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 مقدمة

 

 .أجمعين وصحبه  سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آلهالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

ظم مقاصد دراسة السيرة النبوية استخراج الدروس والعبر والفوائد التربوية من أحداثها ن من أعإ

ويستظل بظاللها , النبوية  ةليستفيد الدارس لها في واقع حياته فيعيش في جو السير, ومواقفها 

ذلك مله وبفيستقيم سلوكه وينضج فكره وتعلو همته ويرتقي تعا, وينعم بآدابها وأحكامها . الوافرة 

 . وأصحابه الكرام البررة صلى اهلل علية وسلم قتداء بالرسول له التأسي واال حصلي

مما تحمله بين ثناياها من , مدرسة نبوية متكاملة تعتبر السيرة النبوية بأحداثها وتفاصيلها ف

ج للدعاة والمعلمين والمربيين منهللناس المواقف التربوية العظيمة والفوائد الجليلة التي تضع 

من حياة  ًاوسنسرد في هذا الفصل بعض, التربية وحسن التعامل مع مواقف الحياة و مجرياتها 

 .التسليمأتم  أفضل الصالة و عليهوسيرة نبينا محمد 
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 الدرس األول

 الرسول محمد صلى اهلل علية وسلم

,جم حياؤه , حية عظيم خلقه , كريمة سجاياه ,مهذبه طباعه , نقية فطرته  محمد صلى اهلل 

ألن خلقه وسب فعفا , فغفر ,  ظلم فصبر ,وأوذيمحمد  جميلة سيرته , طاهرة سريرته , عاطفته ,

  .عظيمصلى اهلل علية وسلم 

قدوة في صفة الصدق؛ فَقْبل بعثته ُلقِّب من ِقَبل  مثااًل  رسول اهلل كان فضائله وسجاياه عظيمة

حوائجهم, ويأتمنونه على أشيائهم   اهلل دعون رسوليستو قريش بالصادق األمين؛ فقد كانوا

له بنو جلدته وعشيرته العداوة والبغض والكره  وأظهر  وأسرارهم, وحينما ُبِعث رسول اهلل

ُحْسِن ُخُلقه, وظهر ذلك في ردِّ األمانات إلى قوم جعلوا أنفسهم  على   والحرب؛ ظلَّ رسول اهلل

, معروًفا بالصدق في "قيناوإيماًنا وًي هم وأكملهم علًما وعمًلافكان أصدق الناس وأبر أعدائه أعدى

بينهم إال باألمين محمد؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك  ذلك أحد منهم بحيث ال ُيْدعى قومه, ال يشك في

 أو كنتم: كان فيما قال له ,التي سألها من صفة رسول اهلل  الروم أبا سفيان عن تلك المسائل

 على الناس ويذهب الكذب هرقل فما كان لَيدع: فقال. ال: ل أن يقول ما قال؟ قالتتهمونه بالكذب قب

في القول واألمانة في المعاملة  الصدق تخذ مناقد لنا ف قدوة خير  وكان . فيكذب على اهلل عز وجل

ل , وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع, فعرف بذلك حتى قب أنملة خًطا ثابًتا ال يحيد عنه قيد

 الصدق منوقد اتخذ  وكان لذلك يلقب بالصادق األمين, واشتهر بهذا وعرف به بين أقرانه, البعثة,

) : إذ إنه لما نزل قوله تعالى مدخًلا إلى المجاهرة بالدعوة, الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته

أخبرهم بأمر من األمور,  تصديقهم له إذا جمع أهله وسألهم عن مدى[ 201: الشعراء](  

: )قال -رضي اهلل عنهما -روى ابن عباس ما جربنا عليك إال صدًقا,: فأجابوا بما عرفوا عنه قائلين

يا بني فهر, يا بني  :فجعل ينادي على الصفا, صعد النبي  [201: الشعراء]... 

اجتمعوا, فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوًلا لينظر ما هو,  قريش حتى عدي لبطون

 أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيًلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟: وقريش, فقال فجاء أبو لهب

تًبا لك : بأبو له فقال. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد: قال. نعم, ما جربنا عليك إال صدًقا: قالوا

 0: المسد](  ) سائر اليوم, ألهذا جمعتنا؟ فنزلت 

 , ومن لزمعرف عنه ذلك, ولو حفظوا وكانت قريش كلها ت, من خصائص أقواله  الصدق وقد كان

في حقوق اهلل أعصم وبعد  صم منه في حق نفسه كانألزم, ومن ع الكبر في صغره كان له في الصدق

وصدق ( الصادق المصدوق)أصحابه  البعثة المباركة كان تصديق الوحي له مدعاة, ألن يطلق عليه

 1-0: النجم ( )   :اهلل عز وجل إذ قال

 أكثر الناس عداء له وهو النضر بن الحارث الذي قام خطيًبا في سادة شهد بصدق النبي محمد (

بكم أمٌر ما َأَتْيُتم له بحيلة َبْعُد, قد كان محمٌد فيكم  يا معشر قريٍش, إنه واهلل قد َنَزَل" :قريش قائاًل لهم
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, حتى إذا رأيتم في ُصْدَغْيِه الشيب وأعظمكم أمانًة وأصدقكم حديًثا, فيكم, غالًما حدًثا, أرضاكم

: وعقدهم, وقلتم ال واهلل ما هو بساحر؛ لقد رأينا السََّحَرة وَنْفَثُهم. ساحر: جاءكم به, قلتم وجاءكم بما

ال واهلل ما . شاعر: سجعهم, وقلتم ال واهلل ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وَتَخالُجهم, وسمعنا. كاهن

ال واهلل ما هو . مجنون: هزجه ورجزه, وقلتم عر, وسمعنا أصنافه كلها؛هو بشاعر؛ قد رأينا الش

 وأكبر من هذا كله شهادة رب "لقد نزل بكم أمٌر عظيٌم فانظروا في شأنكم فإنه واهلل... بمجنون

, والذي 44: الزمر()  :تعالى فقال العالمين على صدقه

شهد لما جاء به هو اهلل في قرآنه المنزَّل من فوق سبع  , والذي بالصدق هو نبينا محمد جاء

,  الذي جاء بالصدق هو محمد رسول اهلل: "معلًقا على هذه اآلية عاشور ابن سماوات, ويقول

