بسم هللا الرحمن الرحيم
قصة غار ثور
أيها اإلخوة الكرام ،مع موضوع جديد من موضوعات فقه السيرة النبوية،
الهدف من القصة القرآنية:
قد ذكرت لكم من قبل أن القصة اعتمدها القرآن الكريم كأسلوب في توضيح الحقائق،
فقال تعالى:
صصِ ِه ْم ِع ْب َرةٌ ِِلُولِي ْاِلَ ْل َبا ِ
ب
لَ َقدْ َكانَ فِي َق َ
( سورة يوسف اآلية) 111 :

أي أن القصة إطار تعبيري له تأثير بليغ ،فالقصة فيها حوادث ،وفيها شخصيات ،فيها حوار ،فيها تحليلل ،قلد
نفهم من القصة أضعاف ملا نفهلم ملن الكللم المباشلر ،للذل كملا أنهلا أداة تعبيريلة عاليلة جلداة ملاثرة جلداة فينبغلي أن
يعتمدها اآلباء ،والمعلمون والمرشدون ،والدعاة ،كذل قد تكون القصلة أخطلر أداة لتلدمير المجتملع ،هلي سللذ ذو
حدين ،فحينما تصور القصة الرذيلة على نحو نعجب بها فإن مجتمعا ة بأكملله قلد يلدمر بسلبب هلذا اإلطلار التعبيلري،
لكن حينما نقرأ قصة سيد األنبياء ،وسيد المرسلين ،وحبيب رب العالمين ،حينما نقرأ قصة القمم نسمو إليهم،
لذل يبين هللا للنبي عليه الصلة والسلم أنه يثبت قلب يا محمد بسماع قصة نبي دون :
س ِل َما ُن َث ِّب ُ
ت ِب ِه فُ َؤا َد َك
َو ُك ّلا َنقُص َعلَ ْي َك مِنْ أَ ْن َب ِ
اء الر ُ
(سورة هود اآلية) 121 :

إذاة :إذا كان قلب سيد الخلق ،وحبيب الحق يزداد ثبوتا ة بسماع قصة نبي دونه فلئن يزداد إيماننا ،ويزداد قربنلا
من هللا ،وفهمنا لهذا الدين بسماع قصة سيد المرسلين.
ة
حقيقلة،
ملحظة ثانية أضعها بين يدي إخوتنا الكرام ،وهي أنا القصة حقيقة مع البرهان عليها ،أنها حدث وقلع
وقد أكدت بوقوعها ،لذل هنا تجاذبات بين من يقول :هذه مثالية ال جدوى منها ،وهذه واقعية حقيقية ،جاء اإلسللم
بمثاليلة الواقعيللة ،أو بواقعيللة مثاليللة ،المثاليللة تلتهم بأنهللا حالمللة ،والواقعيللة تللتهم بأنهلا مقيتللة ،أمللا أن يللأتي ديللن عظلليم
فيجعل من الواقع مثاليا ة ،ويجعل من المثالية واقعا ة فهذا الذي حصل.
لو قرأتم سيرة النبي عليه الصلة والسلم ـ ونحن نقرأها ـ لوجدتم أن هذا اإلنسان بشر ،لوال أنله تجلري عليله
كل خصلائ

البشلر لملا كلان سليد البشلر ،ونحلن اآلن ملع إنسلان يعليم معنلا ،يتحملل الضلغوط نفسلها ،والمغريلات

