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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولل و لحب وملن تلبعهم إبحسلا إىل
يوم الدين ،أما بعد:
وسهال ومرحباا إبخواين وأخوايت وأهلي وأحبايب ،وأسأل هللا –سبحان وتعاىل -الذي مجعين وإايكلم
أهال ا
ا

املباركة على طاعت أ جيمعين وإايكلم

هلذا السلاعة

جنتل ورار كرامتل ملع النبيلني والصلديشني والولهداحل والصلاحلني وحسلن أولئل

رفي اشا.
اتكلمنا ررس امبارح حوالني جزئية كيف كا النيب  -لَّى هللا عليل وسللم -حيلاول أ يرسل رسلالة لننسلانية كلهلا،
للبورية كلها كيفية التعام مع األطفال عن طريق اإلنسلانية ونشل مولاعر احللل واللدفحل ملن لبل  -للَّى هللا عليل
وسلم -إىل أحفارا ،وأوالرا ،وأوالر املسلمني.

اليلوم إبن هللا -تبللارو وتعلاىل -نكمل هلذا الرسللالة الرائعلة الل يبل هلا رسللول هللا  -للَّى هللا عليل وسللم -للعللاك كلل ،
كيف يتعام مع األطفال ،هنولوف حلشلة النهلاررة كيلف أ النليب  -للَّى هللا عليل وسللم -كلا يسلعى إلسلعارهم،
وكيف كا  -لَّى هللا علي وسلم -ال يستحيي أب ادا أ يلعل معهم أمام الصلحابة كلهلم ،وكيلف كلا  -للَّى هللا عليل

وسللم -يعللم أ ادديلة دلا أمجلر مجيل

للوب األطفلال ،فكيلف كلا النليب  -للَّى هللا عليل وسللم -يسلعى إلسلعارهم

بتشدمي اددااي دم ،هي ري حلشة النهاررة.
ولكللن بل مللا نللتكلم عللن إنسللانية النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم -تعللالوا مللع بعل

نوللوف هللذا الفيللديو السلليحل لنللاس

غابللا اإلنسللانية مللن لللو م ونرجللع نسللأل نفسللنا السللغال املتكللرر ملللانا غابللا اإلنسللانية عللن هللغالحل را اللللي هنحللاول
جنيل علي من خالل حلشة النهاررة.
تعالوا نووف الفيديو وجناوب على السغال.
عاك ال يشتدي ابحلبيل ..عاك بال إنسانية
سادوين للملرة األللف كل حلشلة ملن حلشلام اللضحممل بو لذ لليكم هلذا الصلورة الشبيحلة للعلاك اللذي يلا فيل ا ،
الفيديو اللي إنتوا شلفتوا ا
إال إ ني مللا إنتللوا شللفتوا ا

اليلااب  ،رغلم إ اليلااب و للا ألعللى ررجلة ملن ررجلام التكنولوجيلا
العربيللة راسللا علللى الاف ل وراحللا ورجعللا ،والكللالم را كللا
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بينزف ،والناس راحية جاية بتبص على الافل وهلو بينلزف وال تتحلرو مولاعرهم ،أملة و للا للتكنولوجيلا لدرجلة عاليلة
جدا ،ولكن لبياا وإنسلانياا ه َّلم و للوا إىل أسلف سلافلني ،فلني املولاعر فلني الشللوب الللي تتحلرو لافل
رايسللة عليل وبينللزف

الوللار  ،وك يتحللرو إال لللل واحللد بللم ،لللل أمل اللللي جللام

لعيف عربيلة

وخللر الفيللديو عوللا توللي

الولد.

بال إنسانية يعيش العاك ا  ،بال رمحة يعيش العاك ا  ،ولذا احنا دتلاجني إ احنلا رااالا نرجلع للنليب  -للَّى هللا عليل
وسلم -عوا نتعلم من اإلنسانية ،ونشول للدنيا كلها مشم اإلنسانية غابا ملن نملا أل مشلم إنسلانية النليب  -للَّى
هللا علي وسلم -الناس بعدوا عنها ،إل هدي النيب  -لَّى هللا علي وسلم -الناس غفلوا عن .