  ."هو القرآن والصدق
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 الدرس الثاني

 لى الطائفإ علية وسلم رحلة الرسول صلى اهلل

ذاك الذي  , والعظات بالِعَبرمليء  درس ,معانيه وإرشاداته فيدرس عظيم  مع اليوم نقف
 النبي بها قام التي الرحلة تلك الطائف, إلى النبي رحلة ,والمعراج اإلسراء حادثةسبَق 
 خديجة جتهوزو طالب, أبي عمِّه موت بعد بمكة له مقام ال أنَّه وَعِلم أدرك أن بعد 
 .له المشركين إيذاء وكثرة -=

 المحتسب الصابر فيذهب التُّراب, رأسه على فَيْنثرون السوق, في يمرُّ  النِبيُّ كان فقد
 آنذاك وعمرها وبينها, بينه التالي الحوار ويدور , فاطمةابنته  فتغسله بيته إلى

 االبتسامةفأجابها و أبتاه؟ يا أرى الذي هذا ما: تبكي وهي فاطمة تسأله سنة, عشرة ثالث
 ".أباك ماِنٌع اهلل إنَّ ُبنيَّة, يا َتْبكي ال: "  شفتيه على النبويَُّة
  النِبيُّ عليها فيردُّ أبتاه؟ يا يتبعك هذا َيبقى وهل: له وتقول تبكي,  فاطمة  وتَظلُّ

 عيننيوُي الحق, صوت فيه ُيسَمع مكاٍن إلى" أبَتاه؟ يا أين إلى".. فاطمة يا مكَّة سأغادر):
 أكرهه شيًئا قريٌش منِّي نالت ما: "بقوله الحقيقة هذه صوََّر  إنَّه حتَّى". أعدائي على
 .(طالب أبو مات حتَّى
 به جاءهم ما منه يقبلوا أن يرجو الطائف؛ إلى مكة من بالدَّعوة َيخرَج أن  النِبيُّ فقرَّر
 .تعالى اهلل عنِد من

 أن أجل من , الرحلة هذه في  المشقةمتحمال .. الشريفتين قدَمْيه على الطائف إلى سار
  1النور إلى الظلمات من النَّاس ُيخِرج
 سادة من بنَفٍر التقى لقد أكبر, لبالٍء يتعرَّض طويل جهٍد بعد  وَصَلها التي الطَّائف وفي

 وطلب أجلها, من جاء التي المهمَّة عليهم وعرض , اهلل, إلى ودعاهم إليهم فجلس ثقيف,
 .والعون السَّند منهم
 وَجَد أَما: أحدهم له قال به؛ واستهزئوا منه وَسِخروا عنيًفا, ردًّا ردُّوه الطائف أهل لكن
 تقول, كما اهلل من رسواًل كنَت لئن أبًدا, أكلِّمك ال واهلل: آلخرا وقال غيرك؟ يرسله أحًدا اهلل

  اهلل رسول وحاشا) اهلل على تكذب كنَت ولئن الكالم, عليك أردَّ أن من اخطًر أعظُم ألنَت
 أكلِّمك أن لي ينبغي ما( األمين الصادق وهو الكذب من! 

 َمنازِلهم, على يتردَُّد الطائف في أيَّام عشرة مكث بل دعوته, يترك َلم  الرسول ولكن
 .ةفائد دون ولكن ,اإلسالم  إلى يدعوهم

 مكَّة أهل رواْخبي ال أن منهم طلب والطَّرد, والشَّْتم والسبَّ االستهزاء نهمم رأى فلمَّا
  .إليهم بمجيئه

 بما وشياطينها طواغيتها ِلُيخبر مكَّة؛ إلى رسوَلهم أرسلواإال أن وما كان من سادة ثقيف 
 فهاء,والسُّ والعبيد الصِّبيان عليه فسلَّطوا ,بهذا يكتفوا وَلم الطائف, في  ِلُمحمَّد حصل

 السباب بأقبح ويسبُّونه منه, ويسخرون بالحجارة, يرمونه وأخذوا صفَّْين, ووقفوا
 .والشتائم
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 قَدمْيه من الدِّماء وسالت الحجارة, على إالَّ يضعها وال قَدًما, يرفع ال كان  إنَّه حتَّى
 أْلجأو , اهلل رسول عن الدِّفاع حاول الذي  حارثة بن زيد رأس َجوُش الشريفتين,

   النبي َيِجد ولم ربيعة, ابَنْي وشيبة لُعتبة بستاٍن إلى  اهلل رسوَل والصبياُن السُّفهاُء
 إلى يتوجه أن إالَّ المباركتين, الكريمتين الشريفتين قدميه من َتْنزف والدماء جلس بعدما
 خديجة كَّروتذ مكة, في وُيعذَّبون ُيجَلدون الذين أصحاَبه يتذكر  النِبيُّ وراح ربِّه,

 .اهلل إلى الشَّكوى هذه يرفع أن من ُبدًّا يجد فلم طالب, أبا وتذكَّر ,- 

 َلم بل.. ديَّاًرا الكافرين من الطائف أرض على ُيبِقي وأال  منهم, ينتقم أن اهلل من يطلب َلم
 كان!! لحجارةبا قدميه وأدموا وسبُّوه طاردوه الذين على واحدة ذمٍّ كلمة منه   سمعُي

 .عليه اهلل غضب قد يكون أال هو اللَّحظة تلك في  َهمِّه كلُّ
 

 :الفوائد المستنبطة من الدرس 

 من كل يدعو بظرف, يرتبط وال فرصة, يضيع ال ,األكبر  اهلل رسولكانت هم  الدعوة أن كيف رأينا

 . ة و يتحّمل في سبيل الدعوة إلى اهلل المشاق بنفس ثابته ومطمئن يستطيع
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 الدرس الثالث
 من عالمات نبوة الرسول 

 إلى مَشْوا وِممَّن اإلسالم, أعداء أَلدِّ من وكانا , رسولنا  وَشْيَبُة ُعْتَبُة َربيَعَة؛ اْبنا رأى 
 وبينهم, بينه ُيخلِّي أو عنهم, يكفَّه أن َيسألونه قريش, أشراف من   النبي عمِّ طالب أبي