نفسها ،والعقبلات نفسلها ،والصلوارف نفسلها ،وينجلو بدينله وإيمانله ،هلذا إنسلان بطلل ،لكلن تلزداد قيملة بطولتله بأنله
يعيم معنا ،ويتحمل الظروف نفسها ،والمغريات نفسها ،لذل القصة دائما ة ماثرة جداة.
أحيانا ة قد تلقي على ابن نصائح كثيرة جداة في االستقامة ،فإذا وصلل إللى سلمعه قصلة إنسلان للم يسلتقم فلدمر،
فهذه القصة أبلغ من ألف محاضرة ،لذل أنا أهيب باآلباء وبالمعلمين والدعاة إلى هللا والمرشلدين أن يعتملدوا القصلة
في توجيههم.
ركب مرة معي إنسان في المركبة ،وال يجمعني معه شيء ،طللب أن أوصلله إللى مكلان قلرب بيتلي ،قللت لله:
تفضل ،أريد أن أعظه موعظة بليغة بشكل غير مباشر ،ذكرت له هذه القصة ،قلت له :هنا إنسان له أرض شلمالي
جدة ،وهذا اإلنسان لعله من البدو ،لما توسعت جدة كثيلراة ،وامتلدت طلوالة وعرضلا ة اقتلرب البنلاء ملن أرضله ،فنلزل
إلى مكاتب عقارية ليبيلع أرضله متوهملا ة أن سلعرها ارتفلع كثيلراة ،المكتلب اللذي اشلترى منله األرض اشلتراها بربلع
ثمنها ،كان محتاالة كبيراة ،هو صدق ،وباعها بهذا الثمن البخس ،وأنشئ بناء على هذه األرض من  21طابقا ة ،واللذين
اشتروا هذه األرض شركاء ثلثة ،األول وقع من سطح البناء فنزل ميتا ة ،والثاني دهسته سيارة ،انتبله الثاللث ،فبحلث
عن صاحب األرض ستة أشهر حتى عثر عليه ،وأعطاه أمثال القيمة التي دفعها ،فقال له هذا البدوي باللغلة البدويلة:
ترى أنت لحقت حال  ،هذه قصة.
إن هللا بالمرصاد ،فإن لم تستجب فهنا تدمير.
أنا أقول لكم :القصة لها تأثير جداة فاعتمدوها فلي توجيله أطفلالكم ،واعتملدوها فلي توجيله شلبابكم ،ولعلل قصلة
واحدة أبلغ من مئة محاضرة،
وهللا عز وجل يقول:
صصِ ِه ْم ِع ْب َرةٌ ِِلُولِي ْاِلَ ْل َبا ِ
ب
لَ َقدْ َكانَ فِي َق َ
قصة النبي صلى هللا عليه وسلم في غار ثور:
حينما تقرأ أن النبي عليه الصلة والسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحلق دخلل إللى غلار ثلور ،ومعله الصلديق،
وقد أخذ بكل األسباب من دون استثناء ،لم يدع ثغر ةة إال سدها ،لم يدع احتملاال إال وغطلاه ،للم يلدع سلببا ة إال أخلذ بله،
وقد علمنا درسا ة ال ينسلى فلي أخلذ األسلباب ،ويكلاد المسللمون اليلوم يلدفعون ثمنلا ة باهظلا ة ألنهلم للم يأخلذوا باألسلباب،
والحقيقة أنه ينبغي أن تأخذ باألسباب وكأنها كل شيء ،وأن تتوكل على هللا وكأنها ليست بشيء ،ومن السهل جداة أن
تأخذ باألسباب ،وأن تعتمد عليها ،ومن السلهل جلداة أن تتواكلل عللى هللا زاعملا ة أنل متوكلل ،ولليس هلذا هلو التوكلل،
لكن البطولة أن تأخذ باألسباب وكأنها كل شيء ،ثم تتوكل على هللا وكأنها ليست بشيء ،فالنبي صلى هللا عليله وسللم
أخذ باألسباب:

 .2فقد اختار خبيرة ا للطريق،
 .1وذهب مساحلة على عكس توقع الخصوم،
 .3وقبع في الغار أياما ة ثلثة،
 .4وهيأ من يأتيه باألخبار،
 .5ومن يأتيه بالطعام والشراب،
 .6ومن يمحو اآلثار،
ومع ذل وصلوا إليه.
أيها اإلخوة ،المعنى الدقيق من وصول المطلاردين إليله يكملن فلي أن النبلي عليله الصللة والسللم للو أنله أخلذ
باألسباب ،واعتمد عليها النهلارت قلواه حينملا عثلر عليله المطلاردون ،ولكنله أخلذ بالسلباب تعبلداة

