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  العوائد األثرية من سرية احلبيب

 اجلميلت 

ستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا إن الحؿد هلل، كحؿده وك

ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، 

 وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف.

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

  [201عمران:

 .[201]آل عمران:

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  )

 .[2]النساء: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

-70]األحزاب: ( ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

72]. 

حاجة الـاس إلك معرفة سقرة رسقل اهلل أما بعد، فقا طباد اهلل، إن 

  ،فقق كؾ حاجة، وضرورهتؿ إلك ذلؽ فقق كؾ ضرورة

بالفدى وديـ الحؼ  بعث محؿًدا  -–ذلؽ أن اهلل 

 لقظفره طؾك الديـ كؾف ولق كره الؿشركقن.

o  p 
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 -–بف أطقـًا طؿًقا، وأذاًكا صًؿا، وقؾقًبا غؾًػا، بعثف اهلل  -–فػتح اهلل 
والـاس بلمس الحاجة إلقف، أشد مـ حاجة البدن إلك روحف، وأشد مـ حاجة 

 لروح إلك حقاهتا.العقـ إلك كقرها، وأشد مـ حاجة ا

وصفره وكؼاه  -–جعؾف خاتؿ الؿرسؾقـ، وزكاه  -–ذلؽ أن اهلل 

 وهقله إلك أن يؽقن رسقل رب العالؿقـ إلك الثؼؾقـ أجؿعقـ.

 .[3]النجم: (ڀ ڀ ڀ ٺ )زكك اهلل لساكف فؼال: 

 .[4]النجم: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وزكك شرطف وخربه فؼال: 

 .[27]النجم: (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )ك بصره فؼال: وزك

 .[22]النجم: (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وزكك فماده فؼال: 

 .[11]التكوير: (ہ ھ ھ ): -–وزكك طؼؾف فؼال 

 .[4]القلم: (ڱ ڱ ڱ ں )وزكاه كؾف فؼال: 

طباد اهلل إلك االلتصاق حاجتـا  هذا الـبل الؽريؿ 

 فقق كؾ حاجة. بسقرتف، والـفؾ مـ معقـ حقاتف 

بؾ قد تشتد الضرورة يف زماكـا وطصركا، حقـؿا اختؾطت األمقر ، 

واكؼؾبت التصقرات، وأصبح طـد الـاس خؾًطا وتشقيًشا طجقًبا، تليت سقرة 

لتؿثؾ البؾسؿ الشايف، والدواء الـاجع، والؿخرج  الـبل 

مـ جؿقع الػتـ واالضطرابات، واكؼالب التصقرات التل  -–بنذن اهلل 

 تعشعش يف قؾقب وطؼقل كثقر مـ الؿسؾؿقـ، كسلل اهلل لـا ولفؿ الفداية.
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فقق كؾ حاجة،  كعـ طباد اهلل، حاجتـا إلك سقرة الـبل 

 أوجب طؾقـا صاطتف وإتباطف. -–ذلؽ أن اهلل 

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )يؼقل سبحاكف وتعالك: 

 .[59]النساء:

 هناكا أن كتخقر بقـ أمٍر وبقـ أمر رسقلف  -–بؾ ربـا 
 وأن كؼدم مراد رسقل اهلل، ومحبقب رسقل اهلل طؾك مراد الـػس والفقى.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ): -–يؼقل 

 .[36]األحزاب: (ٺٺ ٺ ٺ

ؾقبـا وبقـ اإليؿان يف مخالػة اهلل حذركا مـ أن يحقل بقـ ق -–بؾ ربـا 

ۈ ۈ ٴۇ  )فؼال سبحاكف:  ويف مخالػة رسقل اهلل 

ې ې ى ى ائ  ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[14]األنفال: (ائ ەئ ەئ وئ وئ

جعؾ أققالف وأفعالف  جعؾ الـبل  -–بؾ إن اهلل 

الؿقزان األكرب والراجح يف الؼبقل أو الرد،  -–وتصرفاتف 

يؼ الجـة مسدود: إال مـ صريؼ محؿد بـ طبد اهلل ولذلؽ صر

. 