 .والتراحم الشفقة إلىالعداوة  انقلبت المشهد هذا في ولكن الفريقين, أحد يهلك حتى
 في فَضْعه العنب, هذا من قطًفا ُخْذ: له فقاال عدَّاٌس,: له ُيقال نصرانيًّا, لهما غالًما فَدَعوا

 حتَّى به, أقبل ُثمَّ عدَّاس ففَعَل. منه يأكل له فُقْل الرَّجل, ذلك إلى به اذهب ُثمَّ الطَّبق, هذا
: قال يَده, فيه  اهلل رسول وضَع فلمَّا. ُكْل: له قال ثمَّ ,  اهلل رسول يدي بين وضعه

 أهل يقوله ما الكالم هذا إنَّ واهلل: قال ثمَّ وجهه, في عدَّاٌس فنظر. أكل ُثمَّ ,"اهلل باسم"
: قال" دينك؟ وما ؟عدَّاس يا أنت البالد أيِّ أهل وِمن: "  اهلل رسول له فقال. البالد هذه

 .َنيَنوَي  أهل من رجٌل وأنا نصرانيٌّ,
 وما: عدَّاٌس له فقال". متَّى بن يونس الصَّالح الرَّجل قرية من: "  اهلل رسوُل فقال

 فأكبَّ". نبيٌّ وأنا نبيًّا كان أخي, ذاك: "  اهلل رسوُل فقال متَّى؟ بن يونس ما يدريك
 أحدهما ربيعة ابنا يقول: قال. وقدميه ويديه أسهر يقبِّل  اهلل رسول على عدَّاٌس

 لَك ما! عدَّاس يا ويلك: له قاال عدَّاٌس جاءهما فلمَّا. عليك أفسَده فقد غالمك أمَّا: لصاحبه
 لقد هذا, من خيٌر شيٌء األرض في ما سيِّدي يا: قال وقدميه؟ ويديه الرَّجل هذا رأس ُتقبِّل

 دينك فإنَّ ديِنك؛ عن َيْصرفنَّك ال! عدَّاس يا ويحك: له قاال. يٌّنب إالَّ يعلمه ما بأمٍر أخَبَرني
 .دينه من خيٌر

}: حقًّا اإلسالم, دين في وَيْدخل بالرسالة,  للنبيِّ عدَّاس ويشهد

 [.11: صصالق]{ 

 يقبِّل  نينوى من العراق من فهذا قوُمه, آذاه فَلِئن ,  للنِبيِّ مواساًة َعّداس إسالم في إنَّ
 فبعد السُّفهاء, أولئك إيذاء عن يعتذر وكأنَّه وُيْسِلم, بالرسالة له وَيشهد ورجليه, يديه
  النِبيُّ يعود ُثم ةالبعيد البالد تلك ِمن  به يؤمن َمن يأتي قومه, من واإلعراض الصدِّ

 عائشة وعن.. محتِسًبا صابًرا الشدائد وتجرَّع راِضًيا, الِمَحن تلك اسَتْقبل أن بعد مكَّة إلى
 لَقد: "قال أُحٍد؟ يوم من أشدَّ كان يوٌم عليك أتى هل:   للنبيِّ قالت أنَّها - -

 ياليَل عبد ابن على نفسي عَرْضُت إْذ ,العقبة يوم منهم لقيُت ما أشدَّ وكان قوِمك, من لقيُت
 إالَّ أستفق فلم وجهي, على مهموٌم وأنا فانطلقُت أردُت, ما إلى ُيِجْبني فلم كالٍل, عبد بن

 جبريل فيها فإذا فنظرُت أظلَّْتني, قد بسحابٍة أنا وإذا رأسي, فرفعُت الثَّعالب, بقرن وأنا
 وقد عليك, ردُّوا وما لك, قومك قول سمع قد لىتعا اهلل إنَّ: فقال فناداني, السَّالم عليه
 يا: قال ثمَّ عليَّ, فسلَّم الجبال, ملُك فناداني. فيهم شئت بما لتأمره الجبال مَلك إليك بعث

 لتأمرني إليك ربِّي بعثني وقد الجبال, مَلُك وأنا لك, قومك قول سمع قد اهلل إنَّ محمَّد,
 ". األخشَبْين عليهم أطبقُت شئَت إن شئت؛ فما بأمرك,

( شيًئا به ُيشرك ال وحده اهلل يعبد َمن أصالبهم من اهلل ُيْخِرج أن أرجو بل):   النِبيُّ فقال
 (.عليه متفٌق)
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 أَماًل هناك  أنَّ يقيًنا يعلم وهو إالَّ إليهم خرج ماف المسداة, والنِّعمة المهداة, الرحمة إنَّه
 من ُيخرج أن اهلل أرجو بل: " الحبيب قال ولذا كالنَّسيم؛ ويتحرَّك كالفجر, ُيشِرق

 "."وحده ال يشرك به شيئا اهلل يعبد َمن أصالبهم
 -:الفوائد المستنبطة من الدروس

 ِلَيسعد بها؛ والعمل معها الوقوُف للمسلم ينبغي مهمَّة, دروًسا لنا ترَكْت ,الطائف رحلة إنَّ
 -:فمن هذه الدروس واآلخرة الدُّنيا في

 من بها ما وعالج , أخطائها وإصالح تربيتها في وحكمته , النفوس املةمع في   فقهه
 واالستفادة لتأملها معها بالوقوف والجديرة الكثيرة التربوية مواقفه في ذلك يظهر , خلل
 التربوية ومناهجنا واقعنا في منها

 .  الرسول نبوة دقِص-
 .. .آذاه منع وعفوه  حلمه-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 رابع الدرس ال

 في غار ثور والصديق  الرسول 

فلما تكاثر .. ينتظر المسلمين الذين في مكة  أن المدينة أضحت معقاًل نت قريش تسمعكا

في دار الندوة التي يجتمع فيها عقالئهم  وااجتمع عليهم خبر انتقال المسلمين إلى المدينة

النبي قتل هذا عليها أن ُي َقِفواَت ْتَحِرالتي ُط ومن جملة اآلراء.. وقرروا طرح اآلراء 

خذوا من كل قبيلة شاب أعليه ويتفرق دمه  جتمع بنو هاشميوحتى ال , وينتهي الموضوع 

بالهجرة  قد أتاه اإلذن من السماء كان النبي  وقد .. أتوا تلك الدار.. د وأعطوه سيفًا ْلَج

