " َشْلءٌ  بِفِ  ُيْشَركُ  َٓ  اهللُ  ُيَقح 

ـْ  : َلفُ  ُقْؾُت   . " َوَطْبٌد  ُحرٌّ  " : َقاَل  ؟ َهَذا َطَؾك َعَؽ مَ  َفَؿ

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 َقاَل  أولئؽ مـ متػرقة مجؿقطات وأكفؿ ، أحداً  لف يسؿّ  ولؿ : 

ـْ  َوبِــاَلٌل  َبْؽــرٍ، َأُبــق َيْقَمئِــذٍ  َوَمَعــفُ " ــ ـَ  ِمؿ  ــل : َفُؼْؾــُت . بِــفِ  آَمــ  إِك 

َٓ  : َهـَذا َيْقَمـَؽ  َذلِـَؽ  َتْسـَتطِقعُ  َٓ  إِك َؽ  " : َقاَل . ُمت بُِعَؽ   َتـَرى َأ

ـِ  ؟ الـ اسِ  َوَحاَل  َحالِل  َسـِؿْعَت  َفـنَِذا َأْهِؾـَؽ، إَِلـك اْرِجـعْ  َوَلؽِ

  ." َفْلتِـِل َضَفْرُت، َقْد  بِل

 اهلل رسـقل معجـزاِت  وكشـرَ  الـدطقة مــ شـؽاًل  مارس ولعؾف 

 اهللِ  َرُسـقُل  َوَقـِدمَ  ِؾـل،َأهْ  إَِلـك َفَذَهْبُت  : َقاَل  وطظؿتف وأخالقف
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ــَة، َوَســؾ ؿَ  َطَؾْقــفِ  اهللُ  َصــؾ ك  َفَجَعْؾــُت  َأْهِؾــل، فِــل َوُكـْــُت  اْلَؿِديـَ

َْخَبـاَر، َأَتَخب رُ  ْٕ اَس  َوَأْسـَلُل  ا ـَ  الــ   َقـِدمَ  َحت ـك اْلَؿِديـَـةَ  َقـِدمَ  ِحـق

ـْ  َكَػرٌ  َطَؾل   ـْ  َيْثرَِب  َأْهؾِ  ِم  َهَذا َفَعَؾ  َما : َفُؼْؾُت . ةِ اْلَؿِديـَ  َأْهؾِ  ِم

ُجُؾ   َأَرادَ  َوَقـْد  ِسـَراٌع، إَِلْقفِ  الـ اُس  : َفَؼاُلقا اْلَؿِديـَةَ  َقِدمَ  ال ِذي الر 

 َفــَدَخْؾُت  اْلَؿِديـَــَة، َفَؼــِدْمُت  َذلِــَؽ، َيْســَتطِقُعقا َفَؾــؿْ  َقْتَؾــفُ  َقْقُمــفُ 

 ال ـِذي َأْكـَت  َكَعْؿ، " : َقاَل  ُفـِلَأَتْعرِ  اهللِ، َرُسقَل  َيا : َفُؼْؾُت . َطَؾْقفِ 

ةَ  َلِؼقَتـِل  ."بَِؿؽ 

 الشـديدة فِطـتف طؾك يدل وهذا لف، يتـؽر ولؿ الؿختار فعرفف ، 

 الداطقـة كباهة مـ وهذا. وخارج داخؾ كؾ يف الدققؼ وتركقزه

ـاطَ  َأْخبِْركِـل اهللِ، َكبِـل   َيـا : َفُؼْؾُت . َبَؾك : َفُؼْؾُت  : َقاَل  . ووطقف  ؿ 
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ـِ  َأْخبِْركِل َوَأْجَفُؾُف، اهللُ  َطؾ َؿَؽ  اَلةِ  َط  َصـاَلةَ  َصـؾ   " : َقاَل . الص 

ْبِح،  .الحديث الص 

 طّؾؿـف ثـؿ بؼدومـف، واستبشـر وسـؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك بف فرّحب 

 . الؿقفؼ واهلل … والصالة القضقء أحؽام
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 التونُن وقت الشدائد /37
 

 يبالِ  لؿ ، إيؿاُكف وصدَق  خالؼف، كطؾ العبد تقكُؾ  صح إذا

 وتبقُت .. تـفؽ غؿقم أو ، تمرق شدائد أو تزطج، بلزماٍت 

ض حقث ، تتؽدر وٓ ترتاُب، ٓ مطؿئـًة، كػُسف  اهلل إلك أمره فق 

 قال.  الطالق سقرة حسبف( ففق اهلل طؾك يتقكؾ )ومـ تعالك

يَؼ  َبْؽرٍ  َأَبق د   الؿشركقـ دةومطار الفجرة يقم طـف اهلل رضل الص 

ـَ  َأْقَدامِ  إَِلك َكَظْرُت  :  لفؿ ـُ  ُرُءوِسـَا َطَؾك اْلُؿْشرِكِق  فِل َوَكْح

 : َقَدَمْقفِ  إَِلك َكَظرَ  َأَحَدُهؿْ  َأن   َلقْ  اهللِ، َرُسقَل  َيا : َفُؼْؾُت  اْلَغاِر،

ـِ بِاثْ  َضـ َؽ  َما َبْؽرٍ، َأَبا َيا " : َفَؼاَل . َقَدَمْقفِ  َتْحَت  َأْبَصَرَكا  اهللُ  ـَْق

 ." َثالُِثُفَؿا

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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  ُتعــالك، اهلل طؾــك متقكــٌؾ  ذلــؽ ومــع وداٍن، محــدٌق  والخطــر 

 إلقــف والضــر الـػــع وأنّ  يديــف، بــقـ العبــاد كقاصــل أن ويــققـ

 القصــقة يف كؿــا اهلل حػظــف ، شــرائعف حػــظ مـــ وأنّ  ، وحــده

 ، يحػظـؽ اهللَ  احػـظِ  :)ؿـاطـف اهلل رضل طباس ٓبـ الذهبقة

 .( تجاهؽ تجده اهلل احػظ

 العؾؿـاء سـقؿا ٓ ، اإليؿـان أهـُؾ  يشـققفا طالقـة مـزلة وهذه ، 

ـٍ  إٓ تمتك ٓ ولؽـفا  مسـتديؿ، وتبتؾ طؿقؼ، وطؾؿٍ  متقـ، بقؼق

 ويــدطقكـا الخقــرات يف يســارطقن كــاكقا إكفــؿ ) بؾقغــة وإكابــة

 وذكــًرا تقحقــداً  اهلل مـــ فــادنُ . إكبقــاء ســقرة ( ورهبــًا رغًبــا

 . الؿقفؼ واهلل..  وإخالًصا
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 الغضُب الشزعي /38
 

 يف الداطل غضُب  يؽقنَ  أن ، وإخالقل الؿـفحل آكضباطِ  مـ

 رغباتف أو لؿؼاصده ولقس الؿحارم، اكُتفؽت إذا اهلل، ذاِت 

 كان وقد صحابتف، وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك طؾ ؿ وهؽذا ، الشخصقة