 -–وال أن كػفؿ كتاب اهلل  -–وال يؿؽــا طباد اهلل أن كػفؿ ديـ اهلل 
 .إال مـ صريؼ سقرة وهدي وحقاة الـبل 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ): -–يؼقل اهلل 

 .[44]النحل: (ڦ
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إال بػفؿ سقرة وسـة الـبل العدكان  كعؿ طباد اهلل، إن ففؿ الؼرآن ال يؽقن

 صؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾقف ما تطاول الزمان.

تضقػ لـا إضافات  طباد اهلل، وإن قراءة سقرة الـبل 

 طظقؿة أطظؿفا وأكربها زيادة اإليؿان.

 .[69]المؤمنون: (ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ): -–يؼقل اهلل 

بجربيؾ، وأكزل طؾقف  -– أيده اهلل هذا الـبل الؽريؿ 

ـٌ لؿـ ألؼك  كتابف الؿبقـ، وأجرى طؾقف مـ اآليات والرباهقـ ما هق ضاهٌر ومبق

 السؿع وهق شفقد.

: ازددت إيؿاًكا، فؽؾؿا اقرتبت مـ سقرة الـبل 

 واكشرحت صدًرا، وثبت يؼقـؽ بنذن اهلل رب العالؿقـ.

فؾؼد سطروا  ولذلؽ اكظروا يف سقرة أصحاب الـبل 

حقـؿا وقػقا طؾك  -رضل اهلل طـفؿ وأرضاهؿ–ًبا، لؼد سطروا طجًبا طج

وقػقا معف الؿقاقػ كؾفا،  قـطرة التسؾقؿ هلل، ولرسقل اهلل 

وشفدوا معف الؿشاهد كؾفا، وما تركقه لحظًة مـ لحظات حقاتف إال فقؿا 

 يخص أمقره الخاصة، مستجقبقـ هلل، متبعقـ لرسقل اهلل 
مممـقـ بذلؽ إيؿاًكا، قد استؼر طؾك  -–طـ ربف  مصدققـ لف بؽؾ ما يخرب

طرش قؾقهبؿ، ويعؿؾقن طؿالً طجقًبا، وذلؽ سببف قرهبؿ مـ الـبل 

. 

وأكت يا طبد اهلل، وأكتل يا أمة اهلل تستطقعقن أن تؼرتبقا هذا االقرتاب، متك 

ولذلؽ  إن أدمـتؿ الـظر والؼراءة، وأمعـتؿ يف سقرة الـبل 

، وحقـؿا كتػقل ضالل ا كعقش مع الـبل اإليؿان يزداد حقـؿ
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حقاتف، وحقـؿا كؼػ طؾك شاصئ سقرتف: فنن اإليؿان يزيد، والقؼقـ يؼقى، 

 مـ قؾقبـا. -–والثبات يؽقن متؿؽـًا بنذن اهلل 

فاهلل اهلل يا طباد اهلل، اهلل اهلل بسقرة حبقبؽؿ، يا مـ اكشغؾتؿ بلمقٍر ال تضر 

اإليؿان، وفقفا الـػع  --وال تـػع: فنن يف سقرة الـبل 

 العظقؿ.

 .كعؿ طباد اهلل هذا مـ فقائد سقرة الـبل 

أمٌر آخر، ال يؿؽــا بحال أن كػفؿ الديـ طؾك التؿام والؽؿال: إال طـدما 

 .كؼرأ يف سقرة الـبل 

وحقـؿا كػتش يف دواويـ السـة، يف البخاري ومسؾؿ، ويف مسـد أحؿد 

ل داوود والـسائل والرتمذي وابـ ماجة، ويف والؿقصل، ويف الســ األربعة: أب

بؼقة دواويـ السـة والؿعاجؿ والؿساكقد، وحقـؿا كؼرأ يف شؿائؾ الـبل 

 كؽتشػ الحؼقؼة، بؾ كؼػ طؾك قؿة الحؼقؼة يف ففؿ ديـ :

اهلل رب العالؿقـ، الذي ضاع بقـ الغالل والجايف، وبقـ اإلفراط والتػريط، 

بف  -–مة، ويسؾؽ السبقؾ الذي أرسؾ اهلل فقؼػ الؿسؾؿ طؾك صريؼ االستؼا

 .محؿًدا 

ۓ ۓ ﮲  ےھ ھ ھ ے )لـبقف:  -–أما قرأتؿ ققل اهلل 

 ؟[43]الزخرف: (﮳

 -♥–يف كتابف العزيز وهق يلمر كبقف  -–أما قرأتؿ ققل اهلل 

 يف آياٍت كثقرٍة؟ -–باالستؼامة طؾك أمر اهلل 

 .[221]هود: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )
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 .[43]الزخرف: (ےھ ھ ھ ے )

لؽؾ مـ اختؾطت لديف األمقر، أو  وهل وصقة الـبل 

 تشعبت طـده الؿسالؽ.

