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 المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
على خاتم والصالة والسالم الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إال على الظالمين      

األنبياء والمرسلين ، المبعوث رحمة للعالمين من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وكشف اهلل به 
 وبعد:      لى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا    الغمة فصلوات اهلل وسالمه عليه إ

أيه األحبة الكرام يطيب لي أن أقدم بيين ييديكم بحثيا متوا يعا أقدميه لكيأ أب وأم يرييب أن يهشي  بهييه      
لكي تكون السعادة حليفة له في اليدنيا بتوفييم مين يعيوى عليى ميهسو الرسيوى الكيريم  على سيرة الحبيب 

 0وحزبه ابدية لما يحشر م  من أحب يوم أن يلقى األحبة محمدوتكون له السعادة األ 
لذا فقد كان من دعاء المرء لربه لما بلغه الرشد أن يشكر ربه على نعمه علييه ووالدييه ودعياء اهلل العميأ      

ُ  َوبَيلَييَغ َأر بََعيييَن َسييَهة  قَيياَى َرب  َأو  َ  الصييالح وحييالذ الذرييية ييُكَر نَع َمتَييَت الَّتَييي } َحتَّييى َإَاا بَيلَييَغ َأُشييدَّ ع هَييي َأن  َأش 
يييَلح  لَيييي َفيييي ُار يَّتَيييي َإن يييي تُيب يييُع َإلَي يييتَ  يييَع َعلَييييَّ َوَعلَيييى َوالَيييَدعَّ َوَأن  َأع َميييَأ َحييياَلحا  تَير َ ييياُ  َوَأح   َوَإن يييي َميييَن َأني َعم 

َلَميَن {    (1)ال ُمس 
ليذا قياى ااميام ،  ى اليهسو القيويم والصيرال المسيتقيمفإنسا واهلل السعادة والسهاء للمرء لميا ييرى بهييه علي     

كميا  (2)القرطبي رحمه اهلل ) ليس شييء أقير لعيين الميممن مين أن ييرى  ووتيه وأوالد  مطيعيين هلل عيز وويأ ( 
   (3)} وََكاَن َأبُوُهَما َحاَلحا  { أن حالذ األبهاء من حالذ اآلباء كما هو نص اآلية الكريمة

وحيييي  أن  ،قيييد قدمتيييه فيييي السيييهة التمسيديييية لمواحيييلة التقيييديم لرسيييالة الماوسيييتيروهيييذا البحييي  كهيييع      
 0وريبة من بعض ااخوة لكي تكون المهفعة عامة (4)الفرحة سانحة في هذ  األيام 

والتيي كيان سيببسا قييام   البح  بالتذكير بما حدث مين السممية الشرسية عليى نبيهيا هذا بدأت  حي      
كانييع   بعيد اليتللهبيي األكييرم حيلوات ربيي وسيالمه علييه ، و  مسييةة كيين بو ي  حيورد الرسيامين اليدنمار أحي

 :من أهمسا  الموا ي  عأ شكأ فقرات
  اكر شيء من سيرته العطرة وبعض حفاته  (1
 في قلوب األتباع الهبي  (2

                                                           
 15(األحقاف 1)

(
2
 99ص  6تفسير البغوي ج  (

 82( الكهف 2)

(
4
 لنبي األعظميسخر من ارسام دنماركي ل انتشار رسوماتقريبا من الوقت كان  (
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 في عيون الغرب المهصفين الهبي  (3
 ؟ لمااا نحب الرسوى (4
 أطفالها ومحبة الرسوى (5
 وهي محت كالمها والسدف من البح  حي  اكرت وسيلتين:       ه وسائأ تعين على حب (6

 القدوة -أ                     
 مراحأ عمرية: ةالتعامأ م  كأ مرحلة عمرية بما يهاسبسا وقسمتسا على خمس -ب                    
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

لظيالمين، وال إليه إال اهلل، إليُه األوليين الحمد هلل رب  العيالمين، والعاقبية للمتقيين، وال عيدوان إال عليى ا       
واآلخرين، وقييوُم السيماوات واألر يين، وماليُت ييوم اليدين، اليذع ال فيوَ  إال فيي طاعتيه، وال عيزَّ إال بالتيذلأ 
لعظمتييه، وال يهيييى إال فيييي االفتقيييار إليييى رحمتيييه، وال حييياَة إال فيييي ر يييا ، وال نعييييَم إال فيييي قربيييه، وال حيييالَذ 

إال فييي ااخييال  لييه وتوحيييد  وحبييه، الييذع إاا ُأطيييَ  شييكر، وإاا ُعصييَي تيياَب ويفيير، وإاا للقلييب وال فييالذ 
ُدَعَي أواب، الحمد هلل الذع شسدت  له بالربوبية وميُ  مخلوقاته، وأقرت  له باالسيية ومييُ  مصيهوعاته، فيال 

 كفيَو ليه وال نَيدَّ، أشيسد أن ال إليه إال إله إال اهلل، ال إله إال اهلل وحد  ال شريت له فيي إلسيتيه، وال َسيَميَّ ليه وال
اهلل وحييد  ال شييريت لييه، كلمييةه قامييع بسييا السييماوات واألر ييين، وبسييا أرسييأ اهللُ رسييَله، وأنييزَى كتبَييه، وشييرَع 
شرائَعه، وألولسا ُنَصَبع  الموا ين، وُوَ َعع  اليدواوين، وقياَم سيوُا المهية والهيار، وبسيا انقسيَمع  الخليقية إليى 

ار، وأبرار وفمار، وعليسا ُنَصَبع  القبليُة وُأَسَسيع  المليُة، وألولسيا ُوس يَزت  سييوُف المسياد، وهيي مسلمين وكف
حييما اهلل علييى ومييي  العبيياد، فسييي كلمييُة ااسييالم، ومفتيياُذ دار السييالم، فييال إلييه إال اهللُ عييدَد خلقييه، ور ييى 

رسييولُه، وأميهُييه علييى وحيييه، وخيرتُييه ميين خلقييه، نفسييه، و َنييَة عرشييه، وَمييداَد كلماتييه، وأشييسد أنَّ محمييدا  عبييُد  و 
أرسله اهللُ رحمة  للعالمين، وإماما  للمتقين، وحمة  عليى الخالئيَم أومعيين، أرسيله عليى حيين فتيرةر مين الرسيأ، 
فسدى به إلى أقوَم الطيرَا وأو يَح السايبأ، وافتيرهلَل اهلل عليى العبياَد طاعتَيه ومحبتَيه وتيوقيَر ، وسيدَّ دون وهتيه 

لييَة الطييرا ، فلييم يفييتح ألحييد إال ميين طريقييه، وشييرَذ لييه حييدرَ ، ورفييَ  لييه اكييَر ، وو ييَ  عهييه و رَ ، ووعييَأ الذ 
يلفيا ، فبلَّيَغ الرسيالَة، وأدَّى  ا  عمييا ، وذاانيا  حيما ، وقلوبيا  والَصغاَر على من خيالَف أميَر ، فيتَح اهللُ برسيالته أعيهي

وساَد ، ف شرَقع  برسالته األرهلُل بعَد ظلماتَسا، وت لَفيع  بيه القليوُب األمانَة، ونصَح األمَة، وواهَد في اهلَل حمَّ 
بعييَد شييتاتَسا، فصييلواُت اهلل وسييالُمه عليييه مييا تعاقييَب الليييُأ والهسيياُر، وعلييى ميين تمسييت بسييهته إلييى يييوم الييدين 

 وسلم تسليما كثيرا 
 عليك صالة ربك ما تجلى          ضياء واعتال صوت الهداتي

نفسييي ونفييوم الماليييين ميين المسييلمين تلييت السمميية الشرسيية ميين قبييأ أولةييت الكفييرة لمييا لقييد ذلييم        
ركيية والهرويميية افي قلوب الماليين والت بتصوير  في أحد المرائيد الدنم  حاولوا تشويه حورة الحبيب 

 بصور تهم عن خب  تلت األيدع الماكرة اآلثمة 

 والظلُم في قلب الحقود قراُر               ألشراُر     نطق السفيُه وزمجر ا                         
 نشر الضالل فدرُبه أخطاُر               تداعْت من حقوِد جاهل        فتٌن                         
 صغاُر وهو الرحيم ولو أتاه           زعموا بأن القتل شرع نبينا                              
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 والجار من أهل الكتابَ  ُيزاُر       بل كان يكرم جاره بتوَدد                                       
 فدعوا التعصب فاإلله يغاُر       التاريخ يعرف ُخْلقُه            من يقرأ                         
 نشر الهداية والضالل بحاُر                           فمحمٌد هو عبده ورسوله                         
 أنواَر تبْت يداك فللهدى      يامن أسأَت إلى الحبيب برسمة                                 
 فهو اإلمام وحقه اإلكباُر  واألحباب نفدي المصطفى       بالنفس                         

 

ميين الظلمييات إلييى الهييور وميين الشييقاوة إلييى  هييارب والتعظيييم فسييو الييذع أخروهييا بييه نعييم ميين حقييه ااكبييار      
ُاونَ )فييه واللعهيية والغضييب علييى ميين خال ،السييعادة  َخييَرَة  َإنَّ الَّييَذيَن ييُييم  ني َيا َواآل  اللَّييَه َوَرُسييوَلُه َلَعييهَيُسُم اللَّييُه َفييي الييدا

  (1) )ً  َلُسم  َعَذابا  ماَسيها َوَأَعدَّ 
 

 خير الورى صلى عليه الله               إال محمـد أيـهـا السـفـهـاء        
 واليوم هاهم يعبثوا بحماه          سخروا بنا ثم استباحوا ديننا       

 هل بعد هذا تصمت األفواه          أفبعد هذا ال نحرك ساكنا             
 

الحتماوييات ممييا حييدا بسييذ  الممييوع المسييلمة)مليار ونصييف المليييار مسييلم( بييإعالن المقاطعيية وبيي  ا      
 عبر وسائأ ااعالم أو المظاهرات الحاشدة والتي بحم ذتع ثمارها وأيهعع 

 

 نصر اإلله بها وعز المصحف          غضب الحماة لدين أحمد غضبة         
 عجل الوقائع بالفوارس يعصف          مشيع            هاج الحماة فهاج كل       

 

 0بة المباركة ألنه لم يخطر ببالسم أن يصأ األمر إلى ما وحأ إليه فانتبه العالم كله لسذ  الغض   
 فحبيبنا خسئ الذي آذاه               يا أرض ثوري رددي صيحاتنا      

 نال العال من اهتدى بهداه                   نور الهدى الهاشمي محمد        
 

ن وانغماسسم فيي  خيارف اليدنيا لكين األمير وياء حي  أنسم شاهدوا ويشاهدون يفلة كثير من المسلمي      
عكسيييا والغضييب عييم الشييارع العربييي ويييير العربييي ألنسييم يهتمييون إلييى قائييد ربيياني ومعلييم محهييت رسييوى رب 

 العالمين
 وأعراض األحبتي والتقاتي            رسول العالمين فداك عرضي       

 

                                                           
 57( األحزاب  1)
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رأة قبأ الروأ بأ شيمأ الغضيب ليحييي تليت القليوب يضب الصغير قبأ الكبير والفقير قبأ الغهي والم     
إال  المريضة والتي رانع عليسا المعصية حتى وودنا شباب القصيات والميوعية يكتبيون عليى سيياراتسم عبيارة)

فييي قلوبهييا حييب هييذا الحبيييب لييذا ووييدت حتمييا علييَي أن أتحييدث عيين مو ييوع يحييي   )(1)رسييييييييييييييييوى اهلل 
 :وع ختيار على مو فكان اال

