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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أع و اب ابا السووايع ال لوويم يوون الرووي،اب الوورليمن بسووم هللا الوورمحن الوورهيمن تب اباوود ا فاوود و س و

بووه و س و ر

و اب ابا ت اىل ين شرور أ سنا وسيئات أعاالنان ين يهد هللا فال يضل لوه ويون يضولل فوال اوادي لوهن وأشوهد أب
تله ت هللا وهد شريك لهن وأشهد أب حما ًدا عبد ورس له.
"َي أيُّوها الذين آين ا اتوق ا اللوه هق توقاته و َت تن ت وأ م ُّيسلا ب" آل عاراب.١٠٢:
وَا و سوا ً ۚ واتوقو ا
"َي أيوُّها الناس اتوق ا ربكم الذي خلقكم ين و وٍ واهود وخلوق ينوهوا زولهوا وبو ينوهاوا رلوا ً كا ً
اللوه الذي تسا ل ب به واْلرهام ۚ تب اللوه كاب عليكم رقيبًا" النسا .١:
"َي أيوُّها الذين آين ا اتوق ا اللوه وق ل ا قو ً سدي ًدا * يصلح لكم أعاالكم ويو ر لكم اب بكم ۚ وين ي،ع اللووه ورسو له
ياا" اْلهزاب٧١:ن.٧٠
فوقد فاز فو ًزا عظ ً
أيا ب دن فإب أصدق ابدي ك اب هللا ت اىلن وخَ الدي ادي حماد صلى هللا عليه وآله وصوببه وسولمن وشور اْليو ر

حمداثهتان وكل حمدثة بدعةن وكل بدعة ضاللةن وكل ضاللة يف النارن مث أيا ب د:
فارهبًا بكم أيها اإلخ الكرام اْلهباب يف اذ السلسلة الكرمية ال،يبوة املباركوة يف الكوالم عون بينوا حماود -صولى هللا

عليه وآله وسلم-ن أسأل هللا -لل وعال -أب يرزقين وتَيكوم اإلخوالا والصودق يف القو ل وال اولن وأب جيا نوا ببيبنوا
و بينا وقر أعيننا حماد -صلى هللا عليه وسلم -يف أعلى لنات اللد.
َي لا ين س اد ه

كلم عن رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم-ن َي لا ين فرهة هو

هللا عليووه وسوولم-ن َي لووا يوون لووذ هو

سواع عون رسو ل هللا -صولى

و لم كيو عووا رسو ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن أبيب أ ووو وأيووف و سووف

وروهف وولدي ود ياي َي رس ل هللا.
وهللا يا طل و مشٍ و غربو ت وهبك يقروب أب اسف
و مهاو بررب املا ين ع،ش ت رأيو خيا ً ينك يف الكاس
و للسو ت ق م أهدثهم ت وأ و هدياف ب لالسف
ت ه رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم-ن خيور خلوق هللان ويش يف اوذ اللقوا ات يوع النويب صولى هللا عليوه وآلوه وصوببه
وسلمن واذا ا اللقا الذي عنو و له ب ن اب" :النيب -صلى هللا عليه وسلم -عبد".
النبي صلى هللا عليه وسلم عبد من دروس الدورة العلمية "بصائر "3

( صفحة  1من ) 12

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

النيب صلى هللا عليه وسلم عبد
م ا رس ل هللا لكنه بررن م ا سيد خلق هللا لكنوه عبود هللان بول كواب يون أهو أمسائوه تليوه صولى هللا عليوه وسولم
أب يقال له عبد هللا .بل زكا هللا -لول وعوال -يف أشور املو اطن يف يو طن النبو والو هف والودع هبوذ الكلاوةن كاوا
قال هللا -لل وعال" :-وأ ه لاا قام عبد اللوه يدع " اجلون .١٩:ف وف اوذا الرور ن يف اوذا املكوابن يف طريوق الودع
تىل هللا -لوول وعووال-ن يف طريووق تبليوور الرسووالةن يرورفه هللا -لوول وعووال -ابلنسو تليووهن او عبوود هللان صوولى هللا عليووك
وسلم َي رس ل هللا.
فالنيب صلى هللا عليبه وسلم عبدن م ا عبد وي يش كاا ي يش ال بودن ويو كلم كاوا يو كلم ال بودن ي ويش وسوا النواس
وكأ ه عبد ين ت اض ه -صلى هللا عليوه وسولم-ن وي ويش يوع ربوه -لول وعوال -عبو ًدا ا -لول وعوال-ن أابل سوه ان
خ ض اجلبا اب ا يرضا هللان ي يش وسا الناس ي اض ًان ت ه عبد.

عبوود هللان رسو ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -كاووا ت بوود أ ووو ربووك هو تصوولف وأيت ل رو ُّهدك كاووا علاووك رسو ل هللا

ويبن ورمحوة هللا وبركاتوهن السوالم علينوا
صلى هللا عليه وسلمن "ال بيات ّللن والصل ات وال،يبواتن السوالم عليوك أيُّهوا الن ُّ

وعلى عباد هللا الصاب ن أشهد أب تلوه ت اّللن وأشوهد أب حماو ًدا عبود ورسو له" صوببه اْللبوا  .وأشوهد أب حماو ًدا

عبد ورس لهن في رر النيب -صلى هللا عليه وسلم -ب بادته لربه.