 حدى طرفي النهارإبكر  يأتي بيت أبي بكر وقد جرت العادة أنه ي فخرج إلى بيت أبا

في وقت لم يكن يأتي فيه وقت  أمر مألوف لديهم ولكنه أتى وكان هذا بكرة أو عشية 

اهلل ما أتى بك الساعة إال أمر  رسول بأبي أنت وأمي يا :الظهيرة فلما خرج أبو بكر قال

يا أبا بكر إن  :فقال له أجلس النبي و سريره  عن دخال الدار تنحى أبو بكر ..عظيم 

فاغرورقت  ..نعم :رسول اهلل قال  الصحبة يا: فقال أبو بكر   قد أذن لي بالهجرةاهلل

فما ظننت قبلها أن أحدًا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا :بالدمع تقول عائشة  بكر يعينا أب

_ وعائشة ,بالموافقة على الصحبة له   من الفرح لما أخبره النبي  بكر يبكي

من  مبلغ علمها ألنها كانت صغيرة السن وإال الذين يبكون من الفرح كثيركان في  

يخبره بهذا الخبر العظيم  من أبي بكر قبل أن الناس قبل أبي بكر ثم قبل ذلك طلب النبي 

عائشة وأسماء أو أسماء  رسول اهلل إنما هما ابنتاي يا :أن يخرج من في البيت قال

في موعد يخرجا فيه  ه الخبر فاتفقا على أن يأتيهأسماء هي الكبرى فأخبرو,وعائشة 

اهلل سبحانه وتعالى على  متوكٌل وهو باألسباب األخذ إلى داره ليكمل  رجع الرسول ..

فراشه وأن يلتحف بالبرد األخضر التي جرت عادة  و أرضاه أن ينام على أمر عليًا ,

يصيبك ما تكره  بأنه لن النبي  وقد طمأنه أمتثل عليًا . .ملتحفًا أن ينام فيه النبي 

من تحفظه عليه و نام علي وجاء القوم قبل أن ينام علي وأحاطوا بالدار على ما أتمروا ..

من الدار بعد    فخرج..أحد ومع ذلك جعل اهلل لكل شيء سببا ه عناية اهلل لن يصل إلي

هو يتلوا في خرج و..على أعينهم  أطبق اهلل جل وعال النوم..أن أمتثل علٌي ونام 

}إلى قوله تعالى  المشهور من كتب السيرة خواتيم سورة ياسين حتى وصل

وقيل أنه وضع التراب على   2: يس{ 

 دخل دار أبي بكر  ..بيت أبي بكر  رؤوسهم ثم خرج صلوات اهلل وسالمه عليه إلى

كافر يعرف وكان يومها  عريقد  وخرجا من خلف الدار إلى حيث استأجر عبد اهلل بن

التوهيم  وهذا من باب شمااًل الجبل جنوب مكة والمدينة_الطرق اتفقا معه إلى جبل ثور 
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اذا تصنعون م:جاءهم رجاًل قال  لئك النفر الذين هم مجتمعونوأ,ولكن قريش فطنوا لها 

الدار فإذا علٌي نائم فتفرقوا وقد  قد خرج فدخلوا  ًاننتظر محمد فأخبرهم أن محمد: قالوا

ناقة آنذاك تستفز الهمم والناس  مائة..خاب مقصدهم ووضعوا مائة ناقة لمن يأتي به 

قبل  وإلى جبل ثور جبل أسفل مكة  هو وأبو بكر  خرج النبي ..غالبهم ذوي حاجات 

 على نبي األمة صلوات اهلل وسالمه عليه وماخوفًا   الغار تحسسه الصديقأن يدخل 

يؤذي نبينا  ثم أطمأن الصديق أن ليس في الغار ما من مناقب الصديق ة هذه إال واحد

  دخل النبي ,  فم الغار أصبح لو  وصل الطلب إلى ..وصاحبه الغار وجلسا في الغار

هنا قال  ..وصاحبه  إلى أسفل قدميه ألبصر النبيأن أحدًا من أولئك الطالبين ينظر 

قال ألبي بكر في  لكنه  ( إلى أسفل قدمه لرآنا لو أن أحدهم نظر)للنبي   الصديق 

لما  ثم طمأنت نفس الصديق اف (يا أبا بكر ما ظنك باثنين اهلل ثالثهما ) ..عظيمة منقبٍة

عبد اهلل  فكان,طعما يام الثالثة البد أن ُيخالل هذه األو, هدأ الطلب مكثا في الغار ثالث أيام 

وأبا بكر بها  النبي  يتحسس األخبار في قريش ثم إذا أمسى أتى فأخبر بن أبي بكر 

يرعى مع رعيان قريش ثم إذا أمسى أتى إلى  وكان عامر بن فهيرة مولى ألبي بكر ..

 ..وذبحا وأكال  حتلبااثم  وصاحبه  النبي 

 -:من الدرس الفوائد المستنبطة
 :باألسباب األخذ: أواًل
 هو وهذا الهجرة,  في  الشرعية األسباب الّصّديق بكر أبو وصاحبه رسول بذل لقد

 .المؤمنين من المطلوب اإلعداد

 اهلل على االعتماد: ثانًيا

 أسبابه بذل أن فبعد ولذلك ,سبحانه وتعالى  اهلل أراد إذا إال بنتائجها تأتي ال األسباب أن يعلم   كان

 ِباْثَنْيِن َظنَُّك َما: "الرائعة كلمته في ذلك ظهر سيكون, اهلل أراده ما أنَّ في عظيم بيقين تحلَّى كاملة

 أراد وما عليه, ما أدَّى فقد الطريق, في االلتفات يكثر يكن لم أنه في أيًضا ذلك وظهر".َثاِلُثُهَما اللَُّه

 .محالة ال واقع اهلُل

 الصحبة على  اهلل رسول حرص: ثالثًا

 عاش الصحبة, مسألة على دعوته خطوات كل وفي حياته, مراحل كل في  اهلل رسول حرص رأينا

 بنيت التي البيعة وعقد ,بصحبه الوفود وقابل ,بصحبه الطائف إلى وخرج بصحبة, مّكة في حياته