 (  ) كيف  نربي ناشئتنا الصغار على حب املصطفى املختار 
 

 حان الوقوف لعرضكم بثباتي               عرضي بعرضك يانبي مليكنا          
 ألذب عن عرض الرسول بذاتي         أمست معاني النصر من كلماتي              

 بالشعر أكتبه على الورقاتي     أحمي الرسول بما ملكت منافحا                
 

في معظيم األحييان  -حتى اقتصرت  برسولسم   -بمرور الزمن  -لقد فُترت عالقة بعض المسلمين        
أو سماع من يذكر  وربما رؤع التغهي به في ليلة موليد  أو اكيرى السميرة أو  على الصالة عليه عهد اكر ، -

أن تكون بين المسلمين وبيهه تلت الرابطة القويية التيي أرادهيا اهلل ليلة ااسراء هو ياية الحب ونسايته ، دون 
 والت سي به في أخالقه وأفعاله. سبحانه لسم من خالى حبه 

 القلِب إسالٌم وإيماُن إْن كان في                    ِلِمْثِل هذا َيُذوُب الَقْلُب ِمْن َكَمٍد 
  

الوسييائأ السييتقامة السييلوال واألخييالا هييي التربييية القائميية علييى )لقييد أثبتييع التمييارب التربوييية أن خييير       
عقييييدة ديهيييية ، ولقيييد تعسيييد السيييلف الصيييالح اليييهنء بالتربيييية ااسيييالمية مهيييذ نعومييية أظيييافرهم وأوحيييوا بيييذلت 

وحيي  ،  اى الحمييدة، والسيعي لطليب الفضيائأالمربين واآلباء ألنسا هي التي تُقّوم األحداث وتعودهم األفعي
السييليم يسيياعد الطفييأ علييى تكييوين مفاهيمييه تكويهييا  وا ييحا  مهتظمييا ، لييذا فالواوييب إتبيياع أفضييأ أن التوويييه 

 (2)السبأ وأنمحسا للوحوى للغاية المهشودة(
 

هيو خيير مين تتعلييم القليوب بيه ومين تسيير علييى مهسميه أوى شياف  ومشيف  حاميأ لييواء  فهبيي السيدى       
د مييا أقسييم اهلل تبييارال وتعييالى بحييياة أحييد قيي  إال بحييياة الحمييد يييوم القياميية اسييمه محمييد ومشييتم ميين الحميي

ليييوال اهلل ثيييم هيييو لميييا اهتيييديها وال تصيييدقها وال حيييليها أخروهيييا بييي مر ربيييه مييين ، ف ، سييييد وليييد ذدم محميييد 
 الظلمات إلى الهور وم  اهلل به القلوب وأنار بسديه الدروب

 فاستبانوا بهداه                كانت الناس حيارى  
 حـررتـهـن يداه            كانت األفكار أسرى                                                

 

                                                           
(
1
 مع التحفظ على هذه العبارة (

 23درويش التربية الدينية لألطفال صخولة ( 2)
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هو خير من خلم اهلل تعالى فقد فضله البارع وأ في عال  على أبيهيا ذدم علييه السيالم بيأ وفضيله عليى      
لمقام المحميود هبية مين خليله إبراهيم وسائر األنبياء حلوات اهلل وسالمه عليسم حاحب الحوهلل المورود وا

 اهلل تعالى لسذ  البشرية
 يدا بيضا طوقت الرقابا             وأسدت للبرية بنت وهب    

 

كمليع حييفاته وأخالقييه وعظمييع سييرته وشيياع فييي اآلفيياا حسيين خلقيه وتعاملييه )خلييم اهلل البشيير وفضييأ       
علييى سييائر المخلييوقين والرسييأ  بعضييسم علييى بعييض ففضييأ المييممن علييى الكييافر والبيير علييى الفيياور والهبيييين

وقيد اختصيه اهلل تعيالى ،  عليى سيائر الرسيأ وهيو حيفوة وليد إبيراهيم على الهبيين وفضيأ خياتمسم محميدا  
مييين بيييين الرسيييأ بالوسييييلة والفضييييلة والمقيييام المحميييود وعميييوم رسيييالته للعيييرب والعميييم أعليييى الهيييام نسيييبا  

صييالة والسييالم ) أنييا سيييد ولييد ذدم يييوم القياميية وأوى ميين وأشييرفسم لقبييا  رفيي  اهلل مكانتييه وشيي نه قيياى عليييه ال
أكثيير األنبييياء تبعييا  وأوى ميين يقييرع بيياب المهيية وأوى ميين يعبيير  (1)يهشييم عهييه القبيير وأوى شيياف  وأوى مشييف  (

    0 (2)الصرال(
 وأجمل منك لم تلد النساء            وأحسن منك لم تر عيني     
 كأنك قد خلقت كما تشاء            خلقت مبرأ من كل عيب       

يدَّعون أنسم يحبون  -خاحة الشباب مهسم هداهم اهلل -وإاا كان بعض الهام في عصرنا الحالي      
 فإن أفعاى بعضسم تمكد عكس الت ربما ألنسم ال يعرفون كيف يحبونه!! الرسوى 

 الخلف يحرم في عرف المحبين             دعي حب طه ال تخالفه يا م

وأحبح الهنء والشباب  وفي خضم الحياة المعاحرة نمد األمور قد اختلطع، والشرور قد سادت،     
وما نراهم إال استبدلوا  ال  أو المطربين قدوة ومث الالعبين أو مشاهير من المفكرين أو الممثلينيتخذون ال

أفعالها لما  ا موافقة) إن المقصود بحبه ليس فق  العاطفة الممردة، وإنم الذع هو أدنى بالذع هو خير
ثم التحرا شوقا  للقيا ، م  احتساب أنها ال   يحبه وُكر  ما يكرهه، وعمأ ما يمعله يفرذ بها يوم القيامة 

  (3)وفي اهلل وباهلل(نحبه إال هلل 

 
                                                           

 32ص 15( رواه مسلم ج1)

 ( خطبة في المسجد النبوي للشيخ عبد المحسن القاسم2)

 الشيخ محمد المنجد محاضرة ( لماذا نحب الرسول  3)

http://saaid.net/tarbiah/33.htm#2-#2-
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 فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا              كنا نرى األصنام من ذهب       

 سرنا على موج البحار بحارا                 ال في الجبال وربما  كنا جبا                     

 قبل الكتائب يفتح األمصارا            بمعابد اإلفرنج كان أذاننا                          

 لن تنسى أفريقيا وال صحراؤها             سجداتنا واألرض تقصف نارا                     

حدنا عن أسلوب قويم للتربية كي يهشئ أبهائه فمميأ أن تكون التربية على المهسو ولربما بح  أ      
الهبوع )كثير من اآلباء الذين يستمون ب مر التربية يقصرون اهتماماتسم على متابعة ذخر ما توحأ إليه علم 

..وكأ الت التربية وتستشرف عقولسم لمعرفة أسرار الثواب والعقاب وفهون الدافعية ومعالمة األخطاء.
                 .(1)واستهباطات العلماء مهسا(  حسن وخاحة إاا استقي من مصادر الشريعة وسيرة المصطفى 

من هها كانع حاوتها ماسة إلى أن نربي أبهائها من األطفاى والشباب على قدوة حالحة كي يحذوا      
  0رية وقائد اانسانية محمد بن عبد اهلل حذو  ويت دبوا بآدابه فلم يكن أفضأ وال أشرف من معلم البش

 هذا الذي بسنا شريعته اهتدت                  وتخلصت من ليل رقدتها القلوب
 قدسية األهداف خضراء الدروب                هذا الذي جمع الشتات بوحدة                          
 وبهديه األرواح من درن الذنوب                      هذا الذي غسل اإلله بنوره                         
 وسوى الديانة من أواصرنا يدور             هذا الذي جعل األخوة ملة                                      

 من تربة األرماس للعيش الرطيب   هذا الذي أحيا النفوس لترتقي                 
 دروس الصبر في أقصى الخطوب منح البرية كلها  أرقى                هذا الذي                  

 ونبيه المختار والله الحسيب     إن اإلله مدافع عن حزبه                                              
الذع أدبه ربه ف حسن ت ديبه وم  الشمأ بعد الشتات وشرع العدى بعد الظلم ونشر الحب بعدما      
 دت العصبية أحيا قلوبا ميتة وأنار أبصارا عمياسا

 يكفيه شعب من األموات أحياه      أتطلبون من المختار معجزة       

  

                                                           
 22لد /أحمد محمد عمرو  ص(وكان أبوهما صالًحا.... ابتغاء نجابة الو2)
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 :في قلوب األتباع  الهبي 
 
 

  قاى أمير الشعراء أحمد شوقي
 

 

  السدى فالكائهات  ياء = = = = = وفم الزمان تبسم وثهاء ولد
 

  = = = = للدين والدنيا به بشراء المالئت حوله = الروذ والمأل
 

  والمهتسى والسدرة العصماء = = والعرش يزهو والحظيرة تزدهي
 

  شذية يهاء بالترومان  = =  وحديقة الفرقان  احكة الربا                       
 

 والوحي يقطر سلسال من سلسأ = = واللوذ والقلم الرفي  رواء                      
 

م وميين أمييوالسم بييأ أحبييه الصييحب الكييريم ر ييوان اهلل عليييسم حبييا  ومييا  فكييان أحييب إليييسم ميين أهليييس       
إن قاى سيمعوا لقوليه وإن أمير تبيادروا إليى أمير  قيدموا كيأ يياى ورخييص مين أوليه بيذلوا ،  وحتى من أنفسسم

شيييء لييم ال وهييو  أمييوالسم ومسمسييم ميين أولييه يتبييادرون لفضييالته يت سييون بسييههه يقييدمون أميير  ونسيييه علييى كييأ
 الذع أخروسم ب مر اهلل من الظلمات إلى الهور

يبكي من شدة الفيرذ لميا عليم أنيه سيوف يصياحبه فيي السميرة ويخيرج ماليه كليه هلل  هذا الصديم  )      
 (1)ولرسوله وتلديه العقرب في الغار ويتصبر على األلم كي ال يزعو الهبي األكرم من نومه(

على الماى  رج نصف ماله كي ير ى اهلل ورسوله عهه ويقدم حب الحبيبيخ والفاروا عمر       
:)ال يممن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولد ( قاى له  والهفس والولد قاى رسوى اهلل 

ون )ال والذع نفسي بيد  حتى أك  قاى له عمر: ألنع يا رسوى اهلل أحب إليَّ من كأ شيء إال نفسي،
  (2) قاى له )اآلن يا عمر (ن أحب إلي من نفسي يا رسوى اهلل فإنت اآل نفست( قاى له عمر أحب إليت من

                                                           
 179ص  3ج  (البداية والنهاية1)

 369ص 13ج  ( فتح الباري 2)
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 يمسز ويشا ب كمله حتى يقوى عهه الحبيب  عثمان بن عفان  الهورين من تستحي مهه المالئكة او     
 )(1))ما ر عثمان ما فعأ بعد اليوم 

     (2)ليلة السمر لمحبته لرسوى اهلل يفدع نفسه الحدث الصغير علي بن أبي طالب      

 فمز فيها فصار الماء كالعسل                   هذا الذي جاء واألبحار مالحة      

 هذا الذي رد عين بعدما فقئت             وريقه قد شفت عين اإلمام علي      

يبلغا الحلم فقاى لي أحدهما يا وإني لواقف يوم بدر وإا أنا بشابين لم  قاى عبد الرحمن بن عوف      
ف قسمع ان وافم  عما  أين أبا وسأ؟ فقلع وما تريد مهه؟!  قاى فإني سمعع أنه يسب رسوى اهلل