 ، الشرائع ُمّست إذا إٓ ، يضرب وٓ يغضب ٓ ، الـاس ألطػ مـ

 َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  َطْفدِ  فِل امرأة َسَرَقْت  لؿا ولذلؽ

ـِ  ُأَساَمةَ  إَِلك َقْقُمَفا َفَػِزعَ  اْلَػْتِح، َغْزَوةِ  فِل  َقاَل  َيْسَتْشِػُعقَكُف، َزْيدٍ  بْ

ا : ُطْرَوةُ  َؿفُ  َفَؾؿ  نَ  فِقَفا َساَمةُ أُ  َكؾ   َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  َوْجفُ  َتَؾق 

ـْ  َحد   فِل َأُتَؽؾ ُؿـِل " : َفَؼاَل  َوَسؾ َؿ،  .. اهللِ  ُحُدودِ  ِم

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 وجقفـة ٓمـرأةٍ  والشـػاطة الحـدود، اكتفـاك هــا هّقجـف فالذي 

ـَ  أسـامة فِحب ـ يحتؿـؾ فؾـؿ ، طـدهؿ  : ُأَسـاَمةُ  فَؼـاَل  "حبـف وابـ
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ــا. اهللِ  َرُســقَل  َيــا لِــل اْســَتْغِػرْ   اهللِ  َرُســقُل  َقــامَ  اْلَعِشــل   َكــانَ  َفَؾؿ 

 ُثـؿ   َأْهُؾـُف، ُهـقَ  بَِؿا اهللِ  َطَؾك َفَلْثـَك َخطِقًبا، َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك

ــا " : َقــاَل  َؿــا َبْعــُد، َأم  ُفــؿْ  َقــْبَؾُؽؿْ  الـ ــاَس  َأْهَؾــَؽ  َفنِك   إَِذا َكــاُكقا َأك 

رِيُػ  فِقِفؿُ  َسَرَق  ـِعقُػ  فِقِفؿُ  َسَرَق  َوإَِذا َتَرُكقُه، الش   َأَقـاُمقا الض 

ــفِ  ، َطَؾْق ــِذي اْلَحــد  ــدٍ  َكْػــُس  َوال  ــِدِه، ُمَحؿ  ــقْ  بَِق ــةَ  َأن   َل ــَت  َفاصَِؿ  بِـْ

دٍ   اهللُ  َصـؾ ك اهللِ  َرُسـقُل  َأَمـرَ  ُثـؿ  . " َيـَدَها َلَؼَطْعُت  َسَرَقْت  ُمَحؿ 

 َبْعـَد  َتْقَبُتَفـا َفَحُســَْت  َيـُدَها، َفُؼطَِعْت  اْلَؿْرَأةِ  بِتِْؾَؽ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ 

ــَؽ، َجــْت  َذلِ ــْت . َوَتَزو  ــةُ  َقاَل ــْت  : َطائَِش ــْلتِل َفَؽاَك ــَد  َت ــَؽ، َبْع  َذلِ

 .َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  إَِلك َحاَجَتَفا َفَلْرَفعُ 

 أن وكسـقا ، ويترفـؼ سـُقؾقـف مــف أسامة قرَب  أن الـاُس  وتققع 

 غضـب ولـذلؽ ، مؽاكـف هـذه لقس الرفؼ وذلؽ الرحؿة تؾؽ



 

-116- 
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 بابـتـف ومّثـؾ. ( اهلل حـدودِ  مـ حد يف أتشػع ) وكفره وجفف يف

ــرهـ ــز وحــذرهؿ صــدقف، طؾــك لقب ــف الطبؼــل، التؿقق  مـــ واك

 فاصؿــة وســؾؿ طؾقــف اهلل صــؾك خــص وإكؿــا.  الكالفــ اســباب

 حقـئذ بـاتف مـ يبؼ لؿ وٕكف طـده، أهؾف أطز ٕكفا بالذكر ابـتف

 ، مؽؾـػ كـؾ طؾك الحد إقامة إثبات يف الؿبالغة فلراد غقرها،

 اســؿفا الســارقة اســؿ وافــؼ وأيضــا ذلــؽ، يف الؿحابــاة وتــرك

 الــاس عُ أسر وأكف بفا، الؿثؾ يضرَب  أن فـاسب السالم طؾقفا

 . الؿقفؼ واهلل.  الشرع امتثال إلك
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 من مجاليات السري النبوية

 املشارنة التطوعية  /39
 

 يف أصحابف مشاركُتف ، هؿتف وطؾك الداطقة تقاضعِ  صقرِ  ِمـ

 طؾقف اهللُ  صّؾك ذلؽ فعؾ وقد ، إلقفا الؿحتاج والؿفام إطؿال

ـِ  َأَكسِ  قال..  الخـدق وحػر الؿسجد بـاء يف وسؾؿ  ، َمالٍِؽ  ْب

 َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َمْسِجدِ  َمْقِضعُ  َكانَ  : طـف اهلل رضل

اِر، لَِبـِل ، َوُقُبقرُ  َكْخُؾ  فِقفِ  َوَكانَ  الـ ج  ـَ  الـ بِل   َلُفؿُ  َفَؼاَل  اْلُؿْشرِكِق

. َثَؿـًا َلفُ  َكْلُخُذ  َٓ  : َفَؼاُلقا. " بِفِ  َثاِمـُقكِل " : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك

 َوُهقَ  ُيـَاِوُلقَكُف، َوُهؿْ  َيْبـِقفِ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َوَكانَ 

َٓ  " : َيُؼقُل  ِخَرهْ  َطْقُش  اْلَعْقَش  إِن   َأ ْٔ  لأِْلَْكَصارِ  َفاْغِػرْ  ا

 َسؾ ؿَ وَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َوَكانَ  : َقاَل  " َواْلُؿَفاِجَرهْ 

اَلةُ  َأْدَرَكْتفُ  َحْقُث  اْلَؿْسِجُد  ُيْبـَك َأنْ  َقْبَؾ  ُيَصؾ ل  .الص 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 مشــاركتؽ دون يحــقل ٓ ، مرمقًقــا رئقســا أو قائــدا وكقُكــؽ 

ـــة ـــة وخـــدماتؽ ، التطـــقطل وجفـــدك إخالقق  ، آجتؿاطق

ــف كــان وهؽــذا ــف ديدُك ــادةٌ ق ، والســالم الصــالة طؾق ــة، ق  حازم

 التقاضــع بــذلؽ ويعؾؿـــا.  رياكــة وأخــالق جــادة، ومشــاركةٌ 

 . ومشاركات مسمولقات طؾقف الجؿقع وأن العؿؾ، وحب

 ـــة الؿشـــاركة ويف ـــقٌد  التطقطق ـــل تجس ـــك طؿؾ ـــادة لؿعـ  الؼق

 واإلســـفام العؿـــؾ حـــب   طؾـــك لألجقـــال وتربقـــةٌ  والعدالـــة،

 عــضب يـتــاب قــد الــذي والغــرور الراحــة ودرء ، آجتؿــاطل

 الصـقت سـقى يؿؾؽـقن وٓ ، والؽراسـل بالـعؿ الؿؾتصؼقـ

 قــقٌل  لؽـفــا ، الصــحقحة الؼقــادة هؽــذا ولــقس ، وإوامــر

 !… والسالم ، ومبادرة وطؼٌؾ  وطؿؾ،
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 من مجاليات السري النبوية