 هو هو, من وهو ا,هذ كل الهجرة, في صاحبه عن جبريل يسأل هو وها بصحبة, اإلسالم دولة عليها

 الصالحة, الصحبة عن دائًما نبحث أن يعلمنا وهو صحبة, إلى يحتاج الناس كل ذاول , اهلل رسول

صحيح  ".َأْبَعُد ااِلْثَنْيِن ِمَن َوُهَو اْلَواِحِد, ِمَع الشَّْيَطاُن: "أصيلة إسالمّية قاعدة  اهلل رسول سطَّر لقد

 لبانيالجامع لأل
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 رسول مع سبيل له ليس الشيطان أن مع شخصيًّا, هو حياته في القاعدة هذه  اهلل رسول طبَّق وقد

 بخير, إال يأمره فال فأسلم عليه اهلل وأعانه الشيطان, حظ قلبه من خرجُأ  صدره ّقُش أن منذف , اهلل

 . الصحبة على يحافظ فهو  ذلك ومع
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 خامسالدرس ال

 في غار ثور والصديق  الرسول تابع 

سيأخذونه بالطريق فنسيت أن  عدت لهم الزاد الذيأقد أسماء و جاءت  في اليوم الثالث و

 –تنزع نطاقها  فاضطرت إلى أن (تقيد به صرة الطعام ما أي : عصام )تأخذ عصام 

فقسمته قسمين  يعني يشد ثيابها فنزعت حزامها –النطاق شيء تصنعه النساء في الوسط 

نفسها ثم أعطت ما بقي من الحزام وقيدت بها  وقسم ردته إلى  قسم لصرة النبي 

قد كان هذا الموعد عن ..ثم جاء عبد اهلل بن عريقد وكان قد ضرب لهم موعدا  السفرة

أخذ بهم أسفل مكة ثم أخذ طريق ..ثم أرتحل اهلل بن أبي بكر  طريق عبد

  .أتى قديد الساحل أسفل عسفان حتى

 :ئد المستنبطة من الدرس الفوا

 تاريخ في البارعة النماذج من -أبيها وعن - لصديق بكرا أبي بنت أسماء تعد

 بكر أبي وصاحبه   النبي هجرة في كبيرا دورا - - حيث كان لها اإلسالم,

 في مختبئان وهما والشراب الطعام من إليه يحتاجان ما إليهما حملت فقد ,  الصديق

 في والماء الطعام به تعلق ما تجد لم الغار من االرتحال على عزما ولما ثور غار

 ذات فسميت اآلخر, بالنصف وانتطقت بنصفه الطعام وعلقت نطاقها فشقت رحالهما,

 .النطاقين

 .واحتسبت صبرت ولكنها والنساء, الرجال من غيرها نال ما األذى من نالها وقد

 ِفيِهْم ُقَرْيٍش, ِمْن َنَفٌر َأَتاَنا  َبْكٍر َوَأُبو   الّلِه َرُسوُل َخَرَج َلّما: "- - تقول

 َأِبي ِبْنَت َيا َأُبوك َأْيَن: َفَقاُلوا إَلْيِهْم َفَخَرْجُت َبْكٍر َأِبي َباِب َعَلى َفَوَقُفوا ِهَشاٍم, ْبِن َجْهِل َأُبو

 َفَلَطَم َخِبيًثا, َفاِحًشا َوَكاَن َيَدُه َجْهٍل َأُبو َفَرَفَع: َقاَلْت َأِبي؟ َأْيَن َوَالّلِه َأْدِري َلا: ُقْلت َقاَلْت َبْكٍر؟

 ".ُقْرِطي ِمْنَها ُطِرَح َلْطَمًة َخّدي

 وال   اهلل رسول سر تفش ولم والطغيان البغي وجه في - - وقفت لقد

 أجمل وما عصر, كل وفي مكان كل في تالمسلما للنساء رائع درس من له ويا صاحبه,

 ".الصالح أحوال وأدوم النجاح أسباب أقوى من األسرار كتمان: "الماوردي اإلمام قاله ما

: أي ضريرًا, كبيرًا شيخًا أباه  بكر أبو ترك حيث أبيها بيت في بارز دور ألسماء وكان

 .وأرضاها - -أحسنت رعايته واالهتمام به  أعمى
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 الدرس السادس

 في الطريق إلى الهجرة

مرأة ا..أسمها عاتكة من خزاعة  امرأة أم معبدووصاحبه بخيمتين ألم معبد  بعد قديد بقليل مر و

برزة
0
كرم بها األضياف ُت ..خيمتين تجعلهما للمارة من الطريق  لها..جلدة لها قوة على إطعام الناس  

 وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر والصديق  األمة  نبي..ومن معه كان الركب أربعه  فآتها ..

لبن ؟ فاعتذرت لهم أن ال شيء في البيت  هل من: وعبد اهلل بن عريقد لما نزل عندها سألها النبي 

قد أجهدها (ناحية البيت ) فإذا بشاة في كسر البيت .. قحط.. أمطار ماء ال والسنة سنة جدب ال..

هي أجهد من ذلك :هل فيها لبن ؟قالت  النبي  فسألها..خر هزلها أن تذهب مع الشياه األوا

تعرف أنه نبي األمة لكن بأبي أنت  ال –هذه الكلمة تقولها العرب  -أنت وأمي  بأبي:ستأذنها فقالت اف

در أن َيودعا ,  ومسح على ضرع الشاة وسمى اهلل حلبها فأخذ النبي أوجدت بها شيء ف نإوأمي 

آخر من  كب وكان رأواًل أم معبد فشربت ثم سقى ال اإلناء فأعطاه فملئ درالضرع فإذا بالضرع َي

 جاء أن لبث فما بهثم رحل هو ورك ارء اإلناء وتركه في الدحلب مرة أخرى وملشرب فشرب ثم 

  ؟ هذا لك أين من  : فقال عجب, اللبن رأي فلما هزًلا, يتساوكن عجافا أعنزا يسوق معبد أبو زوجها

 كيت حديثه من كان مبارك رجل بنا مر أنه إال واهلل ال  : فقالت  ؟ البيت في حلوبة الو عازب, والشاة

 معبد, أم يا لي ِصِفيه تطلبه, الذي قريش صاحب أراه واهلل أني  : قال وكذا, كذا حاله ومن وكيت,

