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ومن  وصحبه   اهلل، وعذ آله   عذ رسول   والسالم   ، والصالة  هلل احلؿد  

 :وآه، أما بعد

ذم أمِس احلاجة إىل التعرف عذ عظامء التاريخ الذين  القوم   ة  البرشي   فننَ 

 .أجل اخلدمات، وأروع إعامل وإخالققدموا لؾعامل 

وٓ شك أن أعظم همٓء عذ اإلصالق هم أكبقاء اهلل ورسؾه الذين 

.. اصطػاهم اهلل تعاىل وكؾػفم برسآته، وعذ رأسفم أولو العزم من الرسل

 .كوح وإبراهقم وموسى وعقسى وحمؿد عؾقفم الصالة والسالم

ب العامل برسول اهلل حمؿد وإكـا كحن ادسؾؿني مطالبون بتعريف شعو

ا ذم تصحقح مسارها ، ا كبرً ، وما قدمه من خر لؾبرشية أسفم إسفامً ( )

عذ وكؼؾفا إىل الطريق الؼويم والػطرة ادستؼقؿة، وإحداث تغقر شامل 

جتامعي، أكده العديد من كبار آسقاد والقتصايي وآديـي وادستوى ال

 .الؽتاب وادمرخني الغربقني

هو التعريف به من خالل  أفضل وسقؾة لؾتعريف بـبقـا حمؿد  وإن

أقواله وأفعاله ومواقػه ، وما أحدثته من آثار ذم العامل كؾه فتؾك هي ذم 

 .«فمن ثامرهم تعرفوهنم»احلؼقؼة سرته وشخصقته ويعوته 

                                                 

ا ذم هذا العرص الذي شوه فقه بعض ادسؾؿني صورة اإلسالم بظؾؿفم واعتداءاهتم عذ وخصوًص ( 1)

 .إكػس وإموال باإلرهاب والتػجر وآختطاف باسم الدين ، واإلسالم من ذلك براء



 حمند رسول اهلل 

 

 

بعض ؛ حقث عؿدت إىل مجع ( )وهذا ما قصدت بقاكه ذم هذا الؽتاب

 لقتجذ؛ حيتاجفا العامل ادعارصادوضوعات التي من  ذم كثر أقوال الـبي 

؛ دا تعوي به  طبقق هذه إقوال ذم عامل الواقعلؾؼارئ حاجة البرشية أمجع لت

عا إلقه مجقع من خر عذ الػري وادجتؿع والدولة واإلكساكقة، وهذا ما ي

 .نيإكبقاء وادرسؾ

اء والتعريف برسول العؾؿقة لتعزيز مؽاكة إكبق ومن خالل مشاركايت

ذم بريطاكقا والـؿسا وأداكقا والداكامرك والسويد وغرها، جاء  اهلل حمؿد 

 .الؽتاب، الذي استغرق تللقػه ثالثة أعوامهذا 

وقد حرصت عذ أن يؽون هذا الؽتاب فاحتة تؾك ادوسوعة ادباركة، 

التي أهدف من خالهلا لبقان عظؿة وخصائص ( حماسن اإلسالم)موسوعة 

، ومزايا وحماسن ومؼاصد هذا الدين اإلسالمي ورسوله الؽريم حمؿد 

وذلك من خالل إبراز ما ذم الؼرآن الؽريم، والسـة الـبوية، وسرة حمؿد 

، من أقوال وأفعال وأحؽام وحؽم وتوجقفات وآياب رسول اهلل 

 ومواقف، تتضح من خالهلا الصورة الـاصعة لإلسالم ولرسول اهلل حمؿد 

احلرمني الرشيػني ـ ادؿؾؽة العربقة السعويية ـ حقث مؽة ادؽرمة  ولبالي

، مفبط الوحي، وقبؾة  ادسؾؿني، وفقفا ادديـة الـبوية مثوى رسول اهلل 

 .وموصن مسجده

وإن البرشية القوم، بلمس احلاجة دعرفة حماسن اإلسالم ورسوله 

ة، واحلقاة الطقبة والعؿل هبا، فػقفا السعاية احلؼقؼقة لؾبرشية يكقا وآخر
                                                 

 .وإسباكقةيتم أن ترمجة الؽتاب ٕهم الؾغات العادقة مـفا اإلكجؾقزية والػركسقة وإداكقة ( 1)
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 .والعالج جلؿقع مشاكؾفا

وذم كظري، أن كرش هذه ادحسن بجؿقع الوسائل ادتاحة، ادرئقة 

وادسؿوعة وادؼروءة، وتبؾقغفا لؾبرشية أمجع بلهم الؾغات العادقة؛ أفضل  

وسقؾة لؾرِي عذ الشبفات التي يـرشها البعض حول اإلسالم ورسوله وبالي 

 .احلرمني الرشيػني

إكبقاء وتوقرهم عؾقفم مجقع ن احرتام أعذ بالتلكقد الؽتابة  تبدأ

مسؾاًم إٓ باإليامن  إذ ٓ يعد ادرءادسؾم، الصالة والسالم جزء من عؼقدة 

قد بني أن إكبقاء إخوة،  بجؿقع أكبقاء اهلل تعاىل ورسؾه، ورسول اهلل حمؿد 

 .ـوعةعؼقدهتم واحدة وهي عؼقدة التوحقد، وذائعفم مت

فنن احرتام أكبقاء اهلل تعاىل ورسؾه يعد القوم مطؾًبا  وباإلضافة دا سبق

 .مؾًحا لؾبرشية لتعزيز الؼواسم ادشرتكة بني شعوب العامل

نن إصدار الؼواكني التي دمرم من ييسء لرسل اهلل أمجعني مما جيب لذا ف

كبقاء اهلل ورسؾه عذ ادـظامت العادقة واحلؼوققة واددكقة الؼقام به لقحػظ ٕ

 .مؽاكتفم، ولـعزز بذلك السؾم العادي

 :هرا الكتاب إىل متهيد وأزبعة أقساو قد قسنتعميه فو

،  رسول اهلل حمؿدؼوق عـد احلفقه عن  تتؽؾؿ :القسه األول

 ،وأباء ،والطػل ،حؼوق ادرأة :ذم ه أقوالمن فقه جمؿوعة  وذكرت

 ،ادسـني، واخلدم والرققق، والضقفو ،حتقاجات اخلاصةوإبـاء، وذوي آ

 .وغر ذلك ،واجلار ،والقتقم
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الؼقم ذم   رسول اهلل حمؿدفقه بعض أقوال  ذكرت :القسه الثاىي

 ،الشجاعةو ،وإماكة ،الرمحة، واحلؾم، وكالعدل: والػضائلإخالق و

الرقابة و ،حتؿل ادسمولقة، والوسطقة والتوازن، والتواضع، والوفاء، وإمنو

، والعؿل الصداقة واحلبو ،حسن اخلؾقو ،احرتام الـػس اإلكساكقةو ،لذاتقةا

 .وغر ذلكويفع الظؾم ومؼاومته، وروح الدعابة،  التطوعي،

ذم   رسول اهلل حمؿدأقوال من  افقه بعًض  ذكرت :القسه الثالث

ترويع ، والغضبو الغدر،و ،كالؼتل :مساوئ إخالق وإفعالالتحذير من 

والرشوة، ، وسوء الظن، بني الـاس، والتجسس واإلفساي ،قاكة، واخلالـاس

 .وغر ذلكوالظؾم وآعتداء،  ،وآكتحار ،وادظفرية اجلوفاء، والؽسل

ذم عالج  أقوال الـبي من  العديدفقه  ذكرت :القسه السابع

اإلرهاب، والعـف إرسي، والػراغ  كؿشؽؾة: ادشؽالت ادعارصة

 ،وادخدرات، والػؼر ، واجلـس،ئاب، وادسؽراتالروحي، والؼؾق وآكت

 .وغر ذلكومشؽؾة البقئة، 

قول  044و  ،موضوًعا 27هذا الؽتاب عذ أكثر من  وقد اشتؿل

 .لرسول اهلل 

 :أن كان مـفجي ذم الؽتابو

ادعارص  ـاحيتاجفا عادقؿت باختقار أهم ادوضوعات التي  -1

 .وقسؿتفا عذ إقسام إربعة السابؼة
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ذم كل موضوع مع  ذكرت الصحقح من أقوال رسول اهلل حمؿد  -7

 .تعؾقق خمترص عؾقفا

ولْن يتحؼق  ادؼصوي  من هذا الؽتاب  إٓ أْن كشرتك  مجقًعا ذم التعُرف  

ا حمؿٍد  ، فـعؿل  هبا، وكدعو   عذ سرة  رسولـ 
ا البرشية  ، وعذ سـته  ادباركة 

ا ا قبل  أقوالـ  ،  ففذه أعظم  وسقؾٍة لؾتعريف  برسول  اهلل  حمؿٍد . إلقفا بلفعالـ 

 .وكرصته  الـرصة  احلَؼة  الواجبة  عذ كِل مسؾٍم ومسؾؿةٍ 

ولـا كحن  شعب  ادؿؾؽة  العربقة  السعويية  احلُظ والـصقب  إوفر  ذم 

ا من خصوصقٍة بني بالي  العامل  اإلسالمِي  ؛الؼقام  بذلك الدور  ادفمِ  ؛ بام لوصــ 

ا  إذ فقه مؽة  ادؽرمة  قبؾة  ادسؾؿني مجقًعا، وفقه ادديـة  ادـورة   مثوى رسولـ 

ه  ادبارك   ، ومسجد   .حمؿٍد عؾقه الصالة  والسالم 

د  إلقه سـوًيا بضعة  ماليني من غر  ادسؾؿني،  ا الؽريم  يػ  كام أَن وصــ 

؛ وأيًضا يسافر  من السعوييني قريًبا من هذا العدي  إىل  الدول  غر  اإلسالمقة 

 .بغقة  السقاحة  أو التجارة  أو الدراسة  

ا حمؿٍد  فام أمجل  أْن يرى غر  ادسؾؿني مـَا وفقـا تطبقًؼا عؿؾًقا ٕقوال  رسولـ 

 ،ولـؽون  خر  سػٍر لبؾد  اإلسالم  ومفبط  الوحي إمني  ؛ وييـه  وأخالق ه   

ا اد ــ   .ؿؾؽة  العربقة  السعويية  ذم الداخل  واخلارج  وكؽون  خر  مْن يؿثل  وص

ه  من الؽتب  ادعارصة  التي ت عِرف   ـا إهداء  هذا الؽتاب  وغر  وٓ يػوت 

د  إىل ادؿؾؽة  العربقة  السعويية  من  ْن يػ   عؾقه الصالة  والسالم  ـ إىل م 
بالرسول 

؛ ففم ذكاؤكا ذم هذا  احلجاج  وادعتؿرين وخاصًة من بالي  إقؾقات  ادسؾؿة 
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، كام أهنم قد يصؾون إىل يوٍل  الدور  ـ التعريف  بالـبِي  ه  ـ وعؾقفم كرصت 

م تتحؼق  الغاية  وربام بجفٍد  ومدٍن ٓ كستطقع  كحن  الوصول  إلقفا؛ فؿْن خالهل 

 .أقَل، ووقٍت أقرص  

 كامهذا وتطؾع عؾقه أن تؼرأ كتايب  حيدوين إمل قارئي الؽريموهذا، 

وأقواله  عذ سرة الـبي ـ غر ادسؾؿني  ـلغرب اصؾع كثر من عؾامء ا

شخصقته واإلعجاب ب فؽاكت هلم أقوال تدُل عذ تعظقم الـبي  ومواقػه،

 .وآكبفار بلخالقه وسرته ذم الـاس

إن : حقث قال (برنارد شوجورج )نجليزي األديب اإلومن همٓء 

قة، إكـي أعتؼد أكه لو توىل مثؾه زعامة العامل دعى مـؼذ اإلكساكحمؿًدا جيب أن ي  

عظؿة ] .احلديث لـجح ذم حّل مشؽالته بطريؼة دمؾب إىل البرشية السعاية

 .[جلورج بركاري شو ،ادجؾد إول :اإلسالم

تاريخ عن مثل أعذ هلذا البحثت ذم » :األديب األملاين جوتهويؼول 

 .[ان الرشقي لؾشاعر الغريب جلوتهالديو: جوته] «اإلكسان فوجدته ذم الـبي حمؿد

إذا ما حؽؿـا عذ العظؿة بام » :ورانتدي املؤرخ األمريكي ولويؼول 

 «كان لؾعظقم من أثر ذم الـاس قؾـا إن حمؿًدا كان من أعظم عظامء التاريخ

 .[ييوراكت لو( 11/95)قصة احلضارة ]

ا إن اختقاري حمؿدً » :يكل هارتالعامل األمريكي املعارص مايؼول و

راء إىل حد ؼلقؽون إول ذم قائؿة أهم رجال التاريخ ربام أيهش كثًرا من ال

ل كان الرج لؽن ذم اعتؼايي أن حمؿًدا ... قد يثر بعض التساؤٓت
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الوحقد ذم التاريخ الذي كجح بشؽل أسؿى وأبرز ذم كال ادستويني الديـي 

 .[دايؽل هارت :ادائة إوائل] «ويقوالدك

كام أشؽر ادركز العادي ، ي جامعة ادؾك سعويتام جامعتوأشؽر ذم اخل

لؾتعريف بالرسول وكرصته عذ تبـقه هلذا الؽتاب ترمجة وصباعة وتوزيًعا، 

الرشيػني صالب وصالبات مرشوع خايم احلرمني العديد من أشؽر  وكذلك

وأكا عذ يؼني من مسامهتفم  ،فايهتم  ي ذم هذا الؽتابإل يخلارجتعاث ابلال

 لؽتاب لزمالئفم ذم الدراسة وغرهمهذا ا صال حمتوىإيذم  ؽاتػفم معيوت

، إلؼاء كؾؿة ذم فصل، وحوارهم ادباذ معفم: وسائل عديدة مـفامن خالل 

معرض مصغر ختتار مايته ، ويورة تعريػقة بالرسول حمؿد ، وحمارضةو

ـتؼى، من هذا الؽتاب و أ، عذ شبؽة اإلكرتكت وتوضعمؼتطػات مـه  أو ت 

 .كسخ من هذا الؽتابهتدى 

 .أن حيؼق هذا الؽتاب الغاية مـه وأن يسعد اجلؿقع يكقا وآخرةأسلل اهلل و

 هـ5345زبيع اآلخس  51: وكتبه يف السوضة الشسيفة األزبعاء
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 التىًّد 

 

 

 :نسبٌ

ـُ  ،اهلل بـ ظبدِ  حمؿدُ  هق أبق افؼاشؿِ  ـُ  ،ادطؾب ظبدِ  ب بـ ظبد  هاصؿٍ  ب

ـُ  ،مـاف ـُالب ،ؿيص ب بـ  ،بـ ؾفر ،بـ ـعب بـ فمي بـ ؽافب ،بـ ُمَرة ،بـ 

بـ  ،بـ مرض ،بـ إفقاس ،بـ مدرـة ،بـ خزيؿة ،بـ ــاكة ،بـ افـرض ،مافؽ

 .، وظدكان مـ كسؾ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ ظؾقفام افسالمـ ظدكانب ،ـ معدّ ب ،كزار

 :أُوٌ

بـ زهرة بـ  مـاِف  بـ ظبدِ  وهٍب  هل آمـُة بـُت اهللِ وأُم رشقلِ 

 .البـُ 

 :َالدتٌ

 هلدمِ  مؽةَ  إرشمُ  رهةُ افذي ؽزا ؾقف أبْ  ذم افعامِ  بؿؽةَ   اهللِ رشقُل  دَ فِ وُ 

 .(م5;9-5;9) شـةَ  يقاؾُؼ  وهذا افعامُ  ،افؽعبةِ 

 .مـ هذا افعامِ  إولِ  ربقعٍ  مـ صفرِ  ثـغِ يقم آ فدَ وؿد وُ 

 :َفاة َالدٌِ َجدٍ

ـِ وهق َحْ  اهللِ  ومات أبقه ظبدُ  وهق ذم  أمفُ  ثؿ ماتْت  ،أمفِ  ٌؾ ذم بط

 ورشقُل  هق أخرُ  افذي ماَت  ادطؾِب  ظبدُ  هجدُ  ؾؽػؾفُ  ،مـ افعؿرِ  افسادشةِ 

ـُ   اهللِ  .شـغ ثامنِ  اب
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ٌَُضَر  .افسعديةُ  وأروعتف حؾقؿةُ  ،أيب هلٍب  جاريةُ  أروعتف ثقيبةُ  :اع

 :نشأتٌ

 ،ظُؿف أبق ضافٍب  ـػؾفُ  ؾؾام ماَت  ،ادطؾِب  ظبدُ  هُ جدُ  يتقاًم يؽػؾفُ   وكشلَ 

 .وافرظايةِ  واظتـك بف وصؿؾف بافعطِػ 

ومـحف ـَؾ خؾٍؼ  ،ظقٍب  ومـ ـِؾ  اجلاهؾقةِ  مـ دكسِ ِ  وضّفره اهللُ

ـْ  ،قؾٍ مج  وصدِق  دا صاهدوا مـ أماكتفِ  ،ف إٓ بإمغِ بغ ؿقمِ  عرُف يُ  حتك مل يؽ

 .وضفارتفِ  حديثفِ 

 .فف ذم دمارةٍ  أيب ضافٍب  مع ظؿفِ  إػ افشامِ   وشاؾرَ 

ريض اهلل ظـفا ـ ذم  خدجيةَ  ـ ؽالمِ  نةَ مع مقْ  ثاكًقا إػ افشامِ  ثؿ خرَج 

وما  وأماكتفِ  ظـ صدؿفِ  فا مقنةُ ثَ ؾؾام حدَ  ،أن يتزوجفا هلا وذفؽ ؿبَؾ  دمارةٍ 

 .بف ذم افتزوِج  بْت ؽِ رَ  وخؾؼفِ  مـ صلكفِ  رهُ َبَ 

وـاكت ذم  ،خقيؾدٍ  بـَت  خدجيةَ   تزوَج  ؾؾام بؾغ مخًسا وظؼيـ شـةً 

 .إربعغ مـ ظؿرها

 :ابتداء الُحْ

  .وابتعثف برشافتفِ  ،بؽرامتفِ  اختَّصف اهللُ م 55:ظام أربعغ شـًة  ؾؾام بؾغَ 

ؿد  بؿؽة ـ وـان اهللُ راء ـ جبؾٍ ظؾقف افسالم وهق بغار حِ  اه جزيُؾ أت

 .ذم هذا افغارِ  فؾتلمؾِ  بـػسفِ  حبَب إفقف آختالءَ 

  بغارِ  ظؾقف جزيُؾ  كزَل 
ِ
اه ؾغطَ  .فسُت بؼارٍئ  :ؿاَل  .اؿرأْ  :فف ؾؼاَل  حراء
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ذفؽ  ؾعَؾ  .بؼارٍئ  فسُت  :ؾؼاَل  .اؿرأْ  :فف ثؿ ؿاَل  .مـف اجلفدُ  حتك بؾغَ  ُؽ ادؾَ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ﴿ :ثؿ ؿال فف .ثالًثا

 .[9-5:افعؾؼ] ﴾ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ

 ،فف ؾلخزها بام حدَث  ،يردمُػ   إػ خدجيةَ   اهللِ  رشقُل  ؾرجعَ 

 ،افرحؿَ  إكؽ فتّصُؾ  ،أبًدا اهللُ ٓ خيزيَؽ  واهللِ  ،ـال :فف كتف وؿافْت تتف وضؿلَ ؾثبَ 

 ظذ كقائِب  عغُ وتُ  ،، وُتؽسُب ادعدومَ تؼري افضقَػ و ،احلديَث  ُق دُ ّْص وتَ 

 .افدهرِ 

أخرى ومعف  مرةً  ظذ افـبِل  ثؿ كزَل   يعؾؿفا اهللُ حلؽؿةٍ  ثؿ ؾس افقحُل 

ؾلكزل  ،ادسموفقةِ  وحتؿؾِ  وافبالغِ  بافدظقةِ  اجلازمُ  وإمرُ  إـقدُ  افتؽؾقُػ 

ے  ے   ۓ      ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷    ھ  ھ      ﴿ :فظؾقف ؿقفَ 

 .[9-5:اددثر] ﴾﮸     ﮹

 اهللِ ظبادة هؿ إػ ف ويدظقَ ؿقمَ  ـذرَ أن يُ  تعاػ ذم هذه أياِت  ؾلمره اهللُ

 وافرجاَل  ،واحلَر وافعبدَ  وافّصغرَ  افؽبرَ   اهللِ ؾدظا رشقُل  ،وحده

ـَ  ،فف افبعُض  ؾاشتجاَب  ،وإشقدَ  وإبقَض  ،وافـساءَ   .بف إـثرون رَ ػَ و

 :وراحن دعُتٌ

تؾق  شـغ يدظق افرجَؾ  ظذ ذفؽ ثالَث  واشتؿرَ  ،ًها افدظقةَ   ابتدأَ 

 رَ فَ َج ، [8=:احلجر] ﴾ٺ  ٺ  ٺ﴿ :ف تعاػظؾقف ؿقفُ  َل زَ ؾؾام كَ  ،افرجؾِ 

ـِ فؿ وأكديتِ ذم أشقاؿِ  افـاسِ إػ  ؾؽان يذهُب  ،فبدظقتِ  فؿ دمؿعِ  فؿ وأماـ

 .عاػت يدظقهؿ إػ اهللِ 
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 :عمى األذى صربٍ
ؾؾام  ،حمتسٌب  وهق صابرٌ  مـ ؿقمفِ  إذى وافشدائدِ  صـقَف   َل ؼِ فَ 

 
ِ
 ،م59:ظام  احلبشة خيرجقا إػ أرضِ  أمرهؿ أنْ  ،فأصحابِ  أـثروا مـ إيذاء

 .ٕن باحلبشة مؾؽ كرصاين ظادل ؾفاجروا وافطغقانِ  ؾراًرا مـ افظؾؿِ 

 :يجرتٌ إىل املدِهة
مفاجًرا  إػ ادديـةِ  فَ ؾتقَج  أيب بؽرٍ  مع صاحبفِ   اهللِ رشقُل  ثؿ خرَج 

ا بؾدَ م، 66:ظام  ـً مـ  شـةً  ظؼةَ  ؾقف بعد ثالَث  وترظرعَ  دَ فِ ه افذي وُ تار

 ،عةِ وافَس  حِب فا بافرَ اه أهؾُ أخرى تؾؼَ  إػ دارٍ  ،وادعاكاةِ  وآوطفادِ  افتؽذيِب 

 .تف وكرصة ديـفؿ وأمقاهلؿ ذم حايفسوبذفقا أكػ ،ؾآمـقا بف وصدؿقه

ؾف رَ ظَ  ينّ دَ مَ  دشتقرٍ  أوَل  وووعَ  اإلشالمِ  دوفةَ   افـبُل  أؿامَ  وذم ادديـةِ 

 افتعايشِ  ؾقف مبدأَ  وؿد أؿَر افـبُل  ،ادديـةِ  بدشتقرِ  عرُف وهق ما يُ  افتاريُخ 

فا ذم حؼقؿَ  ؾقف فألؿؾقاِت  ظَ ػِ وَح  وإديانِ  واجلامظاِت  ل بغ إؾرادِ ؾؿِ افِس 

 .فا ذم هذا افقؿِت مثؾَ  افتاريُخ  رْف عْ مل يَ  شابؼةٍ 

 :صوص هذا الدستور املدنيِّومن ن

مـ  وادسؾؿغَ  بغ ادممـغَ  اهللِ رشقلِ  افـبّل  مـ حمؿدٍ  هذا ـتاٌب 

 .معفؿ بؿ وجاهدَ  يثرب ومـ تبعفؿ ؾؾحَؼ  وأهؾِ  ؿريشٍ 

  ٌافـاسِ  مـ دونِ  واحدةٌ  إهنؿ أمة. 

 بقـفؿ أن يعطقه بادعروِف  (*)وإن ادممـغ ٓ يسـقن ُمػرًحا. 

                                                 

 .ادثؼؾ بافديـ وافؽثر افعقال :ادػرح( *)
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  َك مـفؿ، أو ابتغك دشقعة غَ مـ بَ  ادممـغ ادتؼغ أيدهيؿ ظذ ـِؾ  وإن

ؿ ظؾقف مجقًعا أيدهَي  أو إثاًم أو ظدواًكا أو ؾساًدا بغ ادممـغ، وإنَ ، (*)طؾؿٍ 

 .هؿأحدِ  دَ فَ وفق ـان وَ 

  َـٌ مممـًا ذم ـاؾرٍ ؼتُ وٓ ي ـٍ ـاؾًرا ظذ ـرْصُ ، وٓ يَ ؾ ممم  . ممم

  َافـاسِ  دونَ  قايل بعضٍ فؿ مَ ادممـغ بعُض  وإن. 

  َؽر مظؾقمغ وٓ قةَ وإِش  فف افـرصةَ  ، ؾننَ وإن مـ تبعـا مـ هيقد ،

 .ظؾقفؿ متـاٍص 

  ِـ  .فِ وأؿقمِ  هدٍي  وإن ادممـغ ادتؼغ ظذ أحس

  َيـػؼقن مع ادممـغ ما دامقا حماربغ افقفقدَ  وإن. 

  َفؿ وفؾؿسؾؿغ مع ادممـغ، فؾقفقد ديـُ مةٌ أ هيقد بـل ظقٍف  وإن

إٓ  (**)غُ ؾنكف ٓ يقتِ  ف وأثؿَ كػَس  ؿَ ؾَ فؿ، إٓ مـ طَ فؿ وأكػِس فؿ، مقافقِ ديـُ

 .فِ بقتِ  ف وأهَؾ كػَس 

  َفؿفؿ، وظذ ادسؾؿغ كػؼتَ كػؼتَ  ظذ افقفقدِ  وإن. 

  وإن بقـفؿ هذه افّصحقػةِ  أهَؾ  ظذ مـ حارَب  وإن بقـفؿ افـرَص ،

 .دون اإلثؿِ  وافزَ  ـّصقحةَ واف افـّصَح 

  ِه اف ؾسادُ خُي  أو اصتجارٍ  ٍث دَ مـ َح  هذه افّصحقػةِ  وإكف ما ـان بغ أهؾ

 . اهللِ رشقلِ  ، وإػ حمؿدٍ مرَده إػ اهللِ ؾننَ 
                                                 

 .أي ضؾب صقًئا ظذ شبقؾ ا فظؾؿ :ابتغى دسقعة ظؾم( *)

 .ٓ هيؾؽ :ال يوتغ( **)
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  َمـ َدَهؿ يثرَب  بقـفؿ افـرَص  وإن. 

  ـٌ  ، وإكف مـ خرَج أو آثؿٍ  دون طاملٍ  وإكف ٓ حيقل هذا افؽتاُب ، ومـ آم

ـٌ  جاٌر دـ بَر واتؼك،  اهللَ وأثؿ، وإنَ  ؿَ ؾَ ادديـة، إٓ مـ طَ ب ؿعد آم

 . اهللِ رشقُل  وحمؿدٌ 

 :أبرز وا كاى ِدعُ إلٌّ حمىد رسُه اهلل 

 وتركُ  ،تعاىل بالعبادةِ  اهللِ هو إفرادُ ف دظقتَ  حمؿدٌ  بف افـبُل  ما بدأَ  أهؿَ  إنَ 

 وافعدلِ  افّصدِق : ؾؼقة مثؾاخلُ  افؼقؿِ  شقاه، ودظا ـذفؽ إػ تعزيزِ  ـْ مَ  ظبادةِ 

 .وافرحة وافقشطقةِ  وادساواةِ 

بف  تؼرُب ما يَ  وجعؾفا مـ أهؿِ  احلسـةِ  إخالِق  ـام أظذ مـ صلنِ 

د ظذ ـقنِ  اإلكسانُ  ـَ  اإلكسانَ  ، وأنَ فمخرةِ  افدكقا مزرظةً  إػ ربف، وأ

 .وكاؾعٍ  مػقدٍ  ها بؽِؾ ؾقفا فقعؿرَ  مستخؾٌػ 

  افـبُل  مرَ وأ
ِ
 مممـًا أو ؽرَ  ا ـان هذا افّصاحُب ٕصحابا أيً  ؼقِق احل بلداء

ـٍ   حريةُ  اإلكسانِ  ذم حؼقِق  ما أوٓه افعـايةَ  ومـ أهؿِ . إكساًكا أو حققاًكا ممم

افؼايض بلكف  اإلهلِل  تـػقًذا فألمرِ  اإلشالمِ  أحٍد ظذ دخقلِ  إـراهِ  ادعتؼد وظدمِ 

 .﴾ی  جئ    حئ  مئ﴿

 :ٌَبهاُت ٍأَالُد

 خقيؾد، حاصا إبراهقؿَ  بـِت  مـ ذـٍر وأكثك ؾؿـ خدجيةَ   دهِ أوٓ ـُؾ 

 .مرَص  ُؽ ؾِ مَ  افؼبطقة افتل أهداها إفقف ادؼقؿُس  ؾنكف مـ ماريةِ 
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ك، وظاش أياًما يسرة، ـَؽَ وبف ـان يُ  افؼاشؿُ  :من ولده فالذكورُ 

 .أصفرٍ  بثالثةِ  وظاش ظامغ إٓ صفريـ ومات ؿبؾف  وفد بادديـةِ  وإبراهقؿُ 

 .أيًضا ف ، وؿد مات ذم حقاتِ ِب وافطقِ  اهلل وهق ادؾؼب بافطاهرِ  بدُ وظ

 .ـؾثقمِ  ، وأمُ ، وؾاضؿةُ ، ورؿقةُ زيـُب  :ففن ه وأما بـاتُ 

 :ٌأزَاُج

ـَ   اهللِ رشقُل  ودا بؾغَ   خدجيةَ  مـ افسقدةِ  وافعؼيـ تزوَج  اخلامسةِ  ش

 معفا ضقؾةَ  ظاًما، وطَؾ  أربعقنَ  مـ افعؿرِ  هلا حقـئذٍ  ، وـانَ  خقيؾدٍ  بـِت 

ـَ  مخسٍ   ةمسااخل وؿد كاهزِت  ها حتك تقؾقْت ظؾقفا ؽرَ  ، مل يتزوْج شـةً  وظؼي

 مـ افـسقةِ  بعد ذفؽ بافعديدِ  ، وتزوَج شـةً  ه مخسغَ ظؿرُ  وافستغ ظاًما، وـانَ 

ـْ  ـَ  مل يؽ ـَ  فُ زواُج  وؿد ـانَ .  بؽًرا إٓ ظائشةَ  مـف فف  هذا افعؿرِ  بعدَ  مـف

 :مـفا ديدةٌ ظ حؽؿٌ 

ـَ إحؽام  :غاية تعليمية  -5 فتخريج بضع معؾامت فؾـساء يعؾؿف

ـَ   .افؼظقة، وخاصة افتل تتعؾؼ ب

افتبـل  ـعادةِ  ؽرةِ ادستـْ اجلاهؾقةِ  افعاداِت  بعضِ  إلبطالِ  :تشزيعيٌة غايٌة  -6

 (.جحشٍ  بـِت  زيـَب ) مـ افسقدةِ  فِ ـزواجِ 

 ابـةَ  ظائشةَ  مـ افسقدةِ  فِ جِ متاًما ذم تزو وهذه واوحةٌ  :اجتماعيٌة غايٌة  -7

 هِ وزيرِ  ابـةَ  حػّصةَ  مـ افسقدةِ  فِ ، ثؿ زواجِ افّصديِؼ  أيب بؽرٍ  إوَل  هِ وزيرِ 

ـِ  افثاين ظؿرَ   .اخلطاِب  ب
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( احلارِث  بـِت  جقيريةَ ) مـ افسقدةِ  فُ زواُج  ؾؼد ـانَ  :سياسيٌة غايٌة  -8

ـِ  حقِل  بـِت  صػقةَ ) مـ افسقدةِ  ، وـذا زواجفُ ادّصطؾِؼ  بـِل  شقدةَ   ب

 .بـل ؿريظةَ  شقدةَ ( أخطَب 

 فِ ذم زجياتِ  هِ دِ ّْص ؿَ  ، ومجقُؾ فِ ؽرِو  ، وشؿقُ اهللِ رشقلِ  كبُؾ  وبذفؽ يظفرُ 

ـْ ـؾِ  ومل يؽـ زواجف ظؾقف افّصالة  فِ ظذ ؿؾبِ  فؾفقى شؾطانٌ  فا، إذ مل يؽ

وافسالم بذا افعدد مـ افـساء مستغرًبا ذم جمتؿعف، ؾؼد ـاكت هذه ظادة 

 .اجتامظقة ملفقؾة

 :ٌَفاُت

ـُ  قذمَ ، وتُ شـغَ  ظَؼ  بادديـةِ   مؽَث  ، شـةً  وشتغَ  ثالٍث  وهق اب

ـُ وؽَس  ـُ  افعباُس  وظّؿفُ  أيب ضافٍب  ؾف ظُع ب ـُ  ادطؾِب  ظبدِ  ب ذم  َـ ػِ وآخرون، و

 .بقض أثقاٍب  ثالثةِ 

ف هق ، وٕكَ هِ رِ دْ ؿَ  فعظؿِ  فؿ ظؾقف أحدٌ  ظؾقف ادسؾؿقن أؾذاًذا، مل يممَ وصَذ 

 .ا ا ومقتً حقً  امُ اإلم

ـَ ودُ   ؾاضؿةُ  فُ ابـتُ  ؿافِت  ـَ ؾِ ؾقف، ؾؾام دُ  اه اهللُافذي تقؾَ  ذم ادقوعِ   ؾ

 . اهللِ  ظذ رشقلِ  حتثقا افساَب  نْ ؽؿ أَ أكػُس  ضابْت  ـقَػ : ٕكسٍ 

مـفا  أواءَ  ادديـةَ   اهللِ ؾقف رشقُل  مَ دِ افذي ؿَ  افققمُ  دا ـانَ : أكٌس  وؿاَل 

  ـُؾ 
ٍ
  مـفا ـُؾ  ؾقف أطؾؿَ  افذي ماَت  افققمَ  ـانَ ، ؾؾام يشء

ٍ
 .يشء

* * * 
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فا مـ ، وإخراجِ افبؼيةِ  هلدايةِ  فؿ اهللُمجقًعا أرشؾَ  إخقةٌ  إكبقاءَ  إنَ 

  تعاػ اإليامنَ  اهللُ َؾ عَ َج  ، وفذفَؽ إػ افـقرِ  افظؾامِت 
ِ
رــًا مـ  وافرشؾِ  بإكبقاء

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ﴿: ػتعا ، ؿاَل اإليامنِ  أرـانِ 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

 .[:57:افبؼرة] ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ـَ  واحدٍ  كبّل  كبقةَ  دَ حَ َج  ـْ ؿَ ؾَ  ، وفذفؽ ؾال فُ ؾَ ُش رُ  َب وـذَ  باهللِ رَ ػَ ؾؼد 

َٓ  ادسؾؿُ  يؽقنُ  ـَ مسؾاًم إ  .فِ ائِ وأكبق اهللِ رشؾِ  بجؿقعِ   إذا آم

، يف الدكقا واآلخرةِ  مريمَ  بعقسى ابنِ  أكا أوىل الـاسِ »:  افـبُل  ؿاَل 

 .(1)«فم واحٌد ى، وديـُ م تتّ أمفاُت ، (*)تَعَّل لِ  إخوةٌ  واألكبقاءُ 

ـْ  هؿ اإلخقةُ  ِت اَل افعَ  أوٓدُ  : ومعـك احلديِث . كصتَ  أمفاٍت  ٍٕب م

، متـقظةٌ فؿ ، ورشائعُ قدِ افتقح وهل ظؼقدةُ  واحدٌ ؿ ؿ وإيامهِن ظؼقدِت  أصُؾ 

افتـقعؾقفا  َق َؾؼد وَ  افؼائعِ  ، وأما ؾروعُ افتقحقدِ  ذم أصقلِ  ؿ متػؼقنَ ؾنهَن 
(2)

. 