علز وجلل ،فلملا

وصلوا إليه قال:
َيا أَبا َب ْك ٍر َما َظ ّن َك ِبا ْث َن ْي ِن هللا َثالِ ُث ُه َما
[ ُم َّت َفقٌ َعلَ ْيه ]

إذاة أنت مكلف أن تأخذ باألسباب ،وأن تتوكل على رب األرباب.
الرواية هنا :ومكث النبي صلى هللا عليه وسلم في الغار ثلث ليال تمكن المشلركون خللهلا ملن اقتفلاء آثلارهم
إلى الغار ،وقد بكى الصديق.
إخوانن لا الكللرام ،أقللول هللذا كثيللراة :عنللدنا مسللاجد ضللخمة جللداة ،عنللدنا كتللب ومالفللات وجامعللات ومللاتمرات،
ومهرجانات ،عندنا كل شيء ،لكلن ينقصلنا الحلب ،لكلن المسللمين فلي األعلم األغللب ال يحلب بعضلهم بعضلا ة ،وهلذا
سبب ضعفهم ،وهذا سبب فرقتهم.
فلذل الصديق بكى ،وأنت هل ل والء إلنسان؟ هل من إنسان تقدم كل ملا تسلتطيع لعلل اإلسللم يقلوى بكملا؟
هل بينكما تعاون وتعلاطف ورسلالة وجدانيلة؟ لكلن اللنمط السلائد أن كلل إنسلان يشلك فيله ،وكلل إنسلان يفسلر عملله
تفسللير سللي ةئا ،وكللل إنسللان تضللعف الثقللة بلله ،وكللل إنسللان يفتللرى عليلله ،لللذل مللن علمللات آخللر الزمللان أنلله يكللذب
الصادق ،ويصدق الكاذب ،يخون األمين ،وياتمن الخائن ،ال داعلي إذا ذهلب إنسلان إللى بللد الغلرب ليبلين للطلرف
اآلخللر حقيقللة النبللي عليلله الصلللة والسلللم ،تقللوم عليلله الللدنيا وال تقعللد ،مللا فعللل؟ هللو مجتهللد ،والمجتهللد بللين األجللر
واألجرين ،نحن مشكلتنا أنه ال يحب بعضنا بعضا ة ،وإن بأسنا بيننلا ،وهلذا كللم مختصلر مفيلد :هلذا اإلسللم تلوقيفي
مللن عنللد هللا عللز وجللل ،ومعنللى تللوقيفي أنلله ال يللزاد عليلله وال يحللذف منلله ،فالزيللادة عليلله تعنللي اتهاملله بالنقصللان،
والحللذف منلله تعنللي اتهاملله بالزيللادة ،اآلن إن أضللفنا عليلله أصللبحنا شلليعا ة وأحزابللا ة وفرقللا ة ،وتخاصللمنا ،وتجادلنللا،
وتقاتلنا ،وصار باسنا بيننا ،وإن حذفنا منه ضعفنا وأصبحنا في ماخرة األمم ،فهذا الدين ال يضلاف عليله وال يحلذف