وي يش كذلك يف د يا عيرة ال بد الذي يرفع رأسه ت أبير سيد ن ال بود الوذي ي واىل علوى أهود يون خلوق سويد
سووببا ه وت وواىل-ن ا و الووذي ك واب يق و ل -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن رلووا ً طلبًووا ل و مسبووو توونٍ وفوون و كلم عوونرس ل هللا أب تصلف على رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
امسع ل لم كي كاب رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم -ي يش عب ًدا كاا روى أب ي لوى يون هودي عائروةن وصوببه

اْللبا يف صبيح اجلايعن أب النيب -صلى هللا عليوه وسولم -قوال" :آكول كاوا لكول ال بودن وأللوٍ كاوا جيلوٍ ال بود"

صووببه اْللبووا ن ا و النوويب يقصوود ال بيوود اللووف اووم ي ووين امل و ايل اللووف اووم املسوواك ن ي وويش النوويب عيرووهمن لكوول النوويب
يالهمن يررب النيب شرهبمن ميرف النيب يري همن جيلٍ النيب للس هم.
في وويش النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -وسووا النوواس عب و ًدا ا؛ لَف وه هللا -لوول وعووال -ب لووك ال ب ديووةن وي وويش النوويب
صلى هللا عليه وسلم ب يدي ربه -لل وعال -عب ًدا لَف ه هللا -لل وعال -ب لك ال ب دية.

ا عبد وسا الناسن ي اضعن خافض للجنواح أبيور ربوهن كاوا قوال هللا -لول وعوال" :-واخ وض لناهوك لاون اتوبو وك
ين الاؤين " الر را  .٢١٥:في يش النيب -صلى هللا عليه وسلم -عب ًدا خي ض اجلنواح لاون اتب وه يون املوؤين ن يكو ب
كاا قال هللا -لل وعالُّ " :-حماد رس ل اللوه ۚ والذين ي ه أشدا على الك ار رمحا بويونوهم" ال ح.٢٩:
أوً  :هال النيب صلى هللا عليه وسلم ب الناس وي هم
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 طاأ ة ين يهابه بكل ت اضعملووا دخوول علووى النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -رلو ًوال فارت وودن الرلوول دا داخوول علووى يو

علووى سويد اْلولو وارخورينن

علووى القائوود اْلعلووى للق و ات املسوولبة اإلسووالييةن علووى رئوويٍ الدولووة اإلسووالييةن يوودخل اووذا الرلوول علووى قائوود اْليووة
احملاديةن حماد صلى هللا عليه وآله وسولمن يودخل الرلول ف أخوذ رل وةن أ وو لو دخلوو علوى قاضوف ب بقوى قلقوابن لو
دخلو على أس ااب يف اجلاي ة فب بقى يرع بن الرالل دا دخل أول يور يقابول النويب -صولى هللا عليوه وسولم -فوأول يوا
دخل ارت شن ارت د ي ين ين ايبة النيب -عليه الصال والسالم.-
فقال له رس ل هللا" :ا ب عليك "..أ و قلقاب ليه أ و خاي ليوه أ وو فواكر ..ن "او ب عليوكن فوإ لسوو ِلوكن
تَّنا أان ابن ايرأ ين قريشن كا و أكل القديد" صوببه اْللبوا ن أ وو قلقواب يوين ليوه دا أان زيوف زيوكن دا أان عبودن دا
أان على قد هايل خالصن دا أان يسك ن أان باول أعيرك الكالم بٍ لكن النيب -عليه الصال والسالم -قوال" :تَّنوا
أان عبدن أان ابن ايرأ ين قريش كا و أكل القديد"ن دا أان أ و فاكر ي ن أ و فاكر ي ين ابن اْلكابر دا أان أيوف
كا و ب أكل اللباة اللف ينر ر ي نر ة يف الراٍن ي ين على قد هالنا خالص.
ي ين النيب -صلى هللا عليه وسلم -ي اضع له ليوه ب عليهن اذا ا النيب ال بد صولى هللا عليوه وعلوى آلوه وسولمن يرف وه
هللا بذلكن يرف ه هللا -لل وعال -بذلك.
 -طلبه صلى هللا عليه وسلم ين أصبابه أ ي،رو

بوول ملووا دخلو ا علووى النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -ورف و ا قودر وأخووذوا ي كلاو ب فيووه يود ًها ورفو وةًن واو أهو ُّوق بووذلك

صلى هللا عليه وسلمن قال لم النيب -صلى هللا عليه وسلم -كاا عند البخاري يون هودي ابون عبواس قوال سويد النواس
صوولى هللا عليووه وسوولمن سوويد النوواس يق و ل " :ت،وورو  "..ي ووين ترف و

ف و ق قوودرين تو ظا و

" ت،وورو كاووا

أطرت النصارى ابن يرمين فإَّنا أان عبد".
ا اللف قال كد ن ا اللف علانا كد ي ين عن اب لقائنوا النويب صولى هللا عليوه وسولم عبود او النويب اللوف قوال ابلوك "
ت،رو كاا أطرت النصارى ابن يرمين فإَّنا أان عبدن فق لو ا "..يوش بقو ل لوك أهو كوالم النويب كود ن " ..فق لو ان عبود
هللا ورس له" صببه اْللبا .
ش

النيب -عليه الصال والسالم -قبل يا يق ل لم "أان رس ل هللا" قال لم "أان عبد"ن عراب اللف خواي يون كلاوة

رس ل هللان اللف قلقاب ين اذا الرر ال ظيمن فااكن يبقى قلقاب وا بيكلم النويب -عليوه الصوال والسوالم -ي ور
اْلول تَّنا أان عبدن فق ل ا عبد هللا ورس له.
 دعاؤ صلى هللا عليه وسلم أبب يك ب يع املساكأبيب أ ووو وأيووف َي رس و ل هللا يوودع وفوون وودع كاووا دعووا -صوولى هللا عليووه وسوولم -كاووا روى الذيووذي وابوون يالووة يوون
هوودي أيب س و يد وهسوونه اْللبووا أب النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -دعووا" :اللهووم أهيووين يسووكينًان وأي ووين يسووكينًان
واهرر يف زير املساك " صببه اْللبا ن
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يو لق الريخ اْللبوا علوى اوذا ابودي الوذي هسونه :مل يقصود النويب -صولى هللا عليوه وسوبلم -أب يودع هللا أب يكو ب
وَان ي ووين يووش ي و يسووك انووا فقووَن تَّنووا ي و يسووك ي ووين ي وويش عيرووة املسوواك يوون ال اضووع والزاوود وخ ووض
فقو ً
اجلناح للاؤين ن اذا فب ى كالم اْللبا -رمحه هللا ت اىل.-