 :بقـفم عن التػضقلِ  هُ هنقُ  لألكبقاءِ   الـبيِ  ومن تعظقمِ 

با صقًئا  ظطَل ، أُ فُ شؾعتَ  يعرُض  بقـام هيقدّي : ؿاَل   ؾعـ أيب هريرةَ 

مـ  رجٌؾ  فُ عَ ، ؾسؿِ طػك مقشك ظذ افبِؼ ٓ وافذي اص: ، ؾؼاَل ـرهفُ 

 وافذي اصطػك مقشك ظذ افبِؼ : تؼقُل : وؿاَل  وجففُ  ؾؾطؿَ  ، ؾؼامَ إكّصارِ 

                                                 

 .أبقهؿ واحد، وإمفات متعددة :تعَّل إخوة لِ ( *)



 حمىد رسُه اهلل 

 

يل  إنَ ! أبا افؼاشؿِ : ؾؼاَل   إػ افـبِل  افقفقدُي  ؾذهَب . كابغ أطفرِ   وافـبُل 

، هُ ؾذـرَ  «؟هُ وجفَ  مل لطؿَت »:  وجفل؟ ؾؼاَل  فطؿَ  ؾالنٍ  وظفًدا، ؾام باُل  ذمةً 

 .(3)«اهللِ ؾوا بني أكبقاءِ ػِض ال تُ »: ، ثؿ ؿاَل حتك ُرئل ذم وجففِ   افـبُل  ؾغضَب 

يا : ؾؼاَل   اهللِ إػ رشقلِ  رجٌؾ  جاءَ : ؿاَل   بـ مافٍؽ  وظـ أكسِ 

 .(4)«عؾقه السَلمُ  إبراهقمُ  ذاكَ »:  اهللِ رشقُل  ؾؼاَل . افزيةِ  خرَ 

 .(5)«ىبن متّ  من يوكَس  أكا خرٌ : يؼوَل  ال يـبغي لعبٍد أن  »:  وؿاَل 

ظـ  فقَس : ، ؿافقا«أتؼاهم»: ؟ ؿاَل افـاسِ  مـ أـرمَ  اهللِ  يا رشقَل : وؿقَؾ 

. «اهللِ خؾقلِ  ابنُ  اهللِ كبيِ  ابنُ  اهللِ كبيِ  ابنُ  كبُي اهللِ فقوسُػ »: ؿال. َؽ هذا كسلفُ 

هم يف ، خقارُ تسللوين العرِب  فعن معادنِ »: ؿاَل . َؽ ظـ هذا كسلفُ  فقَس : ؿافقا

 .(6)«فوا، إذا فؼُ هم يف اإلسَلمِ خقارُ  اجلاهؾقةِ 

* * * 



 التىًّد 

 

 

يدظقهؿ ؾقفا  إرضِ  وحؽامِ  إػ مؾقكِ  بافرشائؾِ  يبعُث   افـبُل  ـانَ 

وذفؽ ،  هللُ افذيـ أرشؾفؿ ا افرشؾِ  خاتؿُ  وأكفُ  أخرِ  وافققمِ  باهللِ إػ اإليامنِ 

 مـ، >6:ذم ظام 
ِ
ـَ  افؼادةِ  ومـ همٓء  فُ رشائؾَ إفقفؿ   افـبُل  أرشَؾ  افذي

  هؾ افـبُل  يعرَف  أنْ  أرادَ   افـبِل  ـتاُب  ، ؾؾام جاءهُ افرومِ  ظظقؿُ  هرؿُؾ 

افتل  ادحددةِ  إشئؾةِ  ضرِح  ذم ذفؽ أشؾقَب  ؾاشتخدمَ  أم ـاذٌب  صادٌق 

 فُ جقابُ  حتك ٓ يؽقنَ  مـ ادسمولِ  ، واشتقثَؼ افشخّصقةِ  ظـ حؼقؼةِ  تؽشُػ 

 ظؾقف رؿباءَ  ، وجعَؾ  إػ افـبِل  افـاسِ  أؿرَب  ، ؾاختارَ خمافًػا فؾقاؿعِ 

 .إػ ذفؽ قهُ كبفَ  ظـ افّصقاِب  أو حادَ  إفقف، حتك إذا ما ـذَب  يستؿعقنَ 

 أحدِ  ، واظساِف  افـبِل  صدِق  ذم بقانِ  هذا احلديِث  ؿِ وكظًرا فعظَ 

 .فِ ودٓٓتِ  هِ ؾقائدِ  فؽثرةِ  فِ بتاممِ  هُ ـّصارى بذفؽ، آثركا إيرادَ اف مؾقكِ 

ـِ  ـْ ؾِقِف إػ ؾِقِف ؿاَل  أخزهُ  أبا شػقانَ  ظباس أنَ  ظـ اب  ذم اددةِ  اكطؾؼُت : ِم

 بؽتاٍب  إذ جلءَ  ؾبقـا أكا بافشامِ : ؿاَل   (*)اهللِ رشقلِ  افتل ـاكت بقـل وبغَ 

 افؽؾبُل  قةُ ْح وـان دِ : ـ ؿاَل  افرومِ  ظظقؿَ يعـل ـ  إػ هرؿَؾ   اهللِ مـ رشقلِ 

 ، ؾؼاَل إػ هرؿَؾ  (**)ُبرصى ُبرصى، ؾدؾعف ظظقؿُ  إػ ظظقؿِ  بف ؾدؾعفُ  جاءَ 

، كعؿِ : أكف كبّل ؿافقا افذي يزظؿُ  هذا افرجؾِ  هؾ ها هـا أحٌد مـ ؿقمِ : هرؿُؾ 

: ؾؼال فِ ا بغ يديـَ، ؾلجؾَس ، ؾدخؾـا ظذ هرؿَؾ ؾُدظقُت ذم كػٍر مـ ؿريشٍ : ؿاَل 

 ؾؼؾُت : ؾؼال أبق شػقان أكف كبّل  افذي يزظؿُ  كسًبا مـ هذا افرجؾِ  ؿ أؿرُب أيؽُ 
                                                 

 (.م>6:)وبغ ؿريش، وـاكت ظام  أي ؾسة افّصؾح بغ افـبل ( *)

 .ـؿ رشق مديـة درظة أن 85ذم شقريا وتؼع ظذ بعد  :ُبرصى (**)



 حمىد رسُه اهلل 

 

: فف ؾؼاَل  فِ اكِ ، وأجؾسقا أصحايب خؾػل، ثؿ دظا بسمُج أكا، ؾلجؾسقين بغ يديفِ 

ـل ـذبَ  ، ؾننْ أكف كبُل  افذي يزظؿُ  إين شائٌؾ هذا ظـ هذا افرجؾِ : هلؿ ؿْؾ 

 ظَع افؽذُب  (*)يمثرَ  أنْ  فقٓ خماؾةُ  وايؿ اهللِ: شػقانَ أبق  ؾؼاَل  ؿاَل . بقهؾؽذِ 

هق ؾقـا ُذو : ؿؾُت : ـقػ َحَسُبف ؾقؽؿ؟ ؿاَل  فُ ؾْ َش : فِ فسمجاكِ  ثؿ ؿاَل . فؽذبُت 

 ؾفؾ ــتؿ تتفؿقكفُ : ؿاَل . ٓ: ؟ ؿؾتمؾٌؽ  فِ مـ آبائِ  ـانَ  ؾفْؾ : حسٍب، ؿاَل 

افـاس أم  ـ يتبعُف أرشاُف وم: ؿاَل . ٓ: ؟ ؿؾُت ما ؿاَل  يؼقَل  أنْ  ؿبَؾ  بافؽذِب 

: أيزيدون أم يـؼّصقن؟ ؿاَل : ؿاَل . بؾ وعػاؤهؿ: ؿؾُت : وعػاؤهؿ؟ ؿاَل 

ؾقف  أن يدخَؾ  بعدَ  فِ أحٌد مـفؿ ظـ ديـِ  هؾ يرتدُ : ؿاَل . ٓ بؾ يزيدون: ؿؾُت 

 ؾؽقػ ـانَ : ؿاَل . كعؿ: ؾفؾ ؿاتؾتؿقه؟ ؿؾُت : ؿاَل . ٓ: ؿؾُت : شْخَطًة فف؟ ؿاَل 

ًٓ ُيّصقُب مـا وُكّصقُب  تؽقنُ : ُؿؾُت : َل اه؟ ؿاؽؿ إيَ ؿتافُ   احلرُب بقــا وبقـف شجا

ـُ . ٓ: ؟ ؿؾُت ؾفؾ يغدرُ : ؿاَل . مـف  ٓ كدري ما هق صاكعٌ  مـف ذم ُمدةٍ  وكح

 ؾفؾ ؿاَل : ؿاَل . هذه ؾقف صقًئا ؽرَ  ما أمؽــل مـ ـؾؿٍة ُأدخُؾ  ؾقاهللِ: ؿاَل . ؾقفا

 .ٓ: ؿؾُت : ؟ ؿاَل فُ أحٌد ؿبؾَ  هذا افؼقَل 

 :فف ؿْؾ  فِ فسمجاكِ  َل ؿا

أكف ؾقؽؿ ذو حسٍب، وـذفؽ  ؾزظؿَت  هِ عن حسبِ  َؽ  شلفتُ إيِن  -5

 .فاؿقمِ  ذم أحساِب  ُتبعُث  افرشُؾ 

مـ  فق ـانَ : ؾؼؾُت . ٓ أنْ  ؾزظؿَت  مؾٌك  هِ آبائِ ذم  ؽ هؾ ـانَ وشلفتُ  -6

 .فِ آبائِ  مؾَؽ  رجٌؾ يطؾُب : مؾٌؽ ؿؾُت  فِ آبائِ 

                                                 

 .يـؼؾ :يمثر( *)



 التىًّد 

 

 

بؾ وعػاؤهؿ : ؾؼؾَت  فمأرشافُ  أم   أضعػاؤهم فِ ظـ أتباظِ  َؽ وشلفتُ  -7

 .افرشؾ وهؿ أتباعُ 

 ؾزظؿَت  ما ؿاَل  يؼقَل  أنْ  ؿبَؾ  بالؽذِب  تتفؿوكهُ هؾ ــتؿ  َؽ وشلفتُ  -8

ـْ  ؾؼد ظرؾُت . ٓ أنْ  ظذ  ؾقؽذُب  ثؿ يذهُب  ظذ افـاسِ  افؽذَب  فقدعَ  أكف مل يؽ

 .اهللِ

فف  شخطةً  فُ يدخؾَ  أنْ  بعدَ  هِ مـفم عن ديـِ  أحٌد  هل يرتُد  َؽ وشلفتُ  -9

 .(*)بشاصَة افؼؾقِب  إذا خافطَ  وـذفؽ اإليامنُ . ٓ أنْ  ؾزظؿَت 

أهنؿ يزيدون وـذفؽ   ؾزظؿَت  أو يـؼصونَ  يزيدونَ هؾ  وشلفُت  -:

 .حتك يتؿَ  اإليامنُ 

 احلرُب  ؽؿ ؿد ؿاتؾتؿقه ؾتؽقنُ أكَ  ؾزظؿَت  هل قاتؾتؿوه وشلفتَؽ  -;

ًٓ يـاُل بقـؽؿ وبقـف ِش   ُتبتذ ثؿ تؽقنُ  ـذفؽ افرشُؾ و. مـف مـؽؿ وتـافقنَ  جا

 .هلؿ افعاؿبةُ 

 . ٓ تغدرُ  وـذفؽ افرشُؾ . أكف ٓ يغدرُ  ؾزظؿَت  رُ هل يغدِ وشلفتؽ  ->

فق : ؾؼؾُت . ٓ أنْ  ؾزظؿَت  هُ قبؾَ  أحٌد  هذا الؼوَل  هل قاَل  َؽ وشلفتُ  -=

 .فُ ؿقؾ ؿبؾَ  بؼقلٍ  رجٌؾ ائتؿَ : ؿؾُت  فُ ؿبؾَ  أحدٌ  هذا افؼقَل  ؿاَل 

 وافّصؾةِ  وافزـاةِ  كا بافّصالةِ يلمرُ : يلمُرـؿ ؿؾُت  بؿَ : ؿاَل  ثؿَ  ؿاَل  -55

، أكه خارٌج  أعؾمُ  ، وقد كـُت فقه حّؼا فنكه كبيّ  ما تؼوُل  يؽن   إن  : قاَل  وافعػاِف 

 ، ولو كـُت هُ لؼاءَ  إلقه ألحببُت  أين أخؾُص  مـؽم، ولو أين أعؾمُ  أظـهُ  ومل أكن  

                                                 

 .اكؼاحفا :بشاتة الؼؾوب( *)



 حمىد رسُه اهلل 

 

 .قدميّ  حتَت  ُمؾُؽه ما ، ولقبؾغنّ عن قدمقهِ  لغسؾُت  هُ عـَد 

 الرحقمِ  الرمحنِ  اهللِ بسمِ »: ؾقفِ  ؾؼرأهُ   اهللِ رشقلِ  ثؿ دظا بؽتاِب : ؿاَل 

 اهلدى أما بعُد  اتبعَ  سَلٌم عذ منِ  الرومِ  إىل هرقل عظقمِ  اهللِ رسولِ  من حمؿدٍ 

مرتني،  أجركَ  اهللُ َك يمتِ  م  ، وأسؾِ م  تسؾَ  ، أسؾم  اإلسَلمِ  بدعايةِ  فنين أدعوكَ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ﴿و، (*)األريسقني إثمَ  عؾقَك  فننّ  تولقَت  وإن  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      

 وـثرَ  هُ ظـدَ  إصقاُت  ارتػعِت  افؽتاِب  مـ ؿراءةِ  ، ؾؾام ؾرغَ (7)«﴾ڈ

أمُر  (**)رجـا فؼد َأِمرٕصحايب حغ خ ؾؼؾُت  ؿاَل . اـَْج رِ ْخ بـا ؾلُ  مرَ وأُ  افؾغطُ 

ـِ أيب ـبشةَ   مقؿـًا بلمرِ  ؾام زفُت : َمؾُِؽ بـل إصػر، ؿاَل  إكف فقخاؾفُ  ،(***)اب

 .ظَع اإلشالمَ  اهللُ حتك أدخَؾ  شقظفرُ  فُ أكَ   اهللِ  رشقلِ 

* * * 

                                                 

 .افػالحقن :األريسقون( *)

 .ظظؿ :أِمرَ  (**)

ب ؽر ظداوة فف< ؾـسبقه إػ كس: ؿافقا ذفؽ(. وهب)وهذه ــقة جده ٕمف  :ابن أيب كبشة (***)

 .كسبف ادشفقر



 التىًّد 

 

 

ما تعروقا  بعدَ  إػ احلبشةِ  حمؿدٍ  هللِ ا رشقلِ  صحابةِ  هجرةِ  وذم حديِث 

مـ   حمؿدٍ  اهللِ  كبِل  ذـٌر دا تـطقي ظؾقف دظقةُ  فف مـ إذى وافتضققِؼ 

ـِ  ـَ  ، وافزِ اإلكساكقةِ  احلؼقِق  ، ومراظاةِ إخالِق  حماش وذفؽ ما  بأخري

ـُ  جعػرُ  افّصحايبُ  خلّصفُ   حغَ ( افـجايِش ) وؿتئذٍ  احلبشةِ  دؾِؽ  أيب ضافٍب  ب

 .وما يدظق إفقف ظـ ديـفِ  فُ لفَ ش

ـُ : ؾؼاَل  وٓ ذم  افذي ؾارؿُتؿ ؾقف ؿقمؽؿ ومل تدخُؾقا ذم ديـل ما هذا افِدي

ـِ   ؟أحٍد مـ هذه إُمؿِ  دي

 ا ادؾُؽ ــا ؿقًما أهَؾ أهُي : ففُ  افذي ـؾؿُف جعػُر بـ أيب ضافب ؾؼاَل  ؾؽانَ 

، ، وكؼطُع  إرحامَ وكليت افػقاحَش  ، وكلـُؾ ادقتةَ إصـامَ  كعبدُ  جاهؾقةٍ 

إفقـا  اهللُ  ا ظذ ذفؽ حتك بعَث ، ؾؽـَافؼقُي مـا افضعقَػ  ، يلـُؾ وُكيسُء اجلقارَ 

ًٓ مـا كعرُف  ُه، فـقحدَ  كسبُف وصدؿُف وأماكتُف وظػاؾُف ؾدظاكا إػ اهللِ رشق

، وإوثانِ  مـ احلجارةِ  ما ــا كعبُد كحـ وآباؤكا مـ دوكفِ  ُه، وكخؾعَ وكعبدَ 

 احلديِث  بّصدِق  كاوأمرَ 
ِ
ـِ افرحؿِ  ، وصؾةِ إماكةِ  ، وأداء ، اجلقارِ  ، وُحس

  ظـ ادحارمِ  وافؽِػ 
ِ
 مالِ  ، وأـؾِ افزورِ  ، وؿقلِ ، وهناكا ظـ افػقاحشِ وافدماء

أمركا بف صقًئا، و ٓ ُكؼكُ  هُ وحدَ  اهللَ ، وأمركا أن كعبدَ اُدحّصـةِ  ، وؿذِف افقتقؿِ 

 .، وافّصقامِ وافزـاةِ  بافّصالةِ 

اه ظذ ما ا بف واتبعـَـاه وآمـَؾّصدؿْ : ؿال اإلشالم، ثؿَ  ظؾقف أمقرَ د ؾعدَ 

ـا ما م ظؾقـا، وأحؾؾْ مـا ما حرَ بف صقًئا وحرَ  ه ؾؾؿ ُكؼكْ وحدَ  دكا اهللَبف ؾعبَ  جاءَ 



 حمىد رسُه اهلل 

 

 بقكا، وؾتـقكا ظـ ديــا فُردوكا إػ ظبادةِ ـا ؾعذَ فـا، ؾعدا ظؾقـا ؿقمُ  أحَؾ 

، ؾؾام مـ اخلبائِث  ما ــا كستحُؾ  كستحَؾ  ، وأنْ وجَؾ  ظزَ  اهللِ مـ ظبادةِ  إوثانِ 

 كَ ديــا، خرجـا إػ بؾدِ  قا ظؾقـا، وحافقا بقــا وبغَ ؿفروكا وطؾؿقكا، وصؼَ 

ا أهُي  ظـدكَ  ظؾؿْ كُ  ٓ ، ورجقكا أنْ كَ ورؽبـا ذم جقارِ  ظذ مـ شقاكَ  واخسكاكَ 

 .ادؾُؽ 

؟ هللِبف ظـ ا معؽ مما جاءَ هؾ  :فف افـجايُش  ؾؼاَل 
ٍ
 مـ يشء

 .كعؿ: فف جعػرُ  ؾؼاَل 

 ﴾ٱ﴿ظؾقف صدًرا مـ  ظَع ؾؼرأَ  ؾاؿرأهُ : فف افـجايُش  ؾؼاَل 

حتك  أشاؿػتفُ  ، وبؽْت حلقتفُ  حتك أخضَؾ  افـجايُش  ، ؾبؽك واهللِ[مريؿ]

 .ا ما تال ظؾقفؿقفؿ حغ شؿعأخضؾقا مّصاحػَ 

 مـ مشؽاةٍ  خرُج بف مقشك فق وافذي جاءَ  هذا واهللِ إنَ  :افـجايُش  ثؿ ؿاَل 

 .(8)فؿ إفقؽؿ أبًدا وٓ أـادُ ٓ  أشؾؿُ  ، اكطؾؼا ؾقاهللِواحدةٍ 

* * * 
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 صدَق  يعرَف  أنْ  أرادَ  افقفقدِ  أحبارِ  ـبارِ  أحدُ  ةَ ـَعْ بـ َش  وهذا أيًضا زيدُ 

، ؾؾؿ فِ فف ذم ظؼقدتِ  بؾ مع ادخافػغَ  مع افـاسِ  فِ ذم أخالؿِ  هُ ؾاختزَ   افـبِل 

 .بف ادممـغَ  فِ أتباظِ  أحدَ  ويؽقنَ  فِ بـبقتِ  يعسَف  إٓ أنْ  يؿؾُؽ 

 ُهدى زيدٍ  وتعاػ دا أرادَ  تباركَ  اهللَ إنَ : ؿاَل   مٍ اهلل بـ شاَل  ظـ ظبدِ 

ـِ  ـُ شعـةَ  َشعـَة ؿاَل  ب ظرؾُتفا يشٌء إٓ وؿد  افـبقةِ  مـ ظالماِت  إكف مل يبَؼ : زيُد ب

يسبُؼ حؾُؿف : مل َأخُزمها مـف كظرُت إفقف إٓ اثـتغِ  حغَ  ذم وجِف حمؿٍد 

ُف طَ أخافِ  ؾاًم، ؾؽـُت أتَؾَطُػ ٕنْ َجفَؾُف، وٓ يزيُده صَدُة اجلفِؾ ظؾقف إٓ حِ 

 .ؾلظرَف حؾَؿُف وجفَؾفُ 

ـُ يقًما مـ احلُجراِت   رشقُل اهللِ  ؾخرَج : ؿاَل  أيب  ، ومعف ظُع ب

 .لتاه رجٌؾ ظذ راحؾتِِف ـافبدوِي ، ؾضافٍب 

، ، ؿريُة بـل ؾالٍن ؿد أشؾؿقا، ودخؾقا ذم اإلشالمِ اهللِ يا رشقَل : ؾؼاَل 

ًدا، وؿد أصابؿ صَدٌة وؿحٌط ؽَ أشؾؿقا أتاهؿ افرزُق رَ  ؿ إنْ ؿ أهْن وــُت أخزُت 

خؾقا ضؿًعا ـام د خيرجقا مـ اإلشالمِ  أنْ  اهللِ ، وأكا أخشك يا رشقَل مـ افغقِث 

 .إفقفؿ مـ ُيغقثفؿ بف ؾعؾَت  ُترشَؾ أن  رأيَت  ؾقف ضؿًعا، ؾننْ 

 .ـ إػ رجٍؾ جاكبف ـ ُأراه ظؿرَ   اهللِ  رشقُل  ؾـظرَ : ؿاَل 

 .اهللِ ما بؼل مـف يشٌء يا رشقل َ :ؾؼاَل 

تبقعـل  يا حمؿُد، هؾ فؽ أنْ : فف ؾدكقُت إفقف، ؾؼؾُت : زيُد بـ شعـةَ  ؿاَل 



 حمىد رسُه اهلل 

 

 ـذا وـذا؟ ل ؾالٍن إػ أجؾِ بـ ائطِ متًرا معؾقًما مـ ح

كذا وكذا، وال  متًرا معؾوًما إىل أجلِ  أبقُعَك  ال يا هيودُي، ولؽن  »: ؾؼاَل 

 .«بـي فَلنٍ  ُأسؿي حائطَ 

ًٓ مـ ذهٍب مِ  ثامكغَ  فُ ؾلظطقتُ  ،(*)قاينل، ؾلضؾؼُت مِهْ كعؿ، ؾبايعـَ: ؿؾُت  ثؼا

 .ـذا وـذا  متٍر معؾقٍم إػ أجؾِ ذم

َجل  عؾقفم، وأغثفم هبا»: ، وؿاَل ؾلظطاها افرجَؾ : ؿاَل   .«اع 

 حمِؾ إجِؾ بققمغ أوثالثٍة خرَج  ؿبَؾ  ؾؾام ـانَ : ـةَ عْ زيُد بـ َش  ؿاَل 

وكػٍر  وظثامنُ  وظؿرُ  ، ومعف أبق بؽرٍ رجٍؾ مـ إكّصارِ  ذم جـازةِ  رشقُل اهلل 

إفقف، ؾلخذُت  داٍر، ؾجؾَس دكا مـ جِ  ، ؾؾام صَذ ظذ اجلـازةِ فِ مـ أصحابِ 

 .قِّصِف، وكظرُت إفقف بقجٍف ؽؾقظٍ ؿؿ ؿجامعِ ب

 ما ظؾؿُتؽؿ بـل ظبد ادطؾِب  حِؼل؟ ؾقاهللِ تؼضقـل يا حمؿدُ  أَٓ : ثؿ ؿؾُت 

 .ؾؿٌ يل بؿخافَطتِؽؿ ظِ  ، وفؼد ـانَ ُدْطٌؾ ٍ

ـِ  وكظرُت إػ ظؿرَ : ؿاَل  فػؾِؽ ذم وجفِف ـا ، وظقـاه تدورانِ اخلطاِب  ب

 .، ثؿ رماين ببرصهِ ادستديرِ 

بف ما  ما أشؿُع، وتػعُؾ   اهللِ  ، أتؼقُل فرشقلِ ظدَو اهللِ أْي  :وؿاَل 

. َؽ ُف فرضبُت بسقػل هذا ظـؼَ ، فقٓ ما أحاذُر ؾقتَ أرى؟ ؾقافذي بعثف باحلِؼ 

 .دةٍ مَ ذم شؽقٍن وتُ  يـظُر إػ ظؿرَ  ورشقُل اهلل 

                                                 

 .ـقس افـؼقد يشد بف افقشطأي  :مهقاين( *)
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 تلمرين بحسنِ  ، أن  هذا مـك يا عؿرُ  إّكا كـا أحوَج إىل غرِ »: ؿاَل  ثؿَ 

 عرشينَ  هُ حّؼه، وزد   هِ فاقِض  يا عؿرُ  اذهب  ، (*)الِتباعةِ  ه بحسنِ ، وتلمرَ ألداءِ ا

 .«ما ُرعته مؽانَ  هِ صاًعا من غرِ 

ـَ يب ظؿُر، ؾؼضاين حؼِ  ؾذهَب : زيدٌ  ؿاَل  ، ا مـ مترٍ صاظً  ل، وزادين ظؼي

 ؟ما هذه افزيادةُ : ؾؼؾُت 

أتعرُؾـل يا : ؿؾُت . َؽ ما ُرظتُ  مؽانَ  كَ أن أزيدَ   أمرين رشقُل اهللِ: ؿاَل 

 ظؿُر؟

ـْ  :ؿاَل  ـُ  زيدُ : أكت؟ ؿؾُت  ٓ، م  .ـةَ عْ َش  ب

 .كعؿ احلَزُ : احلَُز؟ ؿؾُت : اَل ؿ

 ؟ بف ما ؾعؾَت  ، وتػعَؾ ما ؿؾَت   اهللِ فرشقلِ  تؼقَل  ؾام َدَظاك أنْ : ؿال

  اهللِ رشقلِ  فا ذم وجفِ تُ ؿد ظرؾْ  افـبقةِ  ظالماِت  يا ظؿُر، ـُؾ : ؾؼؾُت 

ُف، وٓ يزيُده ُف جفؾَ يسبؼ حؾؿُ : ، مل أختزمها مـفاثـتغِ  إفقف إٓ حغ كظرُت 

 حؾاًم، ؾؼد اختزُتام، ؾُلصفُدك يا ظؿُر أين ؿد روقُت باهللِ  صَدة اجلفؾ ظؾقف إٓ

مايل ـ ؾنين أـثرها  صطرَ  أنَ  كبًقا، وُأصفُدكَ  ديـًا، وبؿحؿٍد  رًبا، وباإلشالمِ 

ًٓ ـ صدؿٌة ظذ أمةِ   . ؿدٍ حم ما

 .فؿؽ ٓ تسُعفؿ ـؾَ فؿ< ؾنكَ ظذ بعِض أو : ظؿرُ  ؾؼاَل 

 . اهللِ ظؿُر وزيٌد إػ رشقلِ  عَ ؾرَج . فؿأو ظذ بعِض : ؿؾُت 

                                                 

 .افطؾب أي :الِتباعةِ ( *)
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ـَ . حمؿًدا ظبُدُه ورشقفُف  ، وأنَ إٓ اهللُ ٓ إففَ  أصفُد أنْ : زيدٌ  ؾؼاَل   ؾآم

، تبقكِ   ذم ؽزوةِ ـثرًة، ثؿ ُتقذِم  مشاهدَ   اهللِ  مع رشقلِ  دَ بف وصَدؿُف، وصفِ 

 .(9)ُمدبرٍ  مؼباًل ؽرَ 

* * * 



 التىًّد 

 

 

 يُاوش التىًّد
                                                                        

 (.87:6)، ومسؾؿ (;>75)رواه افبخاري   -5

 (.=59/55)رشح صحقح مسؾؿ فؾـقوي   -6

 (.75:6)رواه افبخاري   -7

 (.;:87)رواه مسؾؿ   -8

 (.5>87)، ومسؾؿ (7588)رواه افبخاري   -9

 (.7>87)، ومسؾؿ (7588)رواه افبخاري   -:

 (.7766)، ومسؾؿ (>>85)رواه افبخاري   -;

 (.=5:8)رواه أحد ذم ادسـد   ->

 (.>>6)رواه ابـ حبان   -=



 

 .حقوق اليتيه -9    . املساواة -1

 .حقوق الضعيف -11   .حقوق املرأة -2

 .حقوق الرقيق -11 . حقوق الوالدين واألقارب -3

 .حقوق املسنني -12   . حقوق األبناء -4

 .حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة -13  . حقوق األطفال -5

 .حقوق الطريق -14  . حقوق اخلادو -6

 .حقوق احليوان -15   . حقوق اجلار -7

 .حقوق الضيف -8



 حمند رسول اهلل 

 

 



 حمىد رسُه اهلل 

 



 رسول اهلل واحلقوق حمند : ه األولالقس

 

 

َبعًضوَبعُضََيؼتُلََ،متػرؿيًََؿبوئَلَََافرشولََِبعثيََِؿبَلََافعرُبََـونََ فم

،َظذَتؾكَافؼبوئلََِادسقطرَََهوَافؼوكونَََآشتبدادََُفمَبعًضو،َوـونََبيَبعُضَْسَويََ

َ،الؼوِقََيتؿتعونَبؽوؾيََِافسودةََُبلَـونَََ،ؼبيَِذمَتؾكَالََِشواءًََفـوُسَاَوملَيؽنَِ

َ.همٕشقودََِٕهنمَمؾٌكََ،هلمَأدكىَحؼوٌقََؾؾمَتؽنََْأموَافعبقدَُ

ََأموَادرأةَُ ًْ ،َٕبقفوَوإخوهتوَافذـورََِؾٌكَ،َؾفيَمَِالؼوِقََمسؾوبيَََؾؼدَـوك

َ.هَِمنَبعدََِهَِفزوجفو،َثمَفورثتََِومؾؽًََثمَتؽونَُ

َافرؿقِقََدمورةََِوصقوعََِوافـفِىََـوفسؾِىََاجلوهؾقيََِافعوداِتََتشورَِهذاَمعَاك

َ
ِ
َ.ذفكَوؽرََِإصـومََِ،َوظبودةَِافبـوِتََ،َووأدَِوافبغوء

ََوجوءَََادمملََِهذاَافواؿعََِـَلَََاللََِرشوُلََواجهََ ٍٍ َفؾحؼوِقََصوملٍََبؿـف

َ.فهَمثقًلََافبؼييََُملَتعرْفَ

ََأنََْؾبعدََ َإػ َافـوسََِادسوواةََِمبدأَََرََرََؿَهَُوحدَََاللَِظبودةَِدظو َوبغَََ،بغ

َ.القوةََِجموِٓتََوؾيَِذمَـَاإلكسونََِوؽرََِاإلكسونََِحؼوِقَ

َرَبوكقيٌََبلهنوَحؼوٌقََذمَاإلشلمََِهوَمنَالؼوِقَوؽرََُاإلكسونََِحؼوُقََومتتوزَُ

َ.ؾقفوََفَهوَأوَافتّكَإفغوءَََمنَافبِؼََأحدٌَََٓيؿؾُكَ

ََمتوازكيٌََـامَأهنوَحؼوٌقَ ٌُ َ.آخرَظذَجوكٍىََيطغىَؾقفوَجوكٌىَََٓبحق

َحؼوٌقَ َوضػًلََاإلكسونََِظؿرََِمراحلََِفؽوؾيََِصومؾيٌََوـذفكَؾنهنو جـقـًو

َ.وـفًلَومسـّو،َصحقًحوَومريًضوَوصوًبو
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،َويتسووىَؾقهَؾقهَافػرُصََتتؽوؾلََُذمَجمتؿعٍََاإلكسونََُيعقَشََأنََْموَأمجَلَ

َ،َوافػؼرَُمنَافؼوِيََهَُحؼَََؾقهَافضعقُفََلخذَُ،َويوضؾونَبوفتؼوىػويتَاجلؿقعَُ

َافغـِيَ َجمتؿعَُمن َإكه ََاإليامنََِ، َحمؿٌد َأكزَلَافذيَأرشىَؿواظَده َؾؼد َاللََُ،

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿:َهَُظؾقهَؿوفََ

َ.[31:الجرات]َ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

ـُ  ، وإنَ ؽؿ واحٌد ربَ  إنَ ! و افـوُس يو أُّي »:َافـبّيََوؿوَلَ َٓ ؿ واحٌد أبو  ، أ

، وٓ ظذ أشقدَ  ، وٓ ٕمحرَ ظذ ظريبّ  ، وٓ فعجؿٍل ظذ ظجؿلّ  فعريبّ  َؾ ْض ٓ ؾَ 

أٓ هؾ َ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿َإٓ بوفتؼقى ظذ أمحرَ  ٕشقدَ 

 ًُ َ.(1)«؟بؾغ

، افـوس هو بؤبوءِ وؾخرَ  اجلوهؾقيِ  (*)ظـؽؿ ُظِّبَقيَ  أذهَى  اهللَ إنَ »:ََوؿوَلَ

َ.(2)«مـ تراٍب  وآدمُ  بـق آدمَ 

َبوٕكسوِبََآؾتخورََََاللَِرشوُلََوأبطَلَ ًِ ذمَاجلوهؾقيََافعرُبََ،َوـوك

َبلكسوِبََاإلشلمََِؿبَلَ ـ َيػتخرون َويطعـونََـ َذمَؽرََِم ًِ َؿوم َوربام مَبقـفََِهم،

ََذفكَؾؼوَلََبسبِىََالروُبَ : ٓ يسـقهنـ اجلوهؾقيِ  يف أمتل مـ أمرِ  أربعٌ »:

ـُ يف إحسوِب  افػخرُ  َ.(3)«، وافـقوحيُ بوفـجقمِ  ، وآشتسؼوءُ كسوِب يف إ ، وافطع

ـْ »:َوؿولَ ََ.(4)«فُ بف كسّبُ  بَطل بف ظؿُؾف، مل يرسعْ  وم

                                                 

 .افؽزَأيَ:ُظِّبقي(َ*)
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ًَ  يو ؾوضؿيَ »:ََوؿوَلَ ًِ  حمؿدٍ  بـ  ؽـل ظـِؽ مـ اهللِ، ٓ أُ شؾقـل مو صئ

َ.(5)«صقًئو

ََوؿوَلَ ـْ ـؿ وأمقافِ إػ صقرِ  ٓ يـظرُ  اهللَ إنَ »: إػ  يـظرُ  ؽؿ، وفؽ

َ.(6)«ؽؿوأظامفِ ؽؿ ؿؾقبِ 

*َ*َ*َ
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َتؾدََُادجتؿعََِهيَكصُفََادرأةَََأنََََٓصَكَ َأهنو ؾفيََأخرَََافـصَفََـام

َادجتؿعََِـّلََإذنَْ ًِ َـوك َوإذا ََادرأةََُ، ًْ َُطؾؿ َحؼوؿََُوُأهدرْتََؿد ًْ َوامُتفـ َفو

ََفوَذمَظصورٍَـرامتَُ ًْ وهوَهو،َوأظط،َوكَكَظنَادرأةَََِافـبّيََ،َؾؼدَداؾعََشبؼ

َالؼوِقَ َتؽنََْمن َمل ََمَُحتؾََُمو ٌَ َوح َافصلةََُبه، َالِىََوافسلمََُظؾقه ظذ

َ
ِ
َ،َحتىَتؼومََبغَإزواِجََوافتغويضَظنَاهلػواِتََوافتغوؾرََِوافساحمََِوافوؾوء

فوَأوَهتدمَََأنََْادشؽلِتََظواصُفََ،ََٓتستطقعَُؿوييٍََظذَأشسٍََافـوسََِبقوُتَ

َ.[36:افـسوء]َ﴾ۉ ۉ﴿:َو،َؿولَتعوػأرـوهَنََهتزََ

َ.ورمحيٍََورؾٍقََوفطٍفََوإحسونٍََوبرٍََخرٍََفؽِلََجومعيٌََـؾؿيٌََ:وادعروُف 

، واشتحؾؾتؿ اهللِ ، ؾنكؽؿ أخذمتقهـ بلمونِ يف افـسوءِ  اتؼقا اهللَ»:ََوؿوَلَ

ـَ  َ.(7)«اهللِ بؽؾؿيِ  ؾروجف

َؾلرصدََادرأةََِضبقعيََََافـبّيَََفَوظرََ :َ،َؾؼولَفوأخطوئََِإػَاحتاملََِ،

َ.(8)«قصقا بوفـسوء خًرااشت»

َ َوؿول ََ،فِ ـؿ ٕهؾِ ـؿ خرُ خرُ »: َـ َفزوجته َأي ـؿ وأكو خرُ ـ

َ.(9)«ٕهع

ـٌ  كْ ٓ يػرُ »:َوؿولَ ًؼو، ؾُ مـفو ُخ  هَ رِ ـَ  إنْ ـَأيََٓيبغضفوَـََمممـي ممم

َ.(11)«مـفو بآخرَ  رَض 

 تزوَج  رجٌؾ  ظـد اهللِ افذكقِب ِ أظظؿَ  إنَ »:َؾؼوَلََادرأةََِطؾمََِإثمََ:َوبَغَ

َ.(11)«وهَ بؿفرِ  فو وذهَى مـفو ضؾؼَ  فُ ، ؾؾام ؿه حوجتَ امرأةً 
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َذمَافرؿيَََِافـبّيََوـونََ ًٓ َفعوئشيَََ،َؿولَمرةًَهَِمعَزوجوتََِافعؼةََِوحسنََِمثو

ََ،«ورضوكِ  ِؽ إين ٕظرُف ؽضّبَ »:َ ًْ ؟َاللَِذفكَيوَرشوَلََتعرُفََـقَفَ:َؿوف

ًِ »:َؿول ًِ  راضقيً  إكؽ إذا ــ ًِ شوخطيً  ، وإنْ دٍ حمؿ بذ ورِب : ؿؾ ًِ  ــ بذ : ؿؾ

َ«َإبراهقؿَ  ورِب  ًْ َ.(12)َكَإَٓاشؿَََإينََٓأهجرََُأجل،َواللِ:َؾؼوف

َادشوظرَِ َوافؽؾامِتَافػقوضيََِبذه معََيتعومُلَََحمؿدٌََـونَََافرؿراؿيََِ،

َ.افشعورََِيبودفـهَكػَسََظـفنَََاللََُ،َوـَنَريَضَهَِكسوئَِ

ََظوئشيََمعَََافـبّيََسوبَقَوذمَإحدىَافسػراتَتَِ ًْ شوبؼـيَ:َ،َؿوف

َثمَشوبؼتَْافؾحمَََأمحَلََأنََْؾسبؼتُه،َوذفكَؿبَلَََاللَِرشوُلَ ََهَُ، ًُ َمحؾ َبعدمو

َ.(13)«هذه بتؾؽ»:َؾسبؼـي،َؾؼولَافؾحمََ

َحِقََوأَثمََ َظذ َاظتدى ََؾؼوَلََادرأةََِمن  حَؼ  إين ُأحِرُج  افؾفؿَ »:

َ.(14)«، وادرأةَ افقتقؿَ : افضعقػغ

َ ٌَ َظذَافـسوءََََوح
ِ
َؾؼوَلَأزواجفنََََإرضوء ،ََ ـؿ أٓ أخزُ »:

َ؟ؽؿ يف اجلـيِ بـسوئِ  َؿوفوا« َرشوَلَ: َيو َاللَِبذ َؿول. ، إذا ودوٌد، وفقدٌ  ـُؾ »:

 ًْ ًْ  َى ِض إفقفو، أو ؽَ  أو ُأدءَ  ؽضّب ، ٓ أـتحُؾ كَ هذه يدي يف يدِ : زوُجفو ؿوف

َ.(15)«بغؿٍض حتك ترىض

َ ٌَ َؾؼولَظوضػًقوَافزوجيََِظذَإصبوعَََِافـبّيََوح  أحدـؿْ  عِ ْض ويف بُ »:

َصدؿيٌ  َإتقونَِ« َأيَوذم َؿوفواَصدؿيٌََهَُزوجتَََافرجلََِـ َـ َرشوَلَ: َاللَِيو أيليتَ!

 ، أـونَ فو يف حرامٍ أرأيتؿ فق وضعَ »:َ؟َؿولفهَؾقفوَأجرٌََكوَصفوَته،َويؽونَُأحدَُ

َ.(16)«ـون فف هبو أجرٌ  فو يف حاللٍ ظؾقف وزٌر؟ ـذفؽ إذا وضعَ 
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َافرجلَََِوأوجَىَ َزوجتََِيـػَقََأنََْظذ َوجعؾََهَِوأضػوفََِهَِظذ منََهَُ،

أكػؼَتف يف  ، وديـورٌ اهللِ يف شّبقؾِ  فُ أكػؼتَ  ديـورٌ »:ََافـبّيََ،َؾؼدَؿوَلَموَأكػَقََأؾضلَِ

ًَ  وديـورٌ ، (*)رؿّبيٍ  فو ، أظظؿُ َؽ ظذ أهؾِ  فُ أكػؼتَ  ، وديـورٌ بف ظذ مسؽغٍ  تصّدؿ

َ.(17)«َؽ ظذ أهؾِ  فُ أجًرا افذي أكػؼتَ 

ََوؿوَلَ ٓ ُأجْرَت ظؾقفو، إِ  اهللِ تّبتغل هبو وجفَ  كػؼيً  ؽ فـ تـػَؼ إكَ »:

َ.(18)«َؽ امرأتِ  يف ؾؿِ  حتك مو جتعُؾ 

ًَ »:ََوؿوَلَ ًَ وفَد ؾفق فؽ صدؿيٌ  َؽ كػَس  مو أضعؿ ؾفق  كَ ، ومو أضعؿ

ًَ َزْوَجؽ ؾفق فؽ صدؿيٌ فؽ صدؿيٌ  ًَ خودمَ ، ومو أضعؿ ؾفق  َؽ ، ومو أضعؿ

َ.(19)«فؽ صدؿيٌ 

ََوؿوَلَ َ«ُأجرَ  مـ ادوءِ  فُ إذا شؼك امرأتَ  افرجَؾ  إنَ »: :َؿولَافعربوُضَ.