منه ،وكل ما يقال عن التجديد في الدين ،وهي كلمة رائجة جداة اليوم ،لماذا هي رائجلة؟ ألنله ملا يعقلد ملن ملاتمرات
لتجديد الخطاب الديني هدفها إلغاء الخطاب الديني ،أو هدفها االلتفاف على الخطاب اللديني ،وتفريغله ملن مضلمونه،
ليغدو شكليات وقضايا ال يعنى بها أكثر المجتمع ،لذل احفظوا هذه الكلمة :التجديد ال يعني إال شيئا ة واحداة ،أن ننلزع
عن الدين كل ما علق به مما ليس منه ،أصل الدين من عند هللا ،كماله مطلق توقيفي ،كامل نوعا ة تلام علدداة ،فالتجديلد
يعني أن تنزع عن الدين كل خرافة ،وكل دجل ،وكل بدعة ليست منه ،هذا التجديد.
عندنا في دمشق بناء منطقة الحجلاز ،قبلل سلنوات جلدد ،ضلرب بالرملل ،و أزيللت الطبقلة السلوداء المتراكملة
عليلله مللن عشللرات السللنين ،فعللاد للحجللر نصللاعته وجماللله ،هللذا التجديللد ،ال أن تضلليف غرفللة؟ هللذا ممنللوع ،ال أن
تضيف طاب ةقا؟ هذا ممنوع ،تحذف غرفة؟ وهذا ممنوع أيضا.
الدين توقيفي ،وتجديده يعني أن أنزع عنه كل ما علق به مما ليس منه.
صدّيق في غار الثور:
حقائق مستنبطة من بكاء ال ِّ
إن الصديق بكى ،وأريد أن أستنبط بعض الحقائق.
ل أخ في هللا تحبه جداة؟ ل أخ في هللا تعينه كثيراة؟ يالم ما يالمه؟ يفرح ما يفرحه ،دققوا :علمة المنلافق
أنه يفرذ بمصائب المامنين ،وعلمة المنافق أنه يتألم لخير أصاب المامنين ،الدليل:
قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
س ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا ِب َها
س ْؤ ُه ْم َوإِنْ ُتصِ ْب ُك ْم َ
س َن ٌة َت ُ
س ْس ُك ْم َح َ
إِنْ َت ْم َ
( سورة آل عمران اآلية) 121:

لمجرد أن تفرذ بمصيبة ألمت بالمامنين فأنت في خندق النفاق ،ولمجرد أن تتألم لخير أصاب الملامنين فأنلت
أيضا ة في خندق النفاق ،وهذا مقياس دقيق تمتحن به نفس .
إخوانا الكرام ،وهللا الذي ال إله إال هو ال تكون مامنا ة حقا ة إال إذا فرحت لخير أصاب أخا كما لو أنله أصلاب
أنت ،وتتألم لمصيبة حلت بأخي كأنها حلت ب  ،هذا هو الدين.
لقد بكى الصديق خوفا ة على سلمة النبي صلى هللا عليه وسلم ،النبي الكريم قال عن الصديق:
ما ساءني قط فاعرفوا له ذلك
قال عن الصديق:
ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر
لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح
[ أخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر ؛ ورواه البيهقي ]

وقد بكى الصديق خوفا ة على سلمة النبي صلى هللا عليه وسلم ،وهو يرى أقدامهم عند فم الغار،
وقال :يا نبي هللا ،لو أن أحدهم طأطأ بصره لرآنا،
فقال له النبي عليه الصلة والسلم:
َيا أَبا َب ْك ٍرَ ،ما َظ ّن َك ِبا ْث َن ْي ِن هللا َثالِ ُث ُه َما؟
احفظوا هذه الكلمة :إذا كان هللا مع فمن علي ؟ يخدم عدو  ،وإذا كان هللا علي فمن معل ؟ يتطلاول عليل
ابن  ،إذا كان هللا مع يخدم عدو  ،وإذا تخلى عن يتطاول علي أقرب الناس إلي .
وفي رواية قد ذكرتها لكم من قبل
أن أبا بكر رضي هللا عنه وقعت عيناه على بعض الكفار فقال للنبي صلى هللا عليه وسلم:
لقد رأونا،
فقال عليه الصلة والسلم :يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى:
َو َت َرا ُه ْم َي ْن ُظ ُرونَ إِلَ ْي َك َو ُه ْم َل ُي ْبصِ ُرونَ
( سورة اِلعراف )

س َّير أم مخ َّير؟
هل اإلنسان م َ
إخواننا الكرام ،هنا موضلوع دقيلق جلداة يحيلر بعلض الملامنين ،الموضلوع ينطللق ملن قلول النبلي صللى هللا
عليه وسلم:
ف يشاء
صابِ ِع هللا ُي َقلّ ُب َها َك ْي َ
ص ُب َع ْي ِن مِنْ أَ َ
وب َب ْينَ أَ ْ
إِنّ القُل ُ َ
وعائِ َ
ش َة وأبي ذر]
سلَ َم َة وعبد هللا َ
بن سِ ْم َعانَ وأ ُ ّم َ
اس ِ
[ رواه أبو عيسى عن ال ّن ّو ِ