الرااد أب النيب -صلى هللا عليه وسلم -دعا أب يك ب عيره كاا قال" :آكل كاا لكل ال بد" صببه اْللبوا  .ي وين
ي يش بسيا.
 يريه صلى هللا عليه وسلم وسا الناس ورك به اباارفخاوان تَّنوا ميروف وسوا
ميرف النيب -صلى هللا عليه وسلم -وسا الناسن جيلٍ يف قصر أو يف فيال أو يرك يركبًوا ً
الناسن يرك اباارن "كاب يورد خل ه  ..ويرك اباار" صببه اْللبا .

اباار دا ابلنسبة لنا ي ين زياب كاب فيه انقة وفيه فرسن اباوار دا زي ال جلوة دل قوون النويب -صولى هللا عليوه وسولم-
كاب يرك اباار ويورد خل ه غَ .
 تلبية الدع ول ين ض ي فقَالنوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -ال بوود كوواب تابا دعووا عبوود ض و ي ألابووه النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -وأكوول عنوود ن
يوودع أ ووٍ بوون يالووك يقو ل" :أب لدتووه يليكووة دعووو رسو ل هللا صوولى هللا عليووه وسوولم ل ،ووام صوون ه "..فيووأيت النوويب -
صلى هللا عليه وسلم -عند أم أ ٍن وي ها أ ٍن وي ه الي يم.
" ..فأكوول ينووه مث قووال :ق يو ا فأصوولف لكوومن قووال أ ووٍ بوون يالووك :فقاووو تىل هصووَ لنووا قوود اسو د يوون طو ل يووا لووبٍ.
فنضووب ه ِووا  .فقووام عليووه رسو ل هللا صوولى هللا عليووه وسوولمن وصو و أان والي وويم ورا  .وال جو ز يوون ورائنووا .فصوولى لنووا
رس ل هللا صلى هللا عليه وسلم رك

 .مث ا صر " صبيح يسلم.

ليصلف النيب صلى هللا عليه وسولم -كاوا يقو ل أ وٍ -علوى هصوَ ابل لنوا يون كاور ابركوة عليوهن ي وين هصوَ قوديو
اس دت كاا قال أ ٍن هصَ اس دن عار ابصَ ملا مير ا عليها عرر سن ب سو د وت لوزق وت ق،وعن النويب -صولى
هللا عليه وسلم -دخل وصلى عليها -عليه الصال والسالم.-
 اْلكل ب اضع وسكينهالنيب يا كاب لكل ي كئًان يا َيكلش وا سا د كد ن تَّنا جيلٍ ولكل ب اضع وسكينةن اذا ا النيب ال بد.
 السالم على اْلط ال يف ال،رقاتالنيب كاب تابا يرى يف ال،ريق يسلم على اْلط الن هد بي الها يننا دل قو النيب كاب تابا يرى يسلم على اْلط ال.
 -كاب صلى هللا عليه وسلم خيص

له ويرقع ث به
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النويب -صوولى هللا عليوه وسوولم -كواب خيصو بيود لووه أعوزك هللا اجلزيووة ابوذا اللووف ي كو ك يوون اْلر النويب بياسووكه
ويوودخل تيوود واإلبوور ت اوول يف تيوود و وواول يزقهووا وخيوويا بن سووه اجلزيووةن يووش ملووا ت ق،ووع يرييهووان النوويب خيي،هووا يوود
"خيص الن لن ويورقع الا بن وخييا" صببه اْللبا  .ويرقع ث به ي ين بوٍ ثو ب يرقوع واو اللوف يرق وه يود عليوه
الصال والسالمن النيب اكذا عبد.
 كاب صلى هللا عليه وسلم ل الرا بن سهالنيب -صلى هللا عليه وسلم -ل الرا بيد ن َي هللان أان ي خيل الرا اللف اف قريبة ين اْلر النيب يق د لوا توو
عليه الصال والسالم -وي طف النيب -عليه الصال والسالم -و ا تيد ت ها وي طف رأسه و لبهوا واوف رفي وة كودعليه الصوال والسوالم-ن أبيب أ وو وأيوف و سوف َي رسو ل هللان يدرسوة يف اْلدب وال ب ديوة ا -لول وعوال -يدرسوةيف ال اضعن النيب -صلى هللا عليه وسلم -عبد.
ت اضع ا فرفع هللا ابكر وأعلى شأ ه
النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -عبوودن ي وويش عيرووة ال بيوود ا -لوول وعووال-ن لكوون هللا -لوول وعووال -رف ووه ورفووع ابكور ن
ورفع شأ ه ف ق ال امل ن فال يذكر اسم هللا -لل وعال -يف أاباب ت وي ق بذكر اسوم النويب -صولى هللا عليوه وسولم-
وع ًدا ين هللا -لل عال-ن ووع ًدا ين رس له -صلى هللا عليه وسلم.-

"ين ت اضع ا رفو ه هللا" صببه اْللبا  .ف ا النيب -صلى هللا عليه وسلم -عبو ًدا ي اضو ًا فرف وه هللا -لول وعوال-
ورفع ابكر دوب أب يسأل.