َ ًُ َتَُثَْتفو،َوحدََامرأيتَؾسؼقََُؾلتق ًُ َ.(21)ََاللَِمنَرشولََِفوَبامَشؿع

*َ*َ*َ

                                                 

 .أيَحتريرَرؿبيَ:رؿّبي(َ*)
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َوحذََإرسييََِظذَافعلؿوِتََبولػوظَََِافـبّيََأمرََ َحبولََِمنَؿطعََِرََ،

َافوافبغَإرحومََِادودةَِ َأمو َظظََدانَِ، َؾؼد َحؼَََمََ، َوؿرنََاإلشلُم فامَحؼَََفام،

َؾؼوَلََاللَِبحِقَ َتعوػَتعوػ، ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ﴿:

َ.[13:افـسوء]َ﴾ں

ََاللَِوُشئلَرشوُلَ َافعؿلَِ: َؿوَلَأؾضُلََأّي َ؟ «َفوظذ وؿتِ  افصالةُ »:

َ.(21)«بُر افقافديـ»:َ؟َؿولثمَأّيَ:َؿقَلَ

«َأحٌل وافداك؟»:َفهَؾؼوَلََجلفودَِيستلذكهَذمَاََإػَافـبِيََوجوءَرجٌلَ

َ.(22)«ؾػقفام ؾجوهْد »:َكعم،َؿوَلَ:َؿوَلَ

َرجٌلَ َؾؼوَلََوجوءه َأبويُعكَظذَاهلجرةَِ: ًُ َيبؽقونََِجئ َأبوَي ًُ ،َوترـ

َ.(23)«إفقفام ؾلضحْؽفام ـام أبؽقَتفام ارجعْ »:َؾؼوَلَ

ََبصؾيَََِافـبّيََوأمرََ
ِ
َشامءََ،َؾعنَأاإلشلمََِدينََِـوكواَظذَؽرََِوإنََْأبوء

َ ًِ ََبـ ًْ َؿوف َأيبَبؽر :َ ًْ َأميَوهيَمؼـيٌََؿدم ،ََاللََِرشولََِذمَظفدََِظَع

َرشوَلَ ًُ َََاللَِؾوشتػتق ًُ َؿؾ :َ ًْ َأميَوهيَراؽبيٌََؿدم أمي؟ََأؾلصُلََظّع

َ.(24)«كعؿ ِصع أمِؽ »:َؿوَلَ

َظؼوُقَ َـبوئرََِافوافدينََِأمو َمن َفؼولَِافذكوِبََؾفو ََافـبِيََ، : افؽّبوئرُ »:

ـِ  ، وظؼقُق بوهللِ اإلذاكُ  َ.(25)«افغؿقُس  ، وافقؿغُ افـػسِ  ، وؿتُؾ افقافدي

ـَ »:ََوؿوَلَ َ.(26)«مـ شَى وافديفِ  اهللُ فع
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َصؾيَُ َؿوَلََإرحومََِأمو ََؾؼد ـْ »: ـُ  ـونَ  م  أخرِ  وافققمِ  بوهللِ يمم

َ.(27)«فُ رمحَ  ؾؾقصْؾ 

َ.(28)«(*)افؽوصِح  حؿِ ظذ ذي افرَ  افصدؿيُ  افصدؿيِ  أؾضُؾ »:َوؿولَ

، َؽ مـ حرمَ  ، وأظطِ ؿطعَؽ  ـْ مَ  ْؾ ِص ! يو ظؼّبيُ »:َظومرٍََبنََِفعؼبيََََوؿوَلَ

ـْ ـََواظُػ :َـَوذمَرواييَْض وأظرِ  َ.(29)«َؽ ؿَ ؾَ طَ  ظؿ

*َ*َ*َ

                                                 

 .افذيَيضؿرَافعداوةَذمَكػسهَ:افؽوصح(َ*)
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َافـبّيَ َحسنَََِدظو ََوافتـشئيََِافسبقيََِإػ
ِ
َصبوًبوَفألبـوء َيؽوكوا َحتى ،

َخمؾصغَفديـفمَووضـَِ ًٓ َ.فمفمَوأمتَِصولغ،َورجو

َ.(31)«كوـّبرِ  ذَف  كو، ويعرْف صغرَ  مـو مـ مل يرحؿْ  فقَس »:َََلَؿو

ََوؿوَلَ ، ظؾقفو فعٍؼ  (*)، وارضبقهؿفسّبعٍ  روا أبـوءـؿ بوفصالةِ مُ »:

َ.(31)«ؿقا بقـفؿ يف ادضوجعِ وؾرِ 

َافـبِيَ َؿوَلَََوظن مـ أدٍب  وافٌد وفًدا مـ َكْحٍؾ أؾضَؾ  مو َكَحَؾ »:

ـٍ  َ.(32)«حس

:َهمٕحدََِمرةًََؾؼوَلََوافؼاِبََافطعومََِآداَبَََلَإضػوَيعؾمَََُوـونََ

ـُؾ بقؿقـَؽ شِؿ اهللَ! يو ؽالم» َ.(33)«ممو يؾقَؽ  ، وـْؾ ، و

َ َافـبّي َروتََْبػضوئَلََافبـوِتََتربقيَََوخَص َمو ََظوئشيََُهَُمـفو

َ ًْ َؿوف :َ ًْ َابـتونََِدخؾ َومعفو َامرأٌة َؾؾمَْتسلُلََظَع َؽرَََدمدََْ، َمترةٍََظـديَصقًئو

َؾلظطواحدةٍَ ،َ ًْ َؿوم َثم َصقًئو، َمـفو َتلـل َومل َابـتقفو َبغ ََؾَؼَسؿْتفو َقُتفو،

َ ًْ َؾدخَلَؾخرج َافـبّيََ، َؾؼوَلََهَُؾلخزتَََُظؾقـو  مـ ابُتع مـ هذه افّبـوِت »:

ـَ  ـَ  بقٍء ؾلحس ـَ فف شًسا مـ افـورِ  إفقف َ.(34)«ـ

َافسمذِيََوفػظَُ ـَ  ؾصزَ  مـ افّبـوِت  مـ ابُتع بقءٍ »: ـَ فف ظؾقف ، ـ

َ.(35)«و مـ افـورِ حجوبً 

                                                 

 .رضًبوَخػقًػوَبوفؼؾمَوافسواكَوكحوهأيََ:وارضبقهؿ(َ*)
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ََوؿوَلَ َ«أكو وهق افؼقوميِ  حتك تّبؾغو، جوء يقمَ  جوريتغِ  مـ ظوَل »:

َ.(36)هَُعََأصوبََِوضمََ

ََوؿوَلَ ـْ »: ، أو بـتون، أو أخقاٍت  ، أو ثالُث بـوٍت  فف ثالُث  ـونَ  م

ـَ  ، وأحس ـَ ـَ  أختون ؾلدهب ـَ إفقف َ.(37)«ؾؾف اجلـيُ  ، وزوجف

َََبلَـونََ ًْ َدخؾ َابـتهََُإذا َوأجؾَسََؿومَََؾوضؿيََُظؾقه َؾؼّبؾفو َذمَإفقفو فو

َ.(38)هَِجمؾِسَ

ََرهوَافـبّيَافتيَؿرَََالؼوِقََومنََ
ِ
َأبقفمَؾؼدَأرادَََفمَذمَمولَِحؼََّفألبـوء

َؾؼوَلَهَِموفََِبثؾثْيََيتصدَقََأنَََْأيبَوؿوصٍََبنََُشعدَُ ،ََ َافـبّي َفه :«ٓ»َ،

َ:َؿوَلَ ٌُ ٌُ ٌُ افثؾ»:ََاللَِرشوُلََ؟َؾؼوَلَاللََِيوَرشوَلََؾوفثؾ  نْ إإكؽ  ـثرٌ  ، وافثؾ

َ.(39)«(**)يتؽَػػقن افـوَس  (*)هؿ ظوفيً تذرَ  مـ أنْ  خرٌ  أؽـقوءَ  َؽ تَ ورثَ  تذرَ 

*َ*َ*َ

                                                 

 .ؾؼراءَ:ظوفي(َ*)

 .يسلفوهنمَموَيؽػقفمَ:يتؽػػقن افـوسَ(**)
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هوَؿدرَََافتيََٓيعرُفََاخلوفِقََ،َوهبيَُافزمونََِومتعيََُهيَرّسَالقوةََِافطػوفيَُ

َـَلَذمَحتصقؾََِإَّٓمنَُحِرَمفو،َوبذَلَ فمَورمحتَََإضػولََِرظوييَََ،َوإنََكػقسٍََفو

ََوافرؾَقََوافعـوييََ ٌَ َدََؾََ،َؾؼدَوََهَُمتعوضقَََوؿّررهَومدَحَََظؾقهَافـبّيََبمَمموَح

كعم،َ:َم،َؿوفواؽَُصبقوكَََأتؼّبؾونََ:َ،َؾؼوفواَاللََِظذَرشولََِمنَإظراِبََكوٌسَ

 اهللُ ـونَ  إنْ  أَوأمؾُِؽ »:ََاللَِرشوُلََـو،َؾؼوَلَصبقوكَََموَكؼّبُلََفؽـوَواللِ:َؾؼوفوا

َ.(41)«افرمحَي مـؽؿ؟ عَ زَ ؿد كَ 

َإػَأظويلَؿرىَادديـيََِيذهُىَََوـونََ ٌُ َيستؽؿُلََابـُهَإبراهقمََُـونَََ،َحق

ََ.(41)،َثمَيرجعَُيؼّبؾهََُأنََْإفقهَمنَأجلََِيذهُىََهـوك،َؾؽونَََهََُرَضوظََ

َموَتَ َََافـبِيََابـيََِابنََُودو ًْ َؾؼوَلََؾوض َمو:َظبودةَََبنََُفهَشعدََُظقـوه،

 اهللُ ، وإكام يرحؿُ هِ ظّبودِ  يف ؿؾقِب  جعؾفو اهللُ إهنو رمحيٌ »:َ؟َؿوَلَاللَِهذاَيوَرشوَلَ

َ.(42)«افرمحوءَ  هِ مـ ظّبودِ 

مَظذَصبقوهِنََ،َويسّؾمَُإكصورَََـونَيزورََُافـبَيََأنََََوظنَأكسٍَ

ََ.(43)فمرؤوَشََويؿسُحَ

ََأموميَََيصعَوهوَحومٌلَََوـونََ ًَ و،َوإذاَفََؾََمحَََ،َؾنذاَؿومََزيـَىََابـتهََِبـ

َ.(44)فوعََوَضََدََجَََشَ

ََوؿوَلَ  يقمَ  بقـف وبغ أحّبتفِ  هو، ؾَرق اهللُووفدِ  مـ ؾَرق بغ وافدةٍ »:

ََ.(45)«افؼقوميِ 
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هلمَمنََوجعَلََافؽبورََِذمَجموفسََِبوجلؾوسََِفألضػولَََِافـبّيََوشؿَحَ

َرشوَلََأنَََافسوظدِيََبنَشعدٍََ،َؾعنَشفلَِهمَمنَاجلؾوسَِموَفغرََِمثَلََالِقَ

َؾؼوَلَوظنَيؿقـهَؽلمٌََأصقوٌخََهَِمـه،َوظنَيسورََِؾؼَبََُأيتَبؼاٍبَََاللِ ،َ

َفؾغلمَِ َافقؿغََِيبدأَََأنََْافسـيَََٕنَََ«؟همٓءِ  أظطلَ  يل أنْ  أتلذنُ »: َؾؼوَلَمن ،َ

ََاللَِرشوُلََبـصقبيَمـكَأحًدا،َؾوضعَََ،ََٓأوثرََُٓواللِ:َذـّقوَوـونَََافغلمَُ

َ.(46)هَِذمَيدََِاإلكوءََ

َ ًَ َادراِثََهَُحؼَََفؾطػلَََِافـبّيََوأثب ،َهَِوٓدتََِاـتاملََِبؿجردََِذم

َ.حّقوَهَِظنَأمََِهَِواكػصوفَِ

معفمََؾزارهمَذمَبقوهتمَوواشوهمَوتؾطَفََإضػولََِمشوظرَََوؿّدرَ

َ.واهلدايوَرِفَوأحتػفمَبوفطََّبقـفمَادسوبؼوِتََفم،َوظؼدََرؤوَشََومسَحَ

*َ*َ*َ



 رسول اهلل واحلقوق حمند : ه األولالقس

 

 

َهوَتعومؾََُأميٍََِٕيََالؼقؼَيََالضورةََِمؼقوَسََإنََ
ِ
ََفوَمعَافػؼراء

ِ
َوافضعػوء

َ.افؼرارََِإػَادسموفغَوأصحوِبََفهَذمَافوصولَََِٓحقؾيَََنَْومََ

َ
ِ
ََذمَافبقوِتََافذيَيعؿؾونَََاخلدمََُومنَهمٓء

ِ
ََظـدَإؽـقوء

ِ
،َؾؼدَوافؽزاء

َافرشوُلَ َـومؾيًَحؼوؿََََأظطوهم َواشتؿعََفم َصؽوهِتََ، َوإػ فم،َآرائَِم

:َؿوَلَََموفٍكََبنََُظذَذفكَموَرواهَأكُسََ،َوافدفقُلَافتؼديرََِوؿّدرهمَؽوييََ

َ ًُ َؿوَلََظَؼَََاللَِرشوَلََخدم َؾام َيلَشـغ، َؿطَّأٍفَ: َؿوَلَ، َومو ،ََ
ٍ
فقء

َ.َملَؾعؾَته:َؾعؾُته
ٍ
َـذا:َملَأؾعْؾهَوَٓفقء ًَ أَٓؾعؾ

(47).ََ

ََميَُوـوكًَإََ
ِ
ََؾتـطؾُقَََهَِبقدََِتلخذََُادديـيََِمنَإموء ٌُ ذمََأرادْتََبهَحق

ََ.(48)فوحوجتَِ

َافـبّيَ َََوحَذر
ِ
َجعَلََـونَََوإنََْاخلودمََِمنَإيذاء َبلَإكه و، ـً َممؾو َظبًدا

ََ،َؾؼوَلَهَِشبًبوَذمَحريتََِهَُإيذاءََ و فف، أو رضبَ »: ـً أن  فُ ، ؾؽػورتُ فُ مـ َفَطؿ ممؾق

ََ.(49)«فُ يعتؼَ 

َإكصورِيََوظنَْ َمسعوٍد َؿوَلََأيب :َ ًُ َبوفسوطَِؽلَأرضُبََــ َيل ،ًَمو

َ ًُ ََخََؾسؿع َصوًتوػَِؾَْمن َي َمنََأؾفمََْؾؾمََْ«أبو مسعقدٍ  اظؾؿْ »: افصوَت

أبو  ، اظؾؿْ أبو مسعقدٍ  اظؾؿْ »:َؾؼولََاللَِؾؾامَدكوَمـيَإذاَهوَرشوُلَ.َافغضِىَ

َؿول«مسعقدٍ  ،َ َافسوطََ: ًُ َؾؼوَلََؾلفؼق َيدي، َمن اهلل  أنَ  أبو مسعقدٍ  اظؾؿْ »:

َ«ـؽ ظذ هذا افغالمظؾقؽ م وتعوػ أؿدرُ  تّبوركَ  ًُ وَبعدهَََٓأرضُبَ:َ،َؿؾ ـً ممؾو

َفوجهَِ!َاللَِيوَرشوَلَ:َؿوَلََوذمَرواييٍَ.َأبًدا :ََاللَِرشوُلََؾؼوَلَ.َاللَِهوَُحٌر



 حمند رسول اهلل 

 

 

ََفؾَػَحْتؽ افـورُ  أمو فق مل تػعْؾ » َ(51)«ـَأو دَسْتؽ افـورُ ـ َأنََ. َفهََأي حتريَرك

َمـكَٕككَرضبتَََظؾقكَوفقَسََواجٌىَ َإشؾوِبَسوطَِبوفَهَُتػضًل َوبذا ،َ

َ.افرَقَوحّررَـثًراَمنَافعبقدَََِافـبّيََحورَبَ

 فُ ضعومُ  فؾؿؿؾقكِ »:ََطقؼون،َؾؼوَلَموََٓيََُفمَمنَافعؿلَِمَتؽؾقػََوحرََ

َ.(51)«طقُؼ إٓ مو يُ  مـ افعؿؾِ  ُػ وٓ يؽؾَ  فُ وـسقتُ 

َإػَافـبِيََوجوءََ َؾؼوَلَََرجٌل َرشوَلَ: َاللَِيو ؟َـمَأظػوَظنَاخلودمَِ!

َ.(52)«مرةً  شّبعغَ  يقمٍ  ـَؾ »:َولؿ

*َ*َ*َ



 رسول اهلل واحلقوق حمند : ه األولالقس

 

 

منََظـفم،َومنَافـوسََِمَوَٓيسلفونَََٓيزورنَجراهَنََمنَافـوسََِـثرٌَ

ََهَُيمذيَجراكََ َٓ َهَِجورََِإػَمسوظدةََِوحيتوُجََاإلكسونََُُضَرََؿََْيدري،َوؿدَيََوهوَ

َؾلَجيدَُ ًِ َافعزفيَُافشدةََِهَذمَوؿ ََدعورصةَِاَتوجَالقوةَِمنَكَََ،َوهذه ًِ َافتيَأكس

مو »:ََافـبّيََؿوَلََاجلورََِحِقََوفعظمَِ.َآجتامظقيََِـثًراَمنَافواجبوِتََافـوَسَ

ًُ أكف شققِرثف يقصقـل بوجلورِ  جزيُؾ  زاَل  َ:َأي.َ(53)«حتك طــ ًُ منََحتىَطــ

َ.فهَكصقًبوَمنَادراِثََبهَأكهَشقجعُلََافوصوةََِـثرةَِ

ََوؿوَلَ  اجلرانِ  ، وخرُ فِ هؿ فصوحّبِ خرُ  اهللِ ظـَد  إصحوِب  خرُ »:

ََ.(54)«هِ هؿ جلورِ ظـد اهلل خرُ 

ََوؿوَلَ ـْ  ، خرٌ كسقةٍ  بعِؼ  افرجُؾ  يزينَ  ٕنْ »:  بومرأةِ  يزينَ  أنْ  فف م

ًِ  يرسَق  فف مـ أنْ  ، أيرُس أبقوٍت  مـ ظؼةِ  افرجُؾ  يرسَق  ، وٕنْ هِ جورِ   مـ بق

ََ.(55)«هِ جورِ 

ََوؿوَلَ ـُ  مـ ـونَ »: َوذمَ(56)«هُ ؾال يمِذ جورَ  أخرِ  قمِ وافق بوهللِ يمم ،

ـُ  مـ ـونَ »:َدسؾمٍََرواييٍَ ـْ  أخرِ  وافققمِ  بوهللِ يمم َ.(57)«إػ جورهِ  ؾؾقحس

ـُ  فقَس »:ََوؿوَلَ ََ.(58)«إػ جـّبفِ  جوئعٌ  وجورهُ  بوفذي يشّبعُ  ادمم

ََوؿوَلَ ًَ ! يو أبو ذرٍ »:  و، وتعوهْد ، ؾلـثْر موءهَ مرؿيً  إذا ضّبخ

ََ.(59)«َؽ جراكَ 

 هذا فِـَؿ أؽؾَؼ  شْؾ ! يو رِب : يؼقُل  هِ مـ جوٍر متعؾٍؼ بجورِ  ـؿْ »:ََوؿوَلَ

َ.(61)«فُ ؾَ ْض ، ومـعـل ؾَ فُ ظـل بوبَ 
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َمؽورمَِ َاتػَقََإخلِقََمن َظؾقفوَافـوُسََافتي َوفؼوؤهَافضقِفََإـرامَُ: ،

َوفذفكَكجدَُوافسحوِبََبوفبِؼَ بغَوَبوللَِبغَاإليامنََِربطََََاللََِرشوَلََ،

َ.افضقِفََإـرامَِ

ـُ  مـ ـونَ »:ََؾؼدَؿوَلَ ََ.(61)«فُ ضقػَ  ؾؾقؽرمْ  أخرِ  وافققمِ  بوهللِ يمم

ََهَِشػرََِأثـوءَََظذَؿومٍََافذيَيـزُلََأموَادسوؾرَُ ًْ ،َؾؼدَبهَافسبُلََوؿدَتؼطع

َ،َؾؼدَؿوَلَأيومٍََحتىَثلثيََِهَُظؾقفمَضقوؾتَََظذَمنَكزَلَََاللََِرشوُلََأوجَىَ

ََ.(62)«، ؾام ـون بعد ذفؽ ؾصدؿيٌ أيومٍ  ثالثيُ  افضقوؾيُ »:َ

َافضقِفَ َظذ َظذَصوحِىََويـبغي َُيثِؼل ََأٓ ًِ َحتىََٓبوإلضوفيََِافبق ،

ََصوحَىََحُيرَجَ ًِ  هُ يثقَي ظـَد  ٓ حيُؾ فف أنْ »:ََظؾقه،َؾؼدَؿوَلََويضقَقََافبق

َ.(63)«حتك حُيِرَجف

*َ*َ*َ



 رسول اهلل واحلقوق حمند : ه األولالقس

 

 

فه،ََافعونََِيدََِإفقهَومدََِواإلحسونََِهَِبرظويتََِوأمرَََبوفقتقمََِاحتػىَاإلشلمَُ

َ.[6:افضحى]َ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿:َؿولَتعوػ

ََافـبّيََوؿوَلَ َـفوتغِ  يف اجلـيِ  افقتقؿِ  أكو وـوؾُؾ »: َبوفسبوبيََِوأصورََ«

ََ.(64)وافوشطى

:ََؾؼوَلََافؽبوئرََِمنَأـزََِهَُوجعؾَََافقتقمََِمولََِمنَأـلَََِافـبّيََرََوحذََ

َيوَرشوَلَ:َ،َؿوفوا«ادقبؼوِت  اجتـّبقا افسّبعَ » ، بوهللِ افؼكُ »:َ؟َؿوَلَاللَِوموَهَن

، افقتقؿِ  مولِ  افربو، وأـُؾ  ، وأـُؾ إٓ بوحلِؼ  اهللُ افتل حرمَ  افـػسِ  ، وؿتُؾ وافسحرُ 

ََ.(65)«ادممـوِت  افغوؾالِت  ادحصـوِت  ، وؿذُف افزحِػ  وافتقيّل يقمَ 

 حتك يستغـلَ  فِ وذابِ  فِ مـ ضَؿ يتقاًم بغ مسؾؿغ يف ضعومِ »:َوؿولَ

 ًْ ََ.(66)«فف اجلـيُ  ظـف وجّب

 َؽ ؿؾّبُ  يؾغَ  أحتُى أنْ »:َفهََُ،َؾؼوَلَهَِؿؾبََِرجٌلَيشؽوَؿسوةَََوأتىَافـبَيَ

 ، يؾغُ َؽ مـ ضعومِ  فُ ، وأضعؿْ فُ رأَش  ، وامسْح افقتقؿَ  ؟ ارحؿِ َؽ حوجتَ  وتدركَ 

َ.(67)«َؽ حوجتَ  كُ ؿؾُّبؽ، وتدرِ 

*َ*َ*َ
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َََافـبّيََاهتمََ
ِ
منََ،َؾؽونَيؼبُلَهلمَوَٓظشرةَََافذينََٓموَلََبوفضعػوء

َويتجووزَُحمسـَِ َمسقئََِفم َحوائَِظن َذم َويسعى َويرؾعَُفم، َافّرَضََجفم، ظـفم

ََأنَََظؿروٍََبنََِفم،َؾعنَظوئذَِبَُغِضَتََُوإذىَوفوَبؽؾؿيٍَ
ِ
َأبوَشػقونَـَمنَظظامء

ـَوـوكواَمنََالبِقََوبللٍََافرومِيََوصفقٍىَ،َافػورِدََـَمَرَظذَشؾامنَََؿريشٍَ

ََافعبقدَِ
ِ
َؾؼوفواَوافػؼراء َـ َأخذْتََواللِ: َظدوََِاللَِشقوُفََمو َظـِق َاللَِمن

َهوملخذََ َبؽرٍَ. َأبو َهلم ََافصديَقََؾؼول َفشقِخَ: َهذا ؿريٍشََأتؼوفون

َوشقدَِ َؾلتىَافـبَى َؾؼوَلََهَُؾلخزَََهم؟ َؿوفوا، َرشوُلََبام ََاللََِفه و يو أب»:

ـْ فعّؾؽ أؽضّبتَ ! بؽرٍ  ًَ  فؿ، فئ ًَ أؽضّبتَ  ــ َرّبؽ فؿ فؼد أؽضّب ؾلتوهمَأبوَ«

َ.(68)!!فكَيوَأخيَاللَُٓ،َيغػرَُ:َأؽضبُتؽم؟َؿوفوا!َيوَإخوتوه:َبؽٍرَؾؼول

ََوؿوَلَ ٌَ  رَب »:  ظذ اهللِ ، فق أؿسؿَ بوٕبقاِب  مدؾقعٍ  أؽزَ  أصع

َ.(69)«هُ ٕبرَ 

َوادـوصَىََآجتامظقيَََوافوجوهيَََادوَلََأنَََهَُأصحوبَََُيعِؾمََُافـبّيََوـونََ

َواجلوهََِادولََِوؿؾيَََافػؼرَََه،َوأنَْؾضًلََٓيستحؼََّضػيَظذَاإلكسونََِٓتََُادرموؿيََ

َيسؾُىَ َيستحؼََّاإلكسونَََٓ َرجٌلَذًؾو َمَر َؾؼد ومعهَََاللَِظذَرشولََِه،

َؾؼوَلَهَُأصحوبَُ َهلمَ، َيف هذا؟ مو تؼقفقنَ »: َؾؼوفوا« َرجٌلَ: َأذاِفََهذا َمن

أنََؿوَلََأنَُيشَػع،َوإنََْعَْػََ،َوإنََصَأنَُيـؽَحََخطَىََحرٌيَإنََْ،َهذاَواللِافـوسَِ

َُيْسَتؿعََ .َ ًَ ََؾسؽ َرجٌلَافـبّي َمَر َثم ،ََ
ِ
َؾؼراء َؾؼوَلَادسؾؿغَََمن ،َ مو »:

َُيـؽَحَََىَطََهذاَحرٌيَإنََخَ:َؿوفوا«َيف هذا؟ تؼقفقنَ  َٓ َُيَشَػعَََعََػََ،َوإنََصَأ ّٓ ،َأ
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َُيسؿعََََلَؿوَوإنَْ َأٓ َافػؼرَََِاللََِرشوُلََؾؼوَلَ. َظن  مـ مؾءِ  هذا خرٌ »:

ََ.(71)«هذا مثَؾ  إرضِ 

ََافـبّيََوؿوَلَ ، فق ٍػ متضعِ  ؟ ـُؾ ضعقٍػ اجلـيِ  ـؿ بلهؾِ أٓ أخزُ »:

 (**)جقاظٍ  (*)ُظُتؾٍ  ؟ ـُؾ افـورِ  ـؿ بلهؾِ أٓ أخزُ . هُ ٕبرَ  ظذ اهللِ أؿسؿَ 

ََ.(71)«مستؽزٍ 

َاهتاممَِ ََبشلنَََِافـبِيََومن
ِ
ََشوداءَََامرأةًََأنَََافضعػوء ًْ تُؼّمََـوك

َ:َظـفو،َؾؼوفواَ،َؾسلَلََاللَِ،َؾػؼدهوَرشوُلَادسجدََ ًْ أؾال »:ََؾؼوَلَ.َموت

َأمرََ،َؾؽلهنمَصغََ«ــتؿ آذكتؿقين ََؾؼولَافـبّيَ.َهوروا «َهودفقين ظذ ؿزِ »:

َ.(72)َظؾقفوؾدّفوهَؾصَذَ

َافػؼرَُؾَافذيَيشعرََُادجتؿعَََإنََ َواهتاممََِهَِبلمهقتََِوافضعقُفََوادسؽغََُقه

َجمتؿعٌََوافؼواكغََِوافؼودةََِادسموفغََ َهلو افذيََواإلكسوكقيََِوافرمحيََِافتؽوؾلََِبه

َ.هَِويسعدواَبظلفََِبهَاجلؿقعََُيـعمَْ

ه اهللُ»:ََوفذفكَؿوَلَ ّٓ دون  ، ؾوحتجَى ادسؾؿغَ  صقًئو مـ أمقرِ  مـ و

 يقمَ  هِ وؾؼرِ  فِ وَخَؾتِ  فِ دون حوجتِ  اهللُ ؿ، احتجَى هفؿ وَخَؾتفؿ وؾؼرِ حوجتِ 

ََ.(73)«افؼقوميِ 

 واخَلَؾيِ  ذوي احلوجيِ  دونَ  بوبفُ  غؾُؼ مو مـ إموٍم يَ »:َورواهَافسمذيَبؾػظ

َ.(74)«ومسؽـتفِ  وحوجتفِ  َخّؾتفِ  دونَ  افسامءِ  أبقاَب  اهللُ إٓ أؽؾَؼ  وادسؽـيِ 
                                                 

 .افغؾقظَاجلوذمَ:افعتؾ(َ*)

 .افػوجرَ:اجلواظَ(**)



 حمند رسول اهلل 

 

 

ََوؿوَلَ  وادظؾقمِ  دون ادسؽغِ  بوبفُ  ، ثؿ أؽؾَؼ افـوسِ  يل أمرَ مـ وَ »:

مو  أؾؼرَ  وؾؼرهِ  حوجتفِ  دونَ  رمحتفِ  وتعوػ أبقاَب  تّبوركَ  اهللُ ، أؽؾَؼ وذوي احلوجيِ 

َ.(75)«إفقفو يؽقنُ 

َاجلؿؾيَِ َأنَْـؾََِبوٕميََِهيقُىَََاللَِرشوُلََـونَََوذم َفـكةََِتؼَفََفو

َومؽوكتهََِادظؾومَِ َـونَمستواه َأّيو ٌُ َحق َافؼضقَربط7َََ َـراميََِوؿضقيََِيَِبغَهذه

ف هو حؼَ فو مـ صديدِ فضعقػِ  ٓ يمخُذ  أميً  اهللُ يؼدُس  ـقَػ »:َفو،َؾؼولكػِسََإميَِ

َ.(76)«وهق ؽر متعتعٍ 

*َ*َ*َ



 رسول اهلل واحلقوق حمند : ه األولالقس

 

 

َأييََُفؾعبقدََِ،َوملَيؽنَْوافعبقدََِمنَافسودةََِيتشَؽُلََذمَجمتؿعٍَََُبِعٌَافـبّيَ

ََمنَصلنَََِافـبّيََ،َؾرؾعََأوَشقوشقيٍََأوَاجتامظقيٍََموفقيٍََحؼوٍقَ
ِ
َهمٓء ٌَ َ،َوح

َحتريرَِ َظذ َهم، َاخلطويو، َمن َفؾعديد َـػورة َافعبقد َحترير ظذََورَتَىَوجعل

َ:بوفرؿقِقَََذفكَافثواَبَاجلزيَل،َؾؿنَوصويوَافـبِيَ

ًْ  اتؼقا اهللَ»:َهَؿوفَُ ََ.(77)«ؽؿأيامكُ  ؾقام مؾؽ

لـؾقن، وأفّبسقهؿ ممو ـؿ، ؾلضعؿقهؿ ممو تـؿ، أرّؿوءَ أرّؿوءَ »:ََهَُوؿوفَُ

وٓ  ، ؾّبقعقا ظّبود اهللِتغػروهُ  ٓ تريدون أنْ  جوؤوا بذكٍى  تؾّبسقن، وإنْ 

َ.(78)«بقهؿتعِذ 

حتً أيديؽؿ، ؾؿـ  (**)ـقيً ؿُ  جعؾفؿ اهللُ، (*)ؽؿؽؿ خقفُ إخقاكُ »:ََوؿوَلَ

 ًَ  مو فُ ػْ ، وٓ يؽؾِ فِ مـ فّبوِش  فُ ، وفقؾّبْس مـ ضعومفِ  فُ ؿْ عِ ، ؾؾقطْ هِ يدِ  ـون أخقه حت

ََ.(79)«فُ ؾؾُقعـْ  فُ ػف مو يغؾّبُ ـؾِ  ، ؾننْ فُ يغؾّبُ 

ـَ  َب مـ رَضَ »:ََوؿوَلَ ََ.(81)«افؼقوميِ  مـف يقمَ  طوًدو، ُأؿقَد  فُ ممؾق

ََ.(81)«فُ أن يعتؼَ  ، ؾؽّػورتفُ أو رضبفُ  ممؾقـفُ  مـ فطؿَ »:ََوؿوَلَ

َ َافـبّي ٌَ َؾؼوَلَافعبقدََِظذَظتِقََوح ،َ امرًأ  أظتَؼ  ام امرٍئ مسؾؿٍ أيُ »:

ف مـ افـورِ مسؾ ـُ  ، ُُيَزى بؽِؾ ظظٍؿ مـف ظظاًم مـف، وأيام امرأٍة مسؾؿيٍ اًم ؾفق ؾَِؽو

 ًِ فو مـ افـورِ  امرأًة مسؾؿيً  أظتؼ ـُ ، جُتَزى بؽِؾ ظظٍؿ مـفو ظظاًم مـفو، ؾفل ؾؽو
                                                 

 .خدمؽمَ:خقفؽؿ(َ*)

 .ممؾوـغَ:ؿـقيَ(**)



 حمند رسول اهلل 

 

 

ف مـ افـورِ  مسؾؿتغِ  امرأتغِ  أظتَؼ  وأيام امرٍئ مسؾؿٍ  ـُ  ، ُُيزى بؽِؾ ؾفام ؾؽو

ََ.(82)«مـفمـفام ظظاًم  ظظؿغِ 

َؿََََبنَظؿروٍََاللَِوظنَظبدَِ َؾؼوَلََ(*)رمونٌَفَْوجوءه َفهَفه :َ ًَ أظطق

َؿوَلَ َُؿوهَتم؟ َافرؿقَق َؿول: ،َٓ َؿوَلَؾلظطََِؾوكطؾْقَ: ََاللَِرشوُلََفم، ـػك »:

ََ.(83)«ؿؿقَت  ظؿـ متؾَؽ  حتّبَس  إثاًم أنْ 

َ.(84)«يف افدكقو افـوَس  افذيـ يعّذبقنَ  يعّذُب  اهللَ إنَ »:ََوؿوَلَ

*َ*َ*َ

                                                 

 .افؼوئمَبلمورَافرجلَـَمديرَإظاملَـَ:افؼفرمون(َ*)



 رسول اهلل واحلقوق حمند : ه األولالقس

 

 

ؿدَبؾغواَمنَافعؿرَموَيشعرونَمعهَبوفوحدةَوتتواػَظؾقفمَؾقهََافسنََِـبورَُ

،َوالؽؿيََِوافتجورِبََاخلزةََِأهُلَأيًضوَهمَآثورهَمنَضعفَومرضَوؽرمهو،َو

َادجتؿعَِ َظذ َهيؿَلََويـبغي ََأٓ
ِ
َيؼدَِهمٓء َوإكام َوحيسمَُرَُ، َويستػقدَُهم منََفم

فمَفمَوشوبؼتََؾََؾْضََ،َوبَغََافسنََِبؽبورَََِوفؼدَاحتػىَافـبّيَ.َمبمَوخزاهِتَدمورَِ

ًْ  صقّبًي يف اإلشالمِ  مـ صوَب »:َيؼوُلََؾفوََفمَظذَاجلؿقعَِحؼََِوظظقمََ فف  ـوك

ََ.(85)«افؼقوميِ  كقًرا يقمَ 

َ ٌَ َافسنََِأصحوِبََظذَإـرامَََِوح َؾؼول ،َ  اهللِ  مـ إجاللِ  إنَ »:

ََ.(86)«ادسؾؿِ  ذي افشقّبيِ  تعوػ إـرامَ 

َواكظرَْبوفؼاِبََإصقوَخََُيمثرَََُوـونََ ،ََ ٌِ َالدي َهذا َافعجقِىََإػ

َاحسامَُ ََوإضػولََِفألصقوخَََِافـبِيََافذيَيتجذَؾقه
ٍ
َشواء َؾعنَْظذَحٍد ،َ

مـه،ََ،َؾؼَبَُأيتَبؼاٍبَََاللَِرشوَلََأنََََافسوظدِيََبنَشعدٍََشفلَِ

َؽلمٌَ َيؿقـه َيسورَِوظن َوظن َفؾغلمََِ،أصقوٌخََهَِ، َؾؼول  أظطلَ  يل أنْ  أتلذنُ »:

َؾؼوَلَ«؟همٓءِ  َؾتَؾهَمـَكََبـصقِىََ،ََٓأوثرََُٓواللِ:َافغلمََُ، رشوُلََ(*)أحًدا،

ََ.(87)هَِذمَيدَََِاللِ

َفؾعجى ََخوتمَََُاللَِرشوُلَ!َويو
ِ
َيستلذنَُوادرشؾغَََإكبقوء ؽلًمو،ََ،

َبوٕصقوخَِ َوفَهَِافذينَظذَيسورََِفقبدأ َهلم َوافغلمَُاحساًمو يرؾُضَٕكهََسـِفم

َموضعَََؾتؿَسَََاللََِبعدَرشولََِيؼَبََأنََْيريدَُ َافـبِيََصػتوه ،ََصػتي

                                                 

 .ؾوضعهَ:ؾتؾف(َ*)



 حمند رسول اهلل 

 

 

َأنَْ َاشتلذكَََيمثرَََؾلبى َوإكام َأنََْٕنََََافـبّيََهَُبذفكَأحًدا، َهي َيبدأَََافّسـَي

َ.هَِوكحوََِذمَافؼاِبََبؿنَظذَيؿقـهََِاإلكسونَُ

*َ*َ*َ



 رسول اهلل واحلقوق حمند : ه األولالقس

 

 

،َـونَؿدرهمَأنَيصوبواَببعضَافبلءَذمَأظضوئفمَمنَافـوسََِهـوكَضوئػيٌَ

بم،َوَٓيـتبفونَؾوكعؽسَظؾقفمَذفكَحقوتًقو،َوربامَأنَبعضَافـوسََٓهيتمَ

َ.مهمَومشؽلهِتَفمَومشوظرَِٕحوشقِسَ

َ.ههَورظويتَِ،َوإكامَحبوهمَبعطػَِاخلوصيََِذويَآحتقوجوِتَََافـبّيََملَيـَسَ

َذمَظؼؾفوَرءٌََـونَََأةٌَؾفذهَامر ًْ َََافـبَيََ،َأوؿػ ًْ َاللََِيوَرشوَلَ:َوؿوف

 افطريِؼ  خذي يف أيِ ! ؾالن يو أمَ »:َهلوََاللَِ،َؾؼولَرشوُلَيلَإفقكَحوجيًََإنََ

، ؿقمل ؾقف حتك أؿقمَ  ًِ يـوجقفو،َحتىَََاللَِ،َؾخلَمعفوَرشوُلَ«معؽ صئ

ََ.(88)فوؿهَحوجتََ

اكطؾؼقا بـو إػ بـل »:َهَِيوًموَٕصحوبََِؼوَلَهمَذمَبقوهتم،َؾيزورَََُوـونََ

ََ.(89)«ـَافبِكََمؽػوُفََـَرجٌلََافّبصرَ  كزورُ  واؿٍػ 

َواكظرَـقفَشؿََ ًٓ َ.ىَإظؿىَبصًراَتػوؤ

َ َََافـبّيََوبَؼَ
ِ
 اهللَ  إنَ »:ََهَُمـفوَؿوفََُظظقؿيٍََادبتَؾْغَببشوراٍتََهمٓء

ًُ ظّبدي بحّبقّبتقف : ؿوَل  وجَؾ  ظزَ  َأإذا ابتؾق َـَكورََِيَبذهوِبَـ ، ؾصزَ  ظقـقه

ََ.(91)«ظقضُتف مـفام اجلـيَ 

َ ٌَ َهداييَََِوح َوضعقِفََظذ ََؾؼوَلََافبِكََإظؿى  كَ وبُك »:

ََ.(91)«صدؿيٌ  افّبِك  افرديءِ  فؾرجؾِ 

َكوعٌََامرأةٌََوجوءِتَ َـ َدٌَم َاجلـونََِبو َإػَرشولََِمن َََاللَِـ ًْ :َؾؼوف



 حمند رسول اهلل 

 

 

َاللَِرشوَلَ يو َيلَاللَََادعَُ! َؾؼوَلَ. ًِ دظقُت اهللَ إنْ »: ًِ  ، وإنْ ؾشػوكِ  صئ  صئ

َ«ظؾقِؽ  وٓحسوَب  صزِت  ًْ ََ.(92)وَٓحسوَبَظعَََبلَأصزَُ:َ،َؿوف

ََابنََُوؿوَلَ
ٍ
بذ،َ:َظطوءٌََ؟َؿوَلَاجلـيََِمنَأهلََِامرأةًََأَٓأريَكَ:َظبوسَفعطوء

ََ،َأتًَافـبَيَافسوداءََُتؾكَادرأةَُ:َظبوسٍََابنََُؿوَلَ ًْ ،َوإينَإينَُأرصعَُ:َؾؼوف

ًِ صزِت وفؽ اجلـيُ »:َيل،َؿولَاللَََ،َؾودعَُُفَأتؽَشَ ًِ دظقُت إن صئ ، وإن صئ

َِؽ اهلل أن ُيعوؾقَ  ًْ َؾؼوف ،َ َأصزَُ: ًْ َؾؼوف ،َ َأتؽشُفَ: َؾودعَُإين َأنََْاللََ، ََٓيل

َ.(93)،َؾدظوَهلوأتؽَشَفَ

*َ*َ*َ
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َاإلشلمََِفؾطريِقَ ََمتـعََُآداٌبََذم
ِ
َإيذاء َـَوافتحرشََِافـوسََِمن امَبم