اإلنسان مسير؟ ال هو مخير ،معنى الحديث :أن إذا واجهت عدواة فلل تخلف منله ،هلو بيلد هللا ،إذا أراد هللا أن
ينصر عليه ألقى هيبت في قلبه ،وإذا أراد هللا أن يادب به نزع هيبت من قلبه ،قلبه بيد هللا.
كن مع هللا تر هللا مـــعك***و اتـرك الكل وحاذر طمعك
و إذا أعطـاك من يمنــعه***ثم من يعطي إذا مـا منـعك
كيف ما شاء فكن في يــده***لك إن فرق أو إن جمــعك
في الورى إن شاء فظا ا ذقته***وإذا شاء عليهم رفــــعك
أنللت حينمللا تعلللم أن كللل مللن حول ل  ،وكللل مللن هللم دون ل  ،وكللل مللن هللم فوق ل  ،وأن كللل قللوى األرض ،وأن
أصحاب األسلحة الفتاكة بيد هللا عز وجل ،وما كان هللا ليسلم إلى غيره ،ثم يأمر أن تعبده،
يقول هللا عز وجل:

اع ُبدْ هُ َو َت َو َّكلْ َعلَ ْي ِه
َوإِلَ ْي ِه ُي ْر َج ُع ْاِلَ ْم ُر ُكل ُه َف ْ
( سورة هود اآلية)121 :

وما أمر أن تعبده إال بعد أن طمأن أن األمر كلله عائلد إليله ،هلذه الثقلة ترفلع معنوياتنلا ،ألن المسللمين بفهلم
قاصر لألحداث التي ألمت بهم حصلوا حالة تشبه اإلحباط،
قال هللا عز وجل:
َو َل َت ِه ُنوا َو َل َت ْح َز ُنوا َوأَ ْن ُت ُم ْاِلَ ْعلَ ْونَ
( سورة آل عمران)

لكن بشرط:
إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنِينَ
( سورة آل عمران)

وقال هللا عز وجل:
ش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إِي َمانا ا َو َقالُوا َح ْس ُب َنا َّ
اخ َ
اس َقدْ َج َم ُعوا لَ ُك ْم َف ْ
هللا ُ َون ِْع َم ا ْل َوكِيل ُ *
اس إِنَّ ال َّن َ
الَّذِينَ َقال َ لَ ُه ُم ال َّن ُ
هللا َو َّ
يم
ض َوانَ َّ ِ
َفا ْن َقلَ ُبوا ِبن ِْع َم ٍة مِنَ َّ ِ
هللا ُ ُذو َف ْ
سو ٌء َوا َّت َب ُعوا ِر ْ
س ْس ُه ْم ُ
ض ٍل لَ ْم َي ْم َ
هللا َو َف ْ
ض ٍل َعظِ ٍ
( سورة آل عمران)

يصف هللا جل جلله هذا الحدث في الغار بقوله:
هللا َم َع َنا
ار إِ ْذ َيقُول ُ لِ َ
صاح ِِب ِه َل َت ْح َزنْ إِنَّ َّ َ
َثان َِي ا ْث َن ْي ِن إِ ْذ ُه َما فِي ا ْل َغ ِ
(سورة التوبة اآلية) 01 :

أنواع معية هللا:
بالمناسبة أيها اإلخوة ،أريد أن أبين لكم أن معية هللا معيتان ،معية عامة ومعية خاصة.
 .1المعية العامة:
أي هللا جل جلله مع كل الخلق بعلمه ،مع الكافر ،مع الملحد مع القاتل ،بعلمه.
َوه َُو َم َع ُك ْم أَ ْينَ َما ُك ْن ُت ْم
( سورة الحديد اآلية) 0:

هذه معية عامة يشتر بها كل الخلق،

 .2المعية الخاصة:
لكن هللا حينما يقول:
هللا َم َع ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
َوأَنَّ َّ َ
(سورة اِلنفال )