خلف ابلك سيدان تبراايم دعا هللا -لل وعال -قوال" :وال ول يل لسواب صودق يف ارخورين" الرو را  .٨٤:ي وين َي رب
ارفووع ابك وري يف اللووف لوواي وراَين النوويب يووا دعووا ن هللا -لوول وعووال -ا و الووذي أع،ووا دوب أب يسووأل "أمل روورح لووك
صدرك * ووض نا عنك وزرك * الذي أ قض ظهرك * ورفو نوا لوك ابكورك" الرورح١:٤:ن ورف نوا بنو ب ال ظاوةن فرفوع هللا
لل وعال -ابكر دوب أب يسأل؛ ْلب النيب -صلى هللا عليه وسلم -عا عيرة ال بد.اذ عب دية النيب -صلى هللا عليه وسلم -عب دية ال اضع وسا الناس.
اث يًا :هال النيب صلى هللا عليه وسلم يع ربه

 -عا عب ًدا ا قبل أب يدع الناس لذلك

أيوا عب دي ووه يوع هللا -لوول وعووال -فروف آخوور يكوواد خي،ور ابلبووال و يودور ابليووالن النوويب -صولى هللا عليووه وسوولم-
عبدن عبد ا .فل سألو عن املصل ا أول الداعف تىل الصال ن وقبل أب يودع بلسوا ه يورى النواس صوالته أبعيونهمن
النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -أول الاش و ن وقبوول أب يو ل وم النوواس الر و تسووبق عبوراتووه عباراتووهن وتسووبق دي ع وه
كلااتهن وتسبق أف اله أق الهن أبيب أ و وأيف و سف َي رس ل هللا.
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النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -و النوواس علوى الصوويام واو ي ووابع الصوويامن النوويب يوودع النوواس للبو واو يف يقديووة
ابو ن النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -يوودع النوواس للصووال واو أول املصول ن و النوواس علووى قيووام الليوول واو أول
القووائا ن يوذكر النوواس بووذكر هللا واو أكاوور الووذاكرينن ليوور النوواس اب سو ار واو أول وأكاوور املسو رين -صوولى هللا
عليه وسلم-ن النيب لير الناس بقيام الليل وا أول القائا هىت ت ،ر قديا .
أان عار أان عاوزك بٍ ت ر ي ين تيه عبدن عبد ا بقىن وش

النيب -عليه الصوال والسوالم -بَسوم لوك ال ب ديوة

عاليا أيام عينكن عا النيب -صلى هللا عليه وسولم -عبو ًدا ا -لول عوال -قبول أب يوذكر النواس ب لوك ال ب ديوةن أبيب
أ و وأيف و سف َي رس ل هللا.

كاب صلى هللا عليه وسلم يق م الليل هىت ت ،ر قديا وتسيل ينها الديا
كلكووم ووا كاووا ثبووو يف الصووبيب هوودي عائرووة هو رأت النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم" -يقو م يوون الليوول هووىت
ت ،ر قديا " صبيح البخارين ال ت لا ب أ ه ثبو امسوع دي ثبوو أب النويب -صولى هللا عليوه وسولم -قوام الليول هوىت
سال الدم ين رلليهن أبيب أ و وأيف و سف َي رس ل هللا.
ا دا النيب ال بدن ي ين يوش رللوه وريوو بوٍن يو فينوا صولى ل ايوة يوا رللوه وريوو يو فويكم قوام الليول يور أقصوى
واهد يق ل أان صليو وضهري ول ين ش يةن أان صليو ورللف ول ين ش يةن تَّنا صليو ورللك وريوو ا خوو دا
النوويب -عليووه الصووال والسووالم -رللووه يوون كاوور ال ق و

ا خووو ابلوودمن بوول والر و َات فرق ووو هووىت سووال الوودم يوون

رلليهن اللف بيق ش ية كد يدرس و هوالق و هالوة يالقوف شو ية دوايل يف رللوهن النويب -عليوه الصوال والسوالم-
فرق ون سال الدم ين رلليهن ومل ي ق عن صالته.
كاب

أب خيل بربه

واس ربو عائرة ين أعج يا تسواعن علرواب تو لم ال بواد يون النويب -صولى هللا عليوه وسولم -ال بودن يوا ثبوو عنود
ابن هباب وغَ سناد صبيح صببه شيخ اإلسالم ابن تيايةن وتب ه ابن القيمن وصببه اْللبا -رمحوه هللا ت واىل-ن
أب ع،ا بن أيب رابحن وعبيد هللا بون عاوَن وعبود هللا بون عاورن دخلو ا علوى أم املوؤين عائروة -رضوف هللا عنهوا -ب ود
وفووا النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -بووزينن وطب ًووا ابوون عاوور كوواب هوودي السوون زيوواب النوويب -عليووه الصووال والسووالم-ن
وع،ا بن أيب رابح وعبيد هللا بن عاَ يا رأوا رسو ل هللا -صولى هللا عليوه وسولم-ن فقوال ا لوا زولوة النويب عليوه الصوال

والسالمن رضف هللا عنها الصديقة عائرةن قال ا لا:
"أخِبينا أبعج شف رأي ه ين رس ل هللا صلى هللا عليه وسلم" تدبر الكلاوةن هودثينا أبعجو شوف رأي وه يوش مس وهن
هدثينا أبعج شف رأي ه ين رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم-ن فبكو -رضف هللا عنهوا-ن اف كورت عبواد النويب -
عليه الصوال والسوالم-ن اف كورت النويب ال بودن فبكوو .مث قالوو قوام النويب -صولى هللا عليوه وسولم -يف ليلوة فقاوو يف
تثوور ن خلوف ابلووك دي أهو زولاتووه تليووهن تقو ل :قووام النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -ابات ليلووة واو عنووداا يف البيووون
فقاو يف تثر ي ين قايو تر فه رايح ف .
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قالووو :فووإابا النوويب ي ضووأ و يكاور ص و املووا ن تق و ل :مث أتووى وعائرووة ورا ن فقووال لوواَ" :ي عائرووة ابريووين أت بوود الليلووة
لريب"ن ش

النيب ال بدن بيق ل لا سيبيين ش ية يع ربنا.

