بسم هللا الرحمن الرحيم
لقطات من حياة النبي الكريم
لقطات من حياة النبي الكريم :
أخواننا الكرام  ،النبي الكريم له مواقف تحير العقول ،األنصاار بعاغ وا ون حنايج ،و اغوا نفاه أن ا م
ت اه النبي الكريم ،مج ق مته لفغنائم ،اآلج ا معوا هذه الفقطة مج حياته :مع األنصار وقال :مقالاة بفغتناي نانكم،
اءه عغ بج نباغن ،قال:
يا ر ول هللا ،إج قومي و غوا نفيك في أن

م  -هم ح نوا في تو يع هذا ال يء-

قال:
أين أنت منهم يا سعد؟
قال:
ما أنا إال مج قومي،
قال:
اجمع لي قومك،
ف مع م،
قال:
علي في أنفسكم ،من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ً
يا معشر األنصار مقالة بلغتني عنكم ،وجدة وجدتموها ّ
ليسلموا ،ووكلتكم إلى إسالمكم.
يا معشر األنصار ،أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ،وترجعون أنتم برسول هللا إلى رحالكم؟
أما الشيء الثاني فع يب :يا معشر األنصار ،أما إنكام لاو شائتم لقفاتم صففصاغقتم وصاغقتم -،لاو قفاتم هاذا
الكالم فالكالم صح ،وأنتم صاغقوج -أتيتنا مكذبا ً فصغقناك ،وطريغاً فآويناك ،ونائالً فأونيناك ،أو اغتم فاي أن اكم
يا معشر األنصار في لعانة مج الغنيا تأل ت ب ا قوما ً لي فموا ،ووكفتكم إله إ المكم ،فبكاوا حتاه أخوافوا لحااهم،
وقالوا :روينا بر ول هللا ق ماً ،وح ما ً.
هذه مج حنكته ،مج يا ته ،مج رحمته ،مج وفائه ،لو أنك كف ات بطباع هاذه القصاة ماج ايرته ،ف اذا
موقف النبي نفيه الصالن وال الم.
حينما فتح مكة المكرمة ،غناه اغت ا ليبيت ننغهم،

قال:
انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة
ونام إله انب قبرها ليعفم العالم كفه أج هذه المرأن التي في القبر شريكته فاي النصار ،بال ركا لاواء النصار أماام
قبرها.
أحيانا ً تويق األمور ويقترب الناس مج اليأس ،ولنتعفم مج ت اؤل النبي الكريم ،في أثنااء ال ارن تبعاه
راقة ،ليأخذه ،أو ليقتفه ،ويأخذ مئة ناقة ،مئة ناقة لمج يأتي به حيا ً أو ميتا ً.
صغقوا أي ا األخون ،نقرأ هذه ال قرن ماج ال ايرن شايء ال يصاغق ،النباي الكاريم م اغور غماه ،مالحاق،
وال ائ ن مئة ناقة لمج يأتي به حيا ً أو ميتاً ،يقول له النبي الكريم:
يا سراقة ،ما قولك إذا لبست سواري كسرى؟
واري ك رى! مفك ال رس ،الغولة األوله في العالم ،أقوى غولة في العالم ،والذي حصل أنه اءت كنو ك ارى
في ن غ نمر ،وقال:
أيج راقة؟
و اء راقة وألب ه واري ك رى ،وقال بعو م:
أُنيرابي مج بني مغلج يفبس واري ك رى؟!.
ت ااؤل ،هللا نا و ال ال يتخفاه نناا ميعااً ،الت ااؤل ا ء ماج ا يمااج ،لماا خار إلاه الطاائف ،وفااي
الطائف كذبه أهف ا ،و خروا منه ،بل أوروا صبيان م ليوربوه ،ووربوه و ال الغم ماج قغمياه الشاري تيج ،ااءه
مفك ال بال ،قال:
يا محمغ ،أمرني ربي أج أكوج طوع إراغتك ،لو شئت ألطبقت نفي م األخشبيج
فقال:
ال يا أخي ،اللهم اه ِد قومي فإنهم ال يعلمون ،لعل هللا يخرج من أصالبهم من يوحده.
هذا الكمال ،كمال النبون.
أي ا األخون الكرام ،حينما ناغ مج الطائف ولم يؤمج به قومه ،بل اخروا مناه ،بال كاذبوه ،بال أواروا
صبيان م بوربه ،اآلج أله مرافقه يغنا يغ ،قال :يا ر ول هللا أتعوغ إله مكة وقغ أخر وك؟.
إذا واقت بنا األمور في حياتنا الغنيا ال يرن من ج لنا.
فقال هذه المقولة الرائعة ،قال:
"إن هللا ناصر نبيه".
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