َ.منَافبلدََِذمَـثرٍََحيدُثَ

َفـوَبدٌَ:َؿوفوا«َظذ افطرؿوِت  إيوـؿ واجلؾقَس »:َؿوَلَََؾعنَافـبِيَ ،َمو

َجموفُسَ َكتحدُثَهي َؿوَلََـو َؾقفو،  ، ؾلظطقا افطريَؼ أبقتؿ إٓ ادجوفَس  ؾننْ »:

َؿوفوا«حَؼفو ،َ َرشوَلَ: َيو َحّؼفو َؿولاللَِومو َ؟ ، وـُػ إذى، ؽُض افّبِك »:

ََ.(94)«ظـ ادـؽرِ  ، وافـفلُ بودعروِف  ، وإمرُ المِ ورُد افس

ََومنَذفكَحتريمَُ
ِ
َ،َؾؼدَؿوَلَافظِلََوأموـنََِافـوسََِذمَضرِقََالوجيََِؿضوء

َ.(95)«فؿ، أو يف طؾِ افـوسِ  افذي يتخذ يف ضريِؼ : اتؼقا افؾعوكغ»:َ

َؾؼدَؿوَلَإذىَظنَافطريِقََومنَذفكَإموضيَُ ،ََ ـِ  مَر رجٌؾ »:  بغص

ٓ يمذّيؿ،  َُٕكِحَغَ هذا ظـ ادسؾؿغَ  واهللِ: ، ؾؼوَل ضريٍؼ   طفرِ ظذ صجرةٍ 

َ.(96)«اجلـيَ  َؾ ؾُلدِخ 

ًُ »:َوؿولَ  عفو مـ طفرِ طَ ؿَ  يف صجرةٍ  يف اجلـيِ  رجاًل يتؼؾُى  فؼد رأي

َ.(97)«ـوكً تمذي افـوَس  افطريِؼ 

*َ*َ*َ



 حمند رسول اهلل 

 

 

َهَِوشؼويتََِهَِإفقهَوإضعومََِبوإلحسونََِرََوأمَبولقوانََِافرؾِقََفواءََََافـبّيََرؾعََ

ََٓيََُهَِتؽؾقػََِوظدمَِ َؿوَلَمنَافعؿلََِطقُقَمو َؾؼد ،ََ َافـبّي بقـام رجٌؾ يؿق »:

 ؾنذا ـؾٌى  ، ثؿ خرَج ؾقفو، ؾؼَب  ، ؾقجد بئًرا، ؾـزَل اصتَد ظؾقف افعطُش  بطريٍؼ 

 ٌُ  افعطشِ  هذا افؽؾَى مـ فؼد بؾغَ : افرجُؾ  ، ؾؼوَل افثرى مـ افعطشِ  ، يلـُؾ يؾف

حتك َرؿل،  بػقفِ  فُ ، ؾؿأل ُخَػف موًء، ثؿ أمسؽَ افّبئرَ  مـِل، ؾـزَل  مثُؾ افذي ـون بؾغَ 

َ«افؽؾَى، ؾشؽر اهلُل فف، ؾغػر فف ؾسؼكَ  َؿوفوا. َرشوَلَ: َذمَهذهََوإنَََاللَِيو فـو

ََ.(98)«ـّبٍد رضّبٍي أجرٌ  يف ـِؾ »:َٕجًرا؟َؾؼولَافبفوئمَِ

َجزاءََََافـبّيََرََـََشؼوه،َؾؼدَذَََفهَذمَـؾٍىََاللَُرََػََؽَََهذاَافرجَلََوـامَأنََ

َيعذُبَ ََؾؼوَلََالقوانَََمن :« ًِ فو حتك موتً، تْ امرأة يف ِهَرة شجـَ  ُظّذب

 ًْ  فو تلـُؾ فو، وٓ هل ترـتْ فو إذ حّبستْ فو وشؼتْ ، ٓ هل أضعؿتْ ؾقفو افـورَ  ؾدخؾ

ََ.(99)«مـ خشوِش إرضِ 

َذبِحَ َحيّلََالقوانََِوظـد َظـدََبوإلحسونَََِافـبّيََأمرَََهَُأـؾََُافذي إفقه

َؾؼوَلَافذبِحَ ،ََ ، ؾنذا ؿتؾتؿ ؾلحسـقا رءٍ  اإلحسوَن ظذ ـِؾ  ـتَى  اهللَ إنَ »:

 ، وفُرْح فُ ـؿ َصػرتَ ، وفُقِحّد أحُد ، وإذا ذبحتؿ، ؾلحسـقا افذبحيَ افِؼتؾيَ 

ََ.(111)«فُ ذبقحتَ 

َوهوَحيّدَصػرتَََرجًلَأضجعَََأنََََظبوسٍََوظنَابنَِ َأمَََهَُصوًة َـَومََـ فو

ََافـبّيََؾؼوَلَ أن  ؿّبَؾ  َؽ ؟ هاَل أحددَت صػرتَ أتريُد أن مُتِقتَفو مقتوٍت »:

ََ.(111)«فوتضجعَ 
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ـَ »:ََوؿوَلَ ََ.(112)«مـ مَثؾ بوحلققانِ  اهللُ فع

ـْ »:ََوؿوَلَ َ.(113)«افؼقوميِ  يقمَ  اهللُ محفُ ، رَ وفق ذبقحي ظصػقرٍ  ؿَ حِ رَ  م

*َ*َ*َ
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افتلُُوادثؾُُِمـُافؼقؿُُُِحمؿدٍُُاهللُِرشقلُُِذمُرؤيةُُِاإلكسانُُِؿقؿةُُُتـبعُُ

ُافػضائؾُُِيتؿسُؽُ ُومـ ُتـبعُُُهبا، ُداخؾُُِافتل ُوواؿًعاُُفُِمـ ا ـً ُشؾق ؾتغدو

ّؽمّو٥فؽن٤ّْفمّوّٓأموا٥فِّإٟفّصورِّّّٓيـظرُّّاهللَّإنَّ»:ُفُُخطابُُُمؾؿقًشا،ُوهلذاُجاءَُ

ُ.( )«ؽمؽمّوأٜفام٥فِّإٟف٣ّفؾوٍفِّّيـظرُّ

ُترملُإػُؽرضٍُُيدركُُُُافرشقلُُِأؿقاَلُُومـُيتلمُؾُ ُهقُواحدٍُُأهنا ،

ُاإلكسايُِ،ُوـامهلُِافـػسُُِضفارةُُ ُيمـدُُا ُحديثُُُ، ُافؽريؿُُُفُُهذا ّٕمتمَّّإكامٍّفعثُتّ»:

ُ.( )«إْفالِقّّصا٥فَحّ

ُحاجةٍُُـانَُُوإنُُْواإلكسانُُ ُافُذم ُافؼقؿُُِعؾقمُِإػ ُإػ ُوإخالِقُُؾفق

ىُذمُعزَُإكامُيُُُوؿفرٍُُمـُطؾؿٍُُادجتؿعاِتُُماُيصقُبُُ،ُذفؽُأنَُأحقُجُُوافػضائؾُِ

ُ.ذمُافعؾؿُُُِٓإػُكؼصٍُُذمُإخالِقُُإػُكؼصٍُُاحلؼقؼةُِ

ُُحمؿدٍُُاهللُِرشقلُُِدظقةُُِهلُظـقانُُُاحلسـةُُُإخالُقُُـاكِتُُومـُثؿَُ

ُإػُافعدلُِ ُإػُافرمحةُِأحدٍُُمعُـِؾُُوافعدلُُِمعاكقفُُِبؽِؾُُؾدظا حتكُمعُُ،ُودظا

ُواحلؾؿُِاحلققانُِ ُوإماكةُِ، ُوافشجاظةُِ، ُوافتقاضعُِ، ،ُ
ِ
ُوافقؾاء ـُِ، ُوإم ،ُ،

ـُِ ؾؽًراُُوافقشطقةُُِافتقازنُُِإػُؿضقةُُِاخلؾؼقةُُُفُُرؤيتُُُ،ُـامُامتدْتُاحلديِثُُوحس

ا ـً ُ.وشؾق

ـُِ ُحس ُإػ ُأيًضا ُوحتؿِؾُافقؿِتُُإدارةُُِدظا ُدظقتُُادسئقفقةُُِ، ُوـاكت ُفُُ،

ُاإلكسانُِافطقِبُُاحلاللُُِوافؽسِبُُوافعؿؾُُِفؾجدُُِافدءوبةُِ ُوتقيل ُمسئقفقةُُِ،

ُ(.افضؿر)ُكػسفُُِرؿابةُِ
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ُتقجففُُ ُـان ُبُُِـام ُافػرد ُكػِسُُحياؾظَُُلنُْكحق ُهُِبؿظفرُُِويعتـَلُُفُِظذ

إػُذفؽُُكُوجدَُوافتداويُأكَُُمـُخاللُافـظاؾةُُِفُِصحتُُِظذُشالمةُُِوحيرَصُ

ُ.شبقاًلُ

ُرشقُلُ ،ُافبؼيةُُِافـػسُُِظذُاحسامُُِمبـّلُُجمتؿعٍُُإػُإؿامةُُُِاهللُِدظا

ـُِ ُيسقدُُإخالِقُُوحس ُيعززُُوافقدُُّاحلّبُُهُُ، ُأظامٌلُُ، ُمتعديةُُُتطقظقةٌُُذفؽ

ُ.افـػعُِ

،ُمعُوؿعَُُإنُُْافظؾؿُُِدؾعُُِافشقرى،ُورشظقةُُِمثَؾُُظؿؾقةًُُـامُأرشكُمبادَئُ

ُ.إفقفاُأنَُُافبَؼُُأحقَجُُماُوافؼتالُُِآداًباُفؾحرِبُُذفؽُوضعَُ

مـُُ،ُهيدهياُفؽِؾُظابةُِافدُُّ،ُوروِحُ،ُوافتػاؤلُِافسعادةُُِكحقَُُـاكتُففُرؤيةٌُ

ُ.هُُؾمادَُُاحلزنُُُ،ُويػتُتُفُُؿؾبَُُافؼؾُؼُُيؿلُُ

فؿُفقعقشقاُهذهُؿُوأجـاِشُأدياهِنُُظذُاختالِفُُافققمَُُافبؼيةَُُؾامُأحقَجُ

ُ.هلذاُاددخؾُُِكحقُتػصقؾٍُُـطؾُؼُكُفقسعدوا،ُوأنَُُافقاؿعُُِذمُظالُُِاحلؼقَقُ

*ُ*ُ*ُ
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ُحقاءًُُُشُدُِافتلَُُٓتُُْافرؿقؼةُُِافؽؾؿةُُِصاحَبُُؿُحيبقنَُبػطرِتُُافـاَسُُإنَُ

ُوـذفؽُحيبقنَُُوُٓدمرُحُ ُافسديدُُِوافرأِيُُادؼؿةُُِافبسؿةُُِصاحَبُُصعقًرا،

ُ.افؼؾقِبُُامتالكُُِباِبُبلشُُحمؿدٌُُاهللُِرشقُلُُومـُهـاُاهتؿَُُافرصقدُُِوافـصِحُ

ّفمّمـؽمٍّفسطُّيسعُّّؽم،ّو٥فؽنٍّْفلموا٥فِّّإكؽم٥ّفنََّفَسعواّا٥فـاَسّ»:ُُؾؼاَلُ

ُُ.( )«اخلؾِقّّ،ّوّفسنِّا٥فوِفهِّ

ُُوؿاَلُ ّأّفا٘فـُّّإنَّ»: ّإٌَف ّا٥فذينّأّفَّبؽم ّأ٤فـا٢ًفا، ّآُفَوِٚفئون ّأْفال٣ًفا، ؽم

،ٍّفٞفّإّفّبة٣ِّّفونَّ،ّآفػرِّؽمّإٌَفّآفّشاؤونٍّفا٥فـؿقؿةِّأٍفغَضّّم٥فػون،ّوإنَّويُّّيل٥فػونَّ

ُُ.( )«ا٥فعقَب٥ّّفؾٖفآءِّّآفؾتؿسونَّ

ُُوؿاَلُ ّحتؼرنَّ»: ّآفعروِفّّٓ ّو٥فوّّْمن ٍّفوِفهٍّّأنّّْٙفقًئا، ّأْفاك َّفؾؼى

ُ.( )«ٚفؾقٍقّ

ُُوؿاَلُ ّوهنُقَكٍّفآفعروِفّّكَّ،ّوأمرُّأْفقكّصد٣فةٌَّّفّبُسُؿكّيفّوِفهِّ»: ،ّ

َّكّماٚفتُّ،ّوإ٥فكّصد٣فةٌّّا٥فضاللِّّيفّأرضِّّا٥فرِفَلّّكَّ،ّوإرٙفادُّصد٣فةٌّّٜفنّآفـؽرِّ

ّيفّد٥فوِِّّكَّوِّمنّد٥فَّّْكّ،ّوإ٢فرا١ف٥ُّفكّصد٣فةٌّّٜفنّا٥فطريِقّّوا٥فعظمَّّإذىّوا٥فشوكَّ

ّصد٣فةٌّ ٥ّفك ُافبزار( )«أْفقك ُوزاد ،ُ ٥ّفؾرِفلِّ»: ٥فكّّا٥فّب٧ِفّّا٥فرديءَِّّوٍَف٧ُفك

ُ.( )«صد٣فةٌّ

ُُ.( )«صد٣فةٌّّا٥فطقّبةُّّوا٥فؽؾؿةُّ»:ُوؿالُ

ٍّفا٥فؾقلِّّ،ّوصِلّا٥فؽالمَّّ،ّوأٚفِبّ،ّوأ٢فِشّا٥فسالمَّا٥فطعامَّّأٚفعمِّ»:ُوؿالُ

ُ.( )«ٍفسالمٍّّ،َّفدْفلّاجلـةَّوا٥فـاُسّكقامٌّ
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ُاهللُُُوؿدُبَغَُُافعدلُُِمجقًعاُؿقؿةُُُهباُافبُؼُُافتلُيسعدُُُاإلكساكقةُُِمـُافؼقؿُِ

ُحيّبُُُفـبقفُِ ُؿاَلُُويلمرُُُافعدَلُُأكف ُـام ُتعاػُبف ُ﴾چ چ چ ڇ﴿:

ُ[99:افـحؾ] ُبافعدلُُِبؾ، ُافعدوُُِأمر ُمع ُوحّذرَُادخافِػُُحتك ُأنُُْ، ُتؽقنَُُمـ

ُذمُطؾؿُُِافعداوةُُ ـَُُشبًبا ُؾؼاَلُوافتعديُظذُحؼقؿُُِأخري ُتعاػُفؿ، ۓ ﴿:

ُ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ُ.[8:ادائدة]

ُوجقَبُُُافـبّلُُوؿاَلُ ُمعُاجلؿقعُُِافعدلُُِمبقـًا ّأهؾَكّ»: ّمن٤ّفانَّّإكام

ّرسَقّ ّإذا ّوإذاّرسق٢ّفقفمّا٢ّفقفمّا٥ف٠فيُف٣ّّفّبؾؽمّأهنم٤ّفاكوا ٥ّفضعقُفَّفر٤فوه،

ّاحلَدّ ّٜفؾقه ّوإينّوا٥فذيّكػيسٍّفقدِّأ٣فاموا ٥ّفوّْهِّ، ّرس٣فْتّّأنَّّ، ّحمؿٍد ٍّفـَت ٢ّفاٚفؿَة

ُُ.(  )«ها٥فؼطعُتّيَدّ

٥فونّيفّدِّ،ّا٥فذينّيعّْمنّكورٍّّٜفٔفّمـاٍفرَّّاهللِّٜفـدِّّآفؼسطٞفَّّإنَّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«وافمّوأهؾقفمّوماُّو٥فُّؿِّؽُّّْفّ

ُُوؿاَلُ ّّٓيلْفْذّّاهللَّإنَّ»: ُّيؼّدسّأمًة ّا٥فؼويِّّا٥فضعقَفّّٓ ّمن ،ّّفَؼه

ُُ.(  )«(*)وهو١ّفٕفّمتعتعٍّ

*ُ*ُ*ُ

                                                 

 .أيُمـُؽرُأنُيصقبفُمؽروهُ:ؽرُمتعتع(ُ*)
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مـُُظظقؿةٌُُهلاُآثارٌُُافرمحةَُُ،ُٕنَُافرمحةُُِؿقؿةَُُاإلكساكقةُُِافؼقؿُُِمـُأمجعُُِإنَُ

ُومدُُِوافتعاونُُِواجلقدُُِافعػقُِ ُأخريـ ُوؽرُُِادؾفقِفُُوإؽاثةُُِافعقنُُِيدُُِمع

ُـانُمـُأخّصُصػ ُٕنَُافرمحةُُِصػةُُُُافـبِلُُاِتُذفؽُومـُهـا ُُاهللَُ،

ُفرمحةُِ ُشبحاكفُؾؼاَلُُافبؼيةُُِأرشؾف ُ﴾ک ک گ گ گ﴿:

ُ.[797:إكبقاء]

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿:ُُفُِتعاػُذمُصلكُُِوؿاَلُ

ُ﴾ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ُ.[759:ظؿران آل]

ُُ.(  )«رمحة٥ًّّفعاًكا،ّإكامٍّفعثُتّّإينّملُّأٍفعْثّ»:ُُافـبّلُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«إّٓمنّٙفؼيٍّّا٥فرمحةُّّـزعَُّّٓفُّ»:ُُوؿاَلُ

مّمنّؽُّيرمحّّْ،ّارمحواّمنّيفّإرضِّا٥فرامحونّيرمحفمّا٥فرمحنُّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«يفّا٥فسامءِّ

ُ.(  )«ّٓيرّفمُّّّفمُّرّْمنّّٓيَّ»:ُُوؿاَلُ

ُصؿؾْتُ ُُـَؾُُُفُُرمحتُُُوؿد
ٍ
ُؿاَلُحتكُاحلققانَُُيشء ُؾؼد ُفؾـبِلُُرجٌؾُُ،

إنّّوا٥فشاةُّ»:ُُافـبّلُُفا،ُؾؼاَلُوأكاُأرمحُُُافشاةَُُُٕذبُحُإي!ُاهللُِياُرشقَلُ:ُ

ُ.(  )«اهللُّفاّرمحَكّرمحتَّ

*ُ*ُ*
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ُ،ُؿاَلُآحتاملُُِوصدةُُِافغقظُُِوـظؿُُِاحلؾؿُُِذمُجمالُُِافذروةَُُُافـبّلُُبؾغَُ

ـُُْأكُسُ ُكجراٌيُؽؾقظُُُوظؾقفُُبردٌُُُاهللُِأمقُمعُرشقلُُِــُتُ:ُُمافٍؽُُب

ُإػُصػحةُُِ،ُحتكُكظرُتُجْبَذًةُصديدةًُُبردائفُُِ،ُؾجبذهُُأظرايبٌُُ،ُؾلدرـفُُاحلاصقةُِ

!ُياُحمؿدُُ:ُ،ُثؿُؿاَلُجبذتفُُِافُزدُمـُصدةُُِهباُحاصقةُُُ،ُؿدُأثرْتُُافـبِلُُظاتِؼُ

ُ،ُثؿُأمرَُ،ُوضحَؽُُاهللُِإفقفُرشقُلُُؾافتػَتُ.ُافذيُظـدكُاهللُُِمرُيلُمـُمالُِ

ُ
ٍ
ُُ.(  )ففُبعطاء

ُتؼب ُافتكَفُُافـبّلَُُؾُهؽذا ُإظرايبُُِهذا اجلاذمُولُُافسِقئُمـُهذا

ُ.وأظطاهُماُيريدُُُفُِذمُوجفُُِؿَُ،ُوإكامُتبَسُفُُيعاتبُْ

ُأظرايٌبُؾاخسطَُُهبا،ُؾجاءَُُفُُشقػََُُؼُ،ُؿدُظؾَُصجرةٍُُكائاًمُذمُطِؾُُُوـانَُ

ُ،ُوؿاَلُُافـبِلُُذمُوجفُُِهُُرَُفَُ،ُوَصُافسقَػُ :ُؿال!ُ؟مـُيؿـعؽُمـلُياُحمؿدُُ:

ُ«اهللُ» ُافسقُػُُإظرايبُُّؾاضطرَبُ. ُيدُُِووؿع ُؾلخذَُهُِمـ ُافسقَػُُُافـبّلُُ،

ُ.(  )هُِبجقارُُِفُُوظػاُظـفُوأجؾَسُ

*ُ*ُ*
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ُؿقؿةُُُادرءُُُؿدُحُافتلُيُُُاإلكساكقةُُِمـُافؼقؿُِ ُوؿدُإماكةُُِبآتصافُهبا ،

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿:ُتعاػُؿاَلُ

ُ.[77:إحزاب]ُ﴾ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ُ.(  )«٥فهّٓفنّّٓأماكةَّّّٓإيامنَّ»:ُُؿاَلُُ،ُوفذفَؽُمـُاإليامنُُِوإماكةُُ

ُ ُافـبّل ُصػاِتُُإماكةَُُتضققعَُُوظَد ُؾؼاَلُافـػاِقُُأهؾُُِمـ ،ُ ّآيةُّ»:

ُُ.(  )«ْفانَّّ،ّوإذاّاؤمتنَّ،ّوإذاّوٜفدّأْفؾَف٤ّفذَبّّإذاّّفّدَثّ:ُّفالٌثّّآفـا٢فِقّ

ُّضّقعِتّ»:ُُوؿاَلُ فا؟ُإضاظتُُُـقَػُ:ُؿافقا«ُا٥فساٜفة٢َّّفاكتظرّّْإماكةُّّإذا

ُُ.(  )«ا٥فساٜفةَّّ،٢ّفاكتظرِّهِّأهؾِّّإٟف١ّفٕفِّّإمرُّّإذاّوّ٘فَدّ»:ُؿال

ُوهلُادرأةُُُخدجيةُُفُُ،ُوؿدُتزوجتُْبإمغُُِذمُؿقمفُُُِيعرُفُُُوـانَُ

ُبافشامُُِؼُفُـانُيُُُ،ُحقُثُأخالؿفُُِوـريؿُُِٕماكتفُُِافثريةُُُافؼيػةُُ ُظذُدمارتا

ُ.افـبقةُُِوذفؽُؿبَؾُ

ؿُأمقاهلَُُـُمعُـػرهؿُبفُـُـاكقاُيضعقنُظـدهُُُؿريشٍُُأهَؾُُأنَُُومـُأماكتفُِ

ورمقهُظـُُفُُـَذبفُؿقمُُُأنُُْبعدَُُإػُادديـةُُِففُباهلجرةُُِاهللُُنَُفاُهلؿ،ُوّداُأذُِفقحػظَُ

فا،ُمعُإػُأهؾُُِفرِدُإماكاِتُُذمُمؽةَُُؿقٍسُواحدٍة،ُتركُابـُظِؿفُظؾًقاُ

ُوظادوهُوـذَُُفاأهؾَُُأنَُ ُأمقاَلُهؿُافذيـُآذوه ُإُٓأكفُفُِأصحابُُِبقهُوصادروا ،

ُخرُُُوهقُُهاُإفقفؿُٕهناُأماكةٌُقًضاُظـُذفؽ،ُبؾُردَُؿُظُِأمقاهلَُُلُيلخذُُْ

ُ.إماكةَُُمـُحيػظُُ

*ُ*ُ*
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ُفف،ُُٓمبدأَُُ:ُُٓرأَىُنٌُإكفُمتؾقُِ:ُصخًصاُماُؾقؼقفقنُـثًراُماُيذّمُافـاُسُ

ـُُِقيةَُفف،ُُٓهُُ وؿدُُفُِوُٓمعُأظدائُُِفُِـذفؽُُٓمعُأصدؿائُُُِافـبّلُُفف،ُولُيؽ

ُأنُُْودَُ ُبعضُُِيتـازَلُُأظداؤه ُيظُُْفُِمبادئُُِظـ ُؿاَلُؾؾؿ ُبؾ ُبذفؽ ُفُُـؾؿتَُُػروا

ّأَفركَّّٜفٔفّأنّّْيفّيسارِيّّيفّيؿقـيّوا٥فؼؿر٥َّّفوّوضعواّا٥فشؿَسّّواهللِ»:ُافشفرةَُ

ّإمرَّ ُافدظقةَُ ـّهذا َّفر٤فتُّّـُاإلشالمُُِإػُأي ّيظفرَّّهُّما ّأهؾَكّّاهللُّهُّّفتى ّأو

ُ.«دوكهُّ

ُ.[9:افؼؾؿ]ُ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿:ُؿالُتعاػ

ُُافـبّلُُوؿاَلُ همّ،ّْفقارُّهمّيفّاجلاهؾقةِّ،ّْفقارُّمعادنَّّجتدونّا٥فـاَسّ»:

أٙفَدهم٥ّفه٤ّفراهًة،ّّيفّهذاّا٥فشلنِّّا٥فـاسِّّوجتدونّْفقارَّ.ّ،ّإذا٢َّفِؼفوايفّاإل٘فالمِّ

ُُ.(  )«ٍفوِفهٍّّ،ّوهمٓءٍِّفوِفهٍّّ،ّا٥فذيّيليتّهمٓءِّذاّا٥فوِففٞفِّّوجتدونّّرَشّا٥فـاسِّ

ـُُِوظـُحمؿدُِ ـُُِاهللُِهُظبدُِكاًشاُؿافقاُجلدُُِزيٍدُأنَُُب ُإكاُكدخُؾُ:ُُظؿرَُُب

ــاُكعّدُ:ُهؿ؟ُؾؼالإذاُخرجـاُمـُظـدُُِبخالِفُماُكتؽؾؿُُُـا،ُؾـؼقُلُظذُشؾطاكُِ

ُ.(  )ُاهللُِرشقلُُِهذاُكػاًؿاُظذُظفدُِ

ـُُِاهللُُِوظـُظبدُِ ّرأيتمّ»:ُيؼقُلُُُاهللُُِرشقَلُُشؿعُتُ:ُؿاَلُُظؿروٍُُب إذا

ُُ.(  )«،٢ّفؼدَُّفوِدعّمـفمٛفاملٌّّإكَكّ:٥ّفهَّفؼوَلّّأنّّْا٥فظاملَّّأمتيّهتاُبّ

*ُ*ُ*ُ
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ُافـاُسُ ُبافسحاِبُافذيُيؼابؾُُُادتقاضعَُُافشخَصُُحيّب ُويبتسؿُُفؿ ذمُُ،

ُ.اهُُؼقظـدُفُُُهؿُباحلرِجُشعرُُفؿ،ُوُٓيُُوجقهُِ

ُـؾامُتقاضعَُُاإلكسانَُُأنَُُ،ُوبَغَُافتقاضعُُِظذُؿقؿةُُُِافـبّلُُوؿدُحَثُ

ُُ،ُؾؼاَلُافـاسُُِوظـدَُُظـدُاهللُِفُُمـزفتُُُـؾامُزادْتُ َّفواضعَّ»: إّّٓأّفٌدّهللِّوما

ُُ.(  )«وِفَلّّٜفزَّّاهللُّر٢فعهُّ

،ّأّفٌدّٜفٔفّأّفدٍَّّفواضعواّّفتىّّٓيػخرَّّأوّفىّإٌَفّأنّّْاهللَّإنَّ»:ُُوؿاَلُ

ُ.(  )«وّٓيّبغيّأّفٌدّٜفٔفّأّفدٍّ

ظؾقفؿ،ُُإُٓويسّؾؿُُُظذُافصبقانُُِأكفُُٓيؿرُُُّافـبِلُُوـانُمـُتقاضعُِ

ظـفؿُُهُِمتقزُُّوذفؽُفعدمُُِفُِمـُبغُأصحابُُِفُُُٓيعرؾُُُإػُادسجدُُِافداخُؾُُوـانَُ

ُ
ٍ
ـُُِأوُافقشائدُُِمـُافؾباسُُِذمُيشء ُفُِظذُأصحابُُِوخرَجُ.ُذفؽُأوُؽرُُِأوُإماـ

ُؾؼالُيقمٍُُذاَتُ ُواحساًما، ًٓ ُإجال ُفف ُؾؼامقا ٤ّفامَّفؼومُّ»: ،ّإٜفاِفمَُّّّٓفؼوموا

ُُ.(  )«ًضافمٍّفعٍّْفعُضّّمُّيعظِّ

ُ،ُوحيؾُبُفُُثقبَُُ،ُويرؿعُُفُُكعؾَُُُػُ،ُـانُخيِصُفُِأهؾُُِذمُخدمةُُُِذمُبقتفُُِوـانَُ

،ُويؿقُذمُادساـغَُُ،ُوجيافُسُمعُاخلادمُُِ،ُويلـُؾُافبعرَُُ،ُويعؾُػُفُِٕهؾُُِافشاةَُ

مـُدظاهُوفقُُدظقةَُُ،ُوجيقُبُبافسالمُُِفُُمـُفؼقَُُوافقتامك،ُويبدأُُُإرامؾُُِقائِجُح

ُُإػُأيِسُ
ٍ
ُ.يشء

ُرجٌؾُُودخَؾُ ُؾلصابتُْظؾقف ُؾؼاَلُرظدةٌُُمـُهقبتفُُِفُُ، ُففُ، ،ّٜفؾقَكّّهّونّْ»:

ُ.(  )«(*)ا٥فؼديَد٤ّّفاكتَّفل٤فُلّّمن٣ّفريشٍّّامرأةٍّّ،ّإكامّأكاّاٍفنٍُّفؿؾٍك٢ّّفنين٥ّفسُتّ
                                                 

 .افؾحؿُادشؼؼُادجػػُ:ا٥فؼديد(ُ*)
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ُافؼقؿُُِفقؾاءُُا ـَُافعظقؿةُُِاإلكساكقةُُِمـ ُأ ُوأمرَُُاإلشالمُُُدَُ، ُُظؾقفا
ِ
ُبافقؾاء

ُ.افقظقدُُِواحسامُُِبافعفقدُِ

ُتعاػ ُؿال ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿:

ُ.[97:افـحؾ]ُ﴾ڳ

ُُ.(  )«فمآفسؾؿونّٜفٔفّّرشوٚفِّ»:ُُافـبّلُُوؿاَلُ

دَّإينّّٓأْفقُسٍّفا٥فعفدِّ»:ُُوؿاَلُ ُُ.(  )«،ّوّٓأّفّبُسّا٥فُٖفُ

ـَُُ،ُوُٓأحتجُزُافرشَؾُوافقؾقدَُكؼُضُافعفدَُأيُُٓأ ُ.ـرهائ

ُُوؿاَلُ ّوكستعٞفُّ»: ّهلم، ُبعفقدُِ(  )«ٜفؾقفمّاهلل٢َّفوا ُأوؾقا ُأي ـؿُ،

ُ.فؾؿؼـغ

ُُوؿاَلُ ٍّفحؾِفّاجلاهؾقةِّ»: ٢ّفننَّأو٢فوا ّيزدّّْاإل٘فالمَّّ، ،ُ(  )«إّٓٙفدةًّّهُّمل

ُُصّددَُُاإلشالمَُُوذفؽُٕنَُ
ِ
ُوآفتػاِفُمـُكؼِضُُرَُوحذَُُبافعفقدُُِظذُافقؾاء ُفا

ُ.ظؾقفا

*ُ*ُ*ُ
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ـُُِؿقؿةُُِحقَلُُاثـانُُُِٓخيتؾُػُ ـُُِ،ُؾبدونُِافـاسُُِذمُحقاةُُِإم ُتتعطُؾُُإم

ُ،ُويـُؼُوافـفِبُُوافسؾِبُُافؼتؾُُِجرائؿُُُافػقىض،ُوتؽثرُُُ،ُوتعؿُّافـاسُُِمصافُحُ

ُ.افـاسُُِذمُؿؾقِبُُوافرظَبُُادجرمقنُاخلقَفُ

ُبَغَُ ُُوؿد ـُُِصلنُُِؿَُظَُظُُِافـبّل ـُِفُِأكقاظُُِبؽاؾةُُِإم ُإم ،ُافـػيِسُُ،

ـُِوافصحِلُ ُوإم ُوجعَؾُافغذائِلُُ، ُأظظؿُُِ، ُيتؿتعُُُافـعؿُُِذفؽُمـ هباُُافتل

،ّهِّ،ّمعاًًفّيفِّفسدِّهِّمـؽمّآمـًاّيفّرسٍفِّّمنّأصّبَحّ»:ُُذمُافدكقا،ُؾؼاَلُُاإلكسانُُ

ُُ.(  )«،٢ّفؽلكامّّفقزت٥ّفهّا٥فدكقاهِّيومِّّٜفـده٣ّفوُتّ

َـُإػُادديـةُُِمـُمؽةَُُباهلجرةُُِفُُأصحابَُُأمرَُُُوافـبّلُ ذمُُ،َُداُاؾتؼدواُإم

ُوتعرَُبؾدُِ ُفؾتعذيِبُهؿ، ُوآضطفادُُِضقا ُهاجر ُثؿ ،ُفُِكػِسُُفؾسبِبُُ،

ُ.ظؾقفُُِاهللُُفُُافذيُأكزفَُُافـقرَُُويستؼبُؾُُفُُدظقتَُُيتؼبُؾُُجديدٍُُظـُمؽانٍُُوفؾبحِثُ

ُيسكُُوإلُُِاحلزنُُِمـُمشاهدُُِوذمُمشفدٍُ افتلُحيّبفا،ُُمؽةَُُُحمؿدٌُُ،

ـُُإػُإربعغَُُهُُظؿرُُُحتكُوصَؾُُفُُوصبابَُُفُُؾقفاُضػقفتَُُوافتلُظاَشُ فاُوهقُ،ُيس

أْفرِفوينّمـكّماِّّك٣ّفومَّّإٌّف،ّو٥فوّٓأنَِّّكّمنٍّفؾٍد،ّوماّأّفّبَِّّكّماّأٚفقّبَّ»:ُيؼقُلُ

ُُ.(  )«ك١ِّفٕفَّّ،ّوماّ٘فؽـُتّمـِكّّْفرِفُتّ

ُحذَُ ُـِؾُُُافـبّلُُرَُوؿد ُيزظزُمـ ـَُُعُُما ُومـُفُُأرـاكَُُقُضُويؼُُِإم ،

ُجرائؿُُ ُُؾؼاَلُُإظراضُُِواكتفاكُُِوافسؿةُُِافؼتؾُُِذفؽ ٤فمّدماءَّّإنَّ»:

ّيفٍّفؾدِّيوم٤ِّّفحرمةِّّؽمّٜفؾقؽمّّفرامٌّؽمّوأٜفراَضّوأموا٥فَّ ٤فمّهذا،ّيفّؽمّهذا،

ُُ.(  )«٤فمّهذاٙففرِّ
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ُيسؿكُُبافؼقةُُِادسؾؿغَُُظذُاحلؽامُُِظـُاخلروِجُُُوهنكُافـبّلُ أوُما

ـُُِافعسؽريةُُِٓكؼالباِتُبا ُافػت ُذفؽُمـ ُذم ُُوإراؿةُُِدا
ِ
ـُُِوؾؼدانُُِافدماء ُإم

ُُؾؼاَلُ ّْفرَجّ»: ّا٥فطاٜفةِّّمن ّو٢فارَقّمن ٢ّفامَتّاجلامٜفةَّّ، ّماَتّ، مقتًةّّ،

ُبإشؾقِبُُإمقرُُِوٓةُُِبـصقحةُُُِافـبّلُُ،ُومعُذفؽُؾؼدُأمرَُ(  )«ِفاهؾقةًّ

ـُِ ُُؾؼاَلُُافقاضحةُُِواحلجةُُِاحلس ُؿافقاُ«حةُّا٥فـصقّا٥فدينُّ»: ُرشقَلُ: ُدـُيا

ُ.(  )«فمآفسؾؿٞفّوٜفامتِّّ،ّوٕئؿةِّهِّ،ّو٥فر٘فو٥فِّهِّ،ّو٥فؽتاٍفِّهللِ»:ُ؟ُؿاَلُاهللِ

*ُ*ُ*ُ
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مـُُفُمـُـثرٍُُصُصقًئا،ُبؾُإكفُخيؾُُِاإلكسانَُُُٓيؽؾُػُُيسرٌُُيشءٌُُافصؿُتُ

ـُُِ،ُويدؾعُُوادشؽالِتُُادقاؿِػُ ُذفؽُُٓجيقدُُُوافباليا،ُومعُظـفُـثًراُمـُادح

ـَُ مـُُرَُوحذَُُافصؿِتُُؾضقؾةَُُبَغَُُُ،ُوافـبّلُمـُافبِؼُُإُٓافؼالئُؾُُافصؿِتُُؾ

ْفًٕفاّأو٢ّّفؾقؼْلّّأْفرِّّوا٥فقومٍِّّفاهللِّّيممن٤ُّّفانَّّمنّْ»:ُُ،ُؾؼاَلُافؾسانُُِخطقرةُِ

ُُ.(  )«ْتّؿ٥ُّفقْصّ

ُُ.(  )«كجاّمنّصؿَتّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«هِّويدِّّه٥ِّفساكِّمنّّآفسؾؿونَّّمَّؾِّمنَّ٘فّّآفسؾمُّ»:ُُوؿاَلُ

ـُُُظؼبةُُُوشلَلُ ُُاهللُُِرشقَلُُظامرٍُُب ُافـجاةُُ: ُما ُؾؼال ُ؟ ّْكِّسّأمّْ»:

ُُ.(  )«َكّٜفٔفّْفطقئتِِّّكّ،ّواٍفٍّْفقتَكَّّكّ،ّو٥فقسعَّْكّٜفؾقك٥ّفساكَّ

ُإحاديِثُُادرادُُُوفقَسُ ُهذه ُاخلـقعَُُمـ ،ُادـؽرُُِتغقرُُِوظدمَُُهق

،ُاحلِؼُُبغرُُِ،ُوافتؽؾؿُِباضؾُِذمُافُاخلقضُُِظدمُُُ،ُبؾُادرادُُظذُافظؾؿُُِوافسؽقَتُ

ُُ.(  )«مًرا٤ّفانَّّاحلَقّوإن٣ّّْفلِّ»:ُؿاَلُُُافـبِلُُٕنَُ

ُُوؿاَلُ ّورِفٌلّّٜفّبدٍِّّفنُّّمحزةُّّا٥فشفداءِّّ٘فّقُدّ»: ّإمام٣ِّّفامَّّآفطؾب، ّإٟف

ُُ.(  )«ؾهُّوهناه٢ّفؼتَّّره٢ُّفلمَِّّفائرٍّ

ُوؽرُُ ُافصؿُتُباحلِؼُُؿَُتؽؾَُُهُُؾفذا ُأما ـُُُ، ُافتباسُُِؾقحُس ُإمقرُُِظـد

ـُِ ُُوافػت
ِ
ُوؿدُؿاَلُفُِوترـُُِافؽالمُُِوظـدُاشتقاء ُُافـبّلُُ، ّإ٘فالمِّّمنُّّفسنِّ»:

ُ.(  )«ـقهعّْمآّّيَّّهَُّفر٤فُّآفرءّ
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ُ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ُوشطٌُُأهناُأمةٌُُُحمؿدٍُُأمةَُُاهللُُُوصَػُ

ذمُُوافقشطقةُُِافتقازنُُِؿقؿةُُِفسشقِخُُُاهللُِ،ُؾؾذفؽُشعكُرشقُلُ[741:افبؼرة]

ُؾافتقازنُُادسؾؿُُِاةُِحق ُشامِتُُبارزةًُُشؿةًُُتشؽُؾُُوافقشطقةُُُوآظتداُلُُ، ُمـ

ُُذمُـِؾُُفُِوضريؼتُُِفُِوظبادتُُُِافـبِلُُحقاةُِ
ٍ
ظـُُُوفذفؽُؾؼدُهنكُافـبّلُُيشء

ُُ.(  )«من٤ّفان٣ّفّبؾؽمّا٥فغؾوُّّ،٢ّفنكامّأهؾَكّإيا٤فمّوا٥فغؾوَّ»:ُؾؼالُوافتطرِفُُافغؾقُِ