 ذكروا الذي قريش صاحب هذا واهلل  : معبد أبو فقال, وسلم عليه اهلل صلى الكريمة بصفاته فوصفته

 بمكة صوت وأصبح  . سبيًلا ذلك إلى وجدت إن وألفعلن أصحبه, أن هممت لقد ذكروا, ما أمره من

  : القائل يرون وال يسمعونه عالًيا

 َمْعَبــِد أم خيمــة َحاَل رفيقين**  جزائه خير العرش رب اهلل جزى

 ــدمحم رفيق أمسى من وأفلح**      به وارتحال  بالِبـــِر نزال هـمـا

 وُســْؤُدد ُيَحاذى ال فعال من به**  عنكــم اهلل َزَوى مــا لُقَصّى فيا

 َبْمرَصـد للمؤمنـين ومقعُدهـا**  َفتاِتهــم مكــان كعـب بني ِلَيْهِن

 َتْشـَهـــد, الشـاة تسألوا إن فإنكم**  وإنائهـا شاتهـا عن أختكم َسُلوا

 في قومه يسمع األخبار فجاءه رجل يعرف عنفوانراقة بن مالك المدينة كان ُس يصل  قبل أنو

 وأصحابه الذي تطلبهم قريش إني رأيت ركبًا أظنه محمد :راقه وحرصه على المال فقال له ُس

غاصت في )اخت الفرس سشك في األمر حتى قرب ..مرتين ..مرة  حتى قرب من النبي تعثرفخرج 

 ال قل له ماذا يريد ؟ فأخبرهما أنه: كر ألبي ب  أضركما فقال الرسول  نادى أني لنف( االرض

بالكتاب  سراقة احتفظ ..له ه يكتب أنبكر  كتابًا أمر أبا يريد شيئًا لكن يريد كتاب أمان فأعطاه النبي 

 ..وعاد يرد الناس عنهما 
                                                           

1
  عفة على وتكلمهم للرجال تبرز التي المرأة: البرزة 
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من  َبُرالقلوب خرج يطلبهما فجعله اهلل جل وعال حارس لهما لياًل ونهارًا حتى َق سبحان مقلب ينظرا

من مكة وكانوا يخرجون كل  سمعوا بخروج النبي  قد .كان بنى عمر بن عوف و, في قباء  المدينة

 .االثنين خرجوا وم ـيوفي  الظهيرة رجعوا  يوم بعد صالة الصبح ينتظرون قدومه فإذا اشتدت

من ُبعد  اليهود من أهل الكتاب فرأى النبي  خرج رجل منفأشتد حر الظهيرة رجعوا ولما  

 –هذا جدكم  –يجتمع فيه األوس والخزرج وسم جده ا –بني قيله  فنادى يا حابه وكان عنده خبروأص

عمر بن عوف وخرجوا يستقبلون  بنيذات التنتظرون فارتجت المدينة بالتكبير ب الذي –أي حظكم 

لزوال الجمعة قبل اوخرج يوم ,والخميس والجمعة  , ثم أنه مكث في قباء الثالثاء واألربعاء النبي 

 بنيأرسل إلى أخواله من و الناس يستقبلونه  خرجحيث يوم الثاني عشر من ربيع األول  هذا كان  ,

حرف  بنيعلى ,والناس يتسابقون كلما مر على ساعده  فدخل ,دين السيوف , فأتوا متقل النجار 

العدد  عة هّلم إلىرسول اهلل إلى العز والمن هّلم يا:كذا يقولون  وبنيكذا  بني, الخزرج  بني على,

من اهلل  ىر بهدتسي إذا كانت ناقته ي فانظر (( خلوا سبيلها فإنها مأمورة : ))والعدة وهو يقول 

باب المسجد )بيت أبي أيوب األنصاري   حتى بركت الناقة عند ..فكيف به صلوات اهلل وسالمه عليه 

موقعها ثم عادت إلى  كأنها تتأكد منوقيل مكان المنبر اليوم ولم ينزل ثم قامت وجالت جولة  (اليوم

 األنصاري وأخذ متاع الرسول  بادر خالد بن زيد أبو أيوب ..كليًا  ًانفس الموقع فلما بركت بروك

في مربد ليتيمين من األنصار  المبرك  المرء مع رحله ,كان هذا : وأدخله داره فقال الرسول 

 بزمام فأخـذ زرارة بن أسعد وجـاء .ه عليهمسجده الشريف صلوات اهلل وسالم هو أصبح بعد ذلك

   . عنــده فكانت راحلته,

 

 أبو فقال  [  ؟ أقرب أهلنا بيوت أي]   : وسلم عليه اهلل صلى اهلل نبى قال البخاري, عند أنس رواية وفي

 بركة على قوما  : قال , [ مقيًلا لنا فهيئ فانطلق]   : قال  . بأبي وهذا دارى, هذه , اهلل رسول يا أنا  : أيوب

   .  اهلل

 وخرج أيمن, وأم زيد, بن وأسامة كلثوم, وأم فاطمة وبنتاه َسْوَدة, زوجته إليه وصلت أيام وبعد

 من يمكنها لم العاص, أبي عند زينب وبقيت عائشة, ومنهم بكر, أبي بعيال بكر أبي بن اهلل عبد معهم

   . بدر بعد هاجرت حتى الخروج

 :الدروس المستنبطة من الفوائد 

الرسول صلى فعل يتضح ذلك من في أن ساقي القوم آخرهم هدي الرسول صلى اهلل علية وسلم بيان -
 .كان آخر من سقى القوم حيث اهلل علية وسلم 

 .ظرف أي تحت هلل للعمل  الّصّديق استعداد -
 في القضية ان,ومك زمان كل وفي ظرف, أي تحت هلل للعمل  الّصّديق استعداد الرحلة هذه في رأينا

 وال ورسوله, اهلل يرضي أن هو  الّصّديق حياة في شيء أهم , الّصّديق عند الوضوح منتهى
 في هناك ليس يجده, فال عمل في الرسول يريده أن ينبغي وال يجده, فال مكان في اهلل يطلبه أن ينبغي
 وهو أعظم, ظرًفا عنده نبأ حياته على يطرأ ظرف لكل يعتذر كان بل ,(الظروف) لكلمة مكان حياته
 . لهذا الدين  والتضحية والبذل العمل