، َفاْسَتِقمْ »
ِ
 «.(2)ُقْل: آَمنُْت بِاهلل

الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد، وصؾ الؾفؿ طؾك أصحابف 

 األخقار األبرار.

 ستغػر اهلل لل ولؽؿ.أققل ما تسؿعقن وأ

 

=== 

                                                           

 .◙( طـ سػقان بـ طبد اهلل الثؼػل 38أخرجف مسؾؿ ) (1)
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 انيتالثاخلطبت 
 

الحؿد هلل وكػك، وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك، وطؾك 

 مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك.

 أما بعد، فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل.

واألخذ  الـظر يف سقرة الـبل  --أال ومـ تؼقى اهلل

اهلل ، فنهنا لؽؿ يا طباد مـ دلف وهديف وسؿتف وصريؼتف، 

 لقس طؾقؽؿ.

ومـ فقائد قراءة السقرة وإمعان الـظر فقفا، بؾ اإلغراق يف ذلؽ، هق 

الحؾقل لؽثقر مـ الؿشؽالت والؿعضالت واألزمات التل يتعرض لفا الـاس 

 يف حقاهتؿ، ولذلؽ كثقر مـ األسر تعاين مشاكؾ شتك.

حقـؿا تغقصقن وتتعؿؼقن  فنن الدواء يف سقرة الـبل 

رون كقػ كان يصرب صربًا طظقًؿا، وكقػ كان يؿتص يف حقاتف، وتـظ

 .الصدمات التل يتعرض لفا يف بققتاتف 

كثقٌر مـ الـاس يتعرضقن ألزمات كػسقة، ولؼالئؾ ومشاكؾ، فنن الدواء 

لقس يف برشامٍة تتـاولفا، وال يف قرٍص تتعاصاه، وإكؿا يف سقرة  -–بحقل اهلل 

 .الـبل 
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 -–يؿثؾ بنذن اهلل  ♥ ولذلؽ الـزوع إلك سقرة الـبل
 مػتاًحا مـ مػاتقح الخقر تسبح يف فضاء السعادة سبًحا طظقًؿا.

يف واقع األمر  -♥–أمٌر آخٌر، أن الؼراءة يف سقرة الـبل 

 .تعؿؼ مـ محبتف 

–ما مـا أحٌد يف هذا العالؿ مـ أهؾ اإلسالم، إال وهق يحب الـبل 

ـا، لؽـ الؿحبة جعؾف سبًبا مـ أسباب هدايت -–ألن اهلل  -♥

ـٍ ال تؽقن يف واقع األمر طؾك  العؿقؼة التل تتـاول الجذور يف قؾب كؾ ممم

ألكؽ  الؽؿال، إال لؿـ التصؼ واقرتب مـ سقرة الـبل

طاكك معاكاًة كبقرًة  بالؿجزوم ستؽتشػ كقػ أن هذا الـبل 

وطظقؿًة، ألجؾ ماذا؟ ألجؾ أن يقصؾ إلقـا اإلسالم واإليؿان الذي كتػقل 

 اللف وهلل الحؿد والؿـة.ض

كػسف لؾخطر يف أكثر مـ مرة، بؾ  طرض الـبل 

 -لالغتقال، كؾ ذلؽ يف سبقؾ أن يقصؾ إلقـا هذا الديـ العظقؿ، وكان بنمؽاكف

أن يخؾد إلك الراحة، وأن يمدي أداًء سفالً، لؽـف أبك  -♥

. 