صا ِدقِينَ
َم َع ال َّ
(سورة التوبة )

هذه معيلة خاصلة ،تعنلي معيلة التوفيلق ،معيلة التأييلد ،معيلة الحفلظ ،معيلة النصلر للذل إذا كلان هللا معل فملن
علي ؟ المعية الخاصة لها ثمن ،المعية العامة بل ثمن ،ألن هللا مع كل مخلوق ،أما الخاصة:
َو َقال َ َّ
ص َل َة َوآَ َت ْي ُت ُم َّ
سنا ا
هللا َق ْرضا ا َح َ
سلِي َو َع َّز ْر ُت ُمو ُه ْم َوأَ ْق َر ْ
الز َكا َة َوآَ َم ْن ُت ْم بِ ُر ُ
هللا ُ إِ ِّني َم َع ُك ْم لَئِنْ أَ َق ْم ُت ُم ال َّ
ض ُت ُم َّ َ
( سورة المائدة اآلية ) 12

هذا ثمن المعية ،وهنا ظروف القلق والخلوف والضلغوط والتهديلدات والمشلكلت ال يعلمهلا إال هللا نحلن فلي
أمس الحاجة إلى أن نكون في معية هللا عز وجل.
وقد أن أخفقت قريم في العثور عليهما ،فأعلنت حينها عن مكافأة لمن يقتلهما أو يأسرهما.
الحكمة من وجود مؤمن وكافر:
إخواننلا الكللرام ،مللرة ذكللرت وأعيللد ،وأكللرر :كللان مللن الممكللن أن يكللون الكفللار فللي كوكللب ،والمامنللون فللي
كوكب ،ال حروب ،وال نفاق ،وال كفر ،وال بدر ،وال أحد ،وال الخندق ،وال اجتياذ ،وال احتلل ،المامنون في كرة،
والكفار في كرة ،أو كلان ملن الممكلن أن يكلون المامنلون فلي قلارة ،والكفلار فلي قلارة ،وكلان ملن الممكلن أن يكلون
المامنون في حقبة من ألف إلى ألف وخمسمئة ،فقط ،الخمسمئة إللى األلفلين فيهلا مامنلون ،ولكلن هللا شلاءت حكمتله
أن يكون المامنون مع غير المامنين في أماكن واحدة ،إذاة هنا معركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية ،أقول
هذه العبارة الحديثة :المامن الصادق يحترم قرار هللا عز وجلل ،لقلد أراد هللا أن يجمعنلا ،وأراد هللا أن تكلون معركلة
بيننللا ،هللي معركللة الحللق والباطللل ،ألن اإليمللان ال يقللوى إال بالتحللدي ،وألن المللامنين ال يسللتحقون الجنللة إال بالبللذل
والتضحية ،وقلد سلمح هللا لنلا أن نضلحي ملن أجلل جنلة عرضلها السلماوات واألرض ،وألن الكفلار عبلاد هللا ،لعلهلم
يهتدون مع المامنين ،فيجب أن تحترم قرار هللا عز وجل ،ومعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية.

ترصد وتتبع الكفار آلثار النبي صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر
يقول أبو بكر رضي هللا عنه أُخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا،