 وداراُة الضفهاء  /41
 

ـُ  ٓ الؿجتؿع مـ فئاٌت  تقجد  اتؼاءً  الؿداراة، فـ إٓ معفا ُيحس

 طاداٍت  أو ، سقئة بخصالٍ  ُطرفت وقد ، جػقتِفا أو لُػحِشفا

 .  بف آغترار يؼع لئال مقاضعفا، يف مـفا فقحذر ، مستؼبحة

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 معـا، هؿـا أو الـديـ أو الـدكقا لصـالح الدكقا بذل : تعـل والؿداراةُ 

 إنّ  طـفـا، اهلل رضـل َطائَِشـةُ  تؼـقُل  اسـتحبت، وربؿـا مباحـة، وهل

 َلـُف، اْئَذُكقا " : َفَؼاَل  َوَسؾ َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َؾكطَ  اْسَتْلَذنَ  َرُجاًل 

ـُ  َفَؾبِْئَس  ا. " اْلَعِشقَرةِ  َرُجُؾ  بِْئَس  " َأوْ  " اْلَعِشقَرةِ  اْب  َطَؾْقـفِ  َدَخـَؾ  َفَؾؿ 

نَ  َٓ  ال ـِذي َلـفُ  ُقْؾَت  اهللِ، َرُسقَل  َيا : َفُؼْؾُت  : َطائَِشةُ  َقاَلْت  اْلَؼْقَل، َلفُ  َأ

اسِ  َشـر   إِن   َطائَِشـُة، َيا " : َقاَل  ؟ اْلَؼْقَل  َلفُ  َأَلـَْت  ُثؿ   ُقْؾَت،  َمـِْزَلـةً  الــ 
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ـْ  اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  اهللِ  ِطـَْد  اُس  َتَرَكـفُ  َأوْ  - َوَدَطفُ  َم َؼـاءَ  - الــ  . " ُفْحِشـفِ  ات 

 . الصحقحقـ يف أخرجاه

 ــؾ الرجــُؾ  وهــذا ــؿ قق ــرِف بعــد أســؾؿ يؽـــ ل ــب وُط  ، بالتؼؾ

 هـش   دخـَؾ  لؿـا ثؿ شره، مـ فحذر الؿطاع، إحؿؼ ويسؿك

 أصـؾ الحـديث وهذا. لشره ودرءاً  هدايتف، يف صؿعا وتللػف لف

 واهلل وكحقهؿ والػسؼ الؽػر أهؾ غقبة جقاز ويف الؿداراة، يف

 .أطؾؿ

  ُـُ  الؿتـقطـة، الداطقـة حؽؿةُ  مـف ويستػاد  طؾـك اصالطـف وحسـ

ــقال ــاس أح ــف الـ ــبَس  وأن ، بصــػاتفؿ وخبرت ــؾ يؾ ــةٍ  لؽ  حال

ــا يؽــقنَ  ٓ وأن لبقســفا، ــك ســاذجا صّقًب ــدوام، طؾ  ويعــرَف  ال

 الؿحـددة، الؿظـانِ  يف مــفؿ ويحـذر إصـدقاء، مــ إطداء

 .والسالم
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 االٌضباُط العبادي /41
 

 وسقرورُتؽ وإسرية، الدطقية بالؿفام الدققؼة طـايُتؽ طظقؿٌ 

 بعؼؾقة تقحل التل ، الؿرسقمة الخططو ، الـظقؿة بالدقة فقفا

 يف تتلخر قد ولألسػ ولؽـؽ..! متدفؼ وفؽرٍ  ، كابفة

. الؼؾقؾ ذلؽ يتقسع وقد.  قؾقال إوراد تمجؾ أو ، الصؾقات

 َكانَ  َما " : طـفا اهلل رضل َطائَِشةَ  ُسئؾت وقد! الؼؾب فقجّػ 

 فِل َكانَ  : َقاَلْت  ؟ َأْهِؾفِ  فِل َيْصـَعُ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل  

اَلُة، َحَضَرِت  َفنَِذا َأْهِؾِف، ِمْفـَةِ  اَلةِ  إَِلك َقامَ  الص   . "الص 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 العؿؾـل، والسـؾقك الشخصـل آتـزان مــ جؿالقـة لقحةٌ  هـا 

 لفـؿ، والؿسـاطد ، ٕهؾـف كالخـادم والسالم الصالة طؾقف ففق
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 ربــف حــؼ ُيِضــع لــؿ ، إذان وصــدح الصــالة رتحضــ إذا ثــؿ

 الصـالة إن ) كػسـف واكشـراح قؾبـف، صـالُح  فقـف والذي تعالك،

 . الـساء سقرة مقققًتا( كتاًبا الؿممـقـ طؾك كاكت

 مــ تـتشـؾؽ أكفـا ومقاطقـدها الصـؾقات أوقـات روطـة ومـ 

 والروحـل، الؼؾبـل بالتجديـد وتـذكرك الـدكقا، الحقاةِ  أوضاع

ــزداد ــ فت ــدًا، تســبقحا وتؾفــج ، ذكــراً  وتـشــط ، ًاإيؿاك  وتحؿق

 وقضـاء ، الحقـاةِ  متاطـب طؾـك تعقــَؽ  روحقـة طؿؾقة وتصـع

 . الؿقفؼ واهلل.. وُأسرتؽ شموكِؽ
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 من مجاليات السري النبوية

 المفُظ الذني / 42
 

ـِ  طؾك مملؿةً  الؿقاقُػ  كاكت مفؿا  مـ لساكف فنن ، الداطقة الؿمم

 وأطداء ، خبثاء أشخاًصا يؼابُؾ  وقد مرصقدة، وألػاَضف ، ذهب

 ويؽتػل يتفقر، أو يـجرف، وٓ كػسف، يضبطُ  ولؽـف ، ماكريـ

 طـ.. الؼصة هذه يف كؿا الذكقة، والؾػظةِ  ، الؿعبرة بالؿػردة

 : َقاَلْت  أكفا َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َزْوَج  َطـَْفا اهللُ  َرِضلَ  َطائَِشةَ 

ـَ  َرْهطٌ  َدَخَؾ   َوَسؾ َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقلِ  كَطؾَ  اْلَقُفقدِ  ِم

امُ  َفَؼاُلقا:  َوَطَؾْقُؽؿُ  : َفُؼْؾُت  َفَػِفْؿتَُفا، : َطائَِشةُ  َقاَلْت . َطَؾْقُؽؿْ  الس 

امُ  ْعـَةُ  الس   " : َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َفَؼاَل  : َقاَلْت . َوالؾ 

ْفَؼ  ُيِحب   اهللَ  إِن   ئَِشُة،َطا َيا َمْفاًل  َْمرِ  فِل الر  ْٕ فِ  ا  َيا : َفُؼْؾُت . " ُكؾ 

 َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقُل  َقاَل  ؟ َقاُلقا َما َتْسَؿعْ  َأَوَلؿْ  اهللِ، َرُسقَل 

 .الصحقحقـ يف كؿا. " َوَطَؾْقُؽؿْ  : ُقْؾُت  َقْد  " : َوَسؾ ؿَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ**ـ



 

-114- 
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 الــرد يف الحؽؿــةَ  طائشــة يعّؾــؿ والســالم الصــالة طؾقــف ففــق ، 

ـّ  ، يفـقًدا كـاكقا وإن ، الشـتائؿ يف اإلفـراط طؾقفـا ويـؽر  ولؽـ

 مـــ قــالقه مــا فقؽػــقفؿ حاضــرة، وحؽؿَتـــا طظقؿــة، أخالَقـــا

 فعؾقا، كؿا طؾقفؿ دطاءٌ  ففق. ( وطؾقؽؿ ) ققل وإذى الؿؽر

 . سقاء فقف فـحـ ، الؿقت إلك اجؿقعً  مصقركا أكـا أو

 حـقـ بعـد ولـق بعُضفؿ وسقعقفا ، الذكقة إجقبة مـ وهذا ، 

ــق ــرٌ  وه ـــ خق ــباب م ــراكؿ ِس ــظ ، مت ــؼ ٓ ، مـؽــرة ومالف  تؾق

 الؿرطقة، وأداب بالشرع لفا اهلل وتعظقؿ الؿممـة بالشخصقة

 واهلل.. البـذئ الػـاحشِ  وٓ الؾعان وٓ بالطعان الؿممـ فؾقس

 . الؿقفؼ
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 من مجاليات السري النبوية

  احلٍو املتفضن /43
 

 ويعظؿ بعض، طؾك بعضفؿ وحـقَ  الزوجقـ تقاصَؾ  أجؿَؾ  ما

 اهللُ  صّؾك صـعف ما وهذا ، الحقاة أحدهؿا مغادرة بعد ذلؽ

 إلقف كسائف أحب   ، طـفا اهلل رضل خديجة زوجف مع وسؾؿ طؾقف

ـْ ..ماتت حتك طؾقفا تزوج وما ،  َطـَْفا، اهللُ  َرِضلَ  َطائَِشةَ  َط

ـْ  َأَحدٍ  َطَؾك ِغْرُت  َما : ْت َقالَ   َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   كَِساءِ  ِم

ـْ  َرَأْيُتَفا، َوَما َخِديَجَة، َطَؾك ِغْرُت  َما  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َكانَ  َوَلؽِ

اَة، َذَبَح  َوُرب َؿا ِذْكَرَها، ُيْؽثِرُ  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ   َأْطَضاًء، ُعَفاُيَؼط   ُثؿ   الش 

فُ  : َلفُ  ُقْؾُت  َفُرب َؿا َخِديَجَة، َصَدائِِؼ  فِل َيْبَعُثَفا ُثؿ   ـْ  َلؿْ  َكَلك   فِل َيُؽ

ْكَقا ٓ   اْمَرَأةٌ  الد  َفا " : َفَقُؼقُل . َخِديَجةُ  إِ  َوَكانَ  َوَكاَكْت، َكاَكْت، إِك 

 ." َوَلٌد  ِمـَْفا لِل

 ـــــــــــــــــــ**ــــــــــــــ
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 كػـر إذ بـل آمــت :) حقاتـف يف مؼاَمفا وبّقـ طؾقفا أثـك وأيًضا 

 إذ بؿالفـا وواسـتـل الــاس، كـّذبـل إذ وصـّدقتـل الــاس، بل

. ( الـسـاء أوٓد حرمــل إذ ولدها اهللُ  ورزقـل الـاس، حرمـل

  . فضائؾفا ومدح ذكرها هالة أختفا صقت سؿع وإذا

 الشـاة بؾحـؿ دقيتصـ الؿحػقظ والػضؾ الحاين، القفاء ومـ 

ــؿفا، ــدي باس ــك ويف ــا إل ــا ، زمقالتف  فقتصــؾ بػضــؾفا طرفاًك

.  الزوجقـ بقـ القفاء حسـ مـ وهذا ، ذكرها ويـتشر ثقابفا،

ــاُس  ويتحــدث ـــ الـ ــف ط ــؽ طـايت ــدة، بتؾ ــا الػؼق ــت وأكف  كاك

 تعـالك واهللُ .. الـبقـؾ الخؾؼ ذلؽ مـ إزواج فقعتبر ، وكاكت

 .أطؾؿ
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 الشهادُة العجيبة  /44
 

 تؿـقاٍت  أو تردد، خطبًا أو بالؾسان دطقى لقس الزهُد 

 يبالل، وٓ ويعقشف الؿرء يحتؿؾف واقع ولؽـف..  كال..صادحة

 ويخشك ، أخرة والدار اهلل طـد ما إلك يتطؾع أكف والسبُب 

 ، مؽان كؾ مـ تلتقف والدكقا ذلؽ ويؼقل..! ومػاتـفا الدكقا

 أو يتزهد حتك مـفا طديؿا هق فؾقس اهلل، سبقؾ يف فقصرففا

 : الطقيؾ اإليالء حديث يف طـف اهلل رضل طؿر قال..!  يتقاضع

 - وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك- َجـْبِِف، فِل اْلَحِصقرِ  َأَثرَ  َفَرَأْيُت 

 إِن   اهللِ، َرُسقَل  َيا : َفُؼْؾُت  " ؟ ُيْبؽِقَؽ  َما " : َفَؼاَل  َفَبَؽْقُت،

 َأَما " : َفَؼاَل . اهللِ  َرُسقُل  َوَأْكَت  قفِ فِ  ُهَؿا فِقَؿا َوَقْقَصرَ  كِْسَرى،

ْكَقا، َلُفؿُ  َتُؽقنَ  َأنْ  َتْرَضك ِخَرةُ  َوَلـَا الد  ْٔ  ."  ا

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 لقسـت العابثـة، وفتـفا ، الؿتضخؿة بثرواتفا الدكقا فنن وحؼًا 

ـ   والػتـة، الصرف مـ فقفا لؿا ، اإليؿان ٕهؾ  ما كقاهؿد ولؽ

..! مخقؾـة وٓ إسـراٍف  بدون بفا ويستؿتعقن اهلل، إلك يؼربفؿ

 اكشـغؾقا وٓ لفـا، خؾـدوا فؿا والعؼالء إكبقاء وطاها ولذلؽ

 .ورسالتفؿ ديـفؿ طؾك حػاضا بزهراتفا،

 مؽثــف وقؾــؾ الــدكقا اختصــر الترمــذي، طـــد آخــر حــديث ويف 

 لـدة،الخا الؿتعـة ولـقس الــاس، هدايـة فقفـا هدفـف وأن فقفا،

 َطَؾــك َوَســؾ ؿَ  َطَؾْقــفِ  اهللُ  َصــؾ ك اهللِ  َرُســقُل  َكــامَ  : الػــاين والعبــث