16 
 

  اهلل  لرسول  الّصّديق حب -
 حبِّهكمال   في يجتهد إنما طلًبا, وال أمًرا ينتظر ال وكيف , اهلل رسول  الّصّديق يحب كيف رأينا

 أمامه يسير الغار, هليهيئ  لصحبته, الفرح من يبكي ,تهراحل له يجهز ,واالنقياد له   اهلل لرسول
 .أكثرها نذكر ولم بعضها ذكرنا التي المواقف من ذلك وغير له, حماية وخلفه

 ومن الواجبات, من هو بل األعمال فضائل من ليس  الرسول وحّب بإخالص,   الرسول يحب إنه
 قال: قال أنٍس عن ومسلم البخاري روى عظيم, خطر على فهو  اهلل رسول حب على حبًّا قدم

 رواية وفي". َأْجَمِعيَن َوالنَّاِس َوَوَلِدِه َواِلِدِه ِمْن ِإَلْيِه َأَحبَّ َأُكوَن َحتَّى َأَحُدُكْم ُيْؤِمُن اَل: " اهلل رسول
 ".َأْجَمِعيَن َوالنَّاِس َوَأْهِلِه َماِلِه ِمْن: "النسائي

 

 للدعوة  الّصّديق وعطاء بذل -

 ما كل هي درهم, آالف خمسة يأخذ , الّصّديق وإنفاق  الّصّديق وعطاء  الّصّديق بذل رأينا

 في ينفق وسيظل اهلل, سبيل في درهم ألف وثالثين خمسة أنفق وقبلها دعوته, على لينفقها يمتلك

 وحق , الجنة اشترى لقد الموت, فراش على وهو ينفق وسيظل خليفة, وهو ينفق وسيظل المدينة,

 ِعْنَدُه ِلَأَحٍد َوَما*  َيَتَزكَّى َماَلُه ُيْؤِتي الَِّذي*  اأَلْتَقى َوَسُيَجنَُّبَها} اهلل يرضيه أن الصفة هذه مثل له لرجل

 [.20 -01: الليل]{ َيرضى َوَلَسْوَف*  اأَلْعَلى َربِِّه َوْجِه اْبِتَغاَء ِإالَّ*  ُتْجَزى ِنْعَمٍة ِمْن
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 الدرس السابع

 الهجرة دروس من 

وكيف ُينسى يوم فّرق . ون أغر, ال ُينسى مهما تعاقبت األيام, وتوالت السنونيوم الهجرة يوٌم ميم
بين الحق والباطل, وصدع بين النور والظالم, وفتح للدنيا عصًرا مجيًدا تزهو به, وتاريًخا حافاًل 

 !بالبطوالت الرائعة والمثل العليا؟
بداية تاريخهم في هذه الحياة, فلم  وقد استحق هذا اليوم من تقدير المسلمين له ما جعلهم يعتبرونه

وتحدد من يؤرخوا بميالد نبيهم, وال بمبعثه, وإنما أرخوا بهجرته؛ لما تحمل هجرته من معاٍن, 
به يعرف صيام البيض وعاشوراء فلنا أن نفتخر بالتاريخ الهجري حق , معالم, وتوضح من أهداف

... 
!! الدنيا من أسفار أطول مدى وأبعد ُشقَّة ليست الهجرة مجرد سفر من مكة إلى المدينة, فكم في

وليست الهجرة مجرد تحول من مكان إلى مكان, فما أكثر المهاجرين الذين تزدحم بهم طرق األسفار 
إنما الهجرة إيمان وفداء, وحب ! من وطن إلى وطن؛ ابتغاء ثروة أو طلًبا للراحة أو فراًرا من ضيق

 .وإخاء
بالمشركين  وصاحبه أبو بكر   رجة, التي أحس فيها الرسول ة الحعإيمان يتمثل في هذه السا

نظرت إلى أقدام :  يحيطون بالغار الذي يختبئان فيه, إحاطة السوار بالمعصم, يقول أبو بكر
يا رسول اهلل, لو أن أحدهم نظر إلى موضع : , فقلترؤوسناالمشركين ونحن في الغار وهم على 

يا أبا : "واإليمان باهلل يمأل نفسه, والثقة بنصر اهلل تغمر جوانحه  فماذا قال الرسول ! قدمه لرآنا
في حلكة هذه اللحظة لعظيم والقرآن الكريم يصور هذا اإليمان ا". بكر, ما ظنك باثنين اهلل ثالثهما

ا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي ِإالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُرو}: العصيبة, فيقول تعالى
وٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا َفَأْنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُن

 .[11: التوبة]{ ْلَيا َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌمَكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى َوَكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُع
, وهو يعلم أن   ليلة الهجرة في فراش الرسول والهجرة فداء كريم, يبدو واضًحا في مبيت علي 

بات عليٌّ ! حول الدار جموًعا متكاثرة قد بيتت الشر ودبرت الغدر, توشك أن تقتحم الدار فتقتل النائم
تريد النيل  هاعين, وهو يعلم أن بالباب سيوًفا تهتز في سواعد أصحابقرير ال على فراش الرسول 

  وافتداؤه بالنفس, وذلك أن أبا بكر ي الهجرة تتجلى عاطفة الحب الكريم لقائد الدعوة ف, منه 
 إلى الغار, جعل تارة يمشي بين يديه وتارة يمشي خلفه, فقال له الرسول  حين انطلق مع الرسول 

" :يا رسول اهلل, أذكر الطلب فأمشي خلفك, وأذكر الرصد فأمشي أمامك: فقال" ؟أبا بكر ما لك يا .
أي أتأكد من خلوِّه من كل ما -مكانك يا رسول اهلل حتى أستبرئ الغار : فلما انتهيا إلى الغار قال

رجل واحد  إْن ُأقتل فأنا: "يقول له وأبو بكر  فنزل . انزل يا رسول اهلل: , ثم قالأهفستبر -يؤذيك
 "من المسلمين, وإن قتلَت أنت هلكت هذه األمة

 اهلل صلى الرسول ينزل أن يتمنى كان منهم واحد كل أن إال طائلة ثروات أصحاب ن األنصاريكلم 
في الهجرة يتجلى اإلخاء الجميل والحب في اهلل بين المهاجرين واألنصار؛ فقد و ,عليه وسلم عليه