ُُذمُـِؾُُوافقشطقةُُِذاُافتقازنُِهُمعالَُُفُُأصحابَُُيعؾؿُُُُوـانَُ
ٍ
ؾعـُُيشء

ُؿاَلُُُأكسٍُ ُبققِتُُثالثةُُُجاءَُ: ُإػ ظـُُيسلفقنَُُُافـبِلُُأزواِجُُرهٍط

ُ،ُوؿدُُؽػرَُُوأيـُكحـُمـُافـبِلُ:ُؾؼافقا.ُ،ُؾؾامُُأخزواُـلهنؿُتؼاّفقهافُِظبادتُِ

أبًدا،ُُقَؾُأماُأكا،ُؾنيُأصعُافؾ:ُهؿؾؼالُأحدُُ!ُ؟وماُتلخرَُُمـُذكبفُُِففُماُتؼدمَُ

ُوؿالُآخر ُأصقمُُ: ُوؿاَلُوُٓأؾطرُُُافدهرَُُوأكا ُآخرُُُ، ُأظتزُلُ: ؾالُُافـساءَُُوأكا

ُ.أبًداُافـساءَُُأتزوُجُ

ّاّواهللِأكتمّا٥فذين٣ّفؾتم٤ّفذاّو٤فذا؟ّأمَّ»:ُبامُؿافقا،ُؾؼالُُافـبّلُُؾُلخزَُ

٥ّفؽـَّإينّْٕفشا٤فمّهللِ ّوأَفؼا٤فم٥ّفه، ّوأصٝفّوأر٣فُدّوأ٢فطرُّّيّأصومُّ، ّوأَفزوُجّ، ،ّ

ُُ.(  )«مـيّٜفنّ٘فـتي٢ّفؾقَسَّّب١ّفِّ،٢ّفؿنّر٥َّفـساءَّا

ُ،ُؾقجدَُُجحشٍُُبـُتُُوهلُزيـُبُُفُِظذُإحدىُزوجاتُُُِودخَؾُ

إذاُُفزيـَبُُهذاُحبٌؾُ:ُؿافقاُ«؟ماّهذاّاحلّبُلّ»:ُحباًلُممدوًداُبغُشاريتغُؾؼاَلُ

ُافصالةُُِْتَُسُؾَُ ُبفُتعؾؼْتُُظـ ُُافـبّلُُؾؼاَلُ. ٥ّفِّ»: ّّفّؾوه، ٤فمّأّفُدّّقصِلّٓ،

ُُ.(  )«٢فؾقؼعْدَّّٗفَّ،٢ّفنذا٢ّفَّهُّكشاٚفَّ



 رسول اهلل والقيه واألخالق والفضائلحمند : القسه الثاني

 

 

ـُِافدُُِحؼقؼةَُُُوبَغُ ا٥فديَنّأّفٌدّإّّٓيشادَّّ،ّو٥فنّْيٌسّّا٥فدينَّّإنَّ»:ُؾؼاَلُُي

ـُُُِاهللُُِرشقُلُُِرَُوفذفؽُماُُخُ.ُ(  )«٢فسّددواّو٣فارٍفواّوأٍف٠فواّه١ُّفؾّبَّ ُبغُأمري

ـُْأيَسُُإُٓاختارَُ ُ.مـفُافـاسُُِإثاًمُـانُأبعدَُُـانَُُإثاًم،ُؾننُُْمهاُماُلُيؽ

ـُْ !ُياُحـظؾةُُُـقػُأكَتُ:ُؾؼاَلُُفؼقـلُأبقُبؽرٍُ:ُإشقديُؿالُحـظؾةَُُوظ

ُاهللُُِظـدُرشقلُُِكؽقنُُ:ُ؟ُؿؾُتُماُتؼقُلُ!ُاهللُِشبحانَُ:ُؿال.ُحـظؾةُُُكاؾَؼُ:ُؿؾُتُ

ركاُبافـارُُِ ـّ ُاهللُُِرشقلُُِ،ُؾنذاُخرجـاُمـُظـدُِاُرأُيُظغٍُ،ُحتكُـلكَُواجلـةُُِيذ

ُإزواَجُظاؾْسُُ ُ(*)وافضقعاِتُُوإوٓدَُُـا ُـثًرا، ُؾـسقـا ُبؽر. ُأبق :ُؿال

ُاهللُُِ،ُحتكُدخؾـاُظذُرشقلُِأكاُوأبقُبؽرٍُُهذا،ُؾاكطؾؼُتُُإكاُفـؾؼكُمثَؾُُؾقاهللِ

ُؿؾُتُ ،ُ ُرشقَلُُحـظؾةُُُكاؾَؼُ: ُؾؼاَلُاهللُِيا ُُاهللُُِرشقُلُُ، ّذاك؟»: ُ«وما

ُؿؾُتُ ُرشقَلُ: ُبافـارُُِكَُظـدَُُكؽقنُُُاهللُُِيا ركا ـّ ُحتكُواجلـةُُُِتذ ُرأُيُظغٍُـلكَُ، ،ُا

ُ.وافضقعاِتُكسقـاُـثًراُوإوٓدَُُـاُإزواَجُظاؾْسُُكَُاُمـُظـدُِـَؾنذاُخرْجُ

ُُاهللُُِرشقُلُُؾؼاَلُ َّفؽوكونّهِّوا٥فذيّكػيسٍّفقدِّ»: ٥ّفوَّفدومونّٜفٔفّما ،

ّويفّا٥فذ٤فرِّ ٥ّفصا٢فحتّْٜفـدي، ّو٥فؽنّْؽمّويفّٚفر٣فِّٜفٔف٢ُّفرِٙفّّؽمّآفالئؽةُّ، ياّّؽم،

ُُ.(  )راتثالثُم«ُو٘فاٜفةًّّ٘فاٜفةًّ!ّّفـظؾةُّ

ُافدُُِافتشددَُُأنَُُُوأخزَُ ـُِذم ُاهلالكُُِي ُإػ ُؾؼالُيمدي ّهؾَكّ»:

ُُ.(  )ؿاهلاُثالًثاُ«آفتـطعونَّ

ُ«هذا؟ّماٍّفاُلّ»:ُرأىُصقًخاُهُيادىُبغُابـقفُؾؼاَلُُافـبَلُُوظـُأكسُأنَُ

ُُ.(  )«هُّهذاّكػَسّّمنَّفعذيِبّّاهلل٥ّفغـيّّّإنَّ»:ُُ،ُؾؼاَلُيؿَقُُأنُُْرَُذَُكَُ:ُؿافقا

                                                 

 .مقافـااصتغؾـاُبلهؾقـاُوأُ:ٜفا٢فسـاّإزواجّوإوٓدّوا٥فضقعات(ُ*)
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ُإدفةُُِـّؾُ ُحرصُُِتمـدُُُهذه ُتقازنُُُِافـبِلُُظذ ُُادسؾؿُُِظذ َٓ ُوأ

ُُٓإػُافغؾقُُِظـُاجلادةُُِيـحرَفُ
ِ
ُ.وافتساهؾُُِ،ُوُٓإػُاجلػاء

ُجاكِبُ ُافـػسُُِافتعامؾُُِوذم ُافطبقعِلُدقؾُُِومسايرةًُُاإلكساكقةُُِمع ُفا

ُؾؼالُشبحاكفُبافطقباِتُُافتؿتعَُُأباَحُُفؾشفقاِتُ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿:

ُ.[17:إظراف]ُ﴾ڤ ڤ ڤٹ ڤ 

ُ.[77:افؼصص]ُ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿:ُشبحاكفُوؿاَلُ

ُُوـانَُ
ِ
ُدظاء ُُافـبِلُُمـ ّٜفصؿةُّّأصؾْحّّا٥فؾفمَّ»: ّهو ّا٥فذي ّديـي ٌّف

ُ.(  )«ا٥فتي٢ّفقفاّمعايشٌّفّدكقايَّّأمري،ّوأصؾْحّ

ُ.بغُافدكقاُوافديـُظجقٍبُُظـُتقازنٍُُُػُيؽِشُُؾفذاُافدظاءُُ

ُُ،ُؾعـُظائشةَُفُِوـالمُُِفُِذمُحديثُُِاهللُُِكبِلُُظـقانَُُـامُـاكتُافقشطقةُُ

ُ.(  )«ـؿُهذارسدَُُيسدُُُاهللُِرشقُلُُماُـانَُ»:ُأهناُؿافْتُ

ُ.(  )«ّٓأرًضا٣ّفطعّوّٓٛففًراّأٍفؼىّآفـّبَتّّإنَّ»:ُُيؼقُلُُوـانَُ

ُاحلديِثُ ُوذم ّوإنََّّك٥ّفرٍفِّّإنَّ»: ّّفًؼا، ّوإنََّّك٥ّفّبدكِّّٜفؾقك ّّفًؼا، ّٜفؾقك

ُ.(  )«هُّّفؼَّّّفٍقّّذي٤ّفَلّّٜفؾقكّّفًؼا؛٢ّفلٜفطَِّّكّٕهؾِّ

ُخصُِمـُافرُُُّاهللُِكبّلُُفُُماُرشظَُُمـُخاللُُِاإلشالمُُِوشطقةُُُـامُتتضُحُ

ّأنّّْه٤ُّفامّيؽرَّّهَُّفمَفىّرْفُصّّأنّّْحيُبّّاهللَّإنَّ»:ُظـفاُكُيؼقُلُصتَُُذمُجمآٍتُُافؽثرةُِ

ُ.(  )«هَُّفمَفىّمعصقتُّ

ـُُِاهللُِرشقُلُُماُُخّرَُ»:ُفُِمـُصػاتُُِوافسالمُُُظؾقفُافصالةُُُوـانَُ ُبغُأمري

ـُْأيَسُُُٓاختارَُإُِ ُ.(  )«إثاًمُُمهاُماُلُيؽ
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ُُاهللُُُ،ُوؿدُأؿسؿَُهقُاحلقاةُُُافقؿُتُ
ٍ
،ُفُِؾُِظذُرَشُُمماُيدّلُُمـُافقؿِتُُبلجزاء

ُ.وافـفارُُِ،ُوافؾقؾُِوافضحك،ُوافعِكُُبافػجرُُِؾلؿسؿَُ

ُُافـبّلُُوؿاَلُ ٤ّفثٕفٌّّكعؿتانِّ»: ٢ّفقفام ّا٥فـاسِّّمغّبوٌن ّمن ٥ّفصحةُّا:

ُ.(  )«وا٥فػراغُّ

ُُوؿاَلُ ّيومََّّّٓفزوُلّ»: ّٜفّبٍد ّٜفنّأرٍفعٍّّّفتىُّيسلَلّّا٥فؼقامة٣ِّّفدما ٜفنّ:

،ّأكػؼهُّّو٢فقمَّّا٤فتسّبهُّّمنّأينَّّه٢ِّفقه،ّوٜفنّما٥فِّّما٢ّفعَلّّهِّ،ّوٜفنّٜفؾؿ٢ِّفقمّأ٢فـاهُّّهِّٜفؿرِّ

ُُ.(  )«أٍفاله٢ّفقمَّّوٜفنِّفسؿهِّ

ُمبادرةُُُِوؿاَلُ ُظذ :ُاحلؿقدُُِوافسعلُاجلادُُِبافعؿؾُُِإظامرُُِحاًثا

َّكّك،ّو٢فرا١فَّؿِّؼَّك٣ّفّبلَّ٘فّ،ّوصحتََّكّموَفِّّك٣ّفّبَلّمخٍس،ّّفقاَفَّّمخًسا٣ّفّبَلّّا١فتـمّْ»

ُ.(  )«٢فؼرك٣َّّفّبَلّّ،ّو١فـاكَّهرمَكّّ،ّوٙفّباٍفك٣ّفّبَلَّكّٙفغؾ٣ِّّفّبَلّ

*ُ*ُ*ُ
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ُافـاسُُِادسموفقةَُُُافـبّلُُعَُوزَُ ُوحدودُِمقاؿُُِبحسِبُُظذ ُعفؿ

ُإػُـِؾُُادقـقفةُُِادفامُُِوإمهالُُِذمُادسموفقةُُِمـُافتػريطُُِرَُؿ،ُوحذَُصالحقاِتُ

ُوبغَُصخصٍُ ُادسموفقةُُِاهللُُِأمامَُُشُقسلُلُُاإلكسانَُُأنَُُ، ُؾؼاَلُتعاػُظـُهذه ،ُ

ُ ّو٤فؾؽمّمسموٌلّ»: ٢ّفاإلمامُّهِّٜفنّرٜفقت٤ِّّفؾؽمّراٍع ّوهوّمسموٌلّّ، ٜفنّّراٍع

ّيفّأهؾِّّ،ّوا٥فرِفُلّهِّرٜفقتِّ ّيفٍّفقِتّّراٜفقةٌّّرأةُّ،ّوآفهِّٜفنّرٜفقتِّّ،ّوهوّمسموٌلّهِّراٍع

ّ،ّوهوّمسموٌلّهِّ٘فقدِّّراٍعّيفّمالِّّفا،ّواخلادمُّٜفنّرٜفقتِّّفا،ّوهيّمسمو٥فةٌّزوِفِّ

ُُ.(  )«هِّٜفنّرٜفقتِّّمّمسموٌلّ،ّأ٢ّٓفؽؾؽمّراٍعّو٤فؾؽُّهِّٜفنّرٜفقتِّ

ُيؼعُُفُِوزوجتُُِفُِأبـائُُِاهَُدُمُُفَُمسموفقتَُُاإلكسانُُُعُُيضقُُِويقمَُ ُاإلثؿُُِ، ُذم

ُ.ُ(  )«منّيؼوُتُّّفاًمّأنّيضقعَّىٍّفآفرءّإ٤ِّفػ»:ُُافـبِلُُ،ُفؼقلُِوافقظقدُِ

ـُُِفسعدُُُِؿاَلُ ّمنّأنّّْ،ّْفٕفٌّأ١فـقاءََّّكّتَّورُفََّّفذرّّْإككّإنّْ»:ُأيبُوؿاصٍُُب

ُُ.(  )«ا٥فـاَسّّيتؽػػونَّّهمّٜفا٥فةًَّفذرَّ

ُافـبّلُ ُُؾؼاَلُُافؽؾؿةُُِمسموفقةَُُُوبَغ ٍّفا٥فؽؾؿة٥ِّّفقتؽؾمُّّا٥فعّبَدّّإنَّ»:

ّرضوانِّمِّ ّّاهللِّن ، ًٓ ٍّفا ّهلا ّيؾؼي ّدرِفاٍتّّاهللُّهُّعُّير٢فَّٓ ّوإنَّهبا ٥ّفقتؽؾمُّّا٥فعّبَدّّ،

،ّهيويّهباّيفِّففـمَّّاهللِّمنّ٘فخطٍِّّفا٥فؽؾؿةِّ ًٓ ُُ.(  )«ّٓيؾؼيّهلاٍّفا

ُ ُظؿؾُُِـِؾُُمسموفقةَُُوبَغ ُظـ ُؾؼاَلُفُِظامٍؾ ،ُ ّٜفٔفّ»: ّا٘فتعؿؾـاه من

ُُ.(  )«(*)ؾوٌلٍّفعدّذ٥فك٢ّففو١ّفُّّ،٢ّفرز٣فـاهّرز٣ًفا،٢ّفامّأْفَذّٜفؿلٍّ

                                                 

 .رسؿةُ:١فؾول(ُ*)
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ُُوؿاَلُ ٍّفعُدّ»: ّ.أما ٍّفاُلّ. ٢ّفقؼوُلّّهُّكستعؿؾُّّا٥فعامل٢ِّّفام ٢ّفقلَفقـا ّمنّ: هذا

ّأ٢فال٣ّفعَدّٜفؿؾِّ ُّأهديٌّف، ٢ّفقـظرَّهِّأٍفقهّوأمِّّيفٍّفقِتّّؽم،ّوهذا ّأمّّ، هلّهُيدى٥ّفه

ٍّفقدِّّٓ؟٢ّفوا٥فذيّكػُسّ ّأّفُدّهِّحمؿٍد ّإِّٓفاءَّ،ّّٓيغُل ّٙفقًئا ّا٥فؼقامةِّّيوم٤َّّفمّمـفا

ُ.(  )«هِّٜفٔفّٜفـؼِّّهُّؾُّحيؿِّ

*ُ*ُ*ُ
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ُافؽسؾُُِرَُوحذَُُافعؿؾُُِصلنَُُُافرشقُلُُبَغَُ ُوأوضَحُوافبطافةُُِمـ ،ُ

ُ.وافتجارةُُِافؽسِبُُـثًراُمـُآداِبُ

ُتعاػُؿاَلُ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿:

ُ.[79:اجلؿعة]ُ﴾ڦ

ّ،ّوإنَّهِّيدِّّمنّٜفؿلِّّيل٤فَلّّأّفٌدّٚفعاًما٣ّفُطّْفًٕفاّمنّأنّّْماّأ٤فَلّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«هِّيدِّّؿلِّمنّٜفّيل٤فُل٤ّّفانَّّداودَّّكّبَيّاهللِ

٤فمّأّفُدَّّلّؿِّإذاّٜفَّّحيُبّّاهللَّإنَّ»:ُؾؼاَلُُافعؿؾُُِظذُإتؼانُُِوحّثُافـبّلُ

ُُ.(  )«هُّٜفؿاًلّأنّيتؼـَّ

ُشمالُُُِرَُوحذَُ ُؽرُِأمقاهلُُِافـاسُُِمـ ُمـ ُؾؼاَلُُحاجةٍُُؿ َّفزاُلّ»: ّٓ

،ُوذفؽُخجاًلُ(  )«ُمزٜفُةّحلمٍّّهِّو٥فقسّيفّوِفف٤ِّّفمّّفتىّيؾؼىّاهللٍَفلّفدِّّآفسل٥فةُّ

ُ.فُِيديُُْمـُـسِبُُيعؿؾُويلـَؾُُظؾقفُأنُُْ،ُٕكفُـانَُفُِمـُمسلفتُِ

ُ.(  )«اجلؿر٢َّّفؼٍر،٢ّفؽلكامّيل٤فُلّّمن١ّفٕفِّّ٘فلَلّّمنّْ»:ُُوؿاَلُ

ُرؾعُُِوهنكُ ُبغقَة ُافسؾِع ُؾؼاَلُُافسعرُُِظـُاحتؽاِر ٢ففوّّمنّاّفتؽرَّ»:

ُُ.(  )«ْفاٚفئَّ

ُ ُؿاَلُُورويُأكف َّفعاٟفّيؼوُلّّاهللَّإنَّ»: ُّفا٥فُثّا٥ف٠فيؽٞفّ: ّملّخينّْأكا ّما

ُ.(  )«،٢ّفنذاّْفاكهّْفرِفُتّمنٍّفقـفامهُّّبَّمهاّصاّفِّأّفُدّ

ُُ.(  )«وا٥فشفداءِّّوا٥فصديؼٞفَّّإمُٞفّا٥فصدوُقّمعّا٥فـّبقٞفَّّا٥فتاِفرُّ»:ُُوؿاَلُ
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ُُ.(  )«،٢ّفنكهُّيـِػُقُّفمّيؿحُقّيفّا٥فّبقعِّّاحلؾِفّّإيا٤فمّو٤فثرةَّ»:ُُوؿاَلُ

ُُوؿاَلُ ٢ّفننٍّّْفاخلقارِّّعانِّا٥فّبقِّ»: ّيتػر٣فا، ّمل ٍّفوركََّدَّصّّما ّوٍفَقـا، هلامّيف٣ّّفا

ُُ.(  )«ٍفر٤فُةٍّفقعفامٍّفاّو٤فتام،ّحُمؼْتَّذ٤ّفَّّفام،ّوإنٍّْفقعِّ

ُُ.(  )«ٜفر٣ُفهّجيَفّّأنّّْ،٣ّفّبَلّهُّرَّأِْفّّأٜفطواّإِفٕفَّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«َحَّصّإذاّكَّّا٥فعاملِّّا٥فؽسِب٤ّفسُبّيدِّّْفٕفُّ»:ُُؿاَلُ

ُُ.(  )«يفّاخلؿرِّّا٥فتجارةُُّّّفِرمِتّ»:ُُوؿاَلُ

ُُوؿاَلُ َّفّبتا»: ّا٥فثؿرةَّٓ ّوَفذهَبّّٜفوا ّصالُّففا، ّيّبدَو ٜفـفاّّّفتى

ُُ.(  )«ا٢ٔفةُّ

«امـ٢َّّفؾقَسّّمن١ّفَشّ»:ُ:ُوؿال
(  ).ُُ

ُ ُوؿال ّآفسؾمِّّآفسؾمُّ»: ّٓفسؾمٍّأْفو ّوّٓحيُل ٢ّفقهّّمنّأْفقهٍِّّفاعَّّ، ٍفقًعا

ُُ.(  )«ٜفقٌبّإٍَّٓفَقـُه٥ّفه

ُُ.(  )«ؽمّٜفٔفٍّفقِعّأْفقهّٓيّبقعٍّفعُضّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«ٜفنَّفراضٍّإكامّا٥فّبقُعّ»:ُوؿالُ

ُ ُوؿال ّ٘فؿَحّّاهللَّإنَّ»: ّا٥ف٠فاِء، ّ٘فؿَح ّا٥فّبقِع، ّ٘فؿَح ّحيُب َّفعاٟف

ُ.(  )«(*)ا٥فؼضاءِّ

*ُ*ُ*ُ
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ُرشقُلُُافتلُأمرَُُادفؿةُُِمـُإمقرُِ ُاإلكسانُُُجيعَؾُُأنُُُْحمؿدٌُُاهللُُِهبا

ـُُِذمُافِسُُافعبادُُِوحؼقَقُُ،ُبحقثُيرظكُحؼققُاهللُِفُِرؿقًباُظذُذاتُِ ُ.ؿبؾُافعؾ

ّمتُحفا،ّوْفا٥فِقّّاحلسـةَّّا٥فسقئةَّّ،ّواَفّبعِّّفقثام٤ّفـَتّّاَفِقّاهللَ»:ُُافـبّلُُؿاَلُ

ُُ.(  )«ٍفخؾٍقّّفسنٍّّا٥فـاَسّ

ـُُِوؿاَلُ ظذُُوافتقـَؾُُوافشجاظةَُُافذاتقةَُُافرؿابةَُُفُُؿُُيعؾُُُِظباسٍُُٓب

اهك،ّجتدهّجُتّّاهللَّ،ّاّفػظَِّكّحيػظّّْاهللَّ؛ّاّفػظِّك٤ّفؾامٍتّإينّأٜفؾؿُّّيا١ّفالمُّ»:ُاهللِ

٥ّفوّاِفتؿعْتّّإمةَّّأنَّّ،ّواٜفؾمٍّْفاهلل٢ِّفا٘فتعنّّْ،ّوإذاّا٘فتعـَتّاهلل٢َّفا٘فللِّّإذاّ٘فل٥فَتّ

٥فك،ّو٥فوّاِفتؿعواّٜفٔفّّاهلل٣ُّفد٤ّفتّبهُّّملّيـػعوكّإٍّٓف٦فءٍٍّّف٦فءٍّّيـػعوكَّّٜفٔفّأنّْ

ٍّف٦فءٍّّأنّْ ٍّف٦فءٍّّيرضوك ّإٓ ّيرضوك ّاهللُّمل ٤ّفتّبه َِّفّػِت٣ّّفد ّا٣ٕفالمُّّٜفؾقك،

ُُ.(  )«حُفّا٥فص٢ّفعِتّورُّ

ّكَّفراه،٢ّفنن٤ّْفلكَّّاهللََّفعّبَدّّأنّْ»:ُؾؼاَلُُظـُاإلحسانُُُِرشقلُاهللُِوُشئَؾُ

ُُ.(  )«٢فنكهّيراكَّّملَّفؽنَّفراهُّ

ُيقمَُُاجلـةُُِافذيـُيؽقكقنُذمُأظذُدرجاِتُُمـُافسبعةُُُِافـبّلُُوؿدُذـرَُ

ُويظؾُّافؼقامةُِ ُاهللُ، ُؿاَلُفُُإُٓطؾُُُّٓطَؾُُيقمَُُفُِذمُطؾُُِفؿ ،ُ ّامرأةٌّّهُّدٜفتّّْورِفٌلّ»:

ُ،ُوذفؽُٕكفُراؿَبُ(  )«رَبّا٥فعآفٞفّاهللَّإينّأْفاُفّ:ّ،٢ّفؼاَلّومجالٍّّمـصٍبّّذاُتّ

ُ.ُٓيراهُأحدٌُُحقُثُُفُُمعصقتَُُوتركَُُفُُربَُ

*ُ*ُ*ُ
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ُوؿدُأصارَُإرضُُِظذُوجفُُِإكسانٍُُـِؾُُمطؾٌبُُافصحةُُ إػُُُافـبّلُُ،

ُافصحقةُُِبعضُِ ُوافؼضايا ُوحتّثُُمـُإمراضُُِذمُافقؿايةُُِػقدُُتُُُافتلُافقصايا

ُ:،ُؾؿـُذفؽافـاؾعةُُِمـُإدويةُُِاهللُُمَُماُحرَُُظذُافتداويُبغرُِ

ُؿقفُُ ُف ّآدمٍَّّفحسِبّ»: ٢ّفننّْهُّّبَّؾُّْصّّيؼؿن٥َّّفؼقامٍتّّاٍفن ّحما٥فة٤َّّفانَّّ، ّٓ

ُُ.(  )«ه٥ِّفـػِسّّ،ّوُفؾٌثّه٥ِّف٠فاٍفِّّ،ّوُفؾٌثّه٥ِّفطعام٢ِّّفاٜفاًل،٢ّفثؾٌثّ

ُوصقةٌُ ُظَُُوهذه ُافبؼيةُُهبُؾْتُؿُِفق ُافؽثرُُِفسؾؿْتُُافققمَُُا مـُُمـ

ُ.ادـتؼةُُِإمراضُِ

ُُوؿاَلُ ُّأصقَبّدواءٌّّداء٥ٍّّفؽِلّ»: ٢ّفنذا ٍّفرئَّّ، ّا٥فداِء، ّاهللٍِّّفنذنِّّدواُء

ُُ.(  )«َفعاٟف

ُُوؿاَلُ ٍّفا٥فطاٜفونِّ»: ّ٘فؿعتم ّو٣فعَّّإذا ّوإذا ّٜفؾقه، ٍّفلرٍض٢ّفالَّفدْفؾوا

ُُ.(  )«وأكتمٍّفلرٍض٢ّفالّخترِفواّمـفا٢ّفراًراّمـه

ُ.افصحِلُُرُِجُْباحلَُُبعدُذفؽُبؼرونٍُُذمُافطِبَُُفُرُِؾقامُظُُُأصٌؾُوهذاُ

ُُ.(  )«(*)ريُح١ّفؿرٍّّهِّ،ّيّبقُتّويفّيدِّهُّأّّٓٓيؾومّنّامرٌؤّإّٓكػَسّ»:ُُوؿاَلُ

ُتقجقفٌُ ُافطعامُُِبغسؾُُِوهذا ُأرادَُُوبخاصةٍُُإيديُبعد ُأنُُْاإلكسانُُُإذا

ـَُُ،ُؾؿـُأمهَؾُيـامَُ ُ.فُُإُٓكػَسُُذفؽُؾالُيؾقم
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ُُوؿاَلُ ُثبَتُ(  )«إّٓا٥فسامَّّداءٍّّمن٤ّفِلّّٙفػاءٌّّا٥فسوداءُّّاحلّبةُّ»: ُوؿد ،ُ

ُأنَُ مـُُ،ُؾفلُبذفؽُصػاءٌُذمُاجلسؿُُِادـاظةُُِتؼقيُجفازَُُافسقداءَُُاحلبةَُُظؾؿًقا

ُُـِؾُ
ٍ
.ُافـبّلُُـامُأخزَُُداء

*ُ*ُ*ُ
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ُوـانَُوافبققِتُُوافثقاِبُُافبدنُُِظذُكظاؾةُُُِافـبّلُُحَثُ ُيعجبفُُُُ،

ُ:ذمُذفؽُ،ُومـُوصاياهُاخلبقثةَُُافريَحُُ،ُويؽرهُُافطقبةُُُافريُحُ

ُُ.(  )«ه٢ُّفؾقؽرم٤ّّْفمّٙفعرٌّّٕفدِّّإذا٤ّفانَّ»:ُفُؿقفُُ

،ّ،ّوا٥فسواكُّاجلؿعةِّّيومَّّا٥فغسُلّ:ّمسؾمٍّّٜفٔف٤ّفِلّّّفّقُّّفالٌثّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«قُبّوا٥فطِّ

ُ.إذاُأؿبَؾُُقِبُافطُُِبريِحُُعرُفُيُُُُوـانَُ

ُُوؿاَلُ ّا٥فػطرةِّّإنَّ»: ّمن ّوآ٘فتـشاَقّآفضؿضةَّ: ّوا٥فسواكَّ، ،ّ،

ّوَفؼؾقمَّ و٣فَصّ ّوكتَفّإٛفػارِّّا٥فشوارب، ّوآ٘فتحدادَّاإلٍفطِّّ، ،(*)ّ ّو١فسَلّ،

ُُ.(  )«وآْفتتانَّّ،(***)ٍفآفاءِّّوآكتضاَحّّ،(**)ا٥فٖفاِفمِّ

ُ.(  )«ؽمٚففرواّأ٢فـقتَّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(  )«حيُبّاجلامَلّّاهللّمجقٌلّّإنَّ»:ُُوؿاَلُ

ُ ُتػرَُُورأى ُؿد ُصعًثا ُؾؼاَلُهُُصعرَُُُقُرجاًل ،ُ ٤ّفانَّأمَّ»: ّماّّجيُدّّا هذا

ّأما٤ّفانّجيُدّ»:ُ،ُؾؼالةٌُخَُوِشُُوظؾقفُثقاٌبُُورأىُرجاًلُآخرَُ.ُ«؟هٍُّفهّٙفعرَّّنُّيسؽِّ

.(   )«؟هٍُّفَّوٍّْفهُّفَُّّلّهذاّماًءّيغِسّ

                                                 

 .حؾؼُافعاكةُ:آ٘فتحداد(ُ*)

 .افعؼدُافتلُبظفرُُإصابعُ:ا٥فٖفاِفمُ(**)

 .آشتـجاءُبفُ:آكتضاحٍّفآفاءُ(***)
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ک ک ﴿:ُتعاػُ،ُؿاَلُفُِخمؾقؿاتُُِمـُأرشِفُُفُُوجعؾَُُاإلكسانَُُاهللُُمَُـرَُ

ُ.[79:اإلرساء]ُ﴾ک گ

ُاهللِ ُكبّل ُهق ُمرْتُُوها ُوؿد ُجـازةٌُُ، ُوـانَُبف ُؾقؿَػُُُ، ،ُؿاظًدا،

ُُ.(   )«كػًساّأ٥فقسْتّ»:ُُ،ُؾؼاَلُإكفُهيقدٌيُُاهللُُِياُرشقَلُ:ُؾؼافقا

فاُواكتامؤهاُ،ُمفامُـانُديـُاإلكساكقةُُِفؾـػسُُُِافـبِلُُتؽريؿَُُوهذاُيبغُُ

ُ.اُذمُافدكقاوتكؾاُتُ

ُ ُافـبّل ُتعذيِبُُوهنك ُؾؼاَلُُافـاسُُِظـ ّيومَّّاهللَّإنَّ»: ّا٥فؼقامةِّّيعّذُب

ُ.افعؿؾُُِاجلزاءُمـُجـسُُِ،ُوذفؽُٕنَُ(   )«يفّا٥فدكقاّا٥فذينّيعذٍفونّا٥فـاَسّ

ُُوؿاَلُ ّأرمهاّمنّأهلِّّصـػانِّ»: ّمل ّا٥فـار ّمعفمّ٘فقاطٌّ: ٤ّفلذكاِب٣ّّفوٌم

ّا٥فـاَسّّا٥فّبؼرِّ ّهبا ّوكساءٌّيرضٍفون ،ّمائالٌتّّممقالٌتّّ،ٜفارياٌت٤ّّفا٘فقاٌتّّ،

ُُ.(   )«فارحيَّّنَّوّٓجيْدّّاجلـةَّّ،ّّٓيدْفؾنَّآفائؾةِّّا٥فّبخِت٤ّّفل٘فـؿةِّّنَّرؤو٘ففُّ

ُدٓئؾُِ ُشِبُُاإلكساكقةُُِفؾـػسُُُِافـبِلُُاحسامُُِومـ ُظـ ُهنك ُأكف

ُُ.(   )إمقاِتُ

٤ّفَّ»:ُهبا،ُؾؼالُأوُافعبِثُُادقِتُُجثةُُِظـُامتفانُُِوهنكُ ِّتّآفقِّّمِّظّْٜفَّّْسُ

ُُ.(   )«اّفقًّّه٤ِّفؽِسّ

ُ.ذمُاحلافتغُواحدٌُُاإلثؿَُُأيُأنَُ

*ُ*ُ*ُ
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ُاخلؾِؼُُافـاُسُ ـَ َُحَس ُحيبقن ُصاحَبُمجقًعا ُوافثغرُُِادؼِقُُافقجفُُِ،

ُِبُوـْسُُإػُافـاسُُِ،ُوافتقددُِاخلؾِؼُُـُِْسُظذُُحُُُافـبّلُُ،ُومـُهـاُحَثُافباشؿُِ

منّّا٥فؼقامةِّّيومَّّآفممنِّّمقزانِّيفّّأُفؼُلّّماّيشءٌّ»:ُُافـبّلُُ،ُؾؼدُؿاَلُفؿُِصداؿتُِ

ُُ.(   )«ا٥فّبذيءَّّيّبغُضّا٥فػاّفَشّّاهللَّ،ّوإنَّّفسنٍّّْفؾٍقّ

ُُ.(   )«فمّْفؾًؼاآفممـٞفّأّفسـُّّأ٢فضُلّ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(   )«ا٥فصائمِّّا٥فؼائمِّّدرِفةَّّْفؾؼهٍِّّفحسنِّّكُّر٥ِّفقْدّّآفممنَّّإنَّ»:ُُوؿاَلُ

ّ،ّوإن٣ِّْفقدّاكؼادَّّإنّْ؛ّ(*)ِفّكِّا٤َّّٕفاجلؿلِّّـون٥َّفقِّّـونَّهقِّّآفممـونَّ»:ُُوؿاَلُ

ُ.(   )«ا٘فتـاَخّّرةٍّْخّٜفٔفَّصُّّأكقَخّ

ا،ُإُٓأهناُتمذيُجراهَنُُافؾقَؾُُوتؼقمُُُافـفارَُُتصقمُُُظـُامرأةٍُُُئَؾُوُشُ

ُُ.(   )«هيّيفّا٥فـارِّ»:ُؾؼال

ّّفاِفةٌّّ،٢ّفؾقسّهللِواجلفَلٍّّفهِّّوا٥فعؿَلّّا٥فزور٣ِّّفوَلّّمنّملّيدعّْ»:ُُوؿاَلُ

ُُ.(   )«هُّوّرشاٍفَّّهُّٚفعامَّّيدعَّّيفّأنّْ

ُُوؿاَلُ ّاإل٘فالمِّّإنَّ»: ّمن ٥ّفقسا ّوا٥فَتَػُحَش ّيشءٍّّا٥فُػحَش ّوإنَّيف ،ّ

ُ.(   )«ًؼاؾُّفمُّْفّإ٘فالًماّأّفسـُّّا٥فـاسِّّأّفسنَّ

*ُ*ُ*ُ

                                                 

 .افذيُيـؼادُفصاحبفُبسفقفةُ:اجلؿلّإكف(ُ*)
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ُوافبذلُُِمـُادحبةُُِهلاُرصقدٌُُيؽقنَُُأنُُْدونَُُتؼاُلُُـؾؿةٌُُفقسْتُُافصداؿةُُ

ُ
ِ
ُوفذفؽُؿقَؾُوافعطاء ،ُ ُافضقِؼُُوؿَتُُافصديُؼُ: ُوؿد ُإشَسُُُافـبّلُُبَغَُ،

همّْفٕفُّّاهللِّٜفـَدّّإصحاِبّّٕفَُّْفّ»:ُُؾؼاَلُُظؾقفاُافصداؿةُُُافتلُتؼقمُُُافرئقسةَُ

ُُ.(   )«هِّهمّجلارِّْفٕفُّّاهللِّٜفـَدّّاجلٕفانِّّ،ّوْفٕفُّه٥ِّفصاّفّبِّ

ُُوؿاَلُ ّحتاَبّ»: ّيفّاهللِّما ّإ٤ّٓفانَّرِفالِن ّإٟفّاهللِّ، ّوِفَلّّٜفزَّّأّفَّبفام

ُُ.(   )«هِّأٙفُدمهاّّفًّبا٥ّفصاّفّبِّ

ُ.(   )«ه٥ِّفـػِس٤ّّفمّّفتىّحيَبّْٕفقهّماّحيُبّأّفُدّّّٓيممنُّ»:ُُوؿاَلُ

ُفُِحبُُِؾقفاُبسبِبُُفُُدرجتُُُرؾعُُوتُُُاجلـةَُُيدخُؾُُافرجَؾُُأنَُُُافـبّلُُوأخزَُ

:ُُ؟ُؿاَلُمتكُافساظةُُ:ُفُُؾسلفَُُُاهللُِإػُرشقلُُِرجٌؾُُ،ُؾؼدُجاءَُافصاحلغَُ

:ُُ،ُؾؼاَلُُفُُورشقفَُُاهللَُُأيُأحّبُ،ُإُٓٓيشءَُ:ُؿال«ُوماّأٜفددَتّهلا؟»

ُؾَُـَؾامُؾرْحُ:ُُأكٌسُُؾؼاَلُ.ُ«معّمنّأّفّبّبَتّّأكَتّ»
ٍ
ُافـبِلُُاُبؼقلُِـََحُرَُاُبقء

ُُ.(   )«أّفّبّبَتّّمعّمنّّْأكَتّ»:ُ

ُؾؼاَلُُافصاحِبُُظذُاختقارُُُِافـبّلُُوحَثُ إّٓمممـًا،َّّّٓفصاّفْبّ»:

ُُ.(   )«كّإَّٓفؼيّّٚفعامَّّوّٓيل٤فْلّ

ُ.(   )«ُلّ،٢ّفؾقـظرّأّفد٤فمّمنّخيا٥فِّهِّْفؾقؾِّّٜفٔفّدينِّّرءُّآف»:ُُوؿاَلُ

*ُ*ُ*
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ُادعؾقمُِ ُافرجُؾُُافـاجَحُُادعؾؿَُُأنَُُمـ ُذاك ُةُِجَُاحلُُُصاحُبُُاهلادُئُُهق

ُ.إػُافؼؾِبُُمـُافؼؾِبُُافتلُترُجُُافصادؿةُُِوافؽؾؿةُُِافؼقيةُِ

ُـانَُ ـَُُُافـبّلُُوؿد ُُافـاسُُِأحس ُوفذفؽ ُؿاَلُتعؾقاًم، ٥ّفؽمّ»: ّأكا إكام

ُ.(   )«مُّؽُّؿُّأٜفؾِّّا٥فوا٥فدٍِّّفؿـز٥فةِّ

ُأكُسُُُافـبِلُُتعؾقؿُُِـُِْسُُحُُومـُصقرُِ ُرواه :ُؿاَلُُُبـُمافٍؽُُما

ـُُ .ُذمُادسجدُُِيبقُلُُ،ُؾؼامَُأظرايبٌُُ،ُإذُجاءَُُاهللُُِمعُرشقلُُِذمُادسجدُُِبقـامُكح

ُرشقُلُُ،ُؾؼاَلُافـاُسُُهُُؾزجرَُ:ُوذمُرواية.َُمْفَُمفُْ:ُُاهللُِرشقلُُِأصحاُبُُؾؼاَلُ

ؾسـقهُحتكُ«ُدٜفوهـُأيُُٓتؼطعقاُظؾقفُبقففُؾقترضرُـَُُُّٓفزِرموه»:ُُاهللِ

ُباَلُ ُؾؼاَلُُُاهللُُِرشقَلُُثؿُإنَُ. ُففُدظاه ّ،َّّٓفصؾُحّاهللٍِّفقوُتّّآفساِفَدّّإنَّ»:

ّا٥فّبول٥ِّّف٦فءٍّ ّهذا ٥ّفذ٤فرِّوا٥فؼذرِّّمن ّهي ّإكام ّو٣فراءةِّّوا٥فصالةِّّوِفَلّّٜفزَّّاهللِّ،

ُُ.(   )«ا٥فؼرآنِّ

ـُُِوظـُمعاويةَُ ُاهللُُِبقـاُأكاُأصعُمعُرشقلُِ:ُؿاَلُُُِلُؿُِؾَُافّسُُاحلؽؿُُِب

.ُهؿبلبصارُُِ،ُؾرمايُافؼقمُُاهللُُُيرمحَؽُ:ُؾؼؾُتُُمـُافؼقمُُِرجٌؾُُظطَسُُ،ُإذُْ

ُؾؼؾْتُ ُصلكؽؿُتـظرونََُُؾُواثؽُْ: ُما ُيرضبقنَُُأّمقاه، هيؿُظذُبليدُُِإيَل؟ُؾجعؾقا

ؾبليبُهقُُُاهللُُِرشقُلُ،ُؾؾاَمُصَذُِؿتقكـلُشؽّتُفؿُُيَصُهؿ،ُؾؾامُرأيتُُأؾخاذُِ

ُرأيُتُ ُؿبؾَُُوأمل،ُما ـَُُهُُوُٓبعدَُُفُُمعؾاًم ُمـف،ُؾقاهللُُِأحس ـَُُتعؾقاًم ُ ري،ُوُٓفَُما

ُوُٓصتَُ ُؿاَلُرضبـل، ُوإكام ُؿـل، ّيشءٌّّّٓيصؾُحّّا٥فصالةَّّإنَّ»: ّمن٤ّفالم٢ِّّفقفا

ُ.(   )«ا٥فؼرآنِّّو٣فراءةُّّوا٥فتؽّبٕفُّّ،ّإكامّهيّا٥فتسّبقُحّا٥فـاسِّ
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ُأنَُُؾعـُأيبُأمامةَُُوافتعؾقؿُُِذمُاإلؿـاعُُِافعؼعُُِإػُاحلقارُُِافـبّلُيؾجلُُُوـانَُ

ظؾقفُُافؼقمُُُؾلؿبَؾُ!!ُائذنُيلُبافزكا!ُاهللُِياُرشقَلُ:ُؾؼاَلُُؾًتكُصاًباُأتكُافـبَلُ

ُؾؼاَلُ.ُؾدكاُمـفُؿريًبا،ُؾجؾَسُ«ُكهُّادّْ»:ُُافـبّلَُُمْفَُمْف،ُؾؼاَلُ:ُؾزجروه،ُوؿافقا

،ُكَُؾداءَُُجعؾـلُاهللُُُاهللُُِياُرشقَلُُُٓواهللُِ:ُؿال«ُ؟هِّٕمَكّأحتّبُّ»:ُُففُافرشقُلُ

ُُؿاَلُ ّا٥فـاُسّ»: ّٕمفاهِتّّوٓ ّمحيّبوكه ٍّٓفـتِّ. ُ؟َكّأ٢فتحُّبه ُؿاَلُ« ُواهللِ: يآُُ

ُاهللُُاهللُِرشقَلُ ُؿاَلُكَُؾداءَُُجعؾـل ،ُُ ّا٥فـاُسّ»: ٥ّفّبـاهِتّّوٓ ّأحتّبُّحيّبوكه هّم،

ُ؟َكّْٕفتِّ ُؿال« ُرشقَلُُُٓواهللُِ: ُؿاَلُكَُؾداءَُُجعؾـلُاهللُُُاهللُُِيا ،ُ ّوّٓا٥فـاُسّ»:

ّأ٢فتحّبُّْٕفواهِتّّهُّحيّبوكَّ ٥ّفعؿتِّم، ُ؟َكّه ُؿاَلُ« ُرشقَلُُُٓواهللُِ: ُاهللُُُاهللُِيا ُجعؾـل

ُؿالكَُؾداءَُ ،ُ ٥ّفعامهِتّّوّٓا٥فـاُسّ»: ّأ٢فتحّبُّحيّبوكه ُ؟َكّخلا٥فتِّّهُّم، ُؿاَلُ« يآُُُواهللِ:

ُؾقضعَُ:ُؿاَلُ«ُمخلآهِتّّهُّوكَّحيّبُّّوّٓا٥فـاُسّ»:ُ،ُؿاَلُكَُءَُؾداُجعؾـلُاهللُُاهللُِرشقَلُ

ُوؿاَلُُهُُيدَُ ُظؾقف ّوٚفّفرّْذكّبهُّّا١فػرّّْا٥فؾفمَّ»: ّوّفِصن٣ّْفؾّبهُّّ، ـُِ«٢فرِفهُّّ، ُيؽ ُؾؾؿ ،ُ

ُُافػتكُبعدُذفؽُيؾتػُتُ
ٍ
ُ.(   )إػُيشء

*ُ*ُ*ُ
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ُافػسةُُِافعالُُُاهتؿَُ ُوؿامْتُُاإلؽاثِلُوُقظِلُافتطُبافعؿؾُُِإخرةُُِذم

ُففُمـُأمهقةٍُفُِإلؿامتُُِافسبؾُُِوتقسرُُِبدظؿفُُِاحلؽقماْتُ ُذمُمساظدةُُِ،ُوذفؽُدا

ُ.افتلُحتّؾُهبؿُوافؽقارِثُُادصائِبُُهؿُحاَلُوإكؼاذُُِافـاسُِ

،ُوخيػُػُافـاَسُُافذيُيـػعُُُظذُافعؿؾُُُِحمؿدٌُُاهللُُِرشقُلُُوؿدُحَثُ

ُ.اجلؾقَؾُُوافثقاَبُُافؽبرَُُرَُإجُظذُذفَؽُُؿ،ُورتَبُمـُمعاكاِتُ

ُُؾؼدُؿاَلُ ّيتؼؾُب٥ّّفؼدّرأيُتّ»: ّمنّعَّط٣َّفَّّ،ّيفّٙفجرةٍّيفّاجلـةِّّرِفاًل فا

ُُ.(   )«٤فاكتَّفمذيّآفسؾؿٞفّا٥فطريِقّّٛففرِّ

ُُوؿاَلُ ّّفسـُّ»: ّأمتي ّأٜفامُل ّٜفّٝف ّو٘فقئُُّٜفِرَضْت ٢ّفوِفدُتّفا منّّفا،

ُُ.(   )«ٜفنّا٥فطريِقّّإذىّيامطُّ:ّاأٜفامهلِّّحما٘فنِّ

ُاإليامنُُِمـُصعِبُُصعبةًُُإذىُظـُافطريِؼُُإماضةَُُجعَؾُُُافـبَلُُبؾُإنَُ

٣ّفوُلٍّفضٌعّو٘فّبعونّٙفعّبةًّّاإليامنُّ»:ُُؾؼاَلُ ،ّوأدكاهاّإّٓاهللُّّٓإ٥فهَّّ،ّأٜفالها

ُُ.(   )«منّاإليامنِّّٙفعّبةٌّّ،ّواحلقاءُّإذىّٜفنّا٥فطريِقّّإماٚفةُّ

ُُوؿاَلُ ّآفممنَّّأنّّْإٜفاملِّّأ٢فضُلّ»: ّأْفقك ّٜفٔف ّأَُّفْدِْفَل وّرسوًرا،

ُُ.(   )«ْفّبًزاّهُّؿََّفؼيضّٜفـهّديـًا،ّأوَّفطعِّ

ُُوؿاَلُ ّأوّاهللِّيفّ٘فّبقل٤ِّّفآفجاهدِّّوآفسؽٞفِّّا٥فساٜفيّٜفٔفّإرمؾةِّ»: ،

ُُ.(   )«ا٥فؾقَلّا٥فصائِمّا٥فـفارَّّا٥فؼائمِِّ

ُإصعريغُدقاؿػُُُِومدَحُ
ِ
ُافغالء ُؾؼاَلُواحلروِبُُوافشدةُُِفؿُظـد ،ُ:
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ّأرمؾواّإنَّ» ّماّمٍّفآفديـةَّٜفقاهل٣ِّّفَلّٚفعامُّّأوّيفّا٥فغزوِّّ(*)إٙفعريٞفّإذا ،ِّفعؾوا

واّفٍد،ُّفمّا٣فتسؿوهٍّفقـفمّيفّإكاٍءّواّفٍدٍّفا٥فسوَيِة،٢ّففمّمـيّوأكاّّٜفـدهمّيفُّفوٍبّ

ُُ.(   )«مـفم

ىّمنِّفٍنّوّٓإكٍسّوّٓمـه٤ّفّبٌدّّفرَّّماًء،ّملّي٠فْبّّرَّػَّمنَّّفّ»:ُُوؿاَلُ

ُ.(   )«ا٥فؼقامةِّّيومَّّ،ّإّٓآِفرهّاهللُٚفائرٍّ

*ُ*ُ*ُ

                                                 

 .كػدُزادهؿُ:أرمؾوا(ُ*)
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ُصَؽُ ُمشقرةُُِحيتاُجُُإكسانٍُُـَؾُُأنَُُٓ ُوتبادلُُِاخلزةُُِأهؾُُِإػ ُوافرأي

ُوادصؾحةُُِافسديدُُِذفؽُإػُآختقارُُِمـُخاللُُِمعفؿ:ُفقصَؾُُافـظرُُِوجفاِتُ

ُ.فُمـُؿضاياؾقامُهيؿُُّافراجحةُِ

ُفُُتعاػُهباُرشقفَُُأمرُاهللُُذمُمقضعغ،ُحقُثُُافشقرىُذمُافؼرآنُُِوذـرِتُ

:ُفاُؾؼالاهللُأهؾَُُ،ُومدَحُ[759:آلُظؿران]ُ﴾ڤ ڦ ڦ﴿:ُؼاَلُؾُمرةًُُ

ُ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

ُ.[19:افشقرى]

ُ،ُبؾُيتشاورونُويدرشقنَُتعاػُبلهنؿُُٓيـػردونُبإمرُُِفؿُاهللُؾؿدَحُ

ُ.ذمُذفؽُاحلِؼُُفقصؾقاُإػُشبقؾُُِادختؾػةُُِفُِمـُوجقهُُِإمرَُ

ـُُُْوافـبّلُ ُُ،ُٕكفُممّيدٌُحدٍُأُإػُمشقرةُُِحيتاُجُُلُيؽ
ِ
،ُبافقحلُمـُافسامء

ُإمةُُُوإكامُأمرهُاهللُُ بفُُ،ُوفتؼتدَيُماُذمُافشقرىُمـُافػضؾُُِبافشقرىُفتعَؾَؿ

ُ.هُِمـُبعدُُِإمةُُ

ُبرأيُمستشاريفُذمُـثرٍَُُؾُؿُِـثًرا،ُوظَُُفُُأصحابَُُافـبّلُُوؿدُاشتشارَُ

ُادقاضعُِ ُؿاَلُمـ ُوفذفؽ ،ُُ ُهريرة ُأبق ُرأيُتُ: ُأـثرَُُما ُمشقرةٍُُأحًدا

ُُ.(   )ُاهللُُِمـُرشقلُُِفُِٕصحابُِ

ُُواشتشارَُ ُكؼضُُِفُُأصحابَُُافـبّل ُجديدٍُوبـائُُِافؽعبةُُِذم ُمـ ُأوُفا ،

ُُ.(   )ماَُوَهكُمـفاُيصؾُحُ
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ظذُُُأؿبَؾُُُاهللُِرشقلُُِادؼـقنُذمُبدرُيريدونُحرَبُُوّداُدمؿعَُ

ُوؿاَلُُفُِأصحابُِ ّمؽةُّ»: ّأ٥فؼْتّّهذه ُث«ها٤فّبدِّّإ٥فقؽمّأ٢فالذ٣َّّفد ؿُاشتشارهؿُذمُ،

ُؾتؽؾؿَُافؼتالُُِصلنُِ ـَُُ، ُثؿُتؽؾؿَُأبقُبؽرُؾلحس ـَُُظؿرُُُ، ُثؿُؿامَُؾلحس ُادؼدادُُُ،

ـُُ ُؾؼاَلُُظؿروٍُُاب ُرشقَلُ: ُأمرَُ!ُاهللُيا ـُُُاهللُُكَُامِضُدا ُؾـح ُُٓمعؽ،ُواهللُُِبف،

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿:ُدقشكُبـقُإرسائقَؾُُـامُؿافْتُُكؼقُلُ

ُوفؽـُاذهْبُ﴾ٺ ُأكتُوربُُّ، ُؾقاهللِؽُؾؼاتالُإكا فقُُمعؽامُمؼاتؾقن،

.ُفُُفُحتكُتبؾغَُوكَُدُُُـُْكاُمعؽُمَُـُيعـلُاحلبشةُـُجلافدُُْامدُِافغُُُكُِرُْرسَتُبـاُإػُبَُ

ُففُرشقُلُ ُؿاَلُُثؿَُُبخرٍُُُاهللُِؾدظا ّا٥فـاُسّ»: ّأهيا ّٜفَٝف ُ،ُوـانُيريدُُ«أٙفٕفوا

ُظُُإكصارُُِرأَيُ ُـاكقا ُٕهنؿ ُوخاَفُفؾـاسُُِتفُُدَُ، ُتؽقنَُُ، ترىُُإكصارُُُأٓ

ُ.هبؿُيسرَُُظؾقفؿُأنُُْ،ُوفقَسُادديـةُُِخارَجُُفُُظؾقفاُككتَُ

ؿدُ:ُ،ُؿاَلُ«أِفْلّ»:ُؿاَلُ!ُاهللُِكاُياُرشقَلُؽُتريدُُفؽلكُُِ:ٍفنّمعاذٍّّ٘فعُد٢ّّفؼاَلّ

ُظفقدَُآمـَ ُوأظطقـاك ُوصّدؿـاك، ُبؽ ُرشقَلُا ُيا ُؾامِض ُُأمرَتُُاهللُِكا، ،ُدا

خضَتف،ُفـخقضـَفُمعؽ،ُؾُبـاُهذاُافبحرَُُإنُاشتعرضَتُُؾقافذيُبعثؽُباحلِؼُ

ُافعدَوُبـاُؽًدا،ُوإكـاُفُصُزُظـدُاحلرِبَُُكُؼُِؾُْأنُتَُُوماُكؽرهُُ
ِ
،ُ،ُصُدٌقُظـدُافؾؼاء

ُبـاُظذُبرـةُِّرُبفُظقـُمـاُماُتؼُُُيريَؽُُفعَؾُاهللَ ُ.اهللُِؽُؾِسْ

ُُواشتشارَُ ُمفامِتُُافـبّل ُذم ُصؾِحُإمقرُُِافـساَء ُؾػل ُاحلديبقةُُِ:

ُيدّلُظذُأنَُبؿشقرِتُُوأخذَُُادسؾؿغُُِذمُصلنُُِشؾؿةَُُفُأمَُزوجتَُُاشتشارَُ ُا،ُمما

ُ.ذمُاحلؽؿُُِفُِوذمُضريؼتُُُِافـبِلُُافشقرىُـاكتُجزًءاُأشاشًقاُذمُحقاةُِ

*ُ*ُ*ُ
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ُؿُُؾَُْسُحتكُيَُُافظالُُِوحصارُُِبؿقاجفتفُُِ،ُؾؼدُأمرَُافظؾؿَُُاإلشالمُُُوـامُحّرمَُ

ک ک ک ک گ گ گ ﴿:ُشبحاكفُاهللُُؾؼاَلُ،ُهُِمـُرشورُُِافـاُسُ

ُ.[794:افبؼرة]ُ﴾گ ڳ

ُُٓجيقزُُُتدّلُُوأيةُُ ُأكف ُيـبغلُُادعتديُوآكتؼامُُُطؾؿُُُظذ ُوإكام مـف،

ُ.اإلشالمُُِظظؿةُُِ،ُوهذاُمـُجقاكِبُزيادةٍُُدونَُُاحلِؼُُظذُأخذُُِآؿتصارُُ

ُؿاَلُمـفُظديدةٍُُبقشائَؾُُافظؾؿُُِظذُدؾعُُُِحمؿدٌُُاهللُِرشقُلُُوحَثُ ُا

ُ.(   )«،٢ّفؼدَُّفُوِدعّمـفمٛفامل٥ٌّّفهّأكَتَّّفؼوَلّّأنّّْا٥فظاملَّّأمتيّهتاُبّّإذاّرأيَتّ»:ُ

أنَّيُعؿفمّّاهللُّوه،ّأوٙفَكّوّٓيغّٕفّّإذاّرأواّآفـؽرَّّا٥فـاَسّّإنَّ»:ُوؿالُ

ُُ.(   )«هٍِّفعؼاٍفِّ

ُيريدُُُرجٌؾُُجاءَُُإنُُْأرأيَتُ!ُاهللُِياُرشقَلُ:ُؾؼاَلُُُإػُافـبِلُُرجٌؾُُوجاءَُ

ُؾؼاَلُُذَُْخُأَُ ُُمايل؟ َُّفعطِّ»: ُؿاَلُ«ه٢فال ،ُ ُؿالُؾننُْ: ُؿاتؾـل؟ ُه٢ُّفؼاَفؾّْ»: :ُؿاَلُ«

ُؿاَلُُإنُُْأرأيَتُ ُؿتؾـل؟ ُٙففقٌد٢ّّفلكَتّ»: ُؿال« ُؿتؾتُُُأرأيَتُ: ُؿالفُُإن ُ؟ ّيفّ»: هو

ُُ.(   )«ا٥فـارِّ

،٢ّفنذاّا٥فعا٢فقةَّّ،ّوا٘فل٥فواّاهللَا٥فعدوَِّّّٓفتؿـوا٥ّفؼاءَّ!ّاّا٥فـاُسّأهُيّ»:ُُوؿاَلُ

٢ّفاصٖفوا، ّأنَّواٜفؾ٥َّّفؼقتؿوهم ّا٥فؾفمَّا٥فسقوِفّّٛفاللِّّحتَتّّاجلـةَّّؿوا ّـزَلّمُّّ،

ُُ.(   )«اّٜفؾقفمكَّفمّواك٧ْفّ،ّاهزمّْإّفزاِبّّ،ّوهازمَّا٥فسحاِبّّ،ّوجمريَّا٥فؽتاِبّ

ُاحلديُثُ ُُادسؾؿغُُٓيبدؤونُبؼتالٍُُظذُأنَُُيدّلُُؾفذا
ٍ
،ُبؾُوُٓباظتداء

ُ.ذفؽمـُُاهللُافعاؾقةَُُ،ُويسلفقنَُافعدوُُِإهنؿُُٓيتؿـقنُفؼاءَُ
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ُهباُافتدمرُُُدَُُصُؼُْافتلُيُُُاهلؿجقةُُِـتؾؽُاحلروِبُُُلُتؽـُحروُبُافـبِلُ

ـٍُُظددٍُُأـزُُِوؿتُؾُُواخلراُبُ ُافـاسُُِممؽ ُـاكْتُمـ ُبؾ ُأخالؿقةًُُ، ذمُُحروًبا

ُهُُؿقادَُُإذاُوّجفَُُُافـبّلُُا،ُوفذفؽُـانَُإدراِتُُعفاُوذمُـقػقةُِفاُوذمُدواؾُِأهداؾُِ

ُؿاَلُحلر ُهلؿٍُب ٍّفا٘فمِّ»: ّوٍفاهللِاهللِّاكطؾؼوا ّمؾةِّ، ّوٜفٔف ّوّّٓاهللِّر٘فولِّّ، ،

وا١ّفـائؿؽم،ّؿُّوا،ّوُضّؾُّغُّ،ّوَّٓفََّفؼتؾواّٙفقًخا٢ّفاكًقا،ّوّٓٚفػاًلّصغًٕفا،ّوّٓامرأةًّ

ُُ.(   )«آفحسـٞفّحيُبّّاهللَّوا،ّوأّفسـوا،ّإنَُّحّوأصؾِّ

ُافـبّلُ ُؾقؿَػُواِتُافغزُذمُبعضُُِمؼتقفةٍُُظذُامرأةٍُُُومَر ُثؿُُ، ظؾقفا

ُؿاَلُ ٥ّفتؼاَفِّ»: ّهذه ٤ّفاكت ُُلّما ُكظرَُ« ُوجقهُُِثؿ ُوؿاَلُفُِأصحابُُِذم :ُهؿٕحدُُِ،

ّا٥فو٥فقدٍِّّفخا٥فدِّّاحلْقّ» ّٜفسقًػا،ٍفن ّوٓ ّذريًة، ّيؼتؾَن ٢ّفال ،ُُ ُـ ُأجًرا ُأي وّٓـ

ُُ.(   )«امرأةًّ

ُُظـُؿتؾُُِوهنكُ
ِ
ُُ.(   )ذمُاحلرِبُُوافصبقانُُِافـساء

ُشارَُ ُبؽرٍُافسبقؾُُِظذُكػسُُِهُِبعدُُِمـُُافـبِلُُخؾػاءُُُوؿد ُأبق ُؾفذا ،ُ

:ُؿائاًلُُإػُافشامُُِبعثفُُُحغَُُُأشامةُبـُزيدٍُُهُُيقيصُؿائدَُُُافصديَؼُ

ُٓتقكقا،ُوُٓتُغّؾقا،ُوُٓتغدروا،ُوُٓمتثؾقا،ُوُٓتؼتؾقاُضػاًلُصغًرا،ُوُٓ»

ُصجر ُوُٓتؼطعقا ُوُٓحترؿقه، ُكخاًل، ُوُٓتعؼروا ُوُٓامرأة، ُـبًرا، ُةًُصقًخا

ُصاةًُمثؿرةًُ ُتذبحقا ُوٓ ُبؼرةًُ، ُوٓ ُدلـؾةٍُ، ُإٓ ُبعًرا، ُوٓ ُمتّرونُ، ُوشقف ،

ُأكػَسُبلؿقامٍُ ُؾَُُهبانَُـُيريدُافرُُّفؿُذمُافصقامعُِ،ُؿدُؾَرؽقا قاُؽُُرَُـُؾدظقهؿُوما

ُ.«فؿُففأكػَسُ
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ُؾافؽّؾُُفؾـاسُُِأشاٌسُُمطؾٌبُُافسعادةُُ ويتؿـكُُافسعادةَُُيطؾُبُُمجقًعا،

ـَُفا،ُويسعكُذمُإدراـُِؽَُبؾق فا،ُٕهنؿُضؾبقهاُذمُأخطلواُضريؼَُُافـاسُُِأـثرَُُفا،ُوفؽ

ُُؿُذمُإمقالُِذواِتُُخارِجُ
ِ
ُ.آجتامظقةُُِوادؽاكةُُِوافشفرةُُِوافسػرُُِوافـساء

ُذمُاإليامنُُِظـف،ُؾافسعادةُُُاإلكسانُُٓتـػّؽُُهلُذمُذاِتُُافسعادةُُِوحؼقؼةُُ

ُوؿدُأصارَُفؾـاسُُِحبةُِىضُوادوافرُُِوافؼـاظةُُِوافقؼغُِ إػُذفؽُذمُُُافـبّلُُ،

ُأحاديَثُُظدةُِ ُؾؼال ،ُ ّٕمرِّ»: ٤ّفؾَّأمرَّّإنَّّآفممنِّّٜفجًّبا ّإنّْْفٕفٌّّهُّه أصاٍفتهّّ،

ُُ.(   )«ْفًٕفا٥ّفه٢ّفؽان٢َّّفصٖفَّّأصاٍفتهّرضاءَّّْفًٕفا٥ّفه،ّوإنّّْ،٢ّفؽانَّرساُء٢ّفشؽرَّ

ُظـقانُُُأنَُُُوبَغَُ ُوُوافػالِحُُافسعادةُُِافؼـاظة ُؾؼاَلُُأخرةُِذمُافدكقا

ُُ.(   )«ٍفامّآَفاهّاهللُّعهَّ،ّوُرزق٤ّفػا٢ًفا،ّو٣فـَّمَّؾَّمنّأْ٘ف٣ّّفدّأ٢فؾَحّ»:ُ

ُُوؿاَلُ ّيفّرسٍفِّّمنّأصّبَحّ»: ّيفٍّفدكِّهِّآمـًا ّمعا٢ًفا ٣ّفوُتّهِّ، ّٜفـده ،ّهِّيومِّّ،

ُُ.(   )«ها٢فؽلكامّّفقزت٥ّفهّا٥فدكقاٍّفحذا٢فٕفِّ

ُيـَسُُُوافـبّلُ ُمزاِجُُاخلارجقةُُِافعقامؾُُِتلثرَُُل ُاإلكسانُُِظذ

وذفؽُداُُافسعادةُُِجعؾفاُمـُأشباِبُُ،ُوفذفؽُظّددُأمقًراُخارجقةًُهُِرُِومشاظُِ

ُتلثرٍُ ُمـ ُاإلكسانُُِهلا ُؾؼاَلُظذ ،ُُ ّا٥فسعادةّأرٍفعٌّ»: ّمن ،ّا٥فصاحلةُّّآفرأةُّ:

ّآفرأةُّ:ّمنّا٥فشؼاءِّّ،ّوأرٍفعٌّاهلـيءُّّ،ّوآفر٤فُبّا٥فصا٥فُحّّ،ّواجلارُّا٥فوا٘فعُّّوآفسؽنُّ

ُُ.(   )«ا٥فضقُقّّ،ّوآفسؽنُّا٥فسوءُّّر٤فُبّ،ّوآفا٥فسوءُّّ،ّواجلارُّا٥فسوءُّ

ُأشباِبُ ـُُُافػلُلُُفُُيعجبُُ»ُُوفذفؽُـانَُُافتػاؤُلُُافسعادةُُِومـ ُاحلس

ُُ.(   )«افِطرةَُُويؽرهُُ

ُ.(   )«٥فهّطَٕفّأوَُّفُطِٕف٥ّفه،ّأوَّفَؽَفنّأوَُّفُؽِفن٥َّفقسّمـاّمنَّفَّ»:ُيؼقُلُُوـانَُ
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ُظذُافسـقزُُِافؼدرةَُُ،ُٕكفُيؿـحفُُإلكسانُِذمُاُاإلجيابقةُُِمـُافؼقؿُُِافتػاؤُلُ

ُـانَُادشؽالِتُُٕظؼدُُِادـاشبةُُِاحلؾقلُُِوإجيادُِ ُومـُهـا ُأـثرَُُادتػائؾقنَُُ، ُهؿ

ُ.فؿافتلُواجفتُُْافعؼباِتُُمـُـثرةُُِكجاًحاُظذُافرؽؿُُِافـاسُِ

ُـانَُ ُحمؿدٌُُوفؼد ـُُُافػلُلُُفُُيعجبُُُُافـبّل ُويؽرهُُاحلس ،ُ(   )رةَُافطُُِ،

ُ.افتشاؤمُُ:ُةُُروافطُِ

ؿدُُ،ُؾفاُهقُصدةًُُفُِحقاتُُِؾساِتُُذمُأـثرُُُِفُُمُُيالزُُِافتػاؤُلُُوؿدُـانَُ

ُصاحبفُُِخرَجُ ُبؽرٍُُمع ُمؽةَُُأيب ُمـ ُادديـةُُِمفاجًرا ُأنُُْإػ أذىُُازدادَُُبعد

ُمؽةَُ ُذم ُفؾؿممـغ ُظَُادؼـغ ُؾؾام ُضؾبفام،ُُادؼـقنَُُؿَُؾُِ، ُذم ُأرشؾقا بذفؽ

،ُجًداُذمُهذاُافقؿِتُُظظقؿةٌُُ،ُوهذهُجائزةٌُكاؿةًُُئةَُظؾقفامُماُوجعؾقاُدـُيؼبُضُ

ُ،ُحتكُوصؾقاُإػُافغارُِفُِوصاحبُُُِافـبِلُُأؿدامُُِيتتبعقنُآثارَُُادؼـقنَُُؾلخذَُ

ُافـبّلُ ُادؽانُُِافذيُـانُؾقف ُإػُهذا ُوصؾقا ُؾعـدما ُورأىُصاحبُُ، أبقُُفُُ،

هؿُأحدُُُفقُكظرَُ!ُاهللُِياُرشقَلُ:ُ،ُوؿاَلُُفؿُبؽكُخقًؾاُظذُافـبِلُأؿدامَُُبؽرٍُ

،ُبافـِكُُفُادتػائؾُِبربُُِافقاثِؼُُبؾسانُُُِاهللُِففُرشقُلُُؾؼاَلُ!!ُإػُؿدمقفُفرآكا

ـُِ ُ.«ُفا٥فثفامّاهللُّماّٛفـُكٍّفاُفـٞفِّ»:ُبؼضقتفُُِادمم

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿:ُفُِبؼقفُُِهذاُادشفدَُُافؼرآنُُُرَُوؿدُصقَُ

﮵   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

﯀   ﮺  ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﮷  ﮸ ﮹ ﮶

         ﯁

ُ.[49:افتقبة]ُ﴾    
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،ُواخلقَفُُافػؼرَُُُؽقنُإػُافـبِلُوبقـامُادسؾؿقنُيْشُُآخرَُُوذمُمقؿٍػُ

ُمُُافـبّلُُيتحدُثُ ُويعدُُتحديًثا ُبافعزُُِػائاًل ،ُوافتؿؽغُُِوافـِكُُادسؾؿغ

ؾشؽاُإفقفُُإذُأتاهُرجٌؾُُُافـبِلُُبقـامُأكاُظـدَُ:ُؿالُُبـُحاتؿٍُُؾعـُظدِيُ

ُآخرُُةَُافػاؿ ُأتاه ُثؿ ُؿطعَُُ، ُإفقف ُافسبقؾُُِؾشؽا ُؾؼاَلُ. ّٜفديُّ»: ّيا ّرأيَتّ! ّهل

ُ؟(*)احلٕفةِّ ُؿؾُتُ« ُأرها: ُل ُؿاَلُ. ّا٥فظعقـةَّّاحلقاةٍُّّفَكّّٚفا٥فْت٢ّّفننّْ»: ّ(**)٢فَؾَٗفيَن

ٍفكّّو٥فئنّٚفا٥فْتّ.ّأّفًداّإّٓاهللَّّٓختاُفّّّفتىَّفطوَفٍّفا٥فؽعّبةَِّّفرحتُلّمنّاحلٕفةَّ

٤ّفـوزُّّّفقاةٌّ ُ!!٤فسى٥ّفتػَتَحَن ُؿؾت« ـُْ: ُهرمز؟ُـسىُب ُؿال! ٤ّفسىٍّفنّْ»:

،ّأو٢ّفضةٍّّمْلَء٤ّفّػهّمنّذهٍبّّخيرُجّّ،ّو٥فئنّٚفا٥فتٍّفكّّفقاة٥ّفَٗفيَنّا٥فرِفَلّهرمزَّ

ُ.«مـهّهُّأّفًداّيؼّبؾُّّمـه،٢ّفالّجيُدّّيطؾُبّمنّيؼّبؾهُّ

ُظدٌيُُؿاَلُ ُاحلرةُُِترحتُؾُُافظعقـةَُُؾرأيُتُ: ُتطقَفُُمـ ُُٓبافؽعبةُُِحتك

ُوــتُؾقؿإُٓاهللَُتاُفُ ـُْـسىُبـُهرمزَُُــقزَُُـُاؾتتَحُ، ُوفئ ضافتُبؽؿُُ،

ّهّمنّذهٍب٤ّفػِّّملءَّّا٥فرِفُلّّرُجّخُيّ»:ُافـبّلُأبقُافؼاشؿُُماُؿاَلُُفسونَُُحقاةٌُ

ُ.(   )«مـهّهُّأّفًداّيؼّبؾُّّمـه،٢ّفالّجيُدّّهُّمنّيؼّبؾُّّ،ّيطؾُبّأو٢ّفضةٍّ

*ُ*ُ*ُ

                                                 

 .وتؼعُجـقبُوشطُافعراقُظذُبعدُشبعةُـقؾقمساتُحـقبُرشقُافـجػُ:احلٕفة(ُ*)

 (.ظُعُن:ُفسانُافعرب)ادرأةُذمُاهلقدجُُ:ا٥فظعقـةُ(**)
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ُويامزُِويداظبُُُفُُأصحابَُُطُُيباِشُُُافـبّلُُـانَُ ُؽرَُُحُفؿ ُأحقاًكا، أكفُُفؿ

ُواكتؼاصُُِوافسخريةُُِإػُافؽذِبُُاُحُادزُُِذمُذفؽُحتكُُٓيـتفَلُُادقزانَُُدَُحدَُ

ـَُ ُـا،ُؾؼاَلُؽُتداظبُُإكَُ!ُاهللُُِياُرشقَلُ:ُؿافقاُافصحابةَُُ،ُؾعـُأيبُهريرةُأنَُأخري

ّّأينّّٓأ٣فوُلّّكعم،١ّفٕفَّ»:ُ َٓ ُُ.(   )«ّّفًؼاإ

ـَُ ُمـُافـػاِقُُكقعٌُُفُِوأبـائُُِفُِمعُزوجتُُِفُُوفعبَُُفُُأهؾَُُفُُمداظبتَُُأنَُُحـظؾةُُُوداُط

ُؾؼاَلُُُإػُافـبِلُُذهَبُ ُرشقَلُُحـظؾةُُُكاؾَؼُ: ُاهللُِيا :ُُاهللُِرشقُلُُؾؼاَلُ.

اُ،ُحتكُـلكَُوافـارُُِاُباجلـةُِكَُرُُ،ُؾتذـُِكَُظـدَُُكؽقنُُ!ُاهللُِياُرشقَلُ:ُؿال«ُوماّذاك؟»

ُظـدُِظغٍُُرأَيُ ُمـ ُخرجـا ُؾنذا ُوافضقعاِتُوإوٓدَُُإزواَجُُـاظاؾْسُُكَُ، ،ُ،

ُؾؼاَلُ ُـثًرا، ُُاهللُِرشقُلُُوكسقـا ٥ّفوَّفدومونّٜفٔفّماّهِّوا٥فذيّكػيسٍّفقدِّ»: ،

ّا٥فذ٤فرَِّّفؽوكونَّ ّويف ٥ّفصا٢فحتّْٜفـدي ّآفالئؽةُّ، ٢ّفرِٙفّّؽم ّٚفر٣فِّٜفٔف ّويف ؽم،ّؽم

ُُ.(   )«و٘فاٜفةًّّ،ّ٘فاٜفةًّو٘فاٜفةًّّ،ّ٘فاٜفةًّو٘فاٜفةًّّ٘فاٜفةًّ!ّياّّفـظؾةُّّو٥فؽنّْ

امحؾـلُ!ُاهللُِياُرشقَلُ:ُؾؼاَلُُهُُرجاًلُجاءَُُأنَُُُـبِلُافُمزاِحُُومـُكامذِجُ

ُؾؼاَلُظذُمجؾٍُ ،ُُ ُا٥فـا٣فةِّّإّٜٓفٔفّو٥فدَِّّكّّٓأمحؾُّ»: ُافرجُؾُُؾؼاَلُ« ُرشقَلُ: ُيا

ُُ.(   )«إّٓا٥فـوَقّّاإلٍفُلّّوهلَّفؾُدّ»:ُُاهللُُِرشقُلُُطقؼـل،ُؾؼاَلُهقُُٓيُُ!ُاهللِ

ـَُُحيّبُزاهرَُُافـبّلُُوـانَُ وـانُدمقاًم،ُؾلتاهُُافباديةُُِمـُ،ُرجٌؾُرامٍَُحُُب

ُُفُِمـُخؾػُُِفُُ،ُؾاحتضـَُمتاًظاُذمُافسقِقُُيقًماُوهقُيبقعُُُُافـبّلُ ،ُهُُوهقُُٓيبِكُ

ُماُُ،ُؾجعَؾُُافـبّلُُ،ُؾعرَفُهذا؟ُؾافتػَتُُـُْأرشؾـلُمَُ:ُزاهرٌُُؾؼاَلُ ُٓيلفقا

ُوَجُفُُحغُظرؾَُُهُِرُِبصدُُْهُُطفرَُُأفصَؼُ ُيؼقُلُُُاهللُُِرشقَلَُُؾُعَُ، يّيشٗفّنّْمَّ»:
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ُ؟ا٥فعّبَدّ ُزاهرٌُُؾؼاَلُ« ُيشرُإػُدمامتُُِإذنُْ: ُـ ُؾؼاَلُُفُِدمديُـاشًدا :ُُافـبّلُُـ

ُُ.(   )«١فالٍّّاهللِّٜفـَدّّأكَت٥ّّفؽنّْ»:ُ،ُوذمُفػظٍُ«ٍفؽا٘فد٥ٍّّفسَتّّاهللِّكّٜفـَد٥ّفؽـَّ»

ُ.(   )«ياّذاّإذكٞفِّ»:ُففُويؼقُلُُأكًساُُيامزُحُُُوـانَُ

ـُْ !ُاهللُِياُرشقَلُ:ُؾؼافْتُُافـبلُُظجقًزاُأتِتُُامرأةًُُأنَُُُأكسٍُُوظ

ُؾؼاَلُـلُاجلـةَُيدخؾَُُيلُأنُُْاهللَُادعُْ ،ُُ ُهلا ُٜفجوزٌّّاجلـةَّّّٓيدْفُلّ»: ؾبؽتُ«

 ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ُ:َفعاٟفّه٣ُّفو٥فَّّأما٣ّفرأِتّ»:ُهلاُوؿاَلُُُافـبّلُُؿَُؾتبَسُُادرأةُُ

ُأْيُ«﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ُاهللُشقعقدُُُاجلـةُُِأهَؾُُأنَُُ، ُإػُُهؿ مجقًعا

ـُِ ُ.واحلققيةُُِوافـضارةُُِافشباِبُُش

ُادقاؿُػُ ُُؾفذه ُتُُُمـف ُافـػقسُُِوافبفجةَُُافسورَُُُؾُدِخُـاكت ،ُظذ

ُوتثبُتُوإحزانَُُاهلؿقمَُُذهُبُوتُُ ُهيؿُؾُُاإلشالمَُُأنَُُ، ُجامًدا ُديـًا ُفقس

ُحؼَُافبؼيةُُِافـػسُُِحاجاِتُ ُيعطقفا ُوإكام ُافبفجةُِ، ُمـ ُوافؾفقُُِوافسعادةُُِفا

ُ
ِ
ُـاكتُتعافقؿُُافزيء ُوهلذا ُمعُدواؾعُِذمُدماوهِبُُبافقاؿعقةُُِتتسؿُُُُافـبِلُُ، ُا

ُ.وآجتامظقةُُِافـػسقةُُِفُِ،ُوحاجاتُِفُِوؾطرتُُِفُِومققفُُِاإلكسانُِ

*ُ*ُ*ُ



 حمند رسول اهلل 

 

 هوامش القسه الثاني
                                                                        

 (.4657)رواهُمسؾؿُ ُ-7

 (.8595)رواهُأمحدُ ُ-7

 (.8544)رواهُافبزارُ ُ-1

 (.815)رواهُافطزايُ ُ-4

 (.7756)،ُوافسمذيُ(4769)رواهُمسؾؿُ ُ-5

 (.7879)رواهُافسمذيُ ُ-6

 (.4979)رواهُافبزارُ ُ-7

 (.7677)،ُومسؾؿُ(7767)رواهُافبخاريُ ُ-8

 (.9996)رواهُأمحدُ ُ-9

 (.1796)،ُومسؾؿُ(1776)رواهُافبخاريُ ُ-79

 (.1496)رواهُمسؾؿُ ُ-77

 .(7477)رواهُابـُماجفُ ُ-77

 (.4794)رواهُمسؾؿُ ُ-71

 (.7846)،ُوافسمذيُ(4797)رواهُأبقُداودُ ُ-74

 (.7847)،ُوافسمذيُ(4799)داودُُرواهُأبق ُ-75

 (.4787ُ)،ُومسؾؿُ(5518)رواهُافبخاريُ ُ-76

 (.79479ُ)رواهُأمحدُ ُ-77

 (.7749)،ُومسؾؿُ(5167)رواهُافبخاريُ ُ-78

 (.4717)،ُومسؾؿُ(7694)رواهُافبخاريُ ُ-79



 رسول اهلل والقيه واألخالق والفضائلحمند : القسه الثاني

 

 