يوم من األايم يفرحوا ،فخدوا بنا يتيملة مسلكينة ويرموهلا

ني ما شفنا الفيديو بتا امبارح الوباب اللي حبوا
محام السباحة ومبسوطني جدا ،والبنا بت ر كدا َّدامهم ،و ا خر الوا كفايلة كلدا عليهلا نالعهلا بشلى ،سلبحا هللا
فني اإلنسانية !
رسالة النيب للدنيا كلها ..رسالة اإلنسانية والرمحة ابلص ار
النيب  -لَّى هللا علي وسلم -و ع لينا اعدة البدايلة إنسلانيت  -للَّى هللا عليل وسللم -ملع األطفلال ،فكلا -
لَّى هللا علي وسلم -يشول" :ليم منا من ك يرحم ريحم" حح األلبلاين ،لليم ملن ريننلا وال ملن طريشتنلا وال هلدينا
إ احنا نووف طف

ري

يوم من األايم بيتأك ونسيب ذا الصلورة إل األ ل إ املسللم عنلدا إنسلانية

مع األطفال.

إنسللانية النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم -مللع األطفللال خللدحم اناي

تعاملل

الللدرس اللللي فللام أر إي ل النلليب  -للَّى هللا علي ل

وسلم -كا حلريص جلدا غايلة احللرإ إنل تصل مولاعرا وحبل  ،وأحاسيسل  ،ورفحل مولاعرا لكل أطفلال املدينلة الللي
كللا بيسللتشبلهم  -للَّى هللا علي ل وسلللم -ك ل و للا بعللد الصلللوام مللرة اسللذ علللى رحوسللهم ،ومللرة اسللذ علللى
خدورهم ،ومرة يلشبلهم ،ومرة حيتضنهم ،ومرة يدعو دم.
من اإلنسانية أ تسعد أوالرو وتدخ البهجة عليهم
إنسانية النيب  -لَّى هللا علي وسلم -النهاررة مع األطفال ملن نلو جديلد ،أر إيل النليب  -للَّى هللا عليل وسللم -كلا
السلعي مهملا كلا احللال إنل يفلرح هلغالحل األوالر ،وري عللى فكلرة ملن اإلنسلانية إنل تفلرح أوالرو ،كتلري
بيسعى غايلة َّ

من األطفال بيستنوا عورة األب أو األم من ش لهم أو من عملهم علوا يالعوا جري عليهم يستشبلوهم.

ونلفاجأ إ في كتري ملن ا ابحل ابنل أو بنتل بيجلروا عليل عولا النهلاررة يعلين األب واحولهم ونلفاجلأ أب بيضلرب وللد،
أو بيز بنا ،أو ابعدي عين ،أو روحي بعيد عين ،أما النيب  -لَّى هللا علي وسلم -ك يكن هلذا هلو حالل إلنل علاش
إبنسانية  -لَّى هللا علي وسلم.-

مواهد من إنسانية النيب – لى هللا علي وسلم -مع الص ار:
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 -كا ياي السجور لئال يشاع على احلسن واحلسني لعبهما

روى شدار بن ادار –ر ي هللا عن  -بيشول :ليا نام ليلة مع النيب  -لَّى هللا عليل وسللم -فأطلال النليب  -للَّى
لالة
هللا علي وسلم -السجور جدا ،وهلذا شليحل ملا كلا النليب  -للَّى هللا عليل وسللم -يصلنع أبل ادا ملع الصلحابة
لالة النواف ل وهللو لوحللدا ،فأطللال جللدا ،للال شللدار :حللى رفعللا رأسللي
الفريضللة ،النلليب كللا بيا لول السللجور
أطمللئن علللى رسللول هللا  -للَّى هللا علي ل وسلللم -فللانا ابحلسللن أو احلسللني علللى يبهللري النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم،
فظ النيب جالم حى نزل احلسن أو نزل احلسني..
فلمللا أ للى النلليب للالت الصللحابة سللألوا اي رسللول هللا :للنعا شلليئاا ك تكللن تصللنع  ،فشللال النلليب للَّى هللا عليل وسلللم:

"ولك َّلن ابلين ارلللين "..ابلين را ارلللين ،ارللللين يعلين االذين رابلة طللع فو هللا" ،ولك َّلن ابلين ارلللين فكرهلا أ أعجلل
حى يشضي حاجت " حح األلباين.
َّ

أحم كرها إ أحم أشي احلسن وأنزل حلد ملا يتبسلو ويفلرح ويبشلى مبسلوي وسلعيد بشعدتل عللى يبهلري كلدا ،وبعلد كلدا
ملا يزهق هو هينزل ،أحم هشولكم هللا أكض ويرفع النيب  -لَّى هللا علي وسلم -رأس من السجور.
يفرح احلسن أو يف َّلرح احلسلني ،عولا األوالر يولعروا بسلعارة ،را النليب بيصللي! حلى
النيب أطال السجور لي عوا َّ

وإ كلا بيصلللي ،النليب كللا حلريص علللى سلعارة احلسللن وعللى سللعارة احلسلني ،السللعارة الللي احنللا أوالرحم لألسللف

كتللري مللن األو للام بيفتشللدوها معللاحم ،كتللري مللن األو للام أوالرحم وبناتنللا لألسللف لألسللف بيسللتنوا اللحظللة اللللي األب
واألم بيخرجوا فيها عوا حيسوا بسعارة إل األب واألم بشوا مصدر تعاسة.
 كا يسأل أاب عمري عن عصفورا لعلم أب نل يسعدايوم من األايم النيب أرار أ يلغ
طفل

دذا املعىن من معاين اإلنسانية

راخ املدينة مع طف امس أبو عمري ،أبلو عملري

ل ري كللا عنللدا عصللفور ل ري ،فكللا النلليب راالالا بيحللل يالعللل أبللو عمللري فيشول ل " :أاب عمللري مللا فع ل الن للري"

حيذ البخاري ،العصفور بتاع أخبارا إي إل النيب عارف إ أكرت حاجة تفرح الوللد العصلفور بتاعل  ،فكلا النليب
راااا بيسأل يشول ها أخبار العصفور إي
 -كا يواسي الاف احلزين حى يضحك

يوم من األايم النيب خارج من مسلجدا ومعلدي طريلق ملن طلر املدينلة ،وجلد الافل را بيعليو ببكلاحل شلديد جلدا
جدا جدا ،فالنيب  -للَّى هللا عليل وسللم -راح و علد عللى ركبتيل  -للَّى هللا عليل وسللم -و علد يشلول" :ملا أاب عملري،
ما فع الن ري " فشالوا اي رسول هللا :مام ن را ،العصفور مام ،فعوا كلدا أبلو عملري عملال يعليو ،لال أنلم –ر لي
هللا عن ل  :-فظ ل النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم -يالعب ل  ،ويضللاحك  ،واانح ل  ،فمللا ترك ل رسللول هللا  -للَّى هللا علي ل
وسلم -حى أ حك بعد ما بكى ال الم.
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هو را ابختصار معىن إنسانية دمد  -لَّى هللا علي وسلم.-
 هدية النيب ألم خالد لعلم ابألمجر اجلمي للهدية على األطفالاددية دا أمجر عظيم جدا جدا جدا

للوب أي أحلد ،إنلا نام نفسل للو حلد

يلوم ملن األايم رخل عليل

اددية ري بتفرح جلدا ،النليب  -للَّى هللا عليل وسللم -كلا يعللم أر إيل ادديلة تلغمجر

ديلة،

األطفلال ،هلو علارف إ هلذا

اددية هتبساهم جدا ،هتفرحهم جدا.
روي أ أم خالد ،أم خالد ري كانا طفلة ل رية مللا حصل معاهلا املو لف را ،بلم املو لف را فضللا فكلراا بعلد ملا
كضم وتزوجا وخلفا ،فبتحكي هذا املو ف إنسانية النيب  -لَّى هللا علي وسلم.
تشول أم خالد :أيت النيب  -لَّى هللا علي وسلم -بثيلاب فيل صيصلة سلوراحل ل رية فشلال" :ملن تلرو أ نكسلو هلذا "
نلبم اجلالبية اجلميلة ري ،نلبسها ملني مجياب مجالث أو أربع سنني أو صم سنني ابلكتري جدا ،لال :ائتلوين أبم خاللد،
الا أم خالد :فدعوين فألبسنيها النيب بيلدا ،را النليب رخلهلا عليل ولبسلها إبيلدا  -للَّى هللا عليل وسللم ،-ايخبتل اي
أم خالد ،ولبسها النيب  -لَّى هللا علي وسلم -إبيدا هذا الثياب ،و ال دا" :أبللي وأخلشلي" لحيذ البخلاري ،البسلي