اهنا اتكلانا يف اْلول النيب عبد يع الناس ال اضع والبذل وخ ض اجلناحن دل قو عبد يوع ربوهن يوذك حمابوه ْللول ربوه
هبيبه اْلعظمن يذك فرا أه زولاته تليهن واف تن ظر وتناديهن يق ل لا" :ابريين أت بد الليلة لريب".
امسع بقى تق ل له تيهن تق ل له عائرة" :وهللا ت ْله ُّ قوربك وأه ُّ يا سرك "..صبيح ابن هباب.
اف عارفة تب اللف ي رح النويب ت وه يكو ب عبود هللان تب اللوف ي ورح النويب ت وه خيلو بربوهن تب اللوف ي ورح النويب ت وه يب ود عون
الد يا كلها وخيل بربه.
خلف ابلك ثبو عند ابن س د يف ال،بقات -دي على الايش -ثبو عند ابن س د يف ال،بقات سوناد ليودن أب النويب
صلى هللا عليه وسلم -لاا ولدته أيه شخص ببصر تىل السواا ن يف أول يوا ات لودن كأ وه يقو ل للود يا أان ب وا ربنوان أانعبد للف ف قن أان عاوز أخل بريب.
وقبل أب ينزل عليه ال هف -عليه الصال والسالم -وا يع زول ه خدجية اليت يا ولد يف قل النيب -صولى هللا عليوه
وسلم -ايرأ ين زولاته أه تىل قلبه ينهوان هوىت عائروة هوىت عائروةن يذكهوا النويب -عليوه الصوال والسوالم -ليوايلن
يش يسافر علراب جيي فل سن و رايح علراب رهلة سياهيةن و ياشف يل

يع الربابن ن ن يذكهوا النويب -

عليه الصال والسالم -تىل قاوة غوار هورا ن هبو تليوه ال بنُّو أي ال و بُّودن كاوا ثبوو عون البخواري يون هودي عائروة
"مث هب تليوه الوال ن وكواب خيلو ب وار هورا ن في بنو فيوه" صوبيح البخواري .وت سور عائروة الكلاوة دي تقو ل هبو

تليه ال بنُّ ن قال :أي ال و بُّد يف ابدي ن غَ قو ل عائرةن بي سرواا أي ال و بُّد.
فالنيب صلى هللا عليه وسولم قبول النبو قبول الرسوالة قبول يوا ي ور علوى ربنوا بيجوري علرواب ي ور علوى ربنوان بيبو
ال و بُّد ان ي لم أب للك ب تلًا أعلى ين اجلايعن في ل النيبن يريد أب يقذب ينهن ي بد لربهن هب تليه اذا ال و بُّد.
فالسويد عائروة رلووع بوديانان تقو ل :قوام النوويب عليوه الصوال والسووالم؛ فقاوو يف تثوور ن فقوالَ" :ي عائرووة ابريوين أت بوود
الليلة لريب" قولو :وهللا ت ْله ُّ قوربك وأه ُّ يا سرك قالو :فقام ف ،هر مث قام يصلف."..
ملا كنو جبي أتكلوم عون السويد عائروة واوف تصولف الضوبىن وتقورأ ق و ل هللا -لول وعوال" :-فاون اللووه عليونوا ووقواان
عذاب السا م" ال ،ر .٢٧:وييجف ابن أخيها القاسم بن حماد ييجف يريد هالة ينهان فَااا تصلف وتبكف وتقرأ اوذ
اريةن يروح يقضف هال وه وميروف ويروذي ويرلوعن هوىت تابا قورب الظهور يرلوع ل ا وه عائروة فوإابا اوف زالوو تصولف
علووى ايئ هووا وتقورأ ووٍ اريووةن ت ارقهووا وتبكووفن كنووو بقو ل لن سووف السوويد عائرووة عالووو الكووالم دا ليووه شوواف ه يف
النيب -عليه الصال والسالم -عاليا.
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"ابريين أت بد لريب"ن ووق النيب -صلى هللا عليه وسلم -يصلفن تق ل عائرة:
"فلم يزل يبكف هىت بل هجور ن قالوو :مث بكوى فلوم يوزل يبكوف هوىت بول بي وه قالوو :مث بكوى فلوم يوزل يبكوف هوىت بول
اْلر ن فجووا بووالل يؤاب ووه ابلصووال ن فلاووا رآ يبكووف قووالَ :ي رسو ل هللا مل تبكووف وقوود غ وور هللا لووك يووا تقوودم ويووا أخوور
قووال :أفووال أك و ب عب و ًدا شووك ًران لقوود زلووو علووف الليلووة آيووةن ويوول لاوون قرأاووا ومل ي كوور فيهووا "تب يف خلووق السووا ات

واْلر " ارية كلها" صبيح ابن هباب.