ــرَ  َوَقــْد  َفَؼــامَ  َحِصــقرٍ، ــل َأث  ــا َجـْبِــِف، فِ  َلــقِ  اهللِ، َرُســقَل  َيــا : َفُؼْؾـَ

ْكَقا، لِل َما " : َفَؼاَل . ِوَصاءً  َلَؽ  ات َخْذَكا ْكَقا فِـل َأَكا َما َولِؾد  ٓ   الـد   إِ

 ." َوَتَرَكَفا َراَح  ُثؿ   َشَجَرةٍ  َتْحَت  اْسَتَظؾ   َكَراكٍِب 
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 الـذي الزاهد، والقجقف الؿتقاضع، لؾعظقؿ رائعة صقرةٌ  وهذا 

 وتبؼــك ، الخشـــ الحصــقر مــع الػــاره القصــاء طـــده يســتقي

 محؿـاًل  طظقؿـا رسـقٓ جاء فؼد ، كؾف ذلؽ مـ أسؿك قضقتف

  .. الػاخر لدكققيا وآكشغال تلتؾػ ٓ ، سامقف بؼقؿ

  ُوالتػؽقــر التقاضــع ، والــدطقة والعؿــؾ لؾـــػس ذلــؽ وفائــدة 

 ومعرفة ، الضعػاء ورحؿة ، لمخرة وآستعداد اهلل طـد فقؿا

 ، الـدكقا طؾـك امرؤ اكػتَح  وما ، السؾقك وتفذيب ، الـػس قدر

 ..! والسالم.. واغتر تعالك إٓ
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ًُ املبارك /45  الطعا
 

 اهلل رسقل ببركة الجؿاطةُ  وازداكت طة،الجؿا مع اهلل يُد 

 وبرهانٌ  كبقتف، طؾك دلقؾ هـا كشاهده فؿا ، ومعجزتف وحضقره

 يؽػلَ  أن الـاس مـ رهطٍ  لطعام كقػ وإٓ  مصداققتف، طؾك

 اهللُ  َرِضلَ  َجابِر يؼقُل ..  إلػ إلك طددهؿ يصؾ ، كامال جقًشا

ا : َطـْفُ   َفَجاُءوا َشِديَدٌة، ُكْدَيةٌ  َفَعَرَضْت  َكْحِػُر، اْلَخـَْدِق  َيْقمَ  إِك 

َؿ، َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل    فِل َطَرَضْت  ُكْدَيةٌ  َهِذهِ  : َفَؼاُلقا َوَسؾ 

 بَِحَجرٍ، َمْعُصقٌب  َوَبْطـُفُ  َقامَ  ُثؿ  . " َكاِزٌل  َأَكا" : َفَؼاَل . اْلَخـَْدِق 

امٍ  َثاَلَثةَ  َوَلبِْثـَا  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َفَلَخَذ  ، َواًقاذَ  َكُذوُق  َٓ  َأي 

 رمالً  أي ، َأْهَقؿَ  َأوْ  ، َأْهَقَؾ  َكثِقًبا َفَعادَ  َفَضَرَب، ، اْلِؿْعَقَل  َوَسؾ ؿَ 

 .سائالً 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ



 

-121- 

 

 من مجاليات السري النبوية

 جـائع وهـق بـػسـف وطؿـؾ يعتـذر ولؿ لؿشاركتفؿ كزل فاكظر 

 َفُؼْؾــُت . اْلَبْقــِت  إَِلــك لـِـل اْئــَذنْ  اهللِ، َرُســقَل  َيــا َفُؼْؾــُت: . مجفــد

ْمَرَأتِل:
ِ
 فِـل َكـانَ  َمـا َشـْقًئا َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك بِالـ بِل   َرَأْيُت  ٓ

ــَؽ  ــْبٌر، َذلِ ــَدكِ  َص ــْلءٌ  َفِعـْ ــْت  َش ــِدي : َقاَل ــِعقٌر، ِطـْ ــاٌق  َش .  َوَطـَ

ــاَق، َفــَذَبَحِت  ــِت  اْلَعـَ ــ َوَصَحـَ ــك ِعقرَ الش  ــا َحت   فِــل الؾ ْحــؿَ  َجَعْؾـَ

 َوَســؾ ؿَ  َطَؾْقــفِ  اهللُ  َصــؾ ك الـ بِــل   ِجْئــُت  ُثــؿ    -الؼــدر -اْلُبْرَمــةِ 

ـُ  ـَ  َواْلُبْرَمـــةُ  ، اْكَؽَســـرَ  َقـــدِ  َواْلَعِجـــق ـــْق ـــافِل   َب ََث ْٕ  إحجـــار -ا

 َأْكـَت  َفُؼـؿْ  لِل ُصَعق ؿٌ  : َفُؼْؾُت  َتـَْضَج، َأنْ  َكاَدْت  َقْد  - الؿـصقبة

 َفـَذَكْرُت  " ُهـقَ  َكـؿْ  " : َقـاَل . َرُجـاَلنِ  َأوْ  َوَرُجٌؾ، اهللِ  َرُسقَل  َيا

َٓ  اْلُبْرَمـَة، َتـِْزعِ  َٓ  : َلَفا ُقْؾ  " : َقاَل . " َصق ٌب  َكثِقرٌ  " : َقاَل  َلُف،  َو
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ـَ  اْلُخْبـــزَ   َفَؼـــامَ . " ُققُمـــقا " : َفَؼـــاَل . " آتِـــلَ  َحت ـــك الت ـ ـــقرِ  ِمـــ

َْكَصاُر، اْلُؿَفاِجُروَن، ْٕ  .. َوا

 الجـقش جؿقـع لـف ودطـا  بحضـقره بقرك..  مبارك صعام  !..

ا  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   َجاءَ  َوْيَحِؽ، : َقاَل  اْمَرَأتِفِ  َطَؾك َدَخَؾ  َفَؾؿ 

ــؾ ؿَ  ، َوَس ـَ ــاِجرِي ــاِر، بِاْلُؿَف َْكَص ْٕ ـْ  َوا ــ ــؿْ  َوَم ــْت . َمَعُف ــْؾ  : َقاَل  َه

  .َكَعؿْ  : ُقْؾُت  ؟ َسَلَلَؽ 

 سـر فقـف إمـرَ  أن أدركـت ، طاقؾـة مممــةً  زوجتف وكاكت ، ٓ 

ــاَل ..! بآتبــاع مــلمقرون وهــؿ ،  مرســؾ كبــلٌ  إٓ يعرفــف  : َفَؼ

َٓ  اْدُخُؾقا،"  َطَؾْقفِ  َوَيْجَعُؾ  اْلُخْبَز، َيْؽِسرُ  َفَجَعَؾ . " َتَضاَغُطقا َو

ْحــَؿ، ــرُ  الؾ  ــ َوُيَخؿ  ــقرَ  ةَ اْلُبْرَم ــَذ  إَِذا َوالت ـ  ــُف، َأَخ ُب  ِمـْ ــر  ــك َوُيَؼ  إَِل