و اعي واعملى ك اللي انا عوناا ،أبلي وأخلشي اي أم خالد.
مث لال النليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -بعلدما نظلر إليهلا و للال دلا :اي أم خاللد "سلنة سللنة" لحيذ البخلاري ،هلذا سللنة،
هللذا سللنة ،سللنة بلسللا احلبوللة يعللين مجيل أوي عليل  ،النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -ك يكتللف أبل ادا مللع أم خالللد إنل
يلبسها إبيدا  -لَّى هللا علي وسلم -اجلالبية ،أو إنل يلديلها ادديلة ري ،بل النليب  -للَّى هللا عليل وسللم -بريفلع ملن

معنوايهتللا ويكلمهللا ويشودللا اي أم خالللد شللكلها مجيل عليل  ،لفللة ،هتاكل منل حتللة ،أر إيل النلليب عللايش مللع األطفللال
إبنسانية.
ملانا ال نشتدي إبنسانية النيب لى هللا علي وسلم
لي مانعيش ابإلنسلانية ري ملع أوالرحم بيوتنلا ،وليل ملانعيش ابإلنسلانية ري ملع األوالر الللي بييجلوا املسلجد بلدل ملا
بنضللر م ،وبنوللتمهم وبنكوللر وشللهم ،ليل مللا نعللاملهمش للذا اإلنسللانية ني مللا النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -كللا
بيعامل هللغالحل األطفللال إبنسللانية ،ني مللا النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -كللا بيبشللى حلريص جللدا إنل يضللح معللاهم،

ويهزر معاهم..
النليب كلا حلريص إنل يشلدملهم ادللدااي ،ملش كلدا وبللم بل كللا النليب حلريص كمللا إلنل علارف أر إيل اللعلل

حيللاة

الوللار ويلعللل مللع

األطفللال مهللم ،كللا النلليب نفسل وهللو النلليب املعلللم ،الشائللد مللا كللا النلليب يسللتحيي أبل ادا إنل ينللزل
األطفال  -لَّى هللا علي وسلم ،-كا يالعبهم ،إل را شيحل إنساين ،النيب كا بيتعام مع األطفال بويحل إنساين.
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 تعام النيب مع األطفال ..اللعل معهم واحلديث إليهم بكلمام احللالنلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -كمللا يشللول يعلللى بللن مللرة :خللرج النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -نام يللوم إىل رجل مللن
األنصار رعاا إىل طعام ،فمر النيب  -لَّى هللا عليل وسللم -طريشل عللى احلسلني وهلو يلعلل أحلد الالر  ،فتشلدم
النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -أمللام النللاس ،النلليب بيعلمنللا ررس اإلنسللانية ،النلليب واحللد رعللاا للاعللام النلليب خللارج
الاريق راحيل  ،النيب  -لَّى هللا علي وسلم -خارج ومعاا الناس ،النيب  -لَّى هللا علي وسلم -وهو رايذ لشلى احلسلني
بيلعل

طريق من طر املدينة ،النيب ت َّ
شدم عللى كل النلاس والنلاس كلهلا وراا ،هلو النليب هيعمل إيل حلا ا

إعااحل الصحابة ررس

اإلنسانية مع األطفال ،الصحابة اللي كانوا بيشتلوا أوالرهم

اجلاهليلة ،ا

و لا

لوللوا إىل أعظلم

بور عاشوا إبنسانية عاشوا مع األطفال..
فتشللدم النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -وكل الصللحابة مللن وراا بريا بللوا هللو النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -هيعمل إيل
يشول يعلى بن مرة :فبسو النيب  -لَّى هللا علي وسلم -يدي  ،النيب بسو إيدي كدا وجع ال الم يشلرتب هلا هنلا ويفلر

ها هنا والنيب جيري كدا والنيب جيري كدا ني ما احنا بنشول بيحلَّق على الوللد ،بيحللق عللى احلسلني ،النليب بيجلري الني
وبيجللري مشللال واحلسللني بيفللر مللن أمامل والنلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -حا للن كللدا فللاتذ إيديل كللدا للحسللني ،للال:
يضاحك واانح حى إنا أخذا النيب  -لَّى هللا علي وسلم -أخذا واحتضن ورعا ل خبري.