سوادع سواد  ليموتن األعمأ مها وإا بصاحبه يحدثهي بمثأ الت وفي تلت األثهاء وإاا ب بي وسأ قد 
 (3)وسزا عليه وقتال ظسر بين الصفوف فقلع إنه اا فانقضا عليه كاألسد ف 

اهلل أكبر على هذ  التضحية وهذ  الغيرة من هذين الحدثين والتي ما واءت وزافا وإنما من التربية     
  0الحقة والتربية الصادقة

 مهند من سيوف الله مسلول           إن الرسول لنور يستضاء به     

اهلل وال أوأ في عيهي مهه وما كهع أطيم ) ما كان أحد أحب إلي من رسوى  قاى عمرو بن العا     
  (4)أن أمأل عيهي مهه إوالال  له ولو سةلع أن أحفه ما أطقع ألني لم أكن أمأل عيهي مهه (

ومعزع وكان من همالء امرأة  مسهئيزواته استقبلسم أهأ المديهة بين  ىحدمن إ لما رو  الهبي         
 ووسا وولدها ووالدها وأخوها( فماءها المعزون  فقاى لقد مات من األنصار خرج لسا أربعة من أهأ بيتسا)

أبوال في المعركة قالع أين رسوى اهلل؟ قاى لسا لقد مات أخوال في المعركة قالع أين رسوى اهلل؟ قاى لسا 
لقد مات  ووت في المعركة قالع أين رسوى هلل؟ قاى لسا لقد مات ابهت في المعركة قالع أين رسوى اهلل؟ 

ثم قالع كأ مصاب بعدال يسون   قع في حفوف المسلمين ولم يسدأ لسا باى حتى رأت الهبي ثم انطل
  0(5)يا رسوى اهلل

                                                           
 201ص    7ج  ( البداية والنهاية1)

 271ص  6ج  مصدر السابق( ال3)

 423ص 2ج (السيرة الحلبية 3)

 112ص 2ج  ( رواه مسلم4)

 542ص 2ج (السيرة الحلبية 5)
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ما هذ  الهفس البشرية وأع حب أنساها فقد أعز من تملت في الدنيا ولكهه الحب لما خالطه حدا       
 الهية

في حمة  انع تتسابم لرسوى اهللروع أن الهوا ك حتى الحيوانات كانع تحن وتسفو لرسوى اهلل     
 الوداع أيسم تتشرف ب ن تذبح على يديه

 ترقص بأحمالها شوقا لرؤياه         حنت له النوق من واد العقيق بكت     

بأ أن الممادات كانع تحن له حلوات اهلل وسالمه عليه فقد ورد أن المذع الذع كان يخطب عليه     
 (1)(  و مه إلى حدر   أنين ك نين الطفأ ولم يسكن حتى نزى الهبي لما رذ  يخطب على مهبر  سم  له 

 قاى اامام السبكي في تائيته

 حنين الثكالى عند فقد األحبة         وحن إليك الجذع حين تركته        

هبيسم أيما تعظيم وعلى هذا سار التابعون ل ر وان اهلل عليسم عهدها ال تعمب من تعظيم الصحابة     
)فكان محمد بن المهكدر ال يتمالت من البكاء إاا قرأ حدي  رسوى اهلل  الفسم على هذا الهسو القويموأس
  وقاى اامام مالت كها ندخأ على أيوب السختياني فإاا اكرنا له حدي  رسوى   ، بكى حتى نرحمه

يم الروم ) لو أعلم أني أحبوا رؤيته وتمهوا خدمته قاى هرقأ عظ وملوال الهصارى وكبراؤهم في  من الهبي 
  (2)أخلص إليه ألحببع لقاء  ولو كهع عهد  لغسلع عن قدميه (

 ولما رذ  أحبار اليسود علموا حدقه قاى عبداهلل بن سالم وكان من أحبارهم ) لما قدم رسوى اهلل     
ليه فلما استبهع نمفأ الهام إليه أع اهبوا إليه وقالوا قدم رسوى اهلل فمةع في الهام ألنظر إالمديهة ا

  (4) (3)ووه رسوى اهلل أع رأيته عرفع أن ووسه ليس بووه كذاب (

 ثماُل اليتامى عصمة لألرامل                    أبيض ُيستسقى الغماُم بوجهه و

                                                           
(
1
 219ص  3ج  البداية والنهاية  (

(
2
 83ص  12مسلم ج   77ص 9لبخاري جا (

(
3
    200ص  7الترمذي ج   631ص  6أحمد ج (

(
4
 آهات من النيجر/للشيخ خالد الراشد)بتصرف( (
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على السلف ومن بعدهم بأ حبه حلوات اهلل وسالمه عليه على مر  ولم يقتصر حب الحبيب        
بهى الهصارى  ، رة واالنتفا ة الصارخة المباركة إال دليأ على حب المحب حبيبه العصور وما هذ  الثو 

ولما سم  به  كهيسة قريبة من عاحمة الهيمر فقام أحد القساوسة فوق  في سب وشتم الهبي الكريم 
 000المسلمون حاحروا القرية ولم يفت الحصار إال بعدما تمكن المسلمون من الممرم القسيس وقتلو 

محمد  -وحأ بسم إلى أن تمد في البيع الواحد أكثر من خمسة باسم محمد حبسم للهبي  بأ إن
 (00األوى ومحمد الثاني

 0ذا ييض من فيض ونقطة من بحر لمشاهد حبه وتفاني األتباع في هوا وه

 

 وسائر الخلق في أوصافه تاهوا             هو الحبيب وكل الناس تهواه         

 والنون حاجبه والصاد عيناه                    الميم مبسمه     قوامه ألف و     
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 :يف عيون الغرب املنصفني النيب   
 

 

لقد وقف العالم كله مهبسرا بسذا القائد الفذ الذع حلع به وميي  حيفات الكمياى وااويالى فميا وويد       
لييم يقييدمسا يييير  ميين  اوحييفات الم أخالقييال كهبييي بييأ كروييأ عظيييم قييدم للعييا ، األعييداء المهصييفون إال تقديمييه

 0الزعماء
فييهحن أعلييم ميين هييمالء  شييسادة نعتييز بسييا لهبيهييا محمييد وعلهييي أطلعكييم علييى بعييض هييذ  األقييواى ال      

 بسيرته ولكن من باب )والحم ما شسدت به األعداء( فإن أنكروا نبوته فقد أثبتوا عظمته وحهكته
 

ة األمريكيية ومتخصيص فيي التحلييأ الهفسيي و ي  المقياييس * ووليوم ماسرمان مين الوالييات المتحيد
 يهبغي على الزعماء أن يحتلوا ثالث وظائف هي: )فقاى: ،  والتي بسا نحكم على الزعماء

 التزود بالرفاهية للتقدم. -1
 وتماعية التي يشعر الهام فيسا باألمن.التزويد بالمهظمات اال -2
 العقائد. تزويد هذ  المهظمات بوحدة قياسية من -3

بسيييذ  المعيييايير الثالثيييية اخيييذ يبحييي  فيييي التييياري، ويحليييأ: هتلييير، باسيييتير، قيصييير، كونفوشييييوم..       
واستهتو أخيرا أن كأ واحد من همالء كان  عيما في أحد الوظائف المذكورة، ولكين محميدا كيان أعظيم 

 القادة في كأ األ مان حي  وحّد الوظائف الثالث.
  

عتقييد أن روييال مثييأ محمييد لييو تسييلم  مييام الحكييم المطلييم فييي أنييي إاني برناردشييو: * قيياى الفيلسييوف البريطيي
العالم ب ومعه لتّم له الهماذ في حكمه، ولقاد العالم ب سر  إلى الخير وحّأ مشياكله عليى وويه يحقيم للعيالم 

 السالم والسعادة المهشودة 
 
   
  

سيييهة 750:ظسيير محمييد بعيييد المسيييح بيييرا األمريكييي سييييليكس فييي كتابييه )ديانييية العييرب( * يقييوى المستشيي
إليى إليه واحيد وبحيياة بعيد  االعتقيادوكانع وظيفته بترقية عقوى البشير إليى األخيالا الفا يلة وبإرواعسيا إليى 

 هذ  الحياة 
 

وأعظييم  * يقييوى مايييت هييارت فييي كتابييه )مائيية روييأ فييي التيي ري، (:إن اختيييارع محمييدا ليكييون األوى فييي أهييم
راء ولكهه الروأ الوحيد في التاري، كله الذع نميح أعليى نمياذ عليى المسيتويين رواى الت ري، قد يدهن الق

 الديهي والدنيوع
 

شبرال الهمساوع :إن البشرية لتفخر بانتساب رويأ كمحميد إليسيا ألنيه أتيى بتشيري  قبيأ كيذا قيرن 0* يقوى د
 سهكون نحن األوربيين أسعد ما يكون إاا توحلها إلى قمته



 14 
 

   

مالييين البشير.. لقيد  أردت أن أعيرف حيفات الرويأ اليذع يمليت بيدون نيزاع قليوب: * يقوى مساتما يانيدع
خاللسيا اكتسيب ااسيالم مكانتيه، بيأ كيان  مين أحبحع مقتهعا كأ االقتهاع أن السيف ليم يكين الوسييلة التيي

وشيماعته  الوعيود، وتفانييه وإخالحيه ألحيدقائه وأتباعيه، الت من خالى بساطة الرسوى م  دقته وحدقه في
رسييالته هييذ  الصييفات هييي التييي مسييدت الطريييم، وتخطييع المصيياعب وليييس    ثقتييه المطلقيية فييي ربييه وفيييميي

قييراءة المييزء الثيياني ميين حييياة الرسييوى ووييدت نفسييي أسييفا لعييدم ووييود المزيييد  بعييد انتسييائي ميين، السيييف 
 أكثر على حياته العظيمة للتعرف

 

ووانبسيا ولكين كيأ ميا فيي اسيتطاعتي أن أقدميه يمكن معرفة شخصية محمد بكيأ  ال:* يقوى راما كريشها راو
األعمياى،  الهبيي، ومحميد المحيارب، ومحميد رويأ حياته من حور متتابعة وميلية فسهياال محميد هو نبذة عن

ومحميد  وحيامي العبييد، ومحمد روأ السياسة، ومحمد الخطييب، ومحميد المصيلح، ومحميد ميالا اليتيامى،
دروب الحيياة اانسيانية تمهليه ألن يكييون  ار الرائعية فيي كييأمحيرر الهسياء، ومحميد القا يي، كييأ هيذ  األدو 

   بطال
 

أوى األديييان مهادي ييا ومطبق ييا للديمقراطييية، وتبييدأ هييذ   يعتبيير ااسييالم: * تقييوى سييارووهى نييدو شيياعرة السهييد
ويسيمد القيروع والملييت  ميرات فييي الييوم الواحيد عهييدما يهيادى للصيالة، الديمقراطيية فيي المسيمد خمييس

مين كيأ  ميا أدهشيهي هيو هيذ  الوحيدة ييير القابلية للتقسييم والتيي وعليع، عتراف يا بي ن اهلل أكبيرا وهبيا لمهيب
 0تلقائي أخ ا لآلخر روأ بشكأ

 

ميين أوييأ معتقداتييه، والطبيعيية األخالقييية   ييطسادإن اسييتعداد هييذا الروييأ لتحمييأ اال: * يقييوى مونتمييومرع
وانب عظمية إنما اتيه المطلقية، كيأ اليت ييدى  ، إلىوقائدا لسم السامية لمن ذمهوا به واتبعو  واعتبرو  سيدا

والهزاهيية المت حييلة فييي شخصييه، بييأ إنييه ال توويد شخصييية ميين عظميياء التيياري، الغييربيين لييم تهييأ  عليى العداليية
 مثأ ما فعأ بمحمد التقدير الالئم بسا

 