ــؿ   َأْصــَحابِِف، ــِزعُ  ُث ــؿْ  َيـْ ــَزْل  َفَؾ ــرُ  َي ــَز، َيْؽِس ــرُِف  اْلُخْب ــك َوَيْغ  َحت 
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اَس  َفـنِن   : َوَأْهـِدي َهـَذا، ُكِؾـل " : َقـاَل  َبِؼق ٌة، َوَبِؼلَ  َشبُِعقا،  الــ 

 ." َمَجاَطةٌ  َأَصاَبْتُفؿْ 

 أصــحابف، مــع وتبســطف وكرمــف، تقاضــعف يف خــرآ درٌس  وهـــا 

 واهلل.. والسالم الصالة طؾقف  ، الجقاع مـ بأخريـ وشعقره

 . الؿقفؼ
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  الصالُة املخففة /46
 

 وصابت الدافئ، بالخشقعِ  ازداكت قد ، طؿقؼة مطقلةٌ  طبادُتف

 راطك الـاس، معف صّؾك إذا ذلَؽ  ومع ، الدائؿ بالخضقعِ 

 يؼقل..  كسائفؿ وضعَ  وقّدر ، صغقَرهؿ ورحؿَ  ، ضعقَػفؿ

ـَ  َأَكَس   َقاَل  َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك الـ بِل   إن طـف اهلل رضل َمالٍِؽ  ْب

َْدُخُؾ  إِك ل " : اَلِة، فِل َٕ  ُبَؽاءَ  َفَلْسَؿعُ  إَِصاَلَتَفا ُأِريُد  َوَأَكا الص 

، بِل  زُ  الص  ـْ  َأْطَؾؿُ  اِمؿ   : َصاَلتِل فِل َفَلَتَجق  ةِ  ِم فِ  َوْجدِ  ِشد  ـْ  ُأم   ِم

 ." ُبَؽائِفِ 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 والتخػقــػ ، الـــاس لؿصــالح ومراطــاة طجقبــة، رحؿــةٌ  وهـــا 

 بصـغارهؿ، الجؿاطـة صـالة شـفقدهؿ وصـحة ، الـساء طؾك



 

-125- 

 

 من مجاليات السري النبوية

، ِمـُْؽؿْ  إِن   ) : آخر حديث ويف برطقتف، الراطل وشػؼة ـَ ـرِي  ُمـَػ 

ْز، بِالـ اسِ  َصؾ ك َما َفَلي ُؽؿْ  ـِعقَػ  فِقِفؿُ  َفنِن   َفْؾَقَتَجق   َواْلَؽبِقـرَ  الض 

 الصــالة طؾقــف ذهـــف يف الؿعظؿــةُ  الصــالةُ  ففــذه ( اْلَحاَجــةِ  َوَذا

 رحؿـةً  التطقيـؾ قاطـدة فقفـا تـؽسـر ، طقـف قرة وهل والسالم

 يضـاهل ـديـ وأيّ  ، تؾؽ أخالٍق  فلي..  وابـفا بالؿرأة  ورأفة

ـــا ـــا )…والرحؿـــة العظؿـــة يف ديــ  رحؿـــةً  إٓ أرســـؾـاك وم

 .إكبقاء سقرة. ( العالؿقـ

 او ضـعػ مـ وحقائجفؿ الـاس ضروف بؿراطاة إئؿةَ  وأمر 

 كـؾ فقـؽ تسـتدطل ( الحاجـة وذا ) ولػظـة.  حاجة أو مرض

 الشـريعة وهـذه الؼـقيؿ، الـديـ لفـذا واإلطظام الجاللة معاين

 أن وكؿـا..!  مضرتفؿ ٓ الـاس بـػع اءتج والتل ، الؿباركة
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.. وتحسقـفا فقفا الؼرآن وتالوة آئؿة طـد محبقبة الصؾقات

ـْ   يف حؽؿـةً  مـا تتطؾب وصروفا، شغقًٓ  لؾـاس أن تذكر ولؽ

 يف طؾــقؽؿ جعــؾ ومــا :) تعــالك قــال الطاطــات، تؾــؽ تطبقــؼ

 . والسالم.  إحزاب سقرة ( حرج مـ الديـ
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 من مجاليات السري النبوية

 غذائي األوَ ال /47
 

 وترق   ، أمقالـا َتطقَب  حتك الطقبة، الزكاة اإلسالمُ  شرعَ 

 ، والصدقة الؽرم لـا واستحّب  ، بنخقاكـا وكحس ، أخالقـا

 ، إخقي التعاون مـ آخر كقعٌ  وثؿةَ ..  والسؿاحة والشفامة

 يؼقل..  والشدائد الغزو أيام آقتسام وهق ، اإليؿاين والترابط

 ويشقد ، الـاس مـ فئةً  مادًحا َوَسؾ ؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  ؾ كَص  اهللِ  الَرُسقُل 

ـَ  إِن   " : اإليؿاكقة وآصرتفؿ بترابطفؿ ق َْشَعرِي  ْٕ  فِل َأْرَمُؾقا إَِذا ا

 ِطـَْدُهؿْ  َكانَ  َما َجَؿُعقا : بِاْلَؿِديـَةِ  ِطَقالِِفؿْ  َصَعامُ  َقؾ   َأوْ  اْلَغْزِو،

ِة، َواِحدٍ  إَِكاءٍ  فِل َبْقـَُفؿْ  َسُؿقهُ اْقتَ  ُثؿ   َواِحٍد، َثْقٍب  فِل ِقي   َفُفؿْ  بِالس 

 ." ِمـُْفؿْ  َوَأَكا ِمـ ل

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 ــؾ   افتؼــروا ــر، وطــددهؿ صعــامفؿ، وق ــع البركــة ولؽـــ كثق  م

 إلـك يعؿدون ولذلؽ ، إربعة كايف اإلثـقـ وصعام ، الجؿاطة

ركة  . البركة  وتـزل الػضؾ، لقعؿ والِؼسؿة، الش 

 ــآخل تجســقٌد  ذلــؽ ويف ــتالحؿ لؾت ــديـل، وال ــذ ال ــة وكب  إكاكق

 مؾتحؿـة إيؿاكقـة كتؾـة مــ جـزء الػـرد وأنّ  ، الػرداين والطؿع

 تؾـــؽ ومثـــُؾ .  الحجـــرات ســـقرة ( إخـــقة الؿممــــقن )إكؿـــا

ــقي الخصــال ــرابط، تؼ ــارك الت ــام، وتب ــؾ الطع ــاء وتزي  الجػ

 وفقفـا.  والتعاضد الَقحدةِ  طؾك الجؿقع ويحرص ، والتؼاصع

 والصـغقر، والؽبقـر بالضـعقػ، والؼقي بالػؼقر، الغـل يحس

 مقبؼاتفا، مـ بفا آستئثار أو وكـزها اهلل، مـ كؾفا الـعؿ وأنّ 

 الؿجتؿـع سـؿات مـع يتــايف مؿـا وهـق.. فقفـا البركة واكعدام

 . الؿقفؼ واهلل .الؿسؾؿ
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 حديث الوجه /48
 