يعني شرعوا بالتعبير الحديث بالحاسة السادسة ،مراقبلة شلديدة ،فانطلقلا لليلة ،وقلد تحلدث أبلو بكلر علن بدايلة
رحلة الهجرة فقال:
أسرينا ليلتنا كلها ،حتى قام قائم الظهيرة ،وخل الطريق فل يمر أحد ،حتى ُرفعت لنا صخرة طويلة لها ظلل،
لن تأتي عليه الشمس بعد ،فنزلنا عندها ،فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ا ينام فيله النبلي صللى هللا عليله وسللم
في ظلها،
وجد صخرة كبيرة لها ظل ،فمهد مكا ةنا لينام النبي عليه الصلة والسلم،
ثم بسطت عليه فروة ،ثم قلت :ن ّم يا رسول هللا ،وأنا أنفض ما حولك ،فنام،
هذا هو الحب ،وهذا أول ما وقع للنبي صلى هللا عليه وسلم في طريق الهجرة،
راع مقبل إلى الصخرة يريد منها شيئا ا مثل الذي أرادوا ،أن ينام فلي ظلهلا ،وعلرف
وذكر أبو بكر خبر قدوم ٍ
أبو بكر منه أنه رجل من أهل مكة  ،ورضي أن يحلب لهم من شاة له ،وطلب منه أبلو يكلر أن ينظلف لهلم الضلرع
قبللل الحلللب مللن أجللل النبللي الكللريم ،وكللره أن يللوقظ النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم ليشللرب ،فللانتظره حتللى اسللتيقظ،
فشرب ،ثم أمر بالرحيل.
إن هذه خدمة صادقة ،خدمة محب،
وكان عليه الصلة والسلم يردف أبا بكر معه على راحلته ،وكلان إذا سلأل أحلد أبلا بكلر علن رسلول هللا :ملن
هذا؟ يقول :هذا رجل يهديني السبيل ،وهذه تورية،
إذاة هو رجل يهديه السبيل ،على سبيل التورية ،ففهم السلائل أنله يدلله عللى الطريلق ،وأراد الصلديق أنله رجلل
يهديه السبيل إلى هللا ،لذل ورد في بعض األحاديث:
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب
[ أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن عن عمران بن حصين ]

هللو مللا كللذب ،لكللن ورى ،وإذا اسللتخدم للغللم يسللمى فللي الفقلله تدليسللا وهللو مللذموم ،أن تللوهم السللامع بشلليء،
وتقصد شيئا آخر.
قال له :هو رجل يهديني السبيل ،فيحسبه السلائل دلليلة لطريقله ،وهلو يكنلي علن السلبيل بسلبيل الخيلر والهلدى
والصلذ.
اآلن الذي بقي علينا ،والحقيقة أن هذه القصة قصة سراقة ترفع معنوياتنا جميعا ة ،ألن سراقة طمع بمئتي ناقلة،
وأراد قتل النبي عليه الصلة والسلم ،لكنه شعر أن هذا اإلنسان ممنوع منه ،قال له:
يا سراقة ،كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟

إن مثل هذا مثل رجل ملحق ،وعليه مذكرة بحث ،ومتهم بأنه ملن منظملة إرهابيلة ،وللو اعتقلل لقتلل ،قلال لله
أحدهم :كيف ب إذا سكنت البيت األبيض؟ هذا كلم غير معقول إطلقا ة.
يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟
ثم لبس سواري كسرى حقيقة في عهد سيدنا عمر لما فتحت بلد فارس.
لما ل نقرأ السيرة النبويه قراءه مرتبطه بواقعنا؟
إخواننللا الكللرام ،فللي لقللاء قللادم إن شللاء هللا نتللابع فقللرات السلليرة النبويللة ،ولكللن أتمنللى عللليكم أن تنقلللب هللذه
االستنباطات ،وتل الدروس والعبر من سيرة النبي عليه الصلة والسلم إلى منهج لنا.
مرة ثانية :السنة النبوية هي أقواله ،وهي أفعالله ،وهلي إقلراره ،وهلي صلفاته  ،وأبللغ شليء فلي السلنة أفعالله،
ألنهللا حديللة االسللتنباط ،حديللة ال تحتمللل التأويللل ،لكللن الكلللم يحتمللل التأويللل ،أمللا السلللو فلل يحتمللل التأويللل ،فهللي
أصدق في التعبير عن فهمه للقرآن الكريم من فقرات سنته األخرى ،والسيرة قصة مشوقة،
نحن في حاجلة أن نقلرأ السليرة قلراءة جديلدة ،قلراءة مرتبطلة بواقعنلا ،مرتبطلة بحاجاتنلا ،مرتبطلة بمشلكلتنا،
مرتبطة بطموحاتنا ،مرتبطة بآمالنا فالسيرة النبوية منهج ،وكنت أقول دائما ة:
لو لم يكن في اإلسلم كتاب وسنة لكانت سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وحدها كتابا ا وسنة
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