لديييه  لكيين لييم تكيين فييي ذن واحييد لقييد كييان محمييد قائييدا سياسيييا و عيمييا ديهيييا :*  يقييوى بوسييورث سييمي 
لديه ويوش مميشية أو حيرم خيا  أو  القياحرة ولم يكن عمرفة رواى الدين، كما لم تكن لديه فيالم مثأ

 إاا كييان ألحييد أن يقييوى إنييه حكييم بالقييدرة االسييية فإنييه محمييد، ألنييه اسييتطاع قصيير مشيييد أو عائييد ثابييع
 بزمام السلطة دون أن يملت أدواتسا ودون أن يساند  أهلسا اامساال

 
 

األشيخا   كيان محميد رئيسيا  للدولية وسياهرا  عليى حيياة الشيعب وحريتيه، وكيان يعاقيب:هيلير ى سيانع* قيا 
الوحشيية التيي كيان يعيين الهبيي بيين  المماعيات الذين يمترحون المهايات حسب أحواى  مانه وأحواى تلت
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أعدائيه، وإن  ميا  حتيى مي الواحد وكان في دعوته هذ  لطيفيا  ورحي ظسرانيسا، فكان الهبي داعيا  إلى ديانة االه
 هما من أوّأ الصفات التي تحملسا الهفس البشرية وهما العدالة والرحمة في شخصيته حفتين

 

والمالطفيية وإنصيافه فييي الحكييم، ونزاهية التعبييير عيين الفكيير  عييرف محميد بخلييو  الهييية * قياى إدوار مونتييه:
هم حفاظيا  عليى الزميام فقيد ووسسيم عصير ، وأشيد أ كيى وأديين وأرحيم عيرب والتحقيم، وبالمملية كيان محميد

 يحلموا بسا من قبأ، وأسس لسم دولة  مهية وديهية ال تزاى إلى اليوم إلى حياة لم
 

بيياألمين مهييذ الصييغر بإوميياع أهييأ بلييد  لشييرف أخالقييه  إن محمييدا  نبييي المسييلمين لقييب:* قيياى السيييرموير
سييي إليييه الواحييف، وال يعرفييه ميين ميين أن يهت فييإن محمييدا  أسييمى وحسيين سييلوكه، ومسمييا يكيين ههيياال ميين أميير

 الرسيأ أمعين الهظير فيي تاريخيه الممييد، اليت التياري، اليذع تيرال محميدا  فيي طليعية وسليه، وخبيير بيه مين
 ومفكرع العالم

 
نبيي العيرب العظييم ويعيرف كييف عياش هيذا  من المستحيأ ألع شخص يدرم حيياة وشخصيية: * ذن بيزيع

الهبيي الملييأ، أحيد رسيأ اهلل العظمياء، رويال  فيي عهفيوان  هيذا ييأالهبي وكيف علم الهام، إال أن يشيعر بتبم
عاميا  26طيلية  وظأ وفييا  لسيا مهه بكثير شبابه لم يتعد الرابعة والعشرين من عمر  بعد أن تزوج من امرأة أكبر

تيزوج اشيباع ريباتيه وشيسواته   -التي تخبو فيسا شيسوات المسيد  السن -ثم عهدما بلغ الخمسين من عمر  
على حياة األشخا  فلو نظرت إلى الهساء الالتيي تيزووسن لوويدت أن كيأ  يمية  الحكم س هكذا يكونلي

شييء يعيود  لصيالح أتباعيه وديهيه أو الحصيوى عليى الزيمات كانع سببا  إما في الدخوى فيي تحيالف من هذ 
 للحماية بالهف  على أححابه أو كانع المرأة التي تزووسا في حاوة ماسة

 

اليلة  دموية  من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفيتح عليى  في محمدا  فخرا  أنّه خّلص أمة  يك:* تولستوع
 .والتقدم، وأّن شريعَة محمدر، ستسوُد العالم النسمامسا م  العقأ والحكمة وووهسم طريَم الراقي

  
ال واهلل بييأ ليييعلم ميين بيياب العمييب  أيييه األحبيية لييم أطهييب فييي اكيير أقييواى الغييرب فييي تييزكيتسم لهبيهييا      

شييع فييي قلييوب العييالمين مميين درم سيييرته العطييرة ويييرف ميين عاألتبيياع والعييالم كلييه أن عظميية نبيهييا قييد عش
     0وسالمه عليهربي مهبعه الصافي فسهيةا لها هذا الرسوى الكريم ب بي هو وأمي حلوات 
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 ؟ لمااا يمب أن نحب الرسوى 

 
 

ساسيات إسيالمها، بيأ إن اايميان بياهلل تعيالى ال يكتميأ إال بسيذا الحيب وقيد اقتيرن من أ ألن حبه -أ     
قُيأ إن كيان ذبياؤكم وأبهياؤكم وإخيوانُكم (قاى تعالى:  بحب اهلل تعالى في الكثير من اآليات القرذنية، حبه 

إليييكم ميين اهلَل  وعشيييرُتكم وأمييواىه اقترفتموهييا وتمييارةه تخَشييون كسيياَدها ومسيياكُن تر ييونسا أحييبَّ وأ واُوكييم 
وقاى تعيالى )قُيأ إن   (1)واهللُ ال يسدع القوَم الفاسقين( تربَّصوا حتى ي تي اهللُ ب مرَ ووسادر في سبيَله، فَ  ورسولهَ 

   (2)كهتم تحبون اهلَل فاتَّبعوني يحَبَبُكم اهللُ(
      

   (3)َرتََسم يَعَمسون(ألنه حبيب اهلل الذع أقسم بحياته قائال  )َلَعمُرال إنيَُّسم َلفي َسك   -ب  
 باسمه تعالى: والذع اقترن اسمه 

  مرات عديدة في القرذن الكريم 
 و في الشسادة التي ال ندخأ في ااسالم إال بسا 
  كما نرى اهلل تعالى قد فيرهلل عليهيا تحيتيه  يُرف  خمس مرات في كأ يوم وليلةوفي األاان الذع 

 ف ع شرف بعد هذا الشرف؟ بعد تحيته سبحانه في التشسد في كأ حالة...
 

ألنه حبييب اليرحمن اليذع قرَّبيه إلييه دون كيأ المخلوقيات ليلية المعيراج ، وفضَّيله حتيى عليى وبرييأ  -ج
 عليه السالم 

 (4)مهسا: الوسيلة، والكوثر، والحوهلل، والمقام المحمود بخصائص لم تكن ألحد سوا ، كما خصه 
وويأ، فمييا أحرانيا بيي ن نحيب حبيبييه  فيإاا كهييا نحيب اهلل عييز ومين الطبيعييي أن يحيب المييرء حبييب حبيبييه،     

 0حلوات اهلل وسالمه عليه
 

ييسر احترامه، وإتباع سهته ،وطاعة أوامر  ، واوتهاب نواهيه فتكيون الهتيمية هيي الفيو  فيي   ألن حبه  -د
 الدنيا واآلخرة.

                                                           
 24( التوبة1)

 31( آل عمران 2)

 72( الحجر3)

 5ص   والسالم على رسول هللا ( سعيد عبد العظيم خير الكالم في الصالة 4)

http://saaid.net/tarbiah/33.htm#3 -#3 -
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فيمييب أن نعلييم أنييه  لرسييالة العظيميية،ألن اهلل تبييارال وتعييالى قييد اختييار  ميين بييين الهييام لت دييية هييذ  ا -هييي     
ألنييه سييبحانه أعلييم بميين يعطيييه أمانيية الرسييالة ،ومييادام احييطفا  ميين بييين كييأ الهييام لسييذ   اختييار خييير األخيييار،

   (1)فمن واوبها نحن أن نصطفيه بالمحبة من بين الهام وميعا ( المسمة العظيمة،
كميا وياء فيي  لييوم القيامية كيي يشيف  بسيا ألمتيه، الهبي الوحيد الذع ادَّخير دعوتيه المسيتمابة ألنه  -و   

   (2)حدي  )لكأ نبي دعوةه مستمابة يَدعو بسا، وُأريُد أن أختَبَىء دعوتي شفاعة  ألمتي في اآلخرة(
عو وهو الذع طالما دعا ربه قائال : يارب أمتي ، يارب أمتي، وهو اليذع سييقف عهيد الصيرال ييوم القيامية ييد

 : يارب سل م ، يارب سل م القائ ألمته وهم يمتا ونه،
ألنه بكى شوقا إليها حين كيان يمليس مي  أحيحابه ، فسي لو  عين سيبب بكياء ، فقياى لسيم :) اشيتقع  -    

  (3)إخواني الذين ذمهوا بي ولم يروني( إلى إخواني( قالوا :ألسها بإخوانت يا رسوى اهلل؟ قاى لسم:)ال،
 

 حقيا  حيرنا ويرانيه فيإاا أحببهيا  كما أخبر الصادا المصدوا   ألن المرء م  َمن أحب يوم القيامة -ذ    
  بيهميييا أنيييا والهبييييا »قييياى:  فقيييد روى أنيييس بييين ماليييت  فيييي الفيييردوم األعليييى مسميييا قصيييرت أعمالهيييا،

َة المسمد فقياى: ييا رسيوَى اهلل متيى السياعة؟ فقياى الهبييا  : ميا  خاروان من المسمد فَلَقَيها روأه عهد ُسدَّ
أعيَددُت لسيا كبييَر حييامر وال حيالة وال َحيَدقة  لسيا؟ فكي ن الرويأ اسيتكاَن، ثيم قياى: ييا رسيوى اهلل مياأعَدد َت 

   (4)«ولكن أاحبا اهلَل ورسوله. قاى: أنَع َمَ  من أحَبب ع
 

 عزيييز عليييه ميياَعَهتاموب نييه ) (5)وحييفه ب نييه  )لعلييى خلُييم عظيييم( -وهييو أعلييم بخلقييه  -ألن الخييالم  -ل     
ووثيم بيه كيأ مين  أروع األمثاى بُخُلقه هيذا ،ف حبيه،  ولقد  رب  (6)ف رحيم(ؤ ن ر بالمممهي يكمحريص عل

 عاشر  من المممهين والكفار على السواء، فهش  وهو معروف بيهسم باسم الصادا األمين أفال نحبه نحن؟!
 