 ٓ ولؽـف يحبف، ٓ طؿا والتعبقر رزاكة،وال بالحقاء وجُفف يتفؾُؾ 

 ويضقُؼ  ، محقاه يتغقرُ  بؾ ، الزجر يؽثر وٓ ، حقاء يتؽؾؿ

 الخدري سعقد أبق يؼقل.. وغاضب كارهٌ  أكف فقعرفقن شؽؾف،

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل كان : -طـف اهلل رضل-

 طرفـاه ْؽَرُهفُ يَ  شقئا رأى فنذا ِخْدِرَها، يف الَعْذَراءِ  مـ حقاءً  َأَشد  

 .وجفف يف

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 الؽـالم، قؾقؾـةَ  لطقػـة، حققـةً  زالت وٓ ، أحًدا تخالط لؿ ٕكفا 

 ولــذلؽ.. تتحــدث أو تتصــرف تؽــاد ٓ الؿــراس، ضــعقػة

 اهللُ  صـّؾك وكـذلؽ..! الخجؾ وشدة والحقاء بالققار تقصػ
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 طـــ والتباطــد ئح،الؼبــا هجــر يف مـفــا أشــد   كــان وســؾؿ طؾقــف

 وســؾقكف، بقجفــف طبــر ، شــقًئا كــره وإذا وأهؾفــا، الؿـــاكر

 ..! مـفؿ حضره ومـ صحابتف فقـزجر

  ُالجؿقـؾ فعـؾ طؾـك يبعـُث  ، طظـقؿ أخالقل سؾقكٌ  والحقاء ، 

 اهلل صـؾك شـبف وإكؿا ، اإليؿان خصال مـ وهق الؼبقح، وترك

ــف ــاء وســؾؿ طؾق ــذراء بحق ـــ .الخــدر يف الع ــاب م ــب ب  التؼري

 ..  لتػفقؿِ وا

 الِؾحاءُ  َبِؼلَ  ما العقدُ  َوَيبؼك ** بَِخقرٍ  اِسَتحقا ما الَؿرءُ  َيعقُش 

 َخقـرٌ  الَعـقشِ  يف مـا َوالَؾـفِ  َفال

 

 الَحقـاءُ  َذَهَب  إِذا الُدكقا َوٓ **

 

 ـُ  الَحقاءُ  وهذا  طؾـك ويحؿـؾ السـؾقك، ويروزُ  الشخصقة، ُيزّي

 .وآكضباط عػةال وزيادة ، والتدخالت الؽالم وقؾة التؼقى،
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 ــل   مـــ يؼــعُ  وكــان ــف اهللُ  صــؾ ك الـ ب ــؿ مــا وســؾ ؿَ  طؾق ــْؽ  ل  ُتـَتَف

 : الؿحــارم اكُتِفَؽــْت  فــنذا ، الشــرائع مـــ يـَــؾ أو اهللِ، ُحُرمــاُت 

 َتْقجقـفُ  شـْلكِف ِمــ مـا وَيػَعـُؾ  ، تلكقبـف والتفَب  غضبف، استشاط

، ـَ  دٓلـة هـذا ويف.  تعـاَلك اهللِ  َشـريعةِ  طؾـك وَحْؿُؾفـؿ الؿمِمـق

ــف الَحقــاِء، َفضــقؾةِ  طؾــك  إلــك َيـَتــفِ  لــؿ مــا مقؿــقن، محؿــقدٌ  وأك 

عِػ   وطجـًزا، ضـعػا بؾ حقاًء، يؽقن ٓ وحقـفا والَخَقِر، الض 

 . الؿقفؼ واهلل
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 صديُل العىاه  /49
 

 يتعؿُد  وٓ باستعالء، يعامُؾفؿ ٓ ولؽـف طـده، يؼتاتقن طؿاٌل  لف

 لؽـف الؿعاصرة، العـػ صقر مـ قرةٍ بص يعـ ػفؿ أو ، إذَٓلفؿ

 باإلشػاق وامتأل ، بالرحؿة قؾُبف غّص  قد ، ذلؽ مـ الضد طؾك

 إلك يتؼرب ورحؿة، ومحبة ، وإخقةً  صداقةً  طؿالف مع فعؼَد  ،

 يف جاء..  طؾقفؿ الؿشاقة وطدم ورحؿتفؿ، بؿحبتفؿ تعالك اهلل

َبَذة،با ذر أبا َلِؼْقُت  قال: ُسَقْيد، بـ الؿعرور طـ الصحقح  لر 

ٌة، وطؾقف  إين فؼال: ذلؽ، طـ فسللُتف ُحؾ ة، غالمف وطؾك ُحؾ 

ف، فَعق ـْرُتف رجال ساَبْبُت   طؾقف اهلل صؾك الـبل لل فؼال بلم 

ف؟ أطّقـْرَتفُ  َذر   أبا يا ) وسؾؿ:  جاهؾقة، فقَؽ  امرؤٌ  إك ؽ بلم 

 أخقه كان فؿـ أيديِؽؿ، تحت اهللُ  َجَعَؾُفؿ َخَقُلُؽؿ، إخقاُكؽؿ
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 وٓ َيْؾَبُس، مؿا وْلَقْؾبُِسف يلكُؾ، مؿا فْؾُقْطِعؿف يده، تحت

 .( َفَلِطْقـُقُهؿ َكَؾْػُتُؿقهؿ فننْ  َيْغِؾُبفؿ، ما تؽُؾُػقهؿ

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ

 الؿخالطــة رحؿــاِت  طؾــقفؿ واســؽْب  ، طؿالــؽ مــع فتبّســط 

ـــقف تشـــؼ وٓ ،  والتقاضـــع واإلحســـان واإلكصـــاف  أو ؿطؾ

..! فــاخريـ ولباســا صعامــا وهــادهؿ يحتؿــؾ، ٓ مــا تؽؾػفــؿ

 . الـعقؿ جـات إلك مػتاًحا مـفؿ واجعؾ

 وإذا ، طؾـقفؿ تعرفـت إخـقة أو الصـداقة مـ شؽاًل  واطتبرهؿ 

 يـرحؿفؿ فـالراحؿقن تفديـد، وٓ ضؾـؿ بـال فسّرحفؿ قّصروا

، ـُ  مــ إٓ الرحؿـة تــزعُ  وٓ ، ُيـرحؿ ٓ يـرحؿ ٓ ومـ الرحؿ

 . والسالم.. العؿؾ لُحسـ وإياكؿ اهلل وفؼـا ،شؼلّ 
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 احلفُش اهلىىي /51
 

 سؾؽف ، بديع هؿؿل وتشجقعٌ  طجقب، تشقيؼلٌ  أسؾقٌب  هـا

 طزماتِفؿ، ويشعَؾ  ، هؿَؿفؿ لقشحَذ  وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك

 حب   هـا فالؿؽسُب  تعثر، بال ويقاجفقن تردد، بال فقـطؾؼقن

..!  والتفؿة الـػاق تدفع رق،مش إيؿانٍ  طالمةُ  ففل ورسقلف اهلل

ـِ  َسْفؾِ  قال  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾ ك اهللِ  َرُسقَل  إنّ  َطـُْف، اهللُ  َرِضلَ  َسْعدٍ  ْب