                                                                                                                                                                                      

 (.77915)رواهُأمحدُ ُ-79

 (.89)،ُومسؾؿُ(17)رواهُافبخاريُ ُ-77

 (.8174)،ُوأمحدُ(57)رواهُافبخاريُ ُ-77

 (.4588)،ُومسؾؿُ(1714)رواهُافبخاريُ ُ-71

 (.6647)رواهُافبخاريُ ُ-74

 (.6714)رواهُأمحدُ ُ-75

 (.7957)،ُوافسمذيُ(4689)رواهُمسؾؿُ ُ-76

 (.4759)،ُوأبقُداودُ(5799)رواهُمسؾؿُ ُ-77

 (.77758)،ُوأمحدُ(4551)رواهُأبقُداودُ ُ-78

 (.1191)رواهُابـُماجفُ ُ-79

 (.1779)،ُوأبقُداودُ(7777)رواهُافسمذيُ ُ-19

 (.77717)،ُوأمحدُ(7177)رواهُأبقُداودُ ُ-17

 (.77781)رواهُأمحدُ ُ-17

 (.6618)،ُوأمحدُ(7577)رواهُافسمذيُ ُ-11

 (.7768)رواهُافسمذيُ ُ-14

 (.1867)رواهُافسمذيُ ُ-15

 (.1789)،ُومسؾؿُ(7671)رواهُافبخاريُ ُ-16

 (.7691)،ُوأمحدُ(4945)،ُوافـسائلُ(1416)رواهُمسؾؿُ ُ-17

 (.7849)،ُوافسمذيُ(87)رواهُمسؾؿُ ُ-18

 (.67)،ُومسؾؿُ(5559)رواهُافبخاريُ ُ-19



 حمند رسول اهلل 

 

                                                                                                                                                                                      

 (.6791)،ُوأمحدُ(7475)اهُافسمذيُرو ُ-49

 (.58)،ُومسؾؿُ(9)رواهُافبخاريُ ُ-47

 (.77796)،ُوأمحدُ(7119)رواهُافسمذيُ ُ-47

 (.79447)رواهُأمحدُ ُ-41

 (.4884)رواهُاحلاـؿُ ُ-44

 (.1966)،ُوابـُماجفُ(7719)رواهُافسمذيُ ُ-45

 (.1997)،ُوافـسائلُ(1978)رواهُأمحدُ ُ-46

 (.7487)،ُومسؾؿُ(4675)رواهُافبخاريُ ُ-47

 (.7196)،ُومسؾؿُ(7987)اريُرواهُافبخ ُ-48

 (.4948)،ُوافـسائلُ(18)رواهُافبخاريُ ُ-49

 (.7418)،ُوافسمذيُ(4917)رواهُمسؾؿُ ُ-59

 (.1997)،ُوأبقُداودُ(4871)رواهُمسؾؿُ ُ-57

 (.1799)،ُومسؾؿُ(6797)رواهُافبخاريُ ُ-57

 (.7179)،ُوافـسائلُ(4897)رواهُمسؾؿُ ُ-51

 (.4548)،ُومسؾؿُ(1191)رواهُافبخاريُ ُ-54

 (.4917)رواهُافبقفؼلُ ُ-55

 (.7117)،ُوافسمذيُ(5674)رواهُافبخاريُ ُ-56

 (.5699)رواهُأمحدُ ُ-57

 (.4794)،ُومسؾؿُ(1796)رواهُافبخاريُ ُ-58

 (.7776)،ُوافسمذيُ(5911)رواهُافبخاريُ ُ-59



 رسول اهلل والقيه واألخالق والفضائلحمند : القسه الثاني

 

 

                                                                                                                                                                                      

 (.516)،ُوافدارمّلُ(7147)رواهُافسمذيُ ُ-69

 (.7846)رواهُاحلاـؿُ ُ-67

 (.1498)،ُومسؾؿُ(844)رواهُافبخاريُ ُ-67

 (.6797)،ُوأمحدُ(7447)رواهُأبقُداودُ ُ-61

 (.1976)،ُومسؾؿُ(7771)رواهُافبخاريُ ُ-64

 (.7747)،ُوافسمذيُ(5997)رواهُافبخاريُ ُ-65

 (.7554)رواهُأبقُداودُ ُ-66

 (.1471)،ُومسؾؿُ(6745)رواهُافبخاريُ ُ-67

 (.7919)رواهُافبخاريُ ُ-68

 (.4917)رواهُافبقفؼلُ ُ-69

 (.7774)،ُومسؾؿُ(7187)رواهُافبخاريُ ُ-79

 (.1596)رواهُافطزايُ ُ-77

 (.7788)مذيُ،ُوافس(1977)رواهُمسؾؿُ ُ-77

 (.7916)رواهُأبقُداودُ ُ-71

 (.7719)،ُوابـُماجفُ(7719)رواهُافسمذيُ ُ-74

 (.4184)،ُوافـسائلُ(1975)رواهُمسؾؿُ ُ-75

 (.7875)،ُومسؾؿُ(7968)رواهُافبخاريُ ُ-76

 (.7414)رواهُابـُماجفُ ُ-77

 (.8969)رواهُأمحدُ ُ-78

 (.7959)،ُومسؾؿُ(7974)رواهُافبخاريُ ُ-79



 حمند رسول اهلل 

 

                                                                                                                                                                                      

 (.7879)رواهُمسؾؿُ ُ-89

 (.7716)سمذيُ،ُواف(746)رواهُمسؾؿُ ُ-87

 (.7717)رواهُابـُماجفُ ُ-87

 (.7517)،ُومسؾؿُ(7995)رواهُافبخاريُ ُ-81

 (.7776)رواهُابـُماجفُ ُ-84

 (.7749)رواهُافسمذيُ ُ-85

 (.79197)،ُوأمحدُ(7979)رواهُافسمذيُ ُ-86

 (.7517)،ُوأمحدُ(7449)رواهُافسمذيُ ُ-87

 (.9)،ُومسؾؿُ(48)رواهُافبخاريُ ُ-88

 (.7777)،ُومسؾؿُ(7114)رواهُافبخاريُ ُ-89

 (.1149)وابـُماجفُُ،(7197)فسمذيُرواهُا ُ-99

 (.4984)رواهُمسؾؿُ ُ-97

 (.4777)،ُومسؾؿُ(5787)رواهُافبخاريُ ُ-97

 (.1787)رواهُابـُماجفُ ُ-91

 (.4794)،ُومسؾؿُ(5755)رواهُافبخاريُ ُ-94

 (.1617)رواهُأبقُداودُ ُ-95

 (.77998)رواهُأمحدُ ُ-96

 (.49)،ُوأبقُداودُ(77696)رواهُأمحدُ ُ-97

 (.7771)رواهُافسمذيُ ُ-98

 (.1699)وأمحدُُ،(717)رواهُمسؾؿُ ُ-99



 رسول اهلل والقيه واألخالق والفضائلحمند : القسه الثاني

 

 

                                                                                                                                                                                      

 (.1549)رواهُأبقُداودُ ُ-799

 (.7596)،ُومسؾؿُ(7779)رواهُافبخاريُ ُ-797

 (.7648)،ُوأبقُداودُ(4711)رواهُمسؾؿُ ُ-797

 (.5998)رواهُمسؾؿُ ُ-791

 (.77498)رواهُأمحدُ ُ-794

 (.71777)،ُوأمحدُ(7797)رواهُأبقُداودُ ُ-795

 .حسـُصحقح:ُ،ُوؿال(7975)رواهُافسمذيُ ُ-796

 (.7779)،ُوافبقفؼلُ(8671)رواهُاحلاـؿُ ُ-797

 (.4765)رواهُأبقُداودُ ُ-798

 (.7778)رواهُافبقفؼلُ ُ-799

 (.9798)رواهُأمحدُ ُ-779

 (.9461)،ُوأمحدُ(5597)رواهُافبخاريُ ُ-777

 (.79975)رواهُأمحدُ ُ-777

 (.6778)،ُوأمحدُ(7867)رواهُافسمذيُ ُ-771

 (.566)رواهُابـُحبانُ ُ-774

 (.64)،ُومسؾؿُ(77)رواهُافبخاريُ ُ-775

 (.4775)،ُومسؾؿُ(1477)رواهُافبخاريُ ُ-776

 (.4797)،ُوأبقُداودُ(7178)رواهُافسمذيُ ُ-777

 (.8965)رواهُأمحدُ ُ-778

 (.7797)،ُوأمحدُ(7)رواهُأبقُداودُ ُ-779



 حمند رسول اهلل 

 

                                                                                                                                                                                      

 (.479)رواهُمسؾؿُ ُ-779

 (.7791)،ُوافـسائلُ(816)رواهُمسؾؿُ ُ-777

 (.77785)رواهُأمحدُ ُ-777

 (.4745)رواهُمسؾؿُ ُ-771

 (.79569)،ُوأمحدُ(859)رواهُمسؾؿُ ُ-774

 (.4956)،ُوأبقُداودُ(57)رواهُمسؾؿُ ُ-775

 (.7771)رواهُافبقفؼلُذمُصعبُاإليامنُ ُ-776

 (.5795)،ُومسؾؿُ(4914)افبخاريُ ُ-777

 (.4556)،ُومسؾؿُ(7196)رواهُافبخاريُ ُ-778

 (.7/117)رواهُافبخاريُذمُافتاريخُافؽبرُ ُ-779

 (.78766)،ُوأمحدُ(7616)رواهُافسمذيُ ُ-719

 (..7177)رواهُمسؾؿُ ُ-717

 (.6495)رواهُأمحدُ ُ-717

 (.76)رواهُأمحدُ ُ-711

 (.797)رواهُمسؾؿُ ُ-714

 (.1776)،ُومسؾؿُ(7744)رواهُافبخاريُ ُ-715

 (.7747)أبقُداودُرواهُ ُ-716

 (.75471)،ُوأمحدُ(7795)رواهُأبقُداودُ ُ-717

 (.1789)،ُومسؾؿُ(7797)رواهُافبخاريُ ُ-718

 (.5178)رواهُمسؾؿُ ُ-719



 رسول اهلل والقيه واألخالق والفضائلحمند : القسه الثاني

 

 

                                                                                                                                                                                      

 (.7746)رواهُمسؾؿُ ُ-749

 (.4717)،ُوابـُماجفُ(7768)رواهُافسمذيُ ُ-747

 (.9556)رواهُافبقفؼلُ ُ-747

 (.1576)رواهُابـُماجفُ ُ-741

 (.4767)رواهُافطزايُ ُ-744

 (.1576)رواهُابـُماجفُ ُ-745

 (.1178)افبخاريُرواهُ ُ-746

 (.7971)رواهُافسمذيُ ُ-747

 (.7418)،ُوافسمذيُ(4917)رواهُمسؾؿُ ُ-748

 (.71175)،ُوأمحدُ(7974)رواهُافسمذيُ ُ-749

 (.77787)رواهُأمحدُ ُ-759

 (.4149)،ُوأبقُداودُ(7975)رواهُافسمذيُ ُ-757



 



 حمند زسول اهلل 

 

 



 حمىد رسُه اهلل 

 



 زسول اهلل من السذائل واملساوئحمند حتريس : القسه الثالث

 

 

، بل وضنٍ  دونَ  ، أو لوضنٍ أمةٍ  دونَ  ٕمةٍ   حمؿدٌ  اهللِ كبّي  مل يرشْل 

. بنذكه ورساًجا مـًرا بشًرا وكذيًرا، وداظًقا إىل اهللِ كافةً  إىل الـاسِ  رشَل أُ 

ظؾقفم  مُ وحيرِ ، هلم الطقباِت  وحيّل  ويـفاهم ظن ادـؽرِ  هم بادعروِف يلمرُ 

 .اخلبائث

، بعامةٍ  اإلكساينِ  ، ولؾضؿرِ بنضالٍق  البرشيةِ  ا لؾـػسِ موجفً  هُ كان خطابُ 

، ـ كؼاءً  قؾٍب  ـ أّي  الؼؾُب  ; لقزدادَ هُ مػتاَح  البرشيةِ  الطبقعةِ  لِ ػَ ظذ قُ  عَ فوض

ًٓ  إخالُق  ا، وتزدانُ شؿوً  والروُح  ًٓ وجال  .مجا

ي، اغِ الطَ  ادادياِت  من شؾطانِ  اإلكسانُ  حيررَ  أنْ  هِ ربِ  بلمرِ   حمؿدٌ  دَ اأر

 فؽاكِت  ،والسؾوكِي  إخالقِي  الداظي لالكػالِت  لشفواِت ا ضغطَ  ويؼاومَ 

 كارٍ  صعؾةُ  الغضَب  ا أنَ ; معؾـًما أمؽنَ  والصػِح  والتحؿلِ  إىل الصزِ  هُ دظوتُ 

، بني الـاسِ  حمِ والتال الوحدةِ  باكػصامِ  ممذنٌ  نَ الظَ  شوءَ  ، وأنَ آكتؼامَ  تطؾُب 

 الطقبةِ  ، والؽؾؿةِ ذم الؼولِ  بالعػةِ  فلمرَ  هِ وزٓتِ  الؾسانِ  من شؼطاِت  رَ وحذَ 

 .الرققؼةِ 

 أحاديثهُ  ، فجاءْت واحلقاةِ  الؽونِ  اهَ دُم  تػاؤلقةٍ  رؤيةٍ  ذاَت  هُ وكاكت دظوتُ 

 أو اخلؿولِ  العؿلِ  وتركِ  القلسِ  من مثلِ  هِ من ضدِ  رُ وحتذِ  تدظو لؾتػاؤلِ 

 يعتدَي  حتريًًم صديًدا أنْ  فحرمَ  البرشيةِ  الـػسِ  ظذ حرمةِ  ، وتمكدُ قةِ والسؾب

بإذى أو  هِ ، أو ظذ كػِس أو بالؼتلِ  والتخويِف  بالسويعِ  هِ ظذ غرِ  ادرءُ 

 .وجرًما صـاظةً  إفعالِ  ذلك من أظظمِ  ، وجعَل آكتحارِ 



 حمند زسول اهلل 

 

 

 الػسادِ  ظواملِ  من التطفرِ  ذم وجوِب  رصحيةً  هُ كت دظوتُ كًم كا

ظذ  ، والتجسسِ البنيِ  ذاِت  فـفى ظن إفسادِ  والسقاِد  واإلدارِي  آجتًمظِي 

، الذمِ  فا أصدَ صاحبَ  وذمَ  من الرصوةِ  ، كًم حذرَ والغدرِ  ، واخلقاكةِ أخرينَ 

  ظن ادظفريةِ  والبعدِ  اجلادِ  العؿلِ  ظذ أمهقةِ  وأكدَ 
ِ
 .اجلوفاء

 ظؿؾقةٍ  ذم صورةٍ  هِ وتؾؿقحاتِ  هِ تِ اروإصا هِ وأفعالِ  هِ أقوالِ  ذلك من خاللِ  كّل 

 .ذم الدكقا وأخرةِ  لـسعدَ  بالتؼيص والبحِث  جديرةٍ  وواقعقةٍ 

* * * 



 زسول اهلل من السذائل واملساوئحمند حتريس : القسه الثالث

 

 

هذا  ةَ رَ صادَ مُ  ، وأنَ حّّق احلقاةِ : اإلكسانِ  حؼوِق  من أظظمِ  أنَ  ٓ صَك 

: تعاىل اَل فا، قفا وتؼبقحِ ظذ إداكتِ  الـاُس  التي اتػَّق  اجلرائمِ  من أظظمِ  احلِّق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[43:ادائدة] ﴾ڤ ڤ

 .[44:اإلرساء] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: تعاىل وقاَل 

 تشديًدا ظظؿًقا، وهنى ظن كِل  الؼتلِ  ذم مسللةِ   الـبّي  دَ وقد صدَ 

  وإراقةِ  تمدي إىل الؼتلِ  وشقؾةٍ 
ِ
ًداَملَعاهَِمَََُلَتََقَََنَْمََ»:  فؼاَل  حّّق  بغرِ  الدماء

  .( )«ظاًماَأربعيَََمنَمسرةََِفاَلقوجُدَريَََ،َوإنََاجلـةََِرائحةَََيرْحَ

فاَريَََ،َوإنََاجلـةََِريَحََملَجيْدََالذمةََِرجًًلَمنَأهلَََِلَتََقَََنَْمََ»:  وقاَل 

  .( )«ظاًماَمنَمسرةَشبعيَََلقوجُدَ

يا  ققَل « دمَالـارََِتوُلَوادؼَإذاَالتؼىَادسؾامنَبسقػقفامَفالؼاتُلَ»:  وقاَل 

َكانََ»: ؟ قاَل ادؼتولِ  ، فًم باُل هذا الؼاتُل : اهللِ  رشوَل  َقتلََِإكه َظذ َحريًصا

  .( )«هَِصاحبَِ

  .( )«رجٍلَمسؾمٍََمنَقتلََِظذَاهللََِلَزواُلَالدكقاَأهونَُ»:  وقاَل 

«امـَََفؾقَسََظؾقـاَالسًلَحَََلََحَََنَْمََ»:  وقاَل 
( ). 

* * * 



 حمند زسول اهلل 

 

 

، ومن هـا هبم أحدٌ  يغدرَ  ، وٓ حيبون أنْ مجقًعا يؽرهون الغدرَ  الـاُس 

َيومَََلواءٌََغادرٍََلؽِلَ»: ، فؼال هِ من ظاقبتِ  رَ ، وحذَ ظن الغدرِ  هنى اإلشالمُ 

  .( )«بهَعرُفَيََُالؼقامةَِ

َواحدةٌََذمةَُ»:  وقاَل  َفننَْادسؾؿي َفًلَ(*)جائرةٌََظؾقفمََْجارْتََ، ،

  .( )«بهَلواءَيعرُفََغادرٍََلؽِلََ،َفننََ(**)وهارَُختػَِ

َدَََأَمنَََنَْمََ»:  وقاَل  َظذ َبريءٌَهَِمَِرجًًل َفلكا َالؼاتلََِ، َوإنَْمن َكانَََ،

  .( )«كافًراَادؼتوُلَ

  .( )«اإليامُنَققُدَالَػتك،ََٓيػتكَمممن»:  وقاَل 

َاضؿلنََ»:  وقاَل  َقتؾََإىلَالرجلََِالرجُلََإذا َثم َاضؿلنَََهَُ، إلقه،ََبعدما

 .(  )«غدرٍََلواءََُالؼقامةََِلهَيومََََبَِصَكَُ

* * *

                                                 

 .ؿني كافًراأي إذا ظاهد أحد من ادسؾ :جائرة( *)

 .فال تـؼضوها :حتػروهاَ(**)



 زسول اهلل من السذائل واملساوئحمند حتريس : القسه الثالث

 

 

 اهللِ  ر مـفا رشوُل التي حذَ  من ادساوئِ  مرٌض  تهِ وصدَ  الغضِب  رسظةُ 

 . حمؿدٌ 

 ، فرَددَ «َٓتغضْبَ»: أوصـي، فؼاَل : فؼاَل   إىل الـبِي  رجٌل  فؼد جاءَ 

  .(  )«ْبََٓتغض»:  فؼاَل . أوصـي أوصـي: أي قاَل . مراًرا

من  ، فؿـفا آشتعاذةُ الغضِب  ظالجاِت  بعَض   الـبّي  بنَيَ و

 مها حتى اكتػَخ أحدُ  ، فغضَب  ظـد الـبِي  ، فؼد اشتَب رجالنِ الشقطانِ 

،َظـهَماَجيُدََلوَقاهلا،َلذهَبََكؾؿةًََإينَٕظؾمَُ»:  الـبّي  ، فؼاَل وتغرَ  هُ وجفُ 

  .(  )«الرجقمََِمنَالشقطانََِباهللَِأظوذَُ:َلوَقاَلَ

َوإذاَ»:  هِ ، لؼولِ فا السؽوُت ومـ َُتَعِِّسوا، َوٓ َويِِّسوا، ظِؾؿوا،

  .(  )«كمَفؾقسؽْتَأحُدََضَبَغََ

،َفؾقجؾْسََكمَوهوَقائمٌَأحُدَََبَِضَإذاَغََ»:  هِ ، لؼولِ اهلقئةِ  ومـفا تغقرُ 

 .(  )«وإَٓفؾقضطجعََْظـهَالغضُبََذهَبََفننَْ

* * * 



 حمند زسول اهلل 

 

 

 أكه هنى ظن كِل  هِ وظؾَو صلكِ   اهللِ  رشولِ  ظـدَ  اإلكسانِ  كرامةَ  مما يبنِيُ 

  أصؽالِ 
ِ
 .والضحِك  ادزاِح  به حتى ولو ظذ شبقلِ  له واإلرضارِ  اإليذاء

ک ک گ گ گ گ ﴿: تعاىل قاَل 

 .[69:إحزاب] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

َضرقَِ»:  الـبّي  وقاَل  َدم َادسؾؿي َآذى َوجبْتَمن ظؾقهََفم،

  .(  )«فملعـتَُ

  .(  )«ارََرِضَوَََٓٓرضرََ»:  وقاَل 

 .وجهٍ  بلِي  بالغرِ  الرضرِ  إحلاِق  ذم حتريمِ  وهذه قاظدةٌ 

  .(  )«مسؾاًمََيرّوعَََأنََْدسؾمٍَََٓيّلَ»:  وقاَل 

 .(  )«ٓظًباَوَٓجاًداَأخقهََِكمَمتاعََأحُدَََٓيلخذنََ»:  وقاَل 

* * *



 زسول اهلل من السذائل واملساوئحمند حتريس : القسه الثالث

 

 

فا صاحبِ  فا واحتؼارِ قتِ ظذ كراه العؼالءُ  مما اتػَّق  اخلقاكةَ  أنَ  ٓ صَك 

ذم  ، ويزرعُ بني الـاسِ  الثؼةِ  يمدي إىل زظزظةِ  هذا اخلؾَّق  مـه ٕنَ  واحلذرِ 

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿: تعاىل يؼوُل  ، واهللُيبةَ والرِ  التوجَس  الـػوسِ 

 .[69:إكػال]

 اإليًمنَ  ظفرونَ الذين يُ  ادـافؼنيَ  من صػاِت  اخلقاكةَ  جعَل   الـبّي 

َثًلٌثََادـافِقََآيةَُ»:  ؼاَل ف الؽػرَ  ويبطـونَ  َحَدَ: َوظَدَكذَبَََثَإذا َوإذا ،َ

  .(  )«نَخانََ،َوإذاَاؤُتَأخؾَفَ

 .«غدرَََ،َوإذاَظاهَدَفجرَََوإذاَخاصمََ»: وذم رواية

 بعُض  من خاكـي، كًم تػعُل  إكًم أخونُ : يؼوُل  من الـاسِ  وكثرٌ 

ا، فَ ػُ يضاظِ  بل ، وهذا ٓ حيّل ادشؽؾةَ الزوِج  بخقاكةِ  ْت إذا أحَس  الزوجاِت 

  .(  )«َكَمنَخاكَََكَوَٓختنَْإىلَمنَائتؿـَََأِدَإماكةََ»:  الـبّي  يؼوُل  ولذلَك 

  .(  )«لهَدنََٓظفَدََله،َوَٓدينَََدنََٓأماكةََََٓإيامنََ»:  وقاَل 

َمنَذكٍبَأجدرَُ»:  وقاَل  دمََالعؼوبةَََتعاىلَلصاحبهََِاهللَُيعّجَلََأنََْما

 .(  )«،َوالؽذِبَ،َواخلقاكةَِالرحمََِمنَقطقعةَِ:َدمَأخرةََِلهَهَُخرَُالدكقا،َمعَماَيَدَ

* * *



 حمند زسول اهلل 

 

 

م، وٓ ذم قؾوهِب  العداوةِ  وزرعِ  بني الـاسِ  يسعى باإلفسادِ  الـاسِ  بعُض 

ََٓيدخُلَ»:  الـبّي  وقد قاَل  هِ وشخطِ  اهللِ لغضِب  ُض يدري أكه بذلك يتعرَ 

 بؼصدِ  بني الـاسِ  الؽالمَ  الذي يـؼُل  و الـًممُ ه ، والؼَتاُت (  )«قَتاٌتََاجلـةََ

 .بقـفم اإلفسادِ 

  .(  )«فاامرأًةَظذَزوجََِ(*)مـّاَمنََخّبَبََلقَسَ»:  وقاَل 

َاُبَالؽَذََلقَسَ»:  هِ حمرًما لؼولِ  هُ ؾُ عْ فؾقس فِ  لإلصالِح  أما الذي يؽذُب 

 .(  )«خًراَؿيَخًراَأوَيؼوَلَ،َفقـَْبيَالـاسََِبالذيَيصؾُحَ

* * *

                                                 

 .خدظفا وأفسدها وحرضفا ظؾقه :خبب( *)



 زسول اهلل من السذائل واملساوئحمند حتريس : القسه الثالث

 

 

من  رَ م، وحذَ وخصوصقاِت  الـاسِ  ظذ حرماِت   اهللِ  رشوُل  حافظَ 

 فم إىل اهللِ ـِ بواضِ  هم وإيؽالِ بظواهرِ  الـاسِ  بلخذِ  فا، وأمرَ هبا واكتفاكِ  اسِ ادَس 

 .تعاىل

 .﴾ڀ ٺ﴿: تعاىل قاَل 

َإنَِ»:  وقاَل  َأنَْأفسدَتََالـاسََِظوراِتََبعَتَاتَََإكك َكدَت َأو َم،

  .(  )«همَدَتػِسَ

  .(  )«هَُوظرُضََهَُومالََُهَُمَُ،َدََحرامٌََظذَادسؾمََِكّلَادسؾمَِ»:  وقاَل 

  .(  )«لهَفؾقـنْفََمذنَْيََُكمَثًلًثا،َفؾمَْأحُدََإذاَاشتلذنََ»:  وقاَل 

،ََٓتغتابواَهَُقؾبَََ،َوملَيدخلَاإليامنَُهَِبؾساكََِآمنَََنَْمَََياَمعَشَ»:  وقاَل 

َظوراِتَ َوَٓتتبعوا َفننََادسؾؿي، َومنَهَُظورتَََاهللَُمَيتبعَُظوراِتََمنَيتبعََُم، ،

  .(  )«هَِدمَبقتََِهَُ،َيػضُحَهَُظورتَََاهللَُيتبعَُ

َقوٍمَوهمَلهَكارهون،َُصَبَدمَأذكقهََِإىلَحديِثََمنَاشتؿعََ»:  وقاَل 

 .(  )«الؼقامةََِيومَََأُكَكَ

 .ادذاُب  صاُص الرَ  :وأكُكَ

 .(  )«ـقهَِعََْيََآَمَََهَُركَُتَََادرءََِإشًلمََِنَِْسَمنَُحَ»:  وقاَل 

* * *



 حمند زسول اهلل 

 

 

 قاَل  فم، فؼدْ ويؾعـُ ؟ إكه الذي يسّب الـاَس من هو الشقطانُ  أتدرونَ 

  .(  )«ويتؽاذبانََِادستَباِنَصقطاكاِنَيتفاترانَِ»:  الـبّي 

  .(  )«كػرٌََهَُ،َوقتالَُفسوٌقََادسؾمََِشباُبَ»:  وقاَل 

  .(  )«تسبَنَأحًدآَ»: له رجاًل فؼاَل   اهللِ وأوىص رشوُل 

  .(  )«لَعاًكاَادممنَََُٓيؽونَُ»:  وقاَل 

، من إممِ  أمةٌ  وهذا مما ٓ تعرفهُ  احلقوانِ  هنى ظن لعنِ   الـبَي  بل إنَ 

  .(  )«لؾصًلةََِفنكهَيوقظَََُٓتسبواَالديَكَ»:  اهللِ رشوُل  فؼد قاَل 

 الريَح  ٌل رج ، فؼد لعنَ الريِح  هنى ظن لعنِ  أكه  من ذلَك  وإظجُب 

َصقًئاَلقَسََنََعََ،َمنَلََفنهناَملمورةٌََالريَحَََٓتؾعنَِ»: له فؼاَل   اهللِ ظـد رشولِ 

  .(  )«ظؾقهََِالؾعـةََُ،َرجعِتَلهَبلهلٍَ

امرٌؤََوإنَِ»: له أكه قاَل  هِ أصحابِ  أحدَ   الـبّي  الذي ظؾؿهُ  ومن إدِب 

،َوباُلهَظؾقهََِيؽونََُدظهَُ،َوفقهََِتعؾؿهََُ،َفًلَتعِرهَبمءٍَفقَكََظَركَبمٍءَيعؾؿهَُ

َصقًئالَكََهَُوأجرَُ َتسبَن َوٓ بعد ذلك دابًة وٓ  ُت بْ بَ فًم َش : الرجُل  ، قاَل «،

 .(  )إكساًكا

* * *



 زسول اهلل من السذائل واملساوئحمند حتريس : القسه الثالث

 

 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿: تعاىل قاَل 

 .[23:احلجرات]

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: وقاَل 

 .[7:احلجرات] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

، بني الـاسِ  العالقاِت  وتشويهِ  إرحامِ  مدي إىل قطعِ ي الظنِ  شوءَ  إنَ 

هنى ظن  اإلشالمَ  فننَ  فم، ولذلَك وإيذائِ  ى إىل التعدي ظذ أخرينَ وربًم أدَ 

 
ِ
 اتامِ  قبَل  بالتثبِت  ، وأمرَ برهانٍ  من غرِ  من الـاسِ  هِ بغرِ  ادسؾمِ  طنِ  شوء

َوالظنََ»:  قاَل  ، وذم ذلَك الـاسِ  َفننََإياكم َوَٓاحلديِثََأكذَبََالظنَََ، ،

َحتَسَجتَسَ َوٓ َحتاَشَسوا، َوٓ َظبادََُدَسوا، َوكوكوا َتدابروا، َوٓ َاهللَِوا،

 .(  )«إخواًكا

* * *



 حمند زسول اهلل 

 

 

 دَ ، وقد صدَ احلؼوِق  وضقاعِ  الذممِ  يدّل ظذ فسادِ  خطرٌ  مرٌض  صوةُ الرِ 

 صورتهُ  دمُ وَت  ادجتؿعَ  ػسدُ التي تُ  اخلطرةِ  أفةِ  ذم الـفي ظن هذهِ   الـبّي 

  .(  )«ظذَالرايشَوادرتمَاهللَِلعـةَُ»:  فؼاَل  احلضاريةَ 

ٕهنا  بالتحذيرِ  بني الـاسِ  ذم احلؽمِ  الرصوةَ   اهللِ  وخَّص رشوُل 

 من ٓ يستحّّق  إىل حبسِ  ، وربًم أدْت بالباضلِ  الـاسِ  حؼوِق  تمدي إىل أكلِ 

 رشوُل  نَ عَ لَ »: قاَل  ، فعن أيب هريرة الؼتَل  من ٓ يستحّّق  وقتلِ  احلبَس 

 .(  )«الرار وادرتم ذم احلؽمِ   اهللِ

* * *



 زسول اهلل من السذائل واملساوئحمند حتريس : القسه الثالث

 

 

 وأنَ  خداظةٌ  ادظاهرَ  أنَ  هُ أصحابَ  دائًًم ما يعؾمُ   حمؿدٌ  اهللِ  رشوُل  كانَ 

أو  تهِ صور أو مجالِ  بدكهِ  ولقس بؼوةِ   هللِ  وتؼواهُ  هِ بديـِ  يؼاَس  يـبغي أنْ  ادرءَ 

 ظذ الـبِي  مَر رجٌل : قاَل   الساظدِي  بن شعدٍ  ، فعن شفلِ ثقابهِ  حسنِ 

َرأيَكَ»: جالٌس  هُ لرجٍل ظـدَ  ، فؼاَل  َهذا؟َما من  هذا رجٌل : فؼال« دم

، ُيشَػعِ  أنْ  عَ ػَ َص  وإنْ ، (*)أن ُيـؽَح  خطَب  حرٌي إنْ  ، هذا واهللِ الـاسِ  أذاِف 

دمََماَرأيَكَ»:  اهللِ له رشوُل  فؼاَل  آخرُ  جٌل مَر ر ، ثمَ  اهللِ رشوُل  فسؽَت 

  هذا رجٌل ! اهللِ يا رشوَل : فؼاَل « هذا؟
ِ
 ; هذا حرٌي إنْ ادسؾؿنيَ  من فؼراء

َٓ  خطَب   رشوُل  ، فؼاَل هِ لؼولِ  عُ ؿَ ْس أٓ يُ  قاَل  ، وإنْ عَ أٓ ُيشػَ  عَ ػَ ، وإن َص  ُيـؽَح أ

  .(  )«هذاَمنَمثلََِإرضََِهذاَخٌرَمنَملءَِ»:  اهللِ

رَبَ»:  اهللِ رشوُل  قاَل : قاَل   ظن أيب هريرةَ  ذلك ما وردَ  ومثُل 

  .(  )«ٕبَرهََُظذَاهللَِ،َلوَأقسمََبإبواٍبََمدفوعٍََأغزَََأصعَثَ

َٕحٍدَظذَأحٍدَفضٌلََلقَسَ»: قاَل   اهللِ رشوَل  ظامر أنَ  بنِ  وظن ظؼبةَ 

َبدَِ َظؿلٍَينٍَإٓ َأو ََحَصالٍحََ، َالرجلَِْسَ، َبخقًًلَفاَيؽونَََأنََُْب َبذًيا حًشا

  .(  )«جباًكا

: قاَل   فعن ابن مسعودٍ  بأخرينَ  السخريةُ  يؽرهُ   الـبّي  وكانَ 

 ، وكانَ الريُح تؽػمهُ  ، فؽاكِت شواًكا من إراكِ   اهللِ  أجتـي لرشولِ  كـُت 

َُيضِحُؽؽم؟»:  الـبّي  ، فؼاَل الؼومُ  دَقٌة، فضحَك  ذم شاقهِ  من : قالوا «ما
                                                 

 .ُيزوج :ُيـَؽح( *)
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َأثؼُلَ»:  الـبّي  فؼاَل . دَقِة شاققهِ  َهلام َبقده َكػيس َادقزانََِوالذي منََدم

  .(  )«ُأحدٍَ

: قاَل  شويدٍ  بنِ  ، فعن ادعرورِ وأمهِ  بلبقهِ  يعَر إكسانٌ  أنْ  يؽرهُ   وكانَ 

 يا أبا ذرٍ : ، فؼؾـاهُ ـ مثؾُ  هِ مِ ـ خادِ  هِ ، وظذ غالمِ بردٌ  ، وظؾقهُ بالربذةِ  مرركا بليب ذرٍ 

، من إخويت كالمٌ  إكه كان بقـي وبني رجلٍ : ، فؼاَل ُحَؾةً  انَ بقـفًم ك لو مجعَت 

  الـبَي  ، فؾؼقُت  ، فشؽاين إىل الـبِي ، فعَرُته بلمهِ أظجؿقةٌ  وكاكت أمهُ 

َذرٍَ»: فؼاَل  َأبا َجاهؾقةٌََيا َفقك َامرٌؤ شَب  نْ مَ ! اهللِ  يا رشوَل : قؾُت « إكك

َذرَّ»: فؼال. الرجاَل َشّبوا أباه وأَمه َأبا َجاهؾقةٌََ!يا َفقك َامرٌؤ َإكك همَ.