قالو فرلع تيلن فقالوَ :ي رس ل هللا أت ل اذا وقد غ ر لك يا تقدم يون اب بوك ويوا أخور السويد عائروة ب قو ل لوه
شوواي ا واو عبوود ا بيبكووف "أت وول اووذا وقوود غ وور لووك يووا تقوودم يوون اب بووك ويووا أخوور " قووالَ :ي عائرووة أفووال أهو ُّ أب
أك و ب عب و ًدا شووك ًرا َي عائرووة لقوود زلووو علووف الليلووة آَيت يوون القوورآب ويوول لا ون قرأاووا ومل ي ك ور فيهووا "تب يف خلووق

السووااوات واْلر واخ و ال الليوول والنوهووار رَيت ْلويل اْللبوواب * الووذين يووذكروب الل ووه قي ًايووا وقو و ًدا وعلووى لن و هبم

ويو و كروب يف خلق السااوات واْلر " آل عاراب١٩١:ن.١٩٠

وهللا اووذ ارَيت تكووف ف ول النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -وعب دي ووه لربووهن "ويو و كووروب يف خلووق السووااوات واْلر
ربونا" النيب كاب بيقرأ ارَيت دي وا بيبص يف السوااوات واْلر ن "ربونوا يوا خلقوو ا وذا ابط ًوال سوببا ك فقنوا عوذاب
النار"ن وهللا أان يس بضر وأان أق ل اذ ارَيت يس بضر النيب -صلى هللا عليه وسلم -واو ي بود ربوهن واو يقرؤاوا

قبل أب يق م الليلن يقرؤاا وا ي ضأ.
"ربونووا يووا خلقووو ا وذا ابطو ًوال سووببا ك فقنووا عووذاب النووار * ربونووا ت ووك يوون توودخل النووار فوقوود أخزيو ووه ۚ ويووا للظووالا يوون
أ صار * ربونا ت ونا مس نا يناد ًَي يونادي لْلمياب أب آين ا بربكم فآينا ۚ ربونا فاغ ر لنوا اب بونوا وك ور عنوا سويئاتنا وتو فونوا يوع
اْلبورار * ربونا وآتنا يا وعدتونا على رسلك و ُتزان يو م القياية ۚ ت ك ُتل الاي اد" آل عاراب.١٩١:١٩٤:

مث يسأله بالل ٍ السؤالَ :ي رس ل هللا تصنع اذان رللك ت رمن يسيل الدم ين رلليوكن ت بود ربوكن وقود غ ور لوك
يا تقدم ين اب بك ويا أخر في يد النيب على بواللن ي يود النويب -صولى هللا عليوه وسولم -علوى بوالل -رضوف هللا عنوه-
قائالَ" :ي بالل أفال أه أب أك ب عب ًدا شك ًرا".
ً
اذا ا النيب ال بد -صلى هللا عليه وسلم.-

النيب صلى هللا عليه وسلم قدو يف تدبر القرآب وال اعل ي ه
يسووأله أب و بكوور ويسووأله عاوور كاووا عنوود الذيووذي سووناد صووبيح يف عوود رواَيت اثب ووة صووببها وهس ونها اْللبووا يف
صبيح اجلايعن يش رواية واهد ن ه ايل تالت أهادي ورا ب ضن ملا رأى أب بكر ورأى عاور أب الروي قود خوا يف
ش ر النيب وبي هن فقال اَ" :ي رس ل هللا رى الري قود أسور تليوك"ن أ وو شوبو بودرين فقوال النويب -صولى هللا عليوه
وسلم" :-شيب ين ا د وأخ اهتا قبل املري " صببه اْللبا .
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قبوول أب ي لوم النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -الصووبابة قورا القوورآبن وقبوول أب يودرهبم علووى الرو يووع قورا القوورآبن
وقبوول أب يقو ل لووم :خووَ يف عو

تبكووفن قبوول أب ي لاهووم ابلووك ي لاهووم ابلووك عاليووان فيرووي شو ر النوويبن وتنووزل

دي عووه علووى ولن يووه هو يقورأ القوورآبن سووياا سو ر او د وأخ اهتوا يوون امل صولن وأخ اهتووا يون "تابا وقو ووو ال اق ووة" و
"والارسالت عرفًا" و "عم يو سا ل ب" و "تابا الراٍ ك رت".

ويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -الصووبابة الر و يو وروا دي عووه يف عينووهن ويووروا الروو قوود ي و بد ووه
قبوول أب يو ل وم النو ُّ

ولسد ن و س ب ِا يف قلبه.

فكاب النيب تابا صلى يساع لص ته ري ن "جل فه أزيز كأزيز املرلل ين البكا " صببه اْللبا ن تلك اوف عبواد النويب
صلى هللا عليه وسلم.-النيب صلى هللا عليه وسلم قدو يف قيام الليل
فهووذا ا و النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -ال بوودن أبيب أ ووو وأيووف و سووف َي رس و ل هللان قبوول أب يوودل النوواس علووى قيووام
الليوولن قبوول أب يقو ل للنوواس ق يو ا الليوولن تابا بذي ووة بوون الياوواب -كاووا ثبووو يف صووبيح يسوولم -يوورى بيووه -صوولى هللا
عليووه وسوولم -يص ولفن ي ب ود ربووه ل هوود -عليووه الصووال والسووالم-ن فَيوود هذي ووة أب يص واه النوويب يف قيايووهن يق و ل
هذي ة" :ف ق و جب ار النيب -عليه الصال والسالم"..-
ش

بقى النيب ال بدن ل هد ن هذي ة يق لن النيب يصلفن النيب بدأ يرفوع صو تهن يقورأ ال اتوةن مث اسو ح ابلبقور ن

يق ل هذي ة" :صليو يع النيب صلى هللا عليه وسلم ابات ليلة .فاف ح البقر  .فقلو :يركع عند املائوة "..قوال هذي وةن
شو

بقووى شو

ظون الصووبايب ب بوواد بيووه -عليووه الصووال والسووالم-ن قووال هذي ووة .." :فقلووو يركووع عنوود املائووة"..ن