إ للا سللاعة ،ررس

اإلنسللانية مللع األطفللال ،النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم -عللارف كللويم جللدا أكللرت حاجللة بتج لذب

لللوب األطفللال هللي مسللألة احلللل ،مسللألة اللعللل ،فللالنيب أعاللى األطفللال احلللاجتني :كللا بيلعللل معللاهم ،وخيللتم اللعللل
ذا املرحلة أو هذا الكلمام من كلمام احلل علوا النيب إنسا  ،النيب ا إنسا  -لَّى هللا علي وسلم.-
 كا النيب يالعل نينل بنا أم سلمةمللش كللدا وبللم يشللول أنللم :كللا النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم -يالعللل نينللل بنللا أم سلللمة را أ للبحا املسللألة
وا للحة وموللهورة عنللد النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم ،-كللا يالعللل نينللل بنللا أم سلللمة ،ري مللش بنت ل  ،ري مللش
حفيدت ل  ،ري بنللا أم سلللمة –ر للي هللا عنهللا ،-كللا النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم -يالعبهللا وينللاري عليهللا اانحهللا
ويشول :اي نوينل ،اي نوينل ،بيضح مع األوالر وبيالعل األطفال ويالعبهم واانحهم.
 كا النيب يالعل احلسني ويدلع ل لسانيشللول أبللو هريللرة –ر للي هللا عنل  -هللذا احلللديث – بل الفيللديو بتاعنللا التابيللق العملللي بتللا كل يللوم دللتم ابحلللديث
اجلمي را ،-وأبلو هريلرة ا بينشل لينلا حلال النليب  -للَّى هللا عليل وسللم -حلال النليب اإلنسلا  ،يشلول أبلو هريلرة –
ر ي هللا عن  :-كا النيب  -لَّى هللا علي وسلم -يدلع لسلان  ،بياللع لسلان  ،للحسلني فلانا رأى احلسلني محلرة لسلا
النلليب  -للَّى هللا علي ل وسلللم -أسللر إلي ل  ،النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -كللا بيعم ل كللدا بيالللع لسللان اللني ومشللال
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موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

وحيللرو اللسللا  ،واحلسللني اعللد علللى رجل النلليب  -للَّى هللا عليل وسلللم -عللارف أر إيل اللعللل مللع األوالر النم يكللو
مهم ،فكا النيب  -للَّى هللا عليل وسللم -يلدلع لسلان  ،ياللع لسلان ويبلدأ حيلرو اللسلا  ،فاحلسلني أول ملا يولوف را
يالع عايز اس لسا النيب  -لَّى هللا علي وسلم -فيضاحك واانح .

رعوحم نشتدي ابحلبيل لى هللا علي وسلم
إن رسول هللا الذي عاش بني األطفال كانسا  ،فأحبوا ك احلل ،و لحوا ملن أجلل كل التضلحية ،ليل إل لم بل أ
إنساحم.
جيدوا في نبياا وجدوا في
ا

ورا يعين حا الو ا بشى إ احنا لول الرسلول  -للَّى هللا عليل وسللم -إىل لدوة لنلا ،علايزين النليب ابلنسلبالنا لدوة
علوا نعيش مع أوالرحم كانسا .
تعللالوا مللع بعل

نوللوف األجيللال اجلميلللة اجلديللدة ،اللللي طالعللة االلذم النلليب للدوة ،اي تللرى هتتعامل اناي مللع أطفالنللا

نووف الفيديو وأشوفكم إ شاحل هللا احللشة اجلاية.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنور على النا

سم تفريغ الدروس

منتدايم الاريق إىل هللا وتفضلوا هنا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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