 

فيي  ويرشدنا إلى ميا يصيلحهاألن اهلل تعالى شبيََّسه بالهور الذع يخروها من ظلمات الكفر والضالى،  -ع     
    (8()7)ديهها ودنيانا في قوله سبحانه )قد واءكم من اهلل نوره وكتابه مبين(

 

                                                           
 1( عالء داود. كيف نعلم أبناءنا حب الرسول؟ مقال ص1)
 
 58ص 3مسلم كتاب اإليمان ج 373ص 12( البخاري كتاب الدعوات ج2)
 
 629ص 3( مسند أحمد ج3)

 27ص 15( البخاري كتاب األحكام ج4)

 4( القلم 5)

 128( التوبة 6)

 15( المائدة 7)

 116( عبد هللا النوري في كتابه " سألوني في التفسير"، ص 8)

http://saaid.net/tarbiah/33.htm#5-#5-
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العهاء في تبليغ هذ  الدعوة الخالدة بأ قد ساومه قومه على أن يترال الدعوة وله  وقد القى الحبيب     
                              0من الماى والهساء مايريد فرفض هذا اايراء

قد القى من القوم الشيء الكثير حسيا ومعهيا  فالت ري، يحدثها ما القا  من أهأ الطائف   كما أنه     
فرمو  حتى ساى الدم من قدميه، وفي مكة و عوا على  حيهما أمروا حبيانسم ،وعبيدهم برميه بالحمارة،

الت ليثهيه عن الدعوة والتفان فيسا كما  ظسر  سلى  المزور ،وما كان يشاهد  من تعذيب ألتباعه فما كان
فلقد احطفى  )فسو المصطفى وهو الممتبى عرهلل نفسه على القبائأ في الحو من يهصر  ليبلغ دين ربه

الليه من البشرية األنبياء واحطفى من األنبياء الرسأ واحطفى من الرسأ أولى العزم واحطفى من أولى العزم 
  خلقه شرذ له حدر  ،ورف  له اكر  ،وو   عهه و ر ، و كَّا  في  ثم احطفا  ففضله على ومي محمد 

 : كأ شيء

   (1) كا  في عقله فقاى سبحانه: )َما َ أَّ َحاَحُبُكم  َوَما َيَوى(

       (2) كا  في حدقه فقاى سبحانه: )َوَما يَهَطُم َعن السوَى(

َراَل(         (3) كا  في حدر  فقاى سبحانه: )َألم َنش رذ َلَت َحد 

          (4) كا  في فماد  فقاى سبحانه: )َماَكَذَب الُفماُد َمارَأَى(

َراَل(                (5) كا  في اكر  فقاى سبحانه: )َوَرفعَها َلَت اك 

          (6) كا  في طسر  فقاى سبحانه: )َوَو عَها َعهَت و  َراَل(

               (7)َى( كا  في علمه فقاى سبحانه: )َعلََّمُه َشديده الُقو 

  
                                                           

 2( النجم 1)

 3( النجم 2)

 1( الشرح 3)

 11( النجم 4)

 4( الشرح 5)

 2( الشرح 6)

 5( النجم 7)
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  (1)كا  في حلمه فقاى سبحانه: )بَالممَمهيَن َرُؤوفه رََحيمه(

)            (2) كا  كله فقاى سبحانه: )َوَإنََّت َلَعَلى ُخلمر َعَظيمر

في عد  الليه به دون ومي  األنبياء الذع و  بي الملحمة، حاحب المقام المحمودروأ الساعة، ن فسو
ُمود ا { قوله : }َوَمنَ  َعَثَت رَباَت َمَقام ا َمح  فسذا هو المقام المحمود   (3)اللَّي َأ فَيتَيَسمَّد  َبَه نَاَفَلة  َلَت َعَسى َأن  يَيبي 

وأوى  قاى:)أنا سيد ولد ذدم يوم القيامة، أن رسوى اهلل  كما في حدي  مسلم من حدي  أبى هريرة 
      (5()4)من يهشم عهه القبر وأوى شاف  وأوى مشف (

 صلى عليك منزل القرآن            يا خاتم الرسل المبارك ضؤه          
 

                  

                                                           
 128( التوبة 1)

 4( القلم 2)

 79( اإلسراء3)

   32ص 15( مسلم كتاب الفضائل ج4)

 ( محمد حسان محاضرة)الشفاعة(5)

http://saaid.net/tarbiah/33.htm#9-#9-
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 أطفالها ومحبة الرسوى الكريم

 

فسي  ة الرسوى الكريم إن مرحلة الطفولة هي من المراحأ العمرية المسمة لتربية الهاشةة على محب     
أهم المراحأ في بهاء شخصية اانسان، فإاا أردنا تربية ننء مسلم يحب اهلل ورسوله، فلهبدأ معه مهذ 
 البداية، حي  أن قلبه فارغ إال من حب والديه فسما العهصر المسم في إيصاى هذ  المحبة إلى قلب الطفأ

وله عهد الكبر، فهش ة الصغير على شيء تمعله إاا است نس بسذا الحب مهذ الصغر ، سسأ عليه قب )
  (1)( والعكس ححيح...فَمن ُأيفأ في الصغر كان ت ديبه في الكبر عسيرا   متطب عا  به،

فلن يقتدوا به مسما بذلها معسم من وسد ألن حبسم له سوف يعود عليسم  وألن أطفالها إن لم يحبو     
وهو ما يروو  كأ أب وأم ، وألن اهلل تعالى قاى في كتابه  تسم،بالخير والبركة والتوفيم في شتى أمور حيا

تملب حب اهلل في  فمحبته  (2)العزيز )ُقأ إن كهتم تحبون اهلَل فاتَّبعوني ُيحَببُكم اهللُ ويغفر لكم انوَبكم(
 ف ع كرامة تلت وهأ يتمهى الوالد لولد  أفضأ من الت؟! الدنيا ومغفرته في اآلخرة،

 أن رسوى اهلل  مستقر من أحبه ومن ثم أطاعه ، فقد روى البخارع عن أبي هريرة والمهة هي     
قالوا: يا رسوَى اللَّه ومن ي بى؟ قاى: من أطاعهي دخَأ المهة،  ، أمتي يَدخلوَن المهة إال من أبى كأا »قاى: 

  (3)«ومن عصاني فقد أبى

فإن ) اهلل سبحانه سوف يس ى الوالد عن ولد  يوم  وأطفالها هم الرعية التي استرعانا اهلل إياها ومن ثم    
فمن أهمأ تعليم ولد  ما يهفعه ،وتركه  -كما يمكد اامام بن القيم  -القيامة قبأ أن يس ى الولد عن والد  

سدى، فقد أساء ياية ااساءة، وأكثر األوالد إنما واء فسادهم بسبب إهماى اآلباء لسم وتركسم دون أن 
       (4)فلم يهتفعوا بسم كبارا ( ف  اعوهم حغارا ، دين وسههه،يعلموهم فرائض ال

                                                           
   14توجيهات وأفكار في تربية الصغار   ص     ( إبراهيم الدويش1)

 31( أل عمران 2)

 174ص    15ج  ( البخاري 3)

 5خير الكالم   ص      ( سعيد عبد العظيم4)

http://saaid.net/tarbiah/33.htm#13-#13-
http://saaid.net/tarbiah/33.htm#16-#16-
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  وسائأ تعين على  حب رسوى اهلل 
 

 أوال : بالقدوة الصالحة
 

إن أوى خطوة لتعليمسم الت الحب هو أن يحبه الوالدان أوال ، فالطفأ كمسا  الرادار الذع يلتق    )     
أحبه الطفأ بالتبعية، ودون أع وسد أو   ا لرسوى اهلل فإن حدا الوالدان في حبسم كأ ما يدور حوله،
وفي حالتسم  ألنه سيرى الت الحب في عيونسم ،ونبرة حوتسم حين يتحدثون عهه، مشقة من الوالدين،

وفي مراعاتسم لحرمة ووودهم بالمديهة  وفي شوقسما لزيارته، -ودون أن يرد حين يرد اكر ، -عليه دائما 
ونحن  قائلين دائما: نحن نحب الت ألن رسوى اهلل كان يحبه، وفي أتباعسم لسهته، المهورة حين يزورونسا،

ونحن نفعأ  ونحن ال نفعأ الت ألن الرسوى نسى عهه أو تركه، نفعأ الت ألن رسوى اهلل كان يفعله،
 الطاعات إر اء  هلل سبحانه ،ثم طمعا  في مرافقة الرسوى في المهة...وهكذا يشرب الطفأ حب الهبي 

دون أن نبذى وسدا  مباشرا  لتعليمه الت الحب! فالقدوة هي أيسر وأقصر السبأ للت ثير على الطفأ، 
ومن السسأ أيضا  تخيأ  إن من السسأ ت ليف كتاب في التربية، ويمكد الت الشي، محمد قطب بقوله:

ى إلى حقيقة واقعة ما لم يتحو  مهسو معين ، ولكن هذا الكتاب والت المهسو يظأ ما بسما حبرا  على ورا،
 ومشاعر ، وأفكار  مبادئ الت المهسو ومعانيه، وتصرفاته، تتحرال ،وما لم يتحوى إلى بشر يتروم بسلوكه،

 عهدها يسعد الوالدان لما يرون نتاج الت قد بدا في محيا الولد (1)وعهدئذر فق  يتحوى إلى حقيقة(
 

 ثانيا : بالتعامأ م  كأ مرحلة عمرية بما يهاسبسا:

 قسمع هذ  المراحأ العمرية إلى خمسة أقسام وهي : وقد

 لحضانة( ا مرحلة ما بعد الميالد حتى الثانية من العمر) -أوال

هذا الوقع هو من األوقات المسمة في تربية األطفاى حي  أنسم يلمسون التربية في كأ ذن وكأ       
من َمولودر إالَّ يوَلُد على الَفطرَة، ف َبَواُ   ما»لحظة لقربسم من األم يهتو عهه التربية الراسخة وفي الحدي  

عاءَ  عاَء، هأ ُتَحساوَن فيسا َمن َود  ؟ ثم يقوُى «يُسو دانه أو يُيَهص رانَه أو يُمم سانَه، كما تُيه َتُو الَبسيمُة بَسيمة  َوم 
  0ةأنسا بداية للتربية الماد علم من هذا (2)راوع الحدي  }َفطَرَة الّلَه التي َفَطَر الهاَم عليسا{ أبو هريرَة 

                                                           
  16(  خيرية صابر  األم قدوة  ص1)

    30الروم واآلية من سورة       177ص  16مسلم ج   583ص 3البخاري ج( 2)

http://saaid.net/tarbiah/33.htm#16-#16-
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 قوى بالقدوة نعم فإن القدوة تلعب في هذ  المرحلة أفضأ فوعلت أن تس ى كيف تكون التربية؟       
أو سماع من يذكر  ،فيتعود الت،  عهد اكر ، حين يسم  الطفأ والدا  يصليان على الهبي  أدوارها،

ما أومأ أن تطرب إان الوليد من الصغر ، فحين يكبر  وي لفه مهذ نعومة أظفار ...مما يمسد لحبه للهبي 
سماع والدته عهدما تر عه وتعتهي به وهي تترنم بالصالة والسالم على خير البرية ليهش  الطفأ على حب 

 0هذ  الكلمة المباركة

هي به وكما أني أهمس في أان كأ أم أن تتقي اهلل تعالى في وليدها وال تدعه للخادمة كي ترعا  وتعت     
فكم من األطفاى تسفوا نفوسسم للخدم أكثر من والديسم وسوف تمهي  ، فسذ  المرحلة هي مرحلة البهاء

 0والواق  يشسد بذلت وعلى نفسسا وهع براقن -واهلل المستعان  -األم ما فرطع عهد الكبر
   

 مرحلة ما بين الثالثة والسادسة)التمييز( -ثانيا 

أن الطفأ بدأ يميز ويعي بعض األمور فسذ  المرحلة تمعأ الطفأ أكثر وأعهي بقولي التمييز أع      
لذا فمن المفيد أن نعر فه  ستماع للقصص،يكون الطفأ في هذ  المرحلة شغوفا  باال،  استيعابا من اع قبأ

 فسو الشخص الذع أرسله اهلل تعالى ليسديها ويعرفها الفرا بين الخير والشر ببساطة وتشويم برسوى اهلل 
وذمهة والدع  ونحكي له عن عبد اهلل،  ار الشر فله الهار والعياا باهللفمن اختار الخير فله المهة ومن اخت ،

) حين كان أترابه يلواون بآبائسم  ونش ته يتيما   وقصة حليمة معه، قصة والدته و  ، الرسوى الكريم
السماء ...لم يقأ ق  :يا أبي  ألنه لم ويمرحون بين أيديسم كطيور الحديقة بيهما كان هو يقل ب ووسه في 

  (1)يكن له أب يدعو  ،ولكهه قاى كثيرا  ،ودائما : يا ربي(

 كما يمكن لألم أن تترنم وتشدو أمام وليدها بمثأ هذ  األناشيد حتى يحفظسا وي لفسا :        