هذي ووة ظن وه أب النوويب -عليووه الصووال والسووالم -يووش اي وودي الرك ووة ت ل و قوورأ يائووة آيووة يف رك ووةن قووال هذي ووة" :مث
يضى "..عدى علوى امليوةن كاول ب ود امليوةن فقلوون هذي وة بيقو ل يف سوه واو بيصولفن "فقلوو :يصولف هبوا يف رك وة"ن
ي ين النيب ايصلف يف رك ة بسو ر البقور كلهوان قوال" :فاضوى .فقلوو :يركوع هبوا .مث اف و ح النسوا فقرأاوا .مث اف و ح آل
عاراب فقرأاا .يقرأ يذس ًال"..
ي ووين نكوون تق و ل ابوواول أعاوول زي النوويب -عليووه الصووال والسووالم -ص وح أق ورأ ووٍ أل وزا ن البقوور ن وآل عا ورابن
والنسووا ن أقرأاووا يف رك ووةن نكوون توواول ت اوول زي النوويب -عليووه الصووال والسووالم-ن بووٍ أ ووو قاعوود تقورأ بسورعةن وك ول
ش و ية تقل و يف الص و بات عوواوز ُتل وص بسوورعة علروواب تركووعن ضووهرك ول ووكن النوويب ن يقوو ل هذي ووة :يق ورأ النوويب
يسذسالن ابلراهةن دا يش ابلراهة بٍن هذي ة بيق ل:
ً
"تابا ير آبية فيها تسبيح سبح .وتابا ير بسؤال سأل .وتابا ير ب ُّ اب ت اب "..كد ي ين ارية اللف ت كلم عون اجلنوة يق ود
النويب يقو ل :أسووألك اجلنووةن أسووألك ال ووردوس اْلعلووى يوون اجلنووةن آيووة فيهووا انرن اللهووم ألوور يوون النووارن اللهووم ابعوود بيووين
وب النارن اللهم قين عذابك ي م تب

عبادك.
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ي ين يا ي ديش على آية فيها سؤال ت يسألن آية فيها رلا ت يرل ن آية فيها اس ااب ت يس يذ.
قال هذي ة" :مث ركع"..ن ي ين ب د كل دا ركوعن " ..فج ول يقو ل :سوبباب ريب ال ظويمن فكواب رك عوه فو ً ا يون قيايوه .مث

قووال :مسووع هللا ملوون محوود ن مث قووام طو ًيال .قريبًووا نووا ركووع .مث سووجد فقووال :سووبباب ريب اْلعلووىن فكوواب سووج د قريبًووا يوون
قيايه" صبيح يسلمن دي رك ة واهد صالاا هذي ة يع النيب -صلى هللا عليه وسلم-ن لَسوم النويب -صولى هللا عليوه

وسلم -لنا عاليا ال ب ديةن اذا ا النيب ال بد يف قيايه لليل صلى هللا عليه وآله وسلم.
النيب صلى هللا عليه وسلم قدو يف ا س ار
ت ور النويب

أصال ي ين النيب ي ر لوهن طو أ وو ت ور للنويب اب و
النيب ي ر له صح وال ت لم أ و للنيب اب وبًا ً
سهر سهر غلا ت ر النيب قال كلاة غلا هاشوا -صولى هللا عليوه وسولم-ن ت ور النويب ظور ظور غلوا هاشوا

صلى هللا عليه وسلم-ن فلقد زكا هللا يف مس ه وبصر وفؤاد وقلبه وصدر وعاله ولليسه -عليوه الصوال والسوالم-ن زكا ي ين طهر ن طهر ين كل ابلك.
وأ زل عليه قو له ت اىل "تان فو بنوا لوك فو ًبوا ُّيبينًوا * ليو ور لوك اللووه يوا توقودم يون اب بوك ويوا أخور" ال و ح٢:ن .١وتب مل
و لم له اب بًان فاا قال" :واللوه يو صاك" املائد  .٦٧:وشي،اب النيب أعا ه هللا عليه فأسلم.

لكنه قبل أب

الصبابة على ا س ار ين الذ

يس ر ا ين اب به وتب مل و لوم لوه اب وبًوان قوال النويب -صولى هللا

عليه وسلم -كاا يف الصبيب واوذ روايوة يسولم يون هودي أيب اريور ن قوال النويب -صولى هللا عليوه وسولم-ن شو
عباد النيبَ" :ي أيها الناس! ت ب ا تىل هللا "..امسعن " ..فإ أت ب يف الي م تليه يائة ير " صبيح يسلم.

قبل يا يق ل لم ت ب ا يق ل لم أان قبلكم ب ب يف الي م ال اهد يية ير ن النيب له كل ي م يية ت بةن يية ت بة علرواب ملوا
أق و ل لووك ت و ب تق و ل يل ا و أان عالووو هالووة ا و ربنووا قووال" :وت ب و ا تىل الل ووه عي ًووا أيُّووه الاؤين و ب ل لكووم تو لب و ب"
الن ر .٣١:ي ين يش ي

يية ير .

ت بق ل لك ت ب يبقى أ وو وهوشن أبو ًدان النويب -عليوه الصوال والسوالم -بي و ب كول يو م

دا ابن عار بيق ل كاا روا أصباب السنن سناد صببه اْللبا ن قوال :كنوا ود للنويب يف اللوٍ ال اهودن يف الق ود
ال اهود ن شو

بقوى عبواد النوويب يف اللوٍ ال اهود أب يقو لن يو اللوف بيقو ل دا النويبن او قاعودن قاعود ي اول تيووه

قاعد بيوذكر النواسن بيبودث النواسن بوي لم النواسن بياخود بقلو ب النواس تىل هللان يوش قاعود يف ي صويةن و يف فسوبةن
و على بالچن أب ًدان دا قاعد يف ال،اعة وال باد والدع وتبلير الرسالةن والنب .