لمهاجرون من األنصار قوًما كرماء أفسحوا لهم صدورهم قبل أن بينهم, فوجد ا  آخى الرسول 
ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوال }وإن الحب في اهلل هو الذي جعل هؤالء األنصار . يفسحوا لهم دورهم

ِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِب
 .[2: الحشر]{ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
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تلك مبادئ خالدة وُمُثل عليا تنبثق عن الهجرة, وإنها مشاعل على الطريق تحدد للمسلمين هدفهم 
ا وجديٌر بنا ونحن نقف على مفترق طريق زمني نودع عاًم. ليمضوا إلى غايتهم في صدق وجدٍّ

ماذا قدمنا : ونستقبل عاًما, أن نحاسب أنفسنا حساًبا دقيًقا صريًحا, وأن نطرح عليها هذا السؤال
أن تتحول الهجرة في فال بد ,لخدمة هذا الدين  لديننا؟ وهل حركنا ُخَطانا على طريق العمل الجاد 

 ".وعمال" للعمل من أجل هذا الدين علما إلى عمل نافع وسلوك راشدنا حيات
 وهو الخطرة, الرحلة هذه في حتى حياته, لحظات من لحظة أي في األمل روح  اهلل رسول يفقد لم

وهذا  .أصحابه حياة على وال حياته على يأمن ال الرأس, مطلوب وهو الطريقة, بهذه مّكة من يخرج

 .شأن المؤمن محسن الظن بربه واثق بنصره 
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 ثامنالدرس ال

 دروس من السيرة النبوية     
  

نبوة إال وقد عرفتها في وجه ة, قال زيد لم يبق شيء من عالمات النزيد بن سع ةيالما أراد اهلل هد
قال زيد فقلت يا محمد,  إال اثنتين يسبق حلمه جهله, وال يزيده شدة الجهل عليه إال حلًما  محمد

من ذهب, فلما حل األجل  مثقالطيته ثمانين فباعني فأع_ معلوًما لي _ هل لك أن تبيعني ثمًرا
أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه وهو في جنازة مع أصحابه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت له 

اهلل ما علمتكم بني عبد المطلب إال مطاًل ؟ فو يا محمد أال تقضيني حقي
2
  . 
دو اهلل أتقول لرسول اهلل ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه ثم رماني ببصره فقال يا ع

 ورسول اهلل , ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فلوال ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك  ينظر
إلى عمر في سكون وتؤدة, وقال أنا وهو كنا أحوج إلى غير ذلك منك يا عمر, أن تأمرني بحسن 

اًعا من تمر مكان ما حقه وزد عشرين ص فأقضهاألداء وتأمره بحسن التباعة, اذهب به يا عمر 
فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين صاًعا, وقال لي ما دعاك إلى أن فعلت ما  روعته 

 ؟ قلت يا عمر لم يكن من عالمات النبوة شيء إال عرفته في وجه النبي  فعلت وقلت ما قلت
لجهل عليه إال يسبق حلمه جهله, وال يزيده شدة احين نظرت إليه إال اثنتين لم أخبرهما منه 

, وقد خبرتهما, فأشهدك يا عمر أني قد رضيت باهلل رًبا وباإلسالم ديًنا وبمحمد نبًيا, وأشهدك حلًما
 أن شطر مالي صدقة على أمة محمد 

  ثم توفي في غزوة تبوك مقباًل غير مدبًرا
   النبي مع أمشي كنت: قالموقف من المواقف النبوية الكريمة حيث   مالك بن أنسويروي لنا 

 عاتق صفحة إلى نظرت حتى شديدة, جذبة فجذبه أعرابي فأدركه الحاشية, غليظ نجراني ُبرٌد وعليه
 فالتفت. عندك الذي اهلل مال من لي ُمْر: قال ثم جذبته, شدة من الرداء حاشية به أَثرت قد   النبي
 1122رواه البخاري  بعطاء له أمر ثم فضحك,   إليه

 فجعلت جبهته, في[ 1]وُشَج ,  اهلل رسول[ 4]رباعية كسرت لما: يقول عبيد بن اهلل عبد وها هو 
 َطَعاًنا َيْبَعْثِني َلْم َتَعاَلى اهلَل ِإَن: " فقال. عليهم اهلل ادُع , اهلل رسول يا: قيل وجهه, على تسيل الدماء

 قبيلُة َعَصْت وعندما[. 1"]َيْعَلُموَن اَل َفإَنُهْم ِلَقوِمي اْغِفر اللُهَم َوَرْحَمة, َداِعية َبَعَثَني َوَلِكن َلَعاًنا, َوال

 وأصحابه الدوسي عمرو بن طفيل قدم: t هريرة أبو قال ,r اهلل رسول َأَمَر أمرها بداية في دوٍس

: قال! دوس هلكت: فقيل. عليها اهلل فادُع وأبت, عصت دوًسا إن اهلل, رسول يا: فقالوا النبي على
 [.1"]ِبِهْم َوْأِت َدْوًسا ِداْه الَلُهَم"
 
 .1/569 والملوك األمم تاريخ: والطبري ،219 ،3/218 والنهاية البداية: كثير وابن ،(12477) الكبرى السنن: البيهقي[ 1]

 (.218" )اأَلْقَرِبيَن َتَكَعِشيَر َوَأْنِذْر: "تعالى قوله في باب اإليمان، كتاب: ومسلم ،(4492) التفسير كتاب: عباس بن اهلل عبد عن البخاري[ 2]

 2/131 حدث مادة العرب، لسان: منظور ابن: انظر. شابٌّ َأي َحَدٌث ورجٌل السِّنِّ، َفِتيُّ أي: حدًثا غالًما[ 3]

 .2/427 األثر عيون: الناس سيد وابن ،3/68 األنف الروض: والسهيلي ،311 ،1/299 النبوية السيرة: هشام ابن[ 4]

 .24/86 والتنوير ريرالتح: عاشور ابن[ 5]

 والترمذي ،(4989) داود وأبو ،(2617) وفضله الصدق وحسن الكذب قبح باب واآلداب، والصلة البر كتاب: مسعود بن اهلل عبد عن مسلم[ 6]

 (3849) ماجه وابن ،(1971)
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 يتأخرون في سداد الدين  