ًرا أال يستحؼ مـا يا طباد اهلل أن كعؿؼ محبتف، وتعؿقؼ الؿحبة لقس أم

شؽؾًقا كظرًيا، بؾ يؽقن بنتباطف وترجؿة سـتف ترجؿًة واقعقًة، وطدم التؿاحؽ 

 .والتحذلؼ أمام أمره وهنقف 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ): -–يؼقل اهلل 

 .[218]التوبة: (﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 
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ػاصقؾ الذي لؿ يعرف كثقٌر مـا ت اهلل أكرب، هذا كبقـا 

مؾقئة بالؿرارة  -–حقاتف، طاش ثالثة وطشريـ سـة يف الدطقة إلك اهلل 

وبالحزن وبالعؿؾ الدءوب، ألجؾ ماذا؟ ققؾ لف كؿا يف السقرة: إن أردت مؾًؽا 

مؾؽـاك، وإن أردت مااًل أططقـاك، وإن أردت زوجًة زوجـاك أجؿؾ كساء 

لق  مـ طؾق، كؿا يف السقرة: واهلل الدكقا، فؽان جقابف 

وضعقا الشؿس يف يؿقـل والؼؿر يف يساري طؾك أن أترك هذا األمر ما تركتف 

 أو أهؾؽ دوكف.

 الؾفؿ صؾ طؾك محؿد.

يف كتابف، وصقر لـا العداء السافر الػاضح، والحؼد الذي  -–ذكر ربـا 

 ): -–فقؼقل  ال مـتفك لف مـ الؿشركقـ تجاه الـبل 

ں  ںڱ ڱ ڱ ڱک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[30]األنفال: (ڻ ڻ

يبالل، رغؿ هذا الؿؽر الؽبار، والعداء  -♥–لؿ يؽـ الـبل 

السافر، بؾ كان يزداد طؿالً ودطقًة ورغبًة يف إيصال هذا الـقر إلك الـاس 

ٿ ٿ ٹ ٹ  )طؾقف بؼقلف:  -طز وجؾ–أجؿعقـ، حتك طتب اهلل 

 .[6]الكهف: (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[8]فاصر: (ڻڻ ڻ ڻ ں ں )

 .[48]الشورى: (ڻں ڻ ڻ ڻ )

 .[56]القصص: (ڳک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )
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–طباد اهلل، خطبتل ال تحتؿؾ أن استطرد وأتقسع يف حقاة الـبل 

وما واجفف مـ صعقبات يف سبقؾ أن يقصؾ إلقـا هذا  -♥

اللف، وكتـسؿ روحف وريحاكف، مـ اإليؿان والتؼقى، ومـ الديـ، الذي كتػقل ض

 هذه العبادات والتللفات هلل رب العالؿقـ.

، واكظروا كقػ جاهد يف اهلل اقرءوا يف سقرة حبقبؽؿ 

 حؼ جفاده حتك يبؾغ ديـ اهلل رب العالؿقـ.

أمٌر آخٌر، حقـؿا كؼرأ يف سقرتف كلخذ مـ أخالقف، ومـ آدابف، ومـ حقاتف 

 ؼؾ ربؽؿ ألؿ ي–-  :وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  )لؽؿ

 ؟[12]األحزاب: (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 ؟أيـ أكتؿ مـ أخالق الـبل 

فؼالت  طـ أخالق الـبل  ▲ُسؾت طائشة 

 .(2)لؾسائؾ: أتؼرأ الؼرآن؟ قال: كعؿ. قالت: كان خؾؼف الؼرآن

ورباه، وبعثف لقتؿؿ مؽارم  -–أدبف ربف  الـبل 

 خالق.األ

َم َصالَِح »أكف قال::  صح طـف  َما ُبِعْثُت أِلَُتمِّ إِنَّ

 «.(1)اأْلَْخََلِق 

                                                           

 ( مطقال. 746أخرجف مسؾؿ ) (1)

والحاكؿ يف (، 273« )األدب الؿػرد»(، والبخاري يف 8952أخرجف أحؿد ) (2)

« السؾسؾة الصحقحة»(، طـ أبل هريرة، وصححف األلباين يف 4221« )الؿستدرك»

(45.)  
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 فنن اإلكسان متك أمعـ الـظر يف سقرة الـبل 
مستصحًبا وجقب االقتداء بف، وتؿثؾ أخالقف، وترجؿتفا ترجؿًة طؿؾقًة مـ 

ًبا مـ خالل األققال واألطؿال والتصرفات: كال خقًرا طظقًؿا، وكال حًظا صق

 .أخالق الـبل 

 كذلؽ والػقائد كثقرة، والجعبة مألى، والؿؼام مؼام اقتضاب ال استطراد.