 أمُُّه آِمنة                    محمد نبينا  

 مات ما رآه                  أبوه عبد الله 

 مات في المدينة             ولد في مكة  

 كان يدافع عنه         أبو طالب عمه  

                                                           
 14( خالد محمد خالد  إنسانيات محمد  ص1)

http://saaid.net/tarbiah/33.htm#19-#19-
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وفي   من األسةلة من هو محمد ومن هي ذمهة ومن هو عبد اهلل وما هي مكة ووو؟!! اوتتفتح له أبواب     
حة وذية الكرسي ونعطيه هذ  المرحلة نبدأ معه بحفظ بعض من سور وذيات القرذن الكريم مثأ سورة الفات

 0ورعات من فوائد القرذن وكيف نزى

( واللتان تتحدثان عن فضائله  والفتح التوبة كما يستحسن أن نحف ظه اآليتين األخيرتين من سورتي )      
  .م  شرذ معانيسا على قدر فسمه 

ا م  تو يح معهاها القصيرة كي يعيسا ويحفظس إ افة لما اكر نردد عهد  بعض أحادي  المصطفى     
)خيركم من   (2))إن اهلل وميأ يحب المماى( (1)ببساطة، مثال  :)من ماَت ال ُيشراُل باللََّه شيةا  دخَأ المهة(

  (3)تعلَّم القرذن وعلمه(
 

 مرحلة ما بين السابعة والعاشرة )القدرة(  -ثالثا 

على استيعاب ما ية حي  أن لدية القدرة وأعهي بالقدرة أع أن الطفأ في هذا العمر بدأ يستميب للترب     
وحبه لسم ،  م  األطفاى، في هذ  المرحلة يمكهها أن نحكي لسم مواقف الرسوى يقاى له وما نريد ، 

 ومالطفته ومداعبته لسم... واحترامه لسم، ورحمته بسم،

ن يعرفوها  م  مالحظة أن البهع سوف تفضأ حكاياته م  البهات، ولكن في ومي  األحواى يمب أ    
 كلسا فالقصص تحدث ذثارا  عميقة في نفوم األطفاى وتمعلسم مستعدين لتقليد أبطالسا. 

  يحبسما ويالعبسما ويحهو عليسما   حي  كان موقفه م  حفيديه الحسن والحسين -أ 

وكان  عمير، حين علم أنه اشترى عصفورا ، وكان يُدعى أبا و موقفه م  أخر أحغر ألنس بن مالت، -ب
يمشي في  فعأ الهغير؟( واات مرة كان  يا أبا عمير ما( يداعبه كلما رذ  قائال   ديد الفرذ به ،فكان ش

 يداعبه، ويحادثه ، فظأ  مات الهغير يا رسوى اهلل، السوا فرذ  يبكي، فس له عن السبب ،فقاى له:
 لسم: )مات الهغير،عما أولسه معه، فقاى  فمر الصحابة بسما فس ال الرسوى  ويالعبه حتى  حت،

  (4)فملسع أواسي أبا عمير(

                                                           
 41ص 13( البخاري   ج1)

 74ص 2( مسلم   ج2)

 91ص  10( البخاري   ج3)

 225ص   1ج   كتاب األدب   ( أصل الحديث عند البخاري4)
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قاى: ما حليع   عن أنس كما واء   لبكاء الصبي في الصالة، حتى أنه كان يخففسا  رحمته  -ج    
وإن كان ليسم  بكاء الصبي ،فيخفف عهه مخافة أن تُفتن  وراء إمام ق  أخف حالة، وال أتم من الهبي 

فيقوى: )إني ألدخأ الصالة وأنا أريد أن أطيلسا ف سم  بكاء الصبي  ،الت بهفسه ويمكد الرسوى ،  أمه
  (2) (1)ف تماو  في حالتي مما أعلم من شدة وود أمه من بكاء (

فعن وابر بن  األطفاى للصالة و مسحه خدودهم ، رحمة وإعمابا  وتشميعا  لسم، احطحابه  -هيي     
ثم خرج إلى أهله  -أع الظسر -حالة األولى  حليع م  رسوى اهلل أبي سمرة ر ي اهلل عهه قاى:

قاى: وأما أنا فمسح خدع  وخروع معه فاستقبله ولدان فمعأ يمسح خدَّع أحدهم واحدا  واحدا ،
   (4) (3)من وونة عطار فوودت ليد  بردا  أو ريحا  ك نما أخروسا 

كان يصلي   رسوى اهلل أن  وهو يحملسم، فقد ثبع في الصحيحين عن أبي قتادة   حالته  -و  
وهو حامأ أُمامة بهع  يهب بهع رسوى اهلل ،وهي ألبي العا  بن الربي ، فإاا سمد و عسا وإاا قام 

  (5)حملسا

حتى كان أحد الغلمان  لألطفاى ، فقد كان الصغار يحضرون ممالس العلم والذكر معه، احترامه  -   
فلما أتى الهبي بشراب شرب مهه ،ثم قاى  ياخ،وعلى يسار  األش اات يوم يملس عن يمين الهبي 

ف عطا  له  للغالم: ) أت ان لي أن أعطي همالء؟( فقاى الغالم: ال يا رسوى اهلل ، ال أوثر بهصيبي مهت أحدا ،
     )(6) (7) الهبي

لة مما يهاسب هذ  المرح المتاحة بكتب السيرة المعروفة،  وهكذا إلى ذخر الحكايات المروية عهه      
 العمرية.

                                                           
 436ص 2( البخاري ج1)

 57( المصدر السابق ص 2)

 72ص 15والحديث عند مسلم ج  )لسان العرب باب ج(   رز( الـُجونة بالضم التـي ُيعدُّ فـيها الطيُب وُيح  3)

 

 48( محمد سعيد مرسي  فن تربية األوالد  ص4)

 175ص 2( البخاري ج5)

           392ص 5( البخاري ج6)

 59( خالد محمد خالد  إنسانيات محمد  ص7)
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كما أن هذا العمر وكما سميها  القدرة فيستحسن أن تكون التربية مباشرة أحيانا بحي  نصحبه معها       
ا من تقديسه  هعهَ ومن ثم قبر  الشريف والتحدث معه عن عظمة هذا الهبي وأنا مُ  لزيارة مسمد رسوى اهلل 

ه واقتفاء أثر  والتعبد على وفم سهته م  فت في حياته وبعد موته ولم يبقى لها من الت سوى إتباع سهت
ب ن هذا العمأ مخالف العقد التي ربما كانع في اههه لما يرى بعض المسلة وهم يستغيثون به أو يدعونه 

وتريه بيته ، ن اهلل تعالى يرد عليه روحه حين نصلي عليه، ليرد عليها السالم ونو ح له أ لسهته وهديه،
فالزيارة في  مثأ هذا العمر يكون لسا ت ثيرا  ،  ا بيهسما رو ة من رياهلل المهةأن مومهبر  وتشرذ له كيف 

  0كانع تطبيقا عمليا وثباتا  في نفس الهاشةة، وترس، كأ التعاليم السيما إاا

وما أومأ أن يراال الطفأ في هذا العمر كلما خروع من البيع أو دخلع تذكر اهلل وعهد األكأ      
وأومأ مهه أن تبادر  ليت سى بت وتس له مااا نقوى ،  شعر  أن هذا فعأ الهبي والهوم وسائر يومت وت

فلو لم يحفظه اآلن سوف يكون ،  سيارة من يحفظ دعاء الركوب وهكذاعهد دخوى المهزى أو في ال
     (1)حريصا على حفظه فيما بعد فسي طبيعة في هذا العمر أن يحس أنه واء بمديد على أترابه

 

 حلة ما بين الحادية عشرة والثالثة عشرة: مر  -رابعا  

ربي حي  سوف تكون معسا عدد من االستفسامات وهذ  المرحلة من العمر مرحلة حروة بالهسبة للم     
  0ستعداد لإلوابة عليسالدى الطفأ البد من اال

ي  ويستحسن أن يكن عملي بح يمكن في هذ  المرحلة أن نحكي له عن أخالا وطباع الرسوى      
أنت إاا أردت أن تحدثه عن خلم أو حفة تكون أنع وهو محيطين بسا مثأ السهة في األكأ أو الشرب 
أو الهوم وكذا سائر األعماى وال يمه  من استرواع المعلومات في وقع الفراغ على طريقة السماى للذكي 

 0ومن الذع يميب بسرعة وهكذا

تقوم بتشغيأ شري  يحكي عن سيرة المصطفى  السن بحي   ير مباشر يفيد في هذاكما أن التعليم الغ       
  في السيارة أثهاء الذهاب للهزهة أو للمدرسة أو عن طريم شراء كتيبات تتحدث عهه  ب سلوب

ما تمد  قد أعمب وشد انتباهه المو وع تطلب مهه أن يتحدث به عهدو ،  قصصي شيم تهاسب هذا العمر
 0ديةأمام العائلة وتما يه على عمله بس

 

                                                           
 ( قرنائه1)
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 ومما يمكن أن نحكي لسم في هذ  المرحلة:

 أدب السلوال المحمدع:

ويبدأ من  ) فكان إاا مشى م  ححابته يسوقسم أمامه فال يتقدمسم، يميد ذداب الصحبة والسلوال كان 
أع على قدر  كالمه فصأ ، ال فضوى وال تقصير، وكان إاا تكلم يتكلم بموام  الكلم، لقيه بالسالم،
يعظ م الهعمة وإن  ليس بالمافي وال الُمسين، دم  الُخُلم، ن طويأ السكوت ، دائم الَفكر،الحاوة، وكا

وكان ال يهتصر لهفسه أبدا ، و إاا  فإاا تعرهلل للحم لم يعرفه أحد، قلَّع، ال تُغضبه الدنيا وما كان لسا،
باذ أحاديثسم وكان يشارال أححابه في م كأ  حكه التبسم، يضب أعرهلل وأشاذ ،وإاا فرذ يض طرفه،

 كان ال يعيب طعاما يقدم إليه أبدا ، وإاا اكروا طعاما  أو شرابا  اكر  معسم، إاا اكروا الدنيا اكرها معسم،
  (1)وإنما إاا أعمبه أكأ مهه وإن لم يعمبه تركه(

فيما  -فكان يوحيسم يحر  أشد الحر  على أن يسود الود واأللفة بين المسلمين، )وكان     
قوله:  )إاا كهتم ثالثة فال يتهاوى اثهان دون الثال  ،فإن الت ُيحزنه( وقوله:) ال يقيمن أحدكم ب -يوحيسم

ويحدثها كلوة بن الحهبأ  وتفسحوا يفسح اهلل لكم( روال  من مملسه ثم يملس فيه... ولكن توسعوا،
ولم أسلم ، فقاى لي بَسَديَّة فدخلع عليه، ولم أست ان  فيقوى: بعثهي حفوان بن أمية إلى رسوى اهلل 
  (2)الرسوى: ) ارو  فقأ: السالم عليكم ،أأدخأ؟(

 

 الكرم المحمدع:

فقد س له روأ  ال يرد سائال  وهو يمد ما يعطيه، فقد كان  )كان الكرم المحمدع مضرب األمثاى،   
يهما  بين وس له روأ ف عطا   فدخأ بيته فخلعسا ،ثم خرج بسا في يد  وأعطاها إيا ، ُحلة كان يلبسسا،

 فلم يكن الروأ مصدقا  ،ف سرع بسا وهو يهظر خلفه خشية أن يرو  الهبي الكريم في قوله وبلين،
 وفيما يلي بعض األمثلة العميبة على وود  وكرمه:

 من الذهب ما لم يَُطم حمله. أعطى الرسوى الكريم العبام 

 ن ُرطب وَقثَّاء.وأعطى معوا بن عفراء مأء كفيه ُحليا واهبا  لما واء  بسدية م

                                                           
 ( المصدر السابق1)