ويع ابلك يق ل ابن عار:
"تب كنووا لن و ُّود لرس و ل اّلل صوولى اّلل عليووه وسوولم يف املجلووٍ ال اهوود يائووة يوور  :رب اغ وور يلن وت و علووفن ت وك أ ووو
ال و اب الرهيم" صببه اْللبا ن رب اغ ر يل وت علف ت ك أ و ال و اب الرهيم يائة ير .
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أ و هضرتك َي صاه الذ

ال ظيمن َي اللف يا ت رفش ت د أاب بو النهارد كام ير ن َي اللف يا ت ورفش ت ود ظورت

كام ظر حمرية يف الرار ن و يف ال لي زي بن و على النون و على ال ويٍن و يف احملاو لن و يف رسوائل الو اتٍن
يا ت رفش ت دن قولو ا س ار دا النهارد رب اغ ور يل وتو علوف ت وك أ وو ال و اب الورهيم ييوة يور النويب قالوه ييوة
ير يف للسة واهد ن تبقى أ و تق ل كام اذا ا النيب ال بد.
النيب صلى هللا عليه وسلم قدو يف الص م
النيب قبل أب

الناس على الصيام تق ل عائرة" :كاب رس ل هللا صولى هللا عليوه وسولم يصو م هوىت قو ل :ي ،ور"

صبيح يسلمن ين كار ي اصلة النيب للصيام ق ل ي ،ر.
النوويب -عليووه الصووال والسووالم -ليت وقووو اإلف،ووار في ،وور الصووبابة وي اصوول النوويب الصوويامن ي اصوول النوويب الصوويامن
فالصبابة هاول ا ي ال ا زي النويبن قوال لوم" :ت لسوو يوالكمن ت  "..أواصول الصويام ليوه " ..ت أبيوو ي ،اوين ريب
ويسقيين" صبيح البخارين قبل يا يق ل لم ص ي ا ا اللف يص م -عليه الصال والسوالم-ن بول تقو ل" :يصو م هوىت
ق ل ي ،ر".
يسافر النيب يع الصبابة سو رن والنويب قوال" :السو ر ق ،وة يون ال وذاب" صوبيح البخواري ويسولم .وسو ر يف الصوبرا
ويف ريضا ويف ابر وشيل وت

والصبابة ي ،روبن " ..ويا ينا أهد صائمن ت رس ل هللا صلى هللا عليه وسولم وعبود

درسا يف الصيامن ا دا النيب ال بد.
هللا بن رواهة" صبيح يسلمن ي لاهم ً
النيب صلى هللا عليه وسلم قدو يف اب
النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -و ن يق و ل للصووبابة هج و ا وا و ي هوومن أي هركووة ا و ي هوومن النوويب -عليووه الصووال
والسالم -بيب وا عند كام سنة َي تخ ا نا تالتة وس

سنةن اللف بيب وا عنود تالتوة وسو

سونة بيودور علوى

رخصن وعاوز ين ر يف آخر الليل علرواب يوروح يريوف اجلاورات قبول النواسن وعواوز يقودم ويوؤخرن ويودور علوى اْلعوذارن
ويش قادر يبات يف يزدل ةن وعاوز ي دي ويش قادر يروح ي م الذوية عاوز يروح على عرفة عل ،لن ويوش قوادر يوروح
ي،و

ن يؤلول ال،و ا ن وبيوودور علووى هوود يزقوه واو بيسو ىن النوويب تالتووة وسو

سوونة وي وول كوول شووف ي لووه ابووا يف

أشد قو تهن بل ويق ل للصبابة" :خذوا عين يناسككم" صببه اْللبا ن اذا ا النيب ال بد.
النيب صلى هللا عليه وسلم قدو يف اإلسرا تىل الصال
النوويب -ص ولى هللا عليووه وسوولم -يو ل وم الصووبابة الصووال ن فيق و ل" :ل لووو ق وور عيووين يف الصووال " صووببه اْللبووا  .أي
ي ق النيب عل،و ل بسورعة علوى الصوال ن "كواب تابا هزبوه أيور فوز تىل الصوال " أشوار تىل صوب ه ال اليوة أمحود شواكر.
النيب وسا أاله ويع عائرة وهبيب ه ويع أو د هىت تابا مسع اْلاباب قام تىل الصال كأان
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الاَتة
النيب -صلى هللا عليه وسلم -الداعية اْلول وقبول أب يودع ي بود هللا لوي لم النواس بدع توه عاليوا كاوا قلوو لكوم تسوبق
عِباته عباراتهن وتسوبق عبادتوه ت لياوهن وتسوبق أف الوه أق الوهن اكوذا عوا النويب وسوا النواس عبو ًدا ي اضو ًا ويوع ربوه -
ويال ب و يديووه -سووببا ه وت وواىل -لي ووز هللا -لوول وعووال -يف الوود يان ولَف ووه هللا -لوول وعووال -يف
لوول وعووال -عب و ًدا ابلو ً
الد يا وارخر ن ت ه رس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم -النيب ال بد.

ويل ابلوك والقوادر
سأل هللا -لل وعال -أب ي يننا وتَيكم على ال أسف بهن وعلى ا ق ودا بوهن وعلوى السوَ ورا ن ت وه ُّ

عليهن و سأله -لل وعال -ببنا له وتب قصر بنا عالنا أب جيا نا به يف أعلى لنات اللد ت ه ويل ابلك والقادر عليه.
وصلى هللا وسلم وابرك على بينا حماد وعلى آله وأصبابه أع ن واباد ا رب ال امل .
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت باد هللا
شاادوا الدرس للنرر على النو يف قسم ت رير الدروس يف ين دَيت ال،ريق تىل هللا وت ضل ا انا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

النبي صلى هللا عليه وسلم عبد من دروس الدورة العلمية "بصائر "3

( صفحة  12من ) 12