َجعؾََإخواكَُ َاهللُؽم َفلضعؿََُحتَتََفم َتلكؾونََأيديؽم، َمما َمماَوألبُسََوهم وهم

 .(  )«وهمؿوهمَفلظقـَُكؾػتََُفم،َفننَْبَُوهمَماَيغؾَِػَُ،َوَٓتؽؾَِتؾبسونََ

* * *
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ها ، فتمخرَ وإممَ  والشعوَب  إفرادَ  تصقُب  ذمقؿةٌ  صػةٌ  الؽسُل 

 .والرقِي  والتؼدمِ  الـفضةِ  بركاِب  ظن الؾحاِق فا وتعوقَ 

ڃ ڃ ﴿: فؼاَل  الذمقؿةِ  هبذه اخلصؾةِ  الـػاِق  أهَل  اهللُ  وقد كعَت 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[253:الـساء] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ

َزَِمنَالعْجََبَكََإينَأظوذََُالؾفمََ»: فؼاَل  من الؽسلِ   الـبّي  وقد اشتعاذَ 

  زَ جَ ظَ  َل َس ، ٕكه إذا كَ بالعجزِ  هُ ، وقركَ (  )«والؽسلَِ
ِ
به من  َف ما ُكؾِ  ظن أداء

 .فًمٍت مَ 

* * * 
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، كظًرا لعظم ما هِ ومغػرتِ  اهللِ  من رمحةِ  القلُس  كثًرا من الـاسِ  يصقُب 

ذم  لؾقلسِ  أكه ٓ جماَل  أخزَ   الـبَي  ، ولؽنَ وخمالػاٍت  ارتؽبوه من جرائمَ 

 .صاحلًا َل ؿِ وظَ  وأكاَب  دن تاَب  ةٌ واشع اهللِ  ، فرمحةُ اإلشالمِ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ﴿: تعاىل قاَل 

﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  .[64:الزمر] ﴾ۓ ۓ﮲  ﮳ 

  .(  )«لهَكؿنََٓذكَبََمنَالذكِبََ،َوالتائُبَتوبةٌََالـدمَُ»:  الـبّي  وقاَل 

َفلمسَكََمائةَََالرحةَََاهللَُجعَلَ»:  وقاَل  َتسعةًََجزٍء، َوتسعيَََظـده

،َحتىَاخلؾُقََتساحمََُزًءاَواحًدا،َفؿنَذلكَاجلزءَُِجََدمَإرضََِجزًءا،َوأكزَلَ

  .«هَُتصقبَََأنََْها،َخشقةََهاَظنَولدَِالػرُسَحافرَََترفعَُ

َفؼَسمََجزءٍََمائةََُاهللَِظـَدََالرحةَُ»: وذم لػظٍ  َوأَخرَََبيَاخلًلئِقََ، َجزًءا،

  .(  )«الؼقامةََِإىلَيومََِتسًعاَوتسعيََ

َابنََ»: تعاىل اهللُ  ، قاَل الؼدِد  وذم احلديِث  َآدمَََيا َدظوتََ! َما ـيَإكك

كَذكوبََُلوَبؾغْتَ!َآدمَََظذَماَكانَمـكَوَٓأبايل،َياَابنَََلَكََـيَغػرُتَورجوتََ

َابنََ.َلكَوَٓأبايلَ،َثمَاشتغػرتـيَغػرُتَظـاَنَالسامءَِ لوَأككَأتقتـيَ!َآدمَََيا

َتشكََُإرضََِبُؼراِبَ َٓ َلؼقتـي َثم َبؼرَخطايا، َٕتقُتك َصقًئا، اَاِبَيب

 .(  )«مغػرةًَ

* * * 
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له  فا، ٓ جيوزُ لدى صاحبِ  أماكةٌ  اإلكساكقةَ  الـػَس  أنَ   اهللِ رشوُل  أكدَ 

،َبحديدةٍََهَُكػَسََمنَقتَلَ»:  فؼاَل . من إشباِب  شبٍب  مـفا ِٕي  التخؾُّص 

ؾًداَفقفاَأبًدا،َومنَخالًداَخمَجفـمَََ،َدمَكارَِهَِباَدمَبطـََِ،َيتوَجلَُهَِدمَيدََِهَُفحديدتَُ

،َخالًداَخمؾًداَفقفاَأبًدا،َومنَجفـمَََ،َففوَيتحَساهَدمَكارَِهَُكػَسََُشاًمَفؼتَلَََبََشَِ

َفؼتَلَتردََ َجبٍل َمن َكارَِهَُكػَسََى َدم َيسدى َففو َفقفاََجفـمَََ، َخمؾًدا خالًدا

  .(  )«أبًدا

 هِ وغرِ  وفؼرٍ  ظذ ما فقفا من مشؽالٍت  اإلشالمقةَ  الدوَل  ومن هـا فننَ 

 .آكتحارِ  َب ذم كِس  العاملِ  دولِ  فنهنا أقّل 

فاَدمَفاَيطعـَُ،َوالذيَيطعـَُخيـؼفاَدمَالـارََِهَُكػَسََالذيَخيـُقَ»:  وقاَل 

 . (  )«الـارَِ

* * * 
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 إىل طؾم أخرينَ  هُ ومؽاكتُ  هُ وتدظوه قوتُ  هُ له كػُس  ُل من تسوِ  من الـاسِ 

  رَ لقحذِ  الؼرآنُ  ذم الدكقا فجاءَ  من العؼوبةِ  نَ مِ د أَ فم وقَ حؼوقِ  وأخذِ 
ِ
 همٓء

 .والعؼاِب  السقطرةِ  أهنم لقسوا خارَج  هم ولقبنيَ أمرِ  ظاقبةَ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ﴿: تعاىل قاَل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

 .[54-53:إبراهقم] ﴾پپ پ ڀ

 ﴾ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿: تعاىل قاَل 

 .[2:1:البؼرة]

  .(  )«الؼقامةََِيومَََطؾامٍتََالظؾمَََ،َفننََاتؼواَالظؾمََ»:  قاَل 

َأوَاكتؼصهََُمََؾََمنَطََ»:  وقاَل  َأوَكّؾػهَُمعاهًدا َأوَأخَذَضاقتهََِفوَقََ، ،َ

 .(  )«الؼقامةََِيومَََهَُكػٍس،َفلكاَحجقُجََقِبَضََِمـهَصقًئاَبغرَِ

َحرمُتَ»:  فقًم يرويه ظن اهللِ   وقاَل  َإين َظبادي ظذََالظؾمَََيا

  .(  )«حمرًماَفًلَتظادوابقـؽمََهَُكػيس،َوجعؾتَُ

 ادػؾُس : قالوا« ؟أتدرونَمنَادػؾُسَ»: هِ يوًما ٕصحابِ   الـبّي  وقاَل 

َالؼقامةََِيليتَيومَََنَْمنَأمتيَمَََادػؾَسََإنََ»: ، قاَل له وٓ متاعَ  فقـا من ٓ درهمَ 

َصتمََوزكاةٍََوصقامٍََبصًلةٍَ َوقد َويليت َوقذَفََ، َوأكَلََهذا، هذا،ََماَلََهذا،

َورضَبََدمَََوشػَكَ َمنَحسـاتََِهذا، َفُقعطىَهذا َمنَحسـاتَِهَِهذا، َوهذا ،َهَِ،
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ظؾقه،ََمنَخطاياهم،َفُطرحْتََيؼيضَماَظؾقهَُأخَذََأنََْقبَلََهَُحسـاتَََُفـقْتََفننَْ

 .(  )«دمَالـارََِثمَُضرَحَ

 ؟ذلَك  بعدَ  ظذ الظؾمِ  أحدٌ  جيرؤُ  ففْل 

* * * 
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 رسول اهلل وعالج مشكالت البشريةحمند  :القسه الرابع 

دظقة إخقاهنؿ مـ  مـ أهداف دظقة أكبقاء اهلل مقشك وظقسك وحمؿد

مسايرة أوضاع افػطرة اإلكساكقة، افـبقغ ظؾقفؿ افصالة وافسالم وـذفؽ 

صػ اإلشالم وفذا وُ . ومراظاهتا ذم أحؽامفا آظتؼادية، واخلؾؼقة، وافتعبدية

 ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿: ـام جاء ذفؽ ذم ؿقفف شبحاكف( ديـ افػطرة)بلكف 

 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[23:افروم] ﴾ەئ ائ ائ ى ى

ومـ وشائؾ افتعامؾ مع افػطرة اإلكساكقة اإلؿرار بقجقد افـزظات 

وادققل افبؼية، ؾال يـؽر إكسان وجقد افقاؿع افـػيس وادققل وافعقاضػ 

غرائز افتل خؾؼفا اهلل ذم افبؼ، وهذا حيتاج إػ اإلصباع بافطرق افسقية، واف

 .وظالًجا فؾؿشؽالت دون افتـؽر هلا أو افتعامؾ معفا بؿثافقة أو تعال

مشؽؾة  ؾؿـ ادشؽالت ادجتؿعقة افتل ظاجلفا رشقل اهلل حمؿد 

اإلرهاب وهل مشؽؾة ؿديؿة ؿدم وجقد اإلكسان ظذ إرض، وؿد طفرت 

 وضع هلا افـبل . دة أفقان ـاإلرهاب افػؽري، أو اإلرهاب افبدينبع

ًٓ ظؿؾقة تتػؼ ومـفج اإلشالم ذم وشطقتف واظتدافف وشامحتف  .حؾق

مشؽؾة افعـػ إرسي افتل تػشت ذم  ـام واجف كبل اهلل حمؿد 

ادجتؿعات مـذ زمـ بعقد بحؽؿ افطبقعة اإلكساكقة مقجًفا ادرء إػ حسـ 

 .افؽالم وافتغايض ظـ اهلػقات، وآهتامم بإرسة وإبـاء افعؼة وفغ

ومـ ادشؽالت افتل اكتؼت وخاصة ذم هذا افعك مشؽؾة افؼؾؼ 

وآـتئاب افـػيس، وؿد وضع افـبل هلا ظالًجا كاجًعا يـبع مـ داخؾ افـػس 
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افبؼية مـ جاكب، ويراظل مـ جاكب آخر افعقامؾ اخلارجقة افتل تمدي 

 .قػفاػؼقم ظذ ختافة9 ؾقستلصؾفا ويهذه احلدثؾ 

ظذ  وـذا ادشؽالت ادتعؾؼة بافزواج ؾؼد حث كبل اهلل حمؿد 

افزواج9 دا ؾقف مـ اخلر وافعػة، وبؼاء افـقع اإلكساين بنكجاب افذرية، وهنك 

وظافج مشؽؾة اخلؿر وادخدرات بذـر . افسُهب ؾال رهباكقة ذم اإلشالم

ؾؼقة وافسؾقـقة وما يـتج ظـفا مـ اجلرائؿ، ـام آؾاهتا9 وبقان مضارها اخل

 .وضع دتـاوهلا ظؼاًبا رادًظا يؽػل فزجره وردظف

ـؾ  واكطالًؿا مـ مؽاكة افعؾؿ وافعؼؾ ذم اإلشالم حارب رشقل اهلل 

اخلراؾات افتل ٓ تؼقم ظذ دفقؾ أو برهان، وحارب افسحرة وادشعقذيـ 

فزهان إػ افتخؿغ وافؽذب، وجعؾ افذيـ يتـؽبقن ضريؼ افعؾؿ وادعرؾة وا

 .مـ يؼع ذم مثؾ هذا افػعؾ ؿريـًا دـ خرج مـ اإلشالم برمتف

مشؽؾة افػؼر واشتعاذ مـف، ووضع فف  ـام ظافج رشقل اهلل 

وذم . افعالجات افتل ترتؼل بادجتؿع مـ افقؿقع ذم براثـف، وتؼقة رشه وذفف

ن آفممن ا٥فضعقف ويف ٤فل آفممن ا٥فؼوي ْفٕف وأّفى إٟف اهلل م»: ذفؽ يؼقل

 .(1)«ْفٕف، اّفرص ٜفٔف مو يـػعك وا٘فتعن ٍفوهلل وٓ َفعجز

إػ افؽقن بنضالق فتصؾح افبقئة مـ أرضف وشامئف  وامتدت رؤيتف 

حتك أكف ظؾقف افصالة . ومائف، ودمعؾ ذفؽ صـق افطاظة وافؼربك مـ اهلل تعاػ

 .(2)«٢فؾقغر٘ففوإذا ٣فومً ا٥فؼقومي ويف يد أّفد٤فم ٢فسقؾي »: وافسالم فقؼقل

* * * 
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مشؽؾة اإلرهاب، : مـ ادشؽالت افتل هتدد إمـ وآشتؼرار افعادل

 .وترويع أمـغ، وآظتداء ظذ افـاس ذم أكػسفؿ وأمقاهلؿ

واإلرهاب مشؽؾة ظادقة ٓ ختتُص بلمة مـ إمؿ أو صعب مـ 

 .افشعقب أو ديـ مـ إديان

 :هذه ادشؽؾة مـ ظدة جقاكب بل وؿد ظافج افـ

 ًٓ بغن حرمة إمقال وافدماء وإكػس وخطقرة افتعدي ظؾقفا بغر  :أو

إن دموء٤فم وأموا٥فؽم ّفراٌم ٜفؾقؽم، ٤فحرمي »: وجف حؼ، ؾؿام ؿافف 

جييء آفؼتول »: ، وؿال (3)«يومؽم هذا، يف ٙففر٤فم هذا، يف ٍفؾد٤فم هذا

يو : دًمو يؼول (*)ٍفقده، وأوداِفه َفشجى ٍفو٥فؼوَفل يوم ا٥فؼقومي، كوصقته ورأ٘فه

  .(4)«رّب ٘فل هذا ٢فقم ٣فتؾـي

أول مو »: أن دماء افـاس أول ما حياشب ظؾقف اإلكسان ؾؼال وأخز 

، وذفؽ فشدة حتريؿفا وظظقؿ إثؿ (5)«يؼه ٍفٞف ا٥فـوس يوم ا٥فؼقومي يف ا٥فدموء

 .مـ وفغ ؾقفا بغر حؼ

ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ﴿: ؼرآنهنك اإلشالم ظـ آظتداء، وذم اف :ُفوكًقو

 .[083:افبؼرة] ﴾ىئ ىئ ی

: بعض أؾعال اإلرهاب بافؽػر، ؾؼال  وصػ افـبُل  :ُفو٥فًثو
                                                 

 .تسقؾ :َفشجى( *)
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  .(6)«َفرِفعوا ٍفعدي ٤فػوًرا يرضب ٍفعضؽم ر٣فوَب ٍفعض ٓ»

  .(7)«٘فبوب آفممن ٢فسوق و٣فتو٥ُفه ٤فػر»: وؿال 

أن ؿتذ إظامل اإلرهابقة ذم افـار، ؾؼال  أخز رشقل اهلل  :راٍفًعو

يا رشقل : ، ؿافقا«إذا ا٥فتؼى آفسؾامن ٍفسقػقفام ٢فو٥فؼوَفل وآفؼتول يف ا٥فـور»: 

  .(8)«إكه ٤فون ّفريًصو ٜفٔف ٣فتل صوّفبه»: هذا افؼاتؾ، ؾام بال ادؼتقل؟ ؿال! اهلل

ظـ ؿتؾ ادعاهديـ وادستلمـغ مـ أهؾ إديان،  هنك افـبُل  :ْفومًسو

ي، وإن رحيفو ٥فقوِفد من مسٕفة من ٣فتل معوهًدا مل يرح رائحي اجلـ»: ؾؼال 

  .(9)«أرٍفعٞف ٜفوًمو

ظـ إصفار افسالح ذم وجقه افـاس، ؾؼال  هنك رشقل اهلل  :٘فودً٘فو

ٓ ُي٠ف أّفد٤فم إٟف أْفقه ٍفو٥فسالح، ٢فنكه ٓ يدري، ٥فعل ا٥فشقطون يـزغ يف »: 

  .( 1)«يده، ٢فقؼع يف ّفػرٍة من ا٥فـور

ال مالئؽي اهلل َفؾعـه إذا ٙففر آفسؾم ٜفٔف أْفقه ٘فالًّفو، ٢فال َفز»: وؿال

  .(11)«(*)ّفتى يشقؿه ٜفـه

 .(12)«من محل ٜفؾقـو ا٥فسالح ٢فؾقس مـو»: وؿال 

ظـ افغدر واخلقاكة حتك مع افؽػار، ؾؼال  هنك رشقل اهلل  :٘فوٍفًعو

  .(13)«٥فؽّل ١فودر ٥فواء يوم ا٥فؼقومي يعرف ٍفه»: 

  .(14)«اإليامن ٣فقُد ا٥فػتِك، ٓ يػتك مممن»: وؿال 

                                                 

 .يبعده ظـف :يشقؿه ٜفـه( *)
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رِفٍل أَمن رِفاًل ٜفٔف دمه ُفم ٣فتؾه، ٢فلكو من ا٥فؼوَفل ٍفريء،  إيام»: وؿال 

  .(15)«وإن ٤فون آفؼتول ٤فو٢فًرا

مو كؼض ٣فوم ا٥فعفد إٓ ٤فون ا٥فؼتُل »: مـ كؼض افعفقد ؾؼال وحذر 

ٍفقـفم، وٓ ٛففرت ا٥فػوّفشي يف ٣فوم إٓ ٘فّؾط ٜفؾقفم آفوت، وٓ مـع ٣فوم 

  .(16)«ا٥فز٤فوة إٓ ُّفبس ٜفـفم ا٥فؼطر

: ظـ ترويع افـاس وإخاؾتفؿ بغر حؼ ؾؼال  فـبّل هنك ا :ُفومـًو

  .(17)«ٓ حيُل ٥فرِفٍل أن يرّوع مسؾاًم »

من أصبح مـؽم آمـًو »: فؾـاس كعؿة إمـ ؾؼال بغ افـبُل  :َفو٘فًعو

يف رسٍفه، معوًًف يف ِفسده، ٜفـده ٣فوُت يومه، ٢فؽلكام ّفقزت ٥فه ا٥فدكقو 

  .(18)«ٍفحذا٢فٕفهو

ـن اهلل ظذ ا چ چ ڇ ڇ ﴿: دممـغ بـعؿة إمـ ؾؼالوذم افؼرآن م

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ، وؿال[56:افعـؽبقت]

 .[3-2:ؿريش] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

: ظذ رمحة اخلؾؼ وافشػؼة ظؾقفؿ ؾؼال  حث افـبُل  :ٜفورًشا

 .(19)«ا٥فرامحون يرمحفم ا٥فرمحن ارمحوا من يف إرض يرمحؽم من يف ا٥فسامء»

* * * 
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مـ ادشؽالت افعادقة افتل يعاين مـفا ماليغ افبؼ ذم افعامل مشؽؾة 

هذه ادشؽؾة مـ خالل  افعـػ إرسي، وؿد ظافج رشقل اهلل حمؿد 

افدظقة إػ افساحؿ وافتغاؾر وافتغاؾؾ ظـ افسؾبقات ؿدر ادستطاع، وافـظر 

ٓ يػرك مممن »: ؿال افـبل  إػ اإلجيابقات وافبحث ظـفا، ومـ ذفؽ أن

  .( 2)«مممـي، إن ٤فره مـفو ْفؾًؼو، ريض مـفو آْفر

يدظق إزواج بذفؽ إػ حسـ ظؼة أزواجفؿ، وأكف ٓ  وـلكف 

يـبغل فؾزوج أن يؽره زوجتف ٕمٍر صدر مـفا، بؾ ظؾقف أن يـظر ذم صػاهتا 

 .اجلؿقؾة افتل ربام تؽقن أـثر بؽثر مما يؽره مـفا

  .(21)«ٕف٤فم ْفٕف٤فم ٕهؾه، وأكو ْفٕف٤فم ٕهٝفْف»: وؿال 

ما تؼقل : ؾؼؾت أتقت رشقل اهلل : ؿال وظـ معاوية بـ حقدة 

أٚفعؿوهَن ممو َفل٤فؾون، وا٤فسوهن ممو َفؽتسون، وٓ »: ذم كسائـا، ؿال

  .(22)«َفرضٍفوهن وٓ َفؼِبحوهن

ا٘فتوصوا »: ضبقعة ادرأة وأن افعـػ ٓ يصؾحفا، ؾؼال  وظرف افـبُل 

ًَ ٍف و٥فـسوء ْفًٕفا، ٢فنن آفرأة ُْفؾؼً من ضؾع، وإن أٜفوَج مو يف ا٥فِضؾِع أٜفاله، ٢فنن ذهب

  .(23)«َفؼقؿه ٤فرسَفه، وإن َفر٤فتَه مل يزل أٜفوج، ٢فو٘فتوصوا ٍفو٥فـسوء ْفًٕفا

مجقع إشباب افتل تمدي إػ افعـػ إرسي، وأول  وظافج افـبل 

ٕرسي، ؾؼد ؿال رجؾ ذفؽ افغضب افذي يعُد شبًبا مبارًشا حلقادث افعـػ ا

د مراًرا، أي ؿال«ٓ َفغضى»: ؾؼال. أوصـل: فؾـبل  أوصـل : ، ؾردن
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 .(24)«ٓ َفغضى»: ظذ ؿقفف أوصـل، ؾؾؿ يزد افـبُل 

ومن ٤فَف ١فضبه ٘فٗف اهلل ٜفورَفه، ومن ٤فظم ١فقًظو و٥فو ... »: وؿال 

  .(25)«ٙفوء أن ُيؿِضَقه أمضوه مأل اهلل ٣فؾبه رًضو يوم ا٥فؼقومي

ظـ افسباب وافؾعـ وبذاءة افؾسان ٕن ذفؽ ـؾف يؿؽـ أن  وهنك 

٥فقس آفممن ٍفو٥فطّعون وٓ »: يؽقن مـ أشباب افعـػ اجلسدي ؾؼال 

  .(26)«ٍفو٥فؾّعون، وٓ ا٥فػوّفش وٓ ا٥فبذيء

خادم  أحسـ إزواج ظؼة ٕزواجفؿ، ؾعـ أكس  وـان 

  .(27)«امرأة بقده خادًما ؿّط وٓ ما رضب رشقل اهلل »: ؿال رشقل اهلل 

ًٓ فؾرؾؼ وافؾغ بعقًدا ـؾ افبعد ظـ افعـػ وافشدة مع  وـان  مثا

رجاًل شفاًل، إذا َهِقيت ـ  ـان رشقل اهلل »: زوجاتف، ـام ؿال جابر 

  .(28)«ـ افقَء تابعفا ظؾقف أي ظائشة 

مـ حسـ ظؼة زوجاتف ذم  ويصقر هذا احلديث ما ـان ظؾقف افـبل 

واهلل إن ــا : ء ؾقف صلن يذـر، ؿال ظؿر بـ اخلطاب ظٍك مل يؽـ فؾـسا

ذم اجلاهؾقة ما كعُد افـساَء أمًرا ـ أي ٓ كرى هلـ صلًكا ـ حتك أكزل اهلل ؾقفـ ما 

فق : أكزل، وؿسؿ هلـ ما ؿسؿ، ؾبقـام أكا ذم أمٍر َأْأمتره، إذ ؿافت يل امرأيت

وما تؽّؾػؽ ذم أمٍر  وما فِؽ أكِت ودا ها هـا؟: ؾؼؾت هلا. صـعَت ـذا وـذا

ما تريد أن تراجع أكت وإن ! ظجًبا فؽ يا ابـ اخلطاب: أريده، ؾؼافت يل

  .(29)!!، حتك يظؾن يقمف ؽضبانابـتؽ فساجع رشقل اهلل 

ؾلكنك دـ ـان هذا خؾؼف أن يؽقن ظـقًػا أو أن يؽقن افعـُػ مػردًة ذم 

  .ؿامقس حقاتف اخلاص
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يتػؼ افعؼالء ظذ أن افػراغ افروحل وضغقط احلقاة ادختؾػة يعدان مـ 

 .أهؿ أشباب اكتشار إمراض افـػسقة، وبخاصة افؼؾؼ وآـتئاب

ـام ، هذه ادشؽؾة افـػسقة باإليامن افصادق باهلل  وؿد ظافج افـبل 

مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ﴿ :جاء ذم افؼرآن

مـ افذي مدن جسقر افصؾة مع خافؼف ؾاإلكسان ادم. [27:افرظد] ﴾ىث

: يؽقن مطؿئـ افؼؾب هادئ افبال، مرتاح افضؿر، وفذفؽ ؿال افـبل 

ٜفجًبو ٕمر آفممن إن أمره ٤فَؾه ْفٕف، إن أصوٍفته رساُء ٙفؽر ٢فؽون ْفًٕفا ٥فه، »

 .، ؾاخلر ٓ يػارؿف ذم مجقع أحقافف( 3)«وإن أصوٍفته رضاُء صٖف ٢فؽون ْفًٕفا ٥فه

وآـتئاب كادًما ظـ اخلقف أو افػؼر أو ادرض أو وؿد يؽقن افؼؾؼ 

، ؾنكف ادصائب ادتقؿعة، إٓ أن ادممـ افذي يعؾؿ أن ـؾ ذفؽ بؼدر اهلل 

يصز وحيتسب ؾتتحقل هذه ادحـ وادصائب إػ مـح وظطايا وأجقر مـ اهلل 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: تعاػ، ـام ؿال شبحاكف

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 ﴾ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڃ ڃ ڃ

 .[046-044:افبؼرة]

ويتؽرر ادقؿػ ذاتف بافـسبة فؾتفديدات ادتقؿعة وإذى افذي أصبح 

وصقؽ احلدوث، ؾنن ادممـ يتؾؼك ذفؽ بؿزيد مـ افرضا وافتسؾقؿ واإليامن 

ېئ ېئ ﴿: وافؾجقء إفقف ذم دؾع هذا إذى اخلارجل، ؿال تعاػ باهلل 

يئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ جب حب خب 

 .[063-062:آل ظؿران] ﴾ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

: إذا ضاؿت ظؾقف إمقر ؾزع إػ افصالة، وـان يؼقل وـان افـبل 

ؾافصالة مـ أـز أشباب افراحة . (31)«أ٣فم ا٥فصالة، أرّفـو هبو! يو ٍفالل»

 .افـػسقة وافسالم افداخع، وافتخؾص مـ افتقتر وافؼؾؼ واهلؿ وافغؿ

إػ بعض إذـار افتل تؼال ظـد اهلؿقم وافغؿقم  افـبل وأرصد 

: مو أصوب ٜفبًدا هٌم وٓ ّفزٌن ٢فؼول»: وافتقتر وافؼؾؼ، ؾؿـ ذفؽ ؿقفف 

ا٥فؾفم إين ٜفبدك، اٍفن ٜفبدك، اٍفن أمتك، كوصقتي ٍفقدك، موٍض يَف ّفؽؿك، 

ًَ ٍفه كػسك، أو أكز٥فَته يف  ٜفدٌل يَف ٣فضوؤك، أ٘فل٥فك ٍفؽل ا٘فٍم هو ٥فك، ٘فؿق

ٍفك، أو ٜفّؾؿته أّفًدا من ْفؾؼك، أو ا٘فتلُفرت ٍفه يف ٜفؾم ا٥فغقى ٜفـدك أن ٤فتو

جتعل ا٥فؼرآن رٍفقع ٣فؾبي، وكور ٍف٧في، وِفالء ُّفزين، وذهوب مهي، إٓ أذهى 

 .(32)«اهلل مَهه وُّفزكه، وأٍفد٥فه مؽوكه ٢فرًّفو

أٓ أٜفؾؿك ٤فؾامت َفؼو٥فقـفَن ٜفـد »: ٕشامء بـت ظؿقس وؿال 

ًًوا٥فؽرب؟ اهلل اهلل ريب ٓ أرش   .(33)«ُك ٍفه ٙفق

يو ّفُي يو ٣فقوم »: ـان إذا َحَزبف أمٌر ؿال أن افـبل  وظـ أكس 

  .(34)«ٍفرمحتك أ٘فتغقٌ

ودظاؤه وافصالة فف مـ أظظؿ ظالج إمراض افـػسقة،  ؾِذـُر اهلل 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: وفذفؽ ؿال تعاػ

 .[88-86:احلجر] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
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مشؽؾة افػراغ افروحل وذفؽ بنحقاء ادعاين افرباكقة مـ  ظافج افـبل 

اإليامن باهلل وتقحقده وافبعد ظـ افؼك، واإليامن بإكبقاء وافرشؾ مجقًعا، 

 .واإليامن بافؽتب افساموية، واإليامن بادالئؽة، وافققم أخر، وافؼدر خره ورشه

مشؽؾة افػراغ افروحل  ظافج افـبل وباإلضاؾة إػ اإليامن افؼؾبل 

بافعبادات افؼظقة افتل تربط ادسؾؿ بربف ذم ـؾ وؿت، وأهؿ هذه افعبادات 

اة، صقم افشفادتان، إؿامة افصالة، إيتاء افزـ: أرـان اإلشالم اخلؿسة وهل

 .رمضان، حج افبقت احلرام

هلل ادسؾؿ ظذ معاين افتؼقى واإلخالص  إضاؾة إػ ذفؽ ربنك افـبل 

وافثؼة بف، وافتقـؾ ظؾقف، وؽرس اإلحساس افدائؿ برؿابة اهلل ظذ ـؾ أظامفف، 

واضالظف ظذ رسه وكجقاه، وتغذية افشعقر بادسموفقة وإن ـان ٓ يراه أحد 

 .مـ افـاس، ٕن اهلل تعاػ يراه

اّفػظ اهلل : إين أٜفؾؿك ٤فؾامت! يو ١فالم»: ٓبـ ظباس ؿال افـبل 

ه جتوهك، إذا ٘فل٥فً ٢فو٘فلل اهلل، وإذا ا٘فتعـً ٢فو٘فتعن حيػظك، اّفػظ اهلل جتد

ٍفوهلل، واٜفؾم أن إمي ٥فو اِفتؿعً ٜفٔف أن يـػعوك ٍف٦فء مل يـػعوك إٓ ٍف٦فء 

٣فد ٤فتبه اهلل ٥فك، و٥فو اِفتؿعوا ٜفٔف أن يرضوك ٍف٦فء مل يرضوك إٓ ٍف٦فء ٣فد 

  .(35)«٤فتبه اهلل ٜفؾقك، َِفّػً ا٣ٕفالم، ور٢فعً ا٥فصحف

أصقل اإلشالم واإليامن  ؾ بغن افـبل وذم حديث جزيؾ افطقي

واإلحسان، وهق مـ أهؿ إحاديث افـبقية ٕكف اصتؿؾ ظذ افديـ اإلشالمل 
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بقـام كحـ جؾقس ظـد : ؿال ـؾف بصقرة خمتكة، ؾعـ ظؿر بـ اخلطاب 

إذ ضؾع ظؾقـا رجؾ صديد بقاض افثقاب، صديد شقاد افشعر، ٓ  رشقل اهلل 

ؾلشـد رـبتقف إػ  وٓ يعرؾف مـا أحد، ؾجؾس إػ افـبّل ُيرى ظؾقف أثر افسػر، 

أخزين ظـ اإلشالم؟ ؾؼال ! يا حمؿد: رـبتقف، ووضع ـػقف ظذ ؾخذيف وؿال

اإل٘فالم أن َفشفد أن ٓ إ٥فه إٓ اهلل، وأن حمؿًدا ر٘فول اهلل، »: رشقل اهلل 

٥فقه وَفؼقم ا٥فصالة، وَفميت ا٥فز٤فوة، وَفصوم رمضون، وحتٍ ا٥فبقً إن ا٘فتطعً إ

ؾلخزين ظـ اإليامن؟ : ؿال. ؾعجبـا فف يسلفف ويصّدؿف. صدؿت: ، ؿال«٘فبقاًل 

أن َفممن ٍفوهلل ومالئؽته و٤فتبه ور٘فؾه وا٥فقوم أْفر، وَفممن ٍفو٥فؼدر ْفٕفه »: ؿال

أن َفعبد اهلل ٤فلكك َفراه، »: صدؿت، ؾلخزين ظـ اإلحسان؟ ؿال: ، ؿال«ورشه

مو آفسمول ٜفـفو »: ؾلخزين ظـ افساظة؟ ؿال: ؿال. «٢فنن مل َفؽن َفراه ٢فنكه يراك

أن َفؾد إمي رٍَفُتفو، وأن »: ؾلخزين ظـ أماراهتا؟ ؿال: ؿال. «ٍفلٜفؾم من ا٥فسوئل

، ثؿ اكطؾؼ ؾؾبثُت «َفرى احلػوة ا٥فُعراة ا٥فعو٥في ِرٜفوَء ا٥فشوِء يتطوو٥فون يف ا٥فبـقون

. اهلل ورشقفف أظؾؿ: ؿؾت« أَفدري من ا٥فسوئل؟! يو ٜفؿر»: ثؿ ؿال ، (*)مؾًقا

  .(36)«٢فنكه ِفٖفيل أَفو٤فم يعّؾؿؽم أمر ديـؽم»: ؿال

ؽر ادممـغ بافقاحد إحد إػ افتػؽر وافتلمؾ، ؾعـ  ودظا افـبل 

٤فم َفعبد ! يو ّفصٞف»: ٕيب ؿال رشقل اهلل : ؿال ظؿران بـ حصغ 

: ـبل ؾؼال فف اف. شبعة، شتة ذم إرض وواحد ذم افسامء: ؿال «ا٥فقوم إهًلو؟

 ؾؽلن افـبل . (37)افذي ذم افسامء: ؿال «٢فلهيم َفعد ٥فرهبتك ور١فبتك؟»

 . يؼقل فف ـقػ تعبد ؽره وأكت ٓ ترجق شقاه ذم افرؽبة وافرهبة

                                                 

 .أي اكتظرت زمـًا ضقياًل  :٢فؾبثً مؾّقو( *)
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ـٍ  ظافج افـبل  ادشؽؾة اجلـسقة مـ خالل احلث ظذ افزواج ذم ش

ٓ يؿؾؽ تؽافقػ افزواج وأـد ظذ شّد مبؽرة، وـذفؽ حث ظذ افصقم دـ 

إبقاب افتل تمجج افشفقات ومـ ذفؽ حتريؿ اخلؾقة بادرأة إجـبقة 

وافـظر إػ افـساء إجـبقات وـذفؽ مـ خالل احلقار مع افشباب وإؿاكعفؿ 

 .بؼبح افزكا وخطقرتف

يو مع٠ف ا٥فشبوب من ا٘فتطوع مـؽم ا٥فبوءة ٢فؾقتزوج، ٢فنكه »: ؿال افـبل 

٥فؾب٧ف، وأّفصن ٥فؾػرج، ومن مل يستطع ٢فعؾقه ٍفو٥فصوم ٢فنكه ٥فه  أ١فُض 

  .(38)«ِوَِفوء

إذا ِفوء٤فم من َفرضون ديـه وْفؾؼه ٢فزوِفوه، إٓ َفػعؾوا »: وؿال 

  .(39)«َفؽن ٢فتـي يف إرض و٢فسود ٤فبٕف

  .( 4)«ٓ خيؾوَن رِفل ٍفومرأة إٓ ومعفو ذو حمرم»: وؿال 

  .(41)«رصف ٍف٧فكا»: وؿد ُشئؾ ظـ افـظر إػ افـساء وؿال 

  .(42)«ٓ يزين ا٥فزاين ّفٞف يزين وهو مممن»: وؿال 

يا : ـل يرّخص فف ذم افزكا، ؾؼال وروي أن ؾًتك صاًبا أتك افـبل 

ؾؼال . َمْف َمفْ : ؾلؿبؾ ظؾقف افؼقم ؾزجروه، وؿافقا!! ائذن يل ذم افزكا! رشقاهلل

أحتبه »: ل ؾجؾس، ؾؼا« اِفؾس»: ؾدكا مـف ؿريًبا، ؿال« ادن»: فؾشاب 

.. أحتبه ْٕفتك»: ٓ واهلل، جعؾـل اهلل ؾداءك، ثؿ ؿال فف: ؿال« ٕمك؟

ٓ واهلل، جعؾـل اهلل ؾداءك، وافـبل يؼقل : ، وافشاب يؼقل«خلو٥فتك.. ٥فعؿتك
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 .«خلوٓهتم.. ٥فعامهتم.. و٤فذ٥فك ا٥فـوس ٓ حيبوكه ْٕفواهتم»: فف

ٚففر ٣فؾبه، ا٥فؾفم ا١فػر ذكبه، و»: يده ظؾقف وؿال ثؿ وضع افـبل 

  .(43)ؾؾؿ يؽـ افػتك بعد ذفؽ يؾتػت إػ يشء« وَّفَصن ٢فرِفه

وأما افشذوذ اجلـيس ؾنكف أصّد حترياًم مـ افزكك ذم اإلشالم، وؿد ؿال 

٥فعن اهلل من ٜفؿل ٜفؿل ٣فوم ٥فوط، ٥فعن اهلل من ٜفؿل ٜفؿل ٣فوم ٥فوط، »: 

 .(44)«٥فعن اهلل من ٜفؿل ٜفؿل ٣فوم ٥فوط

* * * 
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يعاين افعامل بلرسه مـ مشؽؾة ادسؽرات وادخدرات، وؿد ـان اإلشالم 

م ـؾ ما يمدي إػ ؽقاب افعؼؾ وشسه  صارًما ذم حماربة هذه أؾة، ؾؼد َحرن

 .مفام اختؾػت إشامء وادسؿقات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: ؿال تعاػ

 .[83:ادائدة] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  .(45)«ؾقؾه ّفراممو أ٘فؽر ٤فثٕفه، ٢فؼ»: وؿال 

، ويدخؾ ذم ذفؽ ـؾ (46)«٤فل رشاب أ٘فؽر ٢ففو ّفرام»: وؿال 

 .أكقاع ادسؽرات وادخدرات

  .(47)«ٓ يدْفل اجلـي مدمُن مخر»: وؿال افـبل 

  .(48)«ٓ َف٠فٍفوا اخلؿر ٢فنهنو مػتوُح ٤فّل رش»: وؿال 

ظـ ـؾ مسؽٍر  هنك رشقل اهلل »: ؿافت وظـ أم شؾؿة 

  .(49)«وُمػِسٍ 

ـؾ ما يقرث افػتقر وهق اخلؿقل وافضعػ وآكؽسار  :آفػٗفو

 .واشسخاء اجلسؿ وخدر إضراف، وادخدرات تػعؾ ذفؽ بال جدال

* * * 
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ظذ افرؽؿ مـ تؼُدم افعامل صـاظًقا وتؽـقفقجًقا إٓ أن ماليغ افبؼ ذم 

فعامل افسحر وافؽفاكة وافشعقذة، وؿد ؿرأكا أن  افعامل ما زافقا يعقشقن أرسى

بعًضا مـ ـبار افساشة ذم افعامل فؽؾ واحٍد مـفؿ شاحره اخلاص وـاهـف 

يدظل أكف خيزه ببعض إمقر افتل حتدث ذم ادستؼبؾ، ويزظؿ أكف افذي 

 .يطؾعف ظذ ممامرات اخلصقم وخططفؿ

: ـام ؿال تعاػوافسحر حؼقؼة وفؽـ تعؾؿف وممارشتف ـػر ذم اإلشالم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

، ؾؽان ـػرهؿ [031:افبؼرة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .بسبب تعؾقؿ افـاس افسحر

٥فقس مـو »: هنك ظـ افسحر وافؽفاكة وافشعقذة، ؾؼال  وافـبل 

 .( 5)« من َفطَٕف أو َُفطِٕف ٥فه، أو َفَؽّفن أو َُفؽِفن ٥فه، أو َفسَحر أو َُفسِحر ٥فه

يا : ـ أي ادفؾؽات ـ ؿافقا« بوا ا٥فسبع آفوٍفؼوتاِفتـ»: وؿال افـبل 

ا٥ف٠فك ٍفوهلل، وا٥فسحر، و٣فتل ا٥فـػس ا٥فتي َّفَرم اهلل »: وما هـ؟ ؿال! رشقل اهلل

إٓ ٍفوحلق، وأ٤فل ا٥فرٍفو، وأ٤فل مول ا٥فقتقم، وا٥فتوٌف يوم ا٥فزّفف، و٣فذف 

، ؾجعؾ مرتبة افسحر ذم اإلثؿ بعد افؼك (51)«آفحصـوت ا٥فغو٢فالت آفممـوت

 . افذي هق أظظؿ افذكقب ظذ اإلضالقباهلل

من أَفى »: ظـ افذهاب إػ افؽفـة وافعراؾغ، ؾؼال  وهنك افـبُل 

  .(52)«ٜفرا٢ًفو، ٢فسل٥فه ٜفن يشء، مل َُفؼبل ٥فه صالٌة أرٍفعٞف ٥فقؾي
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ؿفؿ ؾؼال من أَفى ٤فوهـًو ٢فصد٣فه ٍفام يؼول، »: وصّدد اإلثؿ ظذ مـ صدن

  .(53)« ٢فؼد ٤فػر ٍفام أكزل ٜفٔف حمؿد

فؽـ افسحرة وافؽفان يصدؿقن أحقاًكا ؾقام : د يتساءل افبعض ؾقؼقلوؿ

شلفف  ، ؾؼديؼقفقن، وهذا يدُل ظذ صدؿفؿ، واجلقاب ما ؿافف رشقل اهلل 

إهنؿ حيدثقكا ! يا رشقل اهلل: ؾؼافقا« ٥فقسوا ٍف٦فء»: أكاٌس ظـ افؽفان، ؾؼال

من احلق َفؾك ا٥فؽؾؿي »: أحقاًكا بقء ؾقؽقن حًؼا؟ ؾؼال رشقل اهلل 

 .(54)«خيطػفو اجلـُي ٢فقُؼُرهو يف أذن و٥فّقه، ٢فقْخؾطون معفو مًي ٤فذٍفي

إن »: يؼقل وذم رواية فؾبخاري ظـ ظائشة أهنا شؿعت رشقل اهلل 

٢فتذ٤فر إمَر ٣فيض يف ا٥فسامء، ـ وهق افسحاب ـ  آفالئؽي َفـزل يف ا٥فعـون

ذٍفون معفو موئي ٢فقسٗفُق ا٥فشقطوُن ا٥فسؿَع، ٢فقسؿعه، ٢فقوّفقه إٟف ا٥فؽفون، ٢فقؽ

 .(55)«٤فذٍفي من ٜفـد أكػسفم

ٓ َٜفدوى وٓ ٚفٕفة وٓ »: ؿال ، أن رشقل اهلل وظـ أيب هريرة 

  .(56)«هومي وٓ َصَػر

أثبت  فقس ؾقف إكؽار تلثر افعدوى ٕكف  «ٓ ٜفدوى»: وؿقفف 

٢فّر من آفجذوم ٢فرارك من »: تلثر افعدوى ذم أحاديث أخر ـؼقفف 

ٓ يقرد صاحب : أي (58)«ٓ يورد ممرٌض ٜفٔف ُمصّح »: ، وؿقفف (57)«إ٘فد

 .بؾ افصحقحة، فئال تـتؼؾ افعدوىاإلبؾ ادريضة ظذ صاحب اإل

هق إكؽار فؽقن افعدوى ظؾة ؾاظؾة وـقن « ٓ ٜفدوى»: إذن ؾؼقفف 

تلثرها حتؿًقا وإمر فقس ـذفؽ، ٕن ادرض ؿد يعدي وؿد ٓ يعدي، 
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اإلبؾ ! يا رشقل اهلل: ؿال فف رجؾ «ٜفدوىٓ »: وفذفؽ دا ؿال افـبل 

تؽقن صحقحة مثؾ افظباء، ؾقدخؾفا اجلؿؾ إجرب، ؾتجرب؟ ؾؼال افـبل 

يعـل أن ادرض كزل ظذ إول بدون ظدوى،  (59)«٢فؿن أٜفدى إول؟»: 

، ؾؽذفؽ إذا اكتؼؾ بافعدوى ؾؼد اكتؼؾ بلمر اهلل، وؿد بؾ كزل مـ ظـد اهلل 

 .ؿد ٓ يـتؼؾ، وإمر ـؾف بقد اهلل تعاػيـتؼؾ ادرض بافعدوى و

ضر « وٓ هومي»: مـ افتطر وهق افتشاؤم وؿقفف« وٓ ٚفَِٕفة»: وؿقفف 

 .معروف مثؾ افبقمة ـاكت افعرب تتشاءم مـفا

ـام يتشاءم  ؿقؾ إهنؿ ـاكقا يتشاءمقن بشفر صػر« وٓ صػر»: ؿقفف

ـؾ هذه  افـبُل ، ؾلبطؾ يام أو تقاريخ حمددةلافققم ـثر مـ افـاس ب

 .ادعتؼدات افباضؾة افتل ـاكت تربط افـاس باخلراؾات وافؽفاكة وافشعقذة

* * * 
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ا٥فؾفم إين أٜفوذ ٍفك من »: مـ افػؼر وؿركف بافذّفة ؾؼال اشتعاذ افـبل 

  .( 6)«ا٥فػؼر وا٥فؼؾِي وا٥فذ٥فيِ 

. (61)«...ؽػروأٜفوذ ٍفك من ا٥فػؼر وا٥ف... »: وؿركف ـذفؽ بافؽػر