 339( أبو بكر جابر الجزائري هذا الحبيب يا محب   ص 2)
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أع اشتر ما تحتاوه على حسابي وأنا أسدد   -بت  علي اى له ما عهدع شيء ولكن اواء  روأ فس له، فق 
     (1)فإاا واءنا شيء قضيها !!( -عهت إن شاء اهلل

 

 الحلم المحمدع:  -ج

 فيه  -غضبوهو  ب  الهفس حتى ال يظسر مهسا ما يكر  قوال  أو فعال عهد ال -)كان الحلم       
 ولعأ الت يظسر فيما يلي من األمثلة:  مضرب األمثاى،

فظن  وُكسرت رباعيته)الَسهَّتان األماميتان بالفت( يوم ُأحد رف  يديه إلى السماء، * لمَّا ُشمَّع ووهتا  
 ولكهه قاى:) اللسم ايفر لقومي فإنسم ال يعلمون( الصحابة أنه سيدعو على الكفار،

 رب خادما  وال امرأة ق  ، بسذا أخبرت عائشة ر ي اهلل عهسا ، فقالع: ما رأيع  * لم يثبع أنه  
ما لم تكن ُحرمة من محارم اهلل ، وما  رب بيد  شيةا ق  إال  مهتصرا  من مظلمة ظُلمسا ق ، رسوى اهلل 

 . (2)،وما  رب خادما  ق  وال امرأة أن ُيماهد في سبيأ اهلل
 

 العفو المحمدع: -د 

وقد أمر   من أخالا الهبي  -وهو ترال المماخذة ،عهد القدرة على األخذ من المسيء  -العفو )كان    
 (3)به المولى تبارال وتعالى حين تهزى وبريأ باآلية الكريمة: )ُخذ العفَو َوأ ُمر بالُعرف وأعَرهلل عن الماهلين(

ة وحد  فلم يهتبه رسوى ويتمسد عفو  حين تصدى له يورث بن الحارث ليفتت به وكان نائما تحع شمر 
: )اهلل(  وهو يقوى: ما يمهعت مهي؟ فقاى  يورث قائم على رأسه، والسيف مسلطا  في يد ،ال و إ  اهلل

 فسق  السيف من يد يورث ،ف خذ  الهبي الكريم وقاى: ) من يمهعت مهي؟( قاى يورث: ُكن خير ذَخذ ،
ير الهام ولما دخأ المسمد الحرام حبيحة الفتح فعاد إلى قومه فقاى: وةتكم من عهد خ فتركه وعفا عهه،

والسين مط طةي  -الذين طالما كذَّبو  ، و أهانو  ،وعذبوا أححابه وشردوهم -ووود رواالت قرين 
فإاا به يقوى لسم:) يا معشر قرين ما تظهون أني فاعأ  الفاتح فيسم، الرؤوم يهتظرون حكم رسوى اهلل 
ولما تآمر عليه المهافقون ليقتلو  وهو  قاى:) ااهبوا ف نتم الطلقاء( ، ريمبكم؟( قالوا: أخ كريم وابن أخ ك

                                                           
 340ص  أبو بكر جابر الجزائري هذا الحبيب يا محب   ( 1)

 340( المصدر السابق   ص2)

 199( األعراف 3)
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عفا عهسم وقاى:) ال يُتحدَّث أن محمدا   في طريم عودته من تبوال إلى المديهة ، وعلم بسم وقيأ له فيسم،
 (1)يقتأ أححابه (

ى لسم:) دعوهم فإنما كان يقو  )وحين كان الكفار يهادونه بييي مذمم  بدال  من محمد، ويضب أححابه
  (2)يشتمون مذمما  وأنا محمدا(

 

 الشماعة المحمدية: -هي 

) فقاَتأ في سبيَأ قاى تعالى أشم  الهام على ااطالا  فكان  ةشماعال  من أعظم حفات الهبي  
 ما يلي:  ومن بعض أدلة ومظاهر شماعته  (3)( وحر هلل المممهينست اهلَل ال ُتَكلَُّف إال نف

ولقد فزَع  أحسن الهام وأوود الهام وأشم  الهام ع عن أنس ر ي اهلل عهه  قاى: كان الهبي ما ثبَ 
قد سبم الهاَم إلى الصوت وهو   الهبيا  أهأ المديهة اات ليلة، فانطَلم الهام َقَبأ الصوت، فاستقَبلسم

ُعر عر ما عليه َسر جه، في ُعهقه  وهو على فرم ألبي طلحة لن تُراعوا، لقد وَودنا  بحر ا (لن تُراعوا، يقوى: ) 
    (4)(سيف 

إا وَقف على بَغلته والهام يَفراون عهه، وأبو  في أثهاء الحروب ما حدث يوم ُحهينومن أمثلة شماعته      
 (5) أنا الهبي ال َكَذب، أنا ابن عبدالمطلب()  يقوى: سفيان بن الحارث ذَخذه بزَمامسا، ورسوى اهلل 

هبي وهو أقربها إلى العدو، رأيتهي يوم بدر ونحن نَلوا بالوعن علي بن أبي طالب ر ي اهلل عهه أنه قاى: 
  (6)من أشد الهام يومةذر ب س ا"  وكان 

 تحصى  التعد و ن الصفات الحميدة والتي وييرها م

 

                                                           
 342صأبو بكر جابر الجزائري هذا الحبيب يا محب   ( 1)

 343( المصدر السابق  ص2)

 84( النساء 3)

 2307، ومسلم 2908( رواه البخاري 4)

(
5
 1776ومسلم  2930رواه البخاري  (

(
6
ب؛ )تعليق شعيب األرناؤوط((، إس654 - 86/ 1رواه أحمد ) (  ناده صحيح ورجاله ثِقات: رجال الشيخين غير حارثة بن ُمَضرِّ

http://saaid.net/tarbiah/33.htm#35-#35-
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 لسادسة عشرة: مابين الرابعة عشرة وا -خامسا 

ا العمر بدأ يحس هذ  المرحلة البد أن نرتقي بسا عن سابقاتسا حي  أن الشاب في هذ                  
ن تكويهه الخلقي ربما يتغير حي  قربه من البلوغ فال بد أن نغير من األسلوب إويعي كأ شيء بأ 

 0ونتحدث معه حدي  الرواى

بن على تبهي فكرة مدرسية مثأ مملة ونحوها تتحدث عن وميأ في هذا العمر أن يشم  اال        
  0كي يمم  هو مادتسا بمساعدة الوالدين كي ترس، المعلومات ويشعر أنه حاحب الفكرة   الحبيب  

ومن الُممدع في هذ  المرحلة أن يقوم الوالدان بعقد مسابقة في ااوا ة الصيفية بين األوالد         
 ، بحي  تشمأ مو وعاتسا مثال: الميران لعمأ أبحاث حغيرة عن سيرته وأقرانسم من األقارب أو 

حالة البشرية قبأ مولد  وحادثة الفيأ ومولد  وقصته م  حليمة وطفولته وحبا  وفترة شبابه و واوه       
قبأ وبعد  بزوواته وبهاته وأححابه ر وان اهلل عليسم  ومعمزاته  وعالقته  من خديمة ر ي اهلل عهسا،

 0نزوى الوحي

وقلوبسم ألنسم سيبذلون المسد في  ويكتبون أكثر ثباتا  في عقولسم، فسذ  الطريقة تمعأ ما يقرءون،       
ويهبغي مكاف ة من ،  ، ثم كتابتسا و حيايتسا بشكأ ويدالبح  عن تلت المعلومات، وتمميعسا، وترتيبسا

 0 قاموا بإعداد أبحاث ويدة بسدايا هم يختارونسا ويحبونسا

أن يعرفوا أن حبسم للهبي  -في هذ  المرحلة -كما نهبه إلى أنه يهبغي لها ونحن في خضم تربية أبهائها        
 0يحتاج إلى برهان ،فال يكفي أن يقولوا أنسم يحبونه وإنما يهبغي أن يظسر الت في أفعالسم وتصرفاتسم 

 حبينالخلف يحرم في عرف الم           يا مدعي حب طه ال تخالفه  
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 وفيما يلي بعض األسةلة التي يمكن أن تساعدهم على قيام مدى حبسم للرسوى الكريم      

 هأ تصلي عليه كثيرا ؟ -1

وكما يقوى اامام ابن القيم : إن العبد كلما أكثر من  ) ال يفتر عن اكر حبيبه والدعاء لهإن المحب      
 لبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه،اكر المحبوب واستحضار  في قلبه واستحضار محاسهه الما

  (1)وإاا أعرهلل عن اكر  واستحضار محاسهه بقلبه نقص حبه من قلبه( واستولى على ومي  قلبه،

ن المحب يكون شغوفا  لمعرفة أفكار ومعتقدات وأقواى حبيبه ا هأ قرأت سيرته وهأ عرفع هديه؟ -2
 0مثأ رياهلل الصالحينولعأ هذا يتحقم بقراءة كتب األحادي  المبسطة 

ن المحب يكون مولعا  بتقليد حبيبه ولعأ هذا يتحقم ا )الواوب مهسا والمستحب( هأ تتب  سهته -3
 بالتعرف على سهته من خالى كتابي فقه السهة ومهساج المسلم 

لو ظأ يتحدث عن حبيبه ف هأ تحدثع عهه م  ييرال ممن ال يعرفون عهه شيةا؟ -4 إن المحب يود دائما  
 كأ الهام.  م 

وبين أن نغالي ونتعدى الحد ، فمن أراد  ومن األمور بالغة األهمية أن نو ح لسم الفرا بين أن نحبه    
 0فعليه أن يحبه كما أراد اهلل ورسوله، وليس كما يوافم هوا  أن يُر ي اهلل بحب الهبي 

اهلل تعالى ،كما يمب أن  فإن العبادة يمب أن تكون خالصة لووه ، عبادة ومن مهطلم أن حبه  )  
تكون على طريقة رسوى اهلل ، وإاا خروع عن هذين الشرطين حارت بدعة ومن ثم فسي مردودة على 
حاحبسا ،فقد كان الصحابة ر وان اهلل تعالى عليسم أشد حبا  له ، ولكهسم لم يكونوا يفعلون محرما  من 

عاوم الكفار لملوكسم   وكانوا ال يبالغون في كما يقوم األ فكانوا ال يقومون إليه حين ي تيسم،  أوله
فإنما أنا عبده هلل ،  إطراء  حين نساهم عن الت قائال  :) ال ُتط روني كما أطرت الهصارى المسيح بن مريم،

)  فقاى له: فقاى: ما شاء اهلل وشةع، قولوا عبد اهلل ورسوله( وحين واء  روأ فراوعه في بعض الكالم،
بان   بأ قأ: ما شاء اهلل ( فال يهبغي أن نُغضب اهلل سواء بالمغاالة في مدحه    دا ؟أوعلَتهي م  اهلل ن

    (2)بالعقأ أو القلب ولكن عليها بالوسطية، وهي التزام السهة(  نرفعه فوا قدر  ، أو بممافاته 

                                                           
 13خالد أبو شادي   واشوقاه   ص ( د.1)

 محمد صالح المنجد   لماذا نحب  (2)
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ألنه ال  رة به بعد وفاته،أو االستما ومن ثم فعليها أن نعلم أبهائها أنه ال يمو  االستغاثة برسوى اهلل       
يملت لها شيةا، كما ال يهبغي أن نفعأ كما يفعأ البعض عهد قبر  الشريف من رف  الصوت ألن اهلل تعالى 
يقوى: ) ال ترفعوا أحواَتكم فوَا حوَت الهبي وال تمسروا له بالقوى كمسَر بعضكم لبعض أن تحَب  