، -–كذلؽ طباد اهلل، كـظر إلك أخالقف يف دطقتف الـاس إلك ديـ اهلل 

يقصل كـػف لؾـاس، ويؾقـ لفؿ بالؼقل وبالػعؾ  فؾؼد كان 

  ولؼد امتـ اهلل–- يف  طؾقف ذلؽ بؼقلف سبحاكف وتعالك

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )كتابف العزيز: 

 .[259]آل عمران: (ٹٹ

 

فَق ال َيُكونُ »دائؿا كان يؼقل:  -♥–والـبل  شيٍء  يف إِنَّ الرِّ

 «.(2)إاِلَّ َزاَنُه، َوال ُينَْزُع ِمْن َشيٍء إاِلَّ َشاَنهُ 

التل لق كاكت إكساًكا: حقـؿا كـظر يف لقـ جاكبف، وصقبة قؾبف، ورحؿتف 

 .لؽاكت محؿًدا 

رحؿ الـاس جؿقًعا ولؿ يػرق بقـ هذا وذاك، بؾ كان يتؿـك الخقر 

يرحؿ الـاس رحؿًة طجقبًة، حتك إن  -♥–لؾجؿقع، وكان 

رحؿًة بالصغقر  - -الدمقع الحارة لتـزل طؾك خديف

 .والؽبقر. 
                                                           

 .▲( طـ طائشة 2594أخرجف مسؾؿ ) (1)
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يققر الؽبقر، ويعطػ طؾك الصغقر، وكان يقصل  -♥–كان 

–بار السـ كثقًرا كثقًرا يف وقٍت كحـ بلمس الحاجة إلقف، فؽان بؽ

إذا رأى رجالً كبقًرا يتفادى بقـ الؼقم: يؼقل: أفسحقا لفذا  -♥

أن يتؼدم شاٌب بقـ يدي رجٌؾ  الرجؾ الؽبقر. وكان يرفع 

َكبِّْر َكبِّرْ »كبقٌر بالؽالم وبالحديث، وكان يؼقل لف: 
(2).» 

 ؟ـ أخالقف وسقرتف ماذا أققل وبؿاذا أتحدث ط

تجدوهنا بنذن اهلل يف دواويـ السـة، اقتـقها واقرءوها، واقرءوا أوالدكؿ 

وأهؾؽؿ، فنن فقفا التديـ والتعبد والتللف هلل رب العالؿقـ، فؼراءة أحاديث 

 .ال تؼؾ شلًكا طـ قراءة كالم ربـا  -♥–الـبل 

الـبل رضل اهلل طـفؿ يؼرءون أوالدهؿ سقرة –ولؼد كان الصحابة 

. 

الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد، كؿا صؾقت طؾك آل إبراهقؿ إكؽ 

حؿقد مجقد، وبارك طؾك محؿد وطؾك آل محؿد، كؿا باركت آل إبراهقؿ إكؽ 

 حؿقد مجقد.

الؾفؿ أطز اإلسالم والؿسؾؿقـ، واكصر طبادك الؿقحديـ، واحؿ الؾفؿ 

سائر أوصان الؿسؾؿقـ يا حقزة الديـ، واجعؾ الؾفؿ هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا و

رب العالؿقـ، ووفؼ الؾفؿ إمامـا وولل أمركا بتقفقؼؽ، وأيده بتليقدك، وألبسف 

لباس الصحة والعافقة يا رب العالؿقـ، ووفؼ الؾفؿ جؿقع حؽام اإلمارات 

                                                           

 .◙( طـ سفؾ بـ أبك حثؿة 1669(، ومسؾؿ )3173أخرجف البخاري ) (1)
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لؿا تحب وترضك، وخذ بـقاصقفؿ لؾرب والتؼقى، وأحػظ الؾفؿ جؿقع 

 ـات، األحقاء مـفؿ واألمقات.الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات، الؿممـقـ والؿمم

 وققمقا إلك صالتؽؿ يرحؿـل ويرحؿؽؿ اهلل.

 

 

 

 

 