ـ   " : َقاَل  َوَسؾ ؿَ  ُْططَِق اَيةَ  َهِذهِ  َٕ  َيَدْيفِ  َطَؾك اهللُ  َيْػَتُح  َرُجاًل  َغًدا الر 

 الـ اُس  َفَباَت  : َقاَل . " َوَرُسقُلفُ  اهللُ  َوُيِحب فُ  َوَرُسقَلُف، اهللَ  ُيِحب  

ُفؿْ  َلْقَؾَتُفْؿ، َيُدوُكقنَ   . ُيْعَطاَها َأي 

 ـــــــــــــــــ**ــــــــــــــــ
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 طفؿ  ذلـؽ وصـػات ، فقـف يتحاورون وباتقا الخطاب بفذا كش 

ـا . سـقـالفا وكقػ ، هق فؿـ..  الصدوق الؿحب  َأْصـَبَح  َفَؾؿ 

ُفــؿْ  َوَســؾ َؿ، َطَؾْقــفِ  اهللُ  َصــؾ ك اهللِ  َرُســقلِ  َطَؾــك ْواَغــَد  الـ ــاُس   ُكؾ 

 ولـقس فقفـا، القصِػ  لعظؿ رجقها وإكؿا - ُيْعَطاَها َأنْ  َيْرُجق

 : َفَؼـاَل  :كـال وثـروات مـال خؾِػفـا مــ أو رفقعـة، ققـادةٌ  ٕكفا

ـَ " ـُ  َطِؾل   َأْي  َرُسـقَل  َيـا ْقـفِ َطْقـَ  َيْشـَتؽِل : َفَؼـاُلقا. " َصالٍِب  َأبِل ْب

ـا. " بِـفِ  َفـْلُتقكِل إَِلْقِف، َفَلْرِسُؾقا " : َقاَل . اهللِ   فِـل َبَصـَؼ  َجـاءَ  َفَؾؿ 

ـْ  َلـؿْ  َكـَلنْ  َحت ـك َفَبـَرَأ، َلـُف، َوَدَطا َطْقـَْقِف،  َفَلْطَطـاهُ  َوَجـٌع، بِـفِ  َيُؽـ

اَيةَ   .الر 

 مـاقبـف، وضفـقر ، تقجفف وصدق صػاتف، لُحسـ طؾًقا واختار 

ــاد وٓ ــا يؽ ــد يجفؾف ــق ، أح ــجاع فف ــد الش ــدائل ، الؼائ  والػ
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 ُأَقـاتُِؾُفؿْ  اهللِ، َرُسـقَل  َيـا : طــف اهلل رضـل َطِؾلٌّ  َفَؼاَل ! الؿشفقر

 َتـْـِزَل  َحت ـك ِرْسـِؾَؽ  َطَؾـك اْكُػـْذ  " : َفَؼـاَل  ؟ ِمْثَؾـَـا َيُؽقُكقا َحت ك

ــاَحتِِفْؿ، ــؿ   بَِس ــؿْ  ُث ــك اْدُطُف ــاَلمِ  إَِل ْس ــْرُهؿْ  ،اإْلِ ــا َوَأْخبِ ــُب  بَِؿ  َيِج

ـْ  َطَؾْقِفؿْ  َنْ  َفَقاهللِ  فِقِف، اهللِ  َحؼ   ِم  َواِحـًدا َرُجـاًل  بَِؽ  اهللُ  َيْفِديَ  َٕ

ـْ  َلَؽ  َخْقرٌ   ." الـ َعؿِ  ُحْؿرُ  َلَؽ  َيُؽقنَ  َأنْ  ِم

 يػـاخر وشـروًصا ققاطـَد  لفـا وأن ، الحـرب آداَب  هــا وطّؾؿف 

 يف صغـقا الـذيـ الفؿجقـقـ، لحـروب اخالف باكتاجفا اإلسالمُ 

ــبالد ــروا ، والغــرب الشــرق مـــ ال ــدمقرا الػســاد فقفــا وأكث  ت

ــا ــا واســتعؿؾقا ، وتخريب ــات كــؾ فقف ــة الؿحرم  واهلل ، الدولق

 ورسـقلف، اهلل محبـة فضـَؾ  الصـحابة طّؾـؿ وقبؾفـا.  الؿستعان

 الفؿـــة وأن  ، الجســـؿقة قبـــؾ الروحقـــة الصـــػة طؾـــك وكـــّقه
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 الؿؼــام ذلــؽ بؿثــؾ الـــاس واحتشــاد ، قفــاإل صريــؼ الؿؾتفبــة

 مـا ":طــف روي فقؿـا قـال طـف اهلل رضل طؿر إنّ  حتك ، الرفقع

 . والسالم " يقمئذٍ  آ اإلمارة تؿـقُت 

 هلِل احلمُد ( النبىية السرية مجالًات من ) كتاُب مت

 . وتسديده تًسريه على له والشكر تىفًقه، على
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 من مجاليات السري النبوية

 :املؤلف يف صطور

 فتحي آه إبزاهيي فايع َب محشة/ د

 

 اإلســـالمقة الدراســـات بؼســـؿ الؿســـاطد الحـــديث أســـتاذ ، 

ــقس ــة الشــريعة قســؿ ورئ ــرع بتفام ــة بػ ــؽ جامع ــد الؿؾ  خال

 . بؿحايؾ

 لؿـدة الطـالب وشـمون..  سـابًؼا الؼبـقل وكقؾ مـصَب  شغؾ 

 . سـقات ثالث

 بؿحايؾ إيتام وجؿعقة الثؼافقة الؾجـة طضق . 

 مـشقرة السـة يف طؾؿقة بحقث ثالث لف . 

 مـفا والدطقة الحديث يف كتاًبا (111) مـ أكثر كتب : 

  ُرمضان مقاطظ يف السؾقان صالئع  

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت  
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 من مجاليات السري النبوية

  ُـ ـُ  الؿـابر شج  .الؿحابر وهَت

 الحديثقة الخطب . 

  إسالف لألئؿة طؾؿقة مقاقُػ. 

  ُالػفؿ ومدارج العؾؿ ساللؿ.  

 الجفابذة لف يعقُش  ما.  

  ُالعؾؿل الشتات أدوية.  

 الرمضاكقة القراطة. 

 والؿعـالل والبركـة، ، الـصر مـفا: متـقطة أربعقـقات سؾسؾة .

 . والذكائقة. اإللفقة والســ والبؾسؿقة،. والثباتقة

 وكاضؿ كاتب وهق  

 



 

-141- 

 

 من مجاليات السري النبوية

  : الشعرية الدواويـ ومـ

 مشــاطر-ومــــ وصـــ - الحــزم طاصــػةُ  - الـقــؾ تقهجــات 

 -اهلل بنذن ففزمقهؿ -محايؾقات -ومػاخر

 تــــراجؿ طؾــــك الســــاري الؽقكــــُب  : الؿـظقمــــات ومـــــ 

 ومـــائر - الػؽــر كخبــة كظــؿ الـفــر وَسؾســال -البخــاري

 .الؿقفؼ واهلل.  وغقرها آطتؼاد ُلؿعة كظؿ اإلسعاد

 

 

 