  (1)أعماَلكم وأنتم ال تشعرون(

أما  أن ندعوا أمام قبر  ونحن نهظر إلى القبر ، والصحيح أن ندعو ونحن متووسون للقبلة ، وال يهبغي     
 فالسالم عليه وااكثار من الصالة عليه. المباذ من القوى ونحن نهظر للقبر ،

مثأ ) من أو المو وعة التي شاعع بين الهام كما يهبغي أن نتحدث معه عن بعض األحادي  الضعيفة      
و) رأيع ليلة ُأسرع بي  زرني فقد وفاني( و) من  ارني بعد مماتي فك نما  ارني في حياتي (حو ولم ي

 مكتوبا  على ساا العرش ال إله إال اهلل محمد رسوى اهلل(

والت بما اكرنا إ افة عليه تذكيرهم بما  كما يهبغي لها أن يرم في نفوم أبهائها مهذ الصغر حبه      
َثالثه َمن  ُكنَّ فيَه َوَوَد »قاى :  أن رسوى اهلل   روى البخارع عن أنس فقد ،  ورد في فضأ محبته

َيكَرَ  أن   َحالَوَة اَايمان: َأن  َيكوَن اللَُّه ورسولُه أحبَّ إليَه َممَّا َسواُهما، وأن  ُيَحبَّ الَمر َء ال ُيَحباُه إالّ هلل، وأن  
  (2)«الهَّاريَعوَد في الُكفَر كما يكَرُ  أن  يُقَذَف في 

َمُن َأَحدُُكم  حتى أكوَن َأَحبَّ إليَه َمن  واَلَدَ  »قاى:  أن الهبي   وروى البخارع أيضا  عن أنس      ال يُيم 
َمعين   (3)«َوَوَلدَ  والهَّام َأو 

فقاى: يا رسوى اهلل متى الساعة؟ قاى: )  قاى واء روأ إلى الهبي  وفي الصحيحين عن أنس     
: ) المرء م  من ت لسا( قاى: ما أعدت لسا كثير عمأ إال أنهي أحب اهلل ورسوله، قاى الهبي ومااا أعدد

: ) المرء م  من أحب( ثم قاى: وأنا أحب رسوى أحب( يقوى أنس: فما فرحها بشي كفرحها بقوى الهبي 
 (4)وأبا بكر وعمر، وأرووا اهلل أن أحشر معسم وإن لم أعمأ بمثأ أعمالسم( اهلل 
 
 

                                                           
 2( الحجرات  1)

 86ص 1( البخاري ج2)

 84ص 1( البخاري ج3)

 59ص 16مسلم ج  396ص 7( البخاري ج4)
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 مالحظات

 
 

ليعلم أن التربية تعهي طلب السداية ، وأنع بسذا العمأ تممأ هداية األبهاء ولكن السداية اليملكسا  (1
إال اهلل تعالى ونحن عليها فعأ السبب كي نهموا من المسملية المهاطة عليها بالرعاية واهلل تعالى إاا 

 0وود مها حرحا فلن يخذلها
مد أفضأ مدع معه وههاال من يَ ب ليس حصريا فسهاال من تُ أن ما اكرت من التقسيمات واألسلو  (2

  0وأحسن مهسا 
فال يلزم من الحضانة بأ إاا كانع السمة مووودة فابدأ من اآلن وال يقأ أحد قد  ربيمن أراد أن يُ  (3

  0ت خرنا في التربية
يته ألني أرى ما بعد هذا العمر بدأ يستم بهفسه وتكون ترب 16وقفع في تو ي  التربية عهد سن (4

خاحة به وهي أشد من السابقات لذا فعلى الوالدين أن يهتبسوا لسلوال االبن بعد هذا العمر ألنه 
بدأ يحس بالروولة وال يقبأ التوويه في الغالب لكن فن التعامأ يملت القلب واختيار المليس 

 0لإلبن
غ العشر سهين ال من المستحسن أن نعيد م  األبهاء ااكرة الطفولة في التربية بمعهى أنه وإن بل (5

ب م أن نتحدث معه بما كها نتحدث به  في الصغر ولكن من باب التمديد  كما أن األسلوب ال 
 0بد أن يتغير
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 ألبهائها ونعرفسم به ؟  كيف نقدم الهبي 
 
 

 وشخصيته إلى األبهاء مراعين االعتبارات اآلتية : يهبغي على الوالدين تقديم الهبي     
 

كما بيهسا القرذن الكريم في قوله تعالى: } يَا َأيياَسا الهََّبيا َإنَّا    الحر  على بيان شخصية الهبي  -1
فسو المبشر وهو المهذر وهو  (1){ َوَداَعيا  َإَلى اللََّه بََإا نََه َوَسَراوا  ماَهيرا {45َأر َسل َهااَل َشاَهدا  َوُمَبش را  َونََذيرا }

 0والمصباذ الو اء الذع به هدى اهلل العالمين وأخروسم من الظلمات إلى الهور السراج المهير
 

والت كيد على أنه هو   -وشخصيته كلسا قدوة - الحر  على بيان ووانب القدوة من شخصيته  -2
 0الهمواج المرتمى والمثاى الم موى لكأ من أراد الهماذ والفالذ في الدنيا واآلخرة

 

ونصأ إلى عقولسم  ألبهائها على سماى : لمااا يمب عليها أن نحب الهبي البد من أن نميب -3
ألنه الذات البشرية التي تسببع   بإقهاعسم ب ن كأ عاقأ حكيم حالح مممن اكي يمب أن يحب الهبي 

 في هداية العالمين إلى السدى والحم والهور واايمان بفضأ اهلل الحميد المميد .
  

ومكانته عهد ربه سبحانه وتعالى ومكانته بين األنبياء وفضله يوم القيامة    الت كيد على فضائله -4
 0ومكانة شفاعته ومقامه في المهة 

 

وحبسم له واستقبالسم إيا  في ااسراء والمعراج ، وأنه هو الهبي   تبيين بشارة األنبياء السابقين به  - 5
عة لفضائلسا والشاملة لكأ خير وهدى واء في الخاتم لسم، وأن شريعته هي الهاسخة لشريعتسم والمام

 0رسالتسم حلوات اهلل وسالمه عليسم أومعين
 

 ب سلوب مبس  وتكرار الت المعهى. االبتداعالت كيد على بيان معهى االتباع ومعهى  – 6
 
 
 

              

                                                           
 46-45( األحزاب 1)
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 مالحظات هامه أثهاء التطبيم
 
 

علييى أسييلوب التلقييين  االعتمييادوعييدم  واالستفسييارقهيياع باسييتخدام المهاقشيية والسييماى الحيير  علييى اا -1
 وحد  .

كمييا يراعييى اسييتخدام الثييواب والسدييية    يراعييى اسييتخدام أسيياليب التشييويم فييي حكاييية سيييرة الهبييي  -2
 ومثاله في حالة التكليف بحفظ األحادي  أو شيء من السهة.

 يوم القيامة على الحوهلل.   يوثواب ااال اار اء ولقاء الهب  التركيز على كيفية إر اء الهبي  -3
مثيأ كتابية الشيعر فيي اليت والقصية   مساعدة األطفياى فيي اانتياج اابيداعي فيميا يخيص حيب الهبيي -4

 والخطبة والمقاالت وتشمي  المسابقات والمهافسات المختلفة في مو وع حب الهبي 
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 اخلامتة
 

 اءلعرض محمد منكم فد           فإن أبي ووالده وعرضي     
من وراء السممة الشرسية مين قبيأ الحاقيدين  وبعد هذا كله أقوى ألحبابي من يضبوا لهبيسم الكريم       
 ركيين وييرهم من األعداء ههاال بشارتين لمسهاها من هذ  الحادثة:االدنم
التفاف المسلمين حوى بعضسم البعض لهصرة نبيسم الكريم فكم من المصيائب التيي حليع باألمية  -1      

فلم نشاهد يضبة كسذ  الغضبة المباركة والتي وعلع العالم الغربي في حيرة من أمرة ، أيعقيأ أن المسيلمين 
 0يحبون نبيسم هذا الحب!!

فممييي    وكيذلت روييوع بعييض المسيلمين إلييى المييادة الحقية لمييا رأوا حقييد الغييرب عليى نبييي السييدى     
والعلمانيين الذين يتربصون بها اليدوائر ويظسيرون مياال  طوائف المسلمين يضبوا ماعدا المرتزقة من المهافقين

 يبطهون 
أ ييف إلييى الييت دخييوى عييدد كثييير ميين الهصييارى وييييرهم دييين اهلل بعييدما رأوا هييذ  الوحييدة لسييذا الهبييي      

 األكرم حلوات اهلل وسالمه عليه وما تال  من تعريف بسيرته العطرة
أقيييض  (1)لحاقيييد واهلل يقوى)إنييا كفيهييياال المسييتسزئين (ا بالمسييتسزئالمصيياب المليييأ والييذع حيييأ  -2       

 مضاوعسم وأرا نومسم هذ  المقاطعة ااسالمية الصادقة وماخفي كان أعظم
نظير هذا ما حدثها  أعداد من ه الصارم المسلوى )و في كتابرحمه اهلل قاى شي، ااسالم ابن تيمية      

في حصر الحصون و المدائن التي  ت متعددةالخبرة عما وربو  مراو أهأ الفقه  المسلمين العدوى
الحصن أو  كها نحن نحصر لما حصر المسلمون فيسا بهي األحفر في  مانها قالوا الشامية بالسواحأ

 تعرهلل أهله لسب رسوى اهلل  إا و هو ممته  عليها حتى نكاد ني م المديهة الشسر أو أكثر من الشسر
م يكد يت خر إال يوما أو يومين أو نحو الت ثم يفتح المكان و ل تيسر والوقيعة في عر ه فعملها فتحه و

م   يقعون فيه إن كها لهتباشر بتعميأ الفتح إاا سمعهاهم قالوا : حتى  ويكون فيسم ملحمة عظيمة عهوة
  (2)امتالء القلوب ييظا بما قالو  فيه(

 
 
 

                                                           
 95( الحجر 1)

 234ص 2( الصارم المسلول ج2)
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 كيف غابوا عن هداه                    ويح قوم خاصموه                                             
 زاد مجدا واشداه            كيف نالوا من عزيز                                              

 كيف أبصرت نداه  فاسألوا التاريخ ينبئ                                                   
 وانتهى ثم ابتداه                  مدح جميعا       بلغ ال                                       

 

فعلييى رسييلكم معاشيير المسييلمين إن اهلل تعييالى بالمرحيياد لميين سييولع أو تسييوى لييه نفسييه الوقيعيية بميين      
         0اختار  اهلل وأ في عال  من بين الخليقة ليبلغ ديهه للعالمين

مست بسهته واالقتفاء ب ثر  وتبلييغ ديهيه للعيالمين لهفيو  ولكن الواوب عليها نحن معاشر المسلمين الت       
  بر وان اهلل تعالى والخلد في المهان بموار سيد ولد عدنان 

 منازلك األولى وفيها المخيم             فحيى على جنات عدن فإنها           
 ولكننا سبي العدو فهل ترى              نعاد إلى أوطاننا ونسلم

 
ماتيسيير لييي ومعييه فييي هييذا المو ييوع ميي  محاوليية عييدم ااطاليية وإال فييالكالم فييي مثييأ هييذ  السيييرة  هييذا      

 0يطوى  بأ يهسى اانسان نفسه وهو يغو  في هذ  السيرة العطرة
وأن يوردنييا  تهن ير قهييا حبيه وحيب مين يحبيه وأال يحرمهيا شيفاعالختيام أسي ى الميولى ويأ فيي عيال  أوفيي      

 حو ه 
 

 ن جيعله خالصا لوجهه الكريمواهلل أسأل أ

 وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم مالله وصل
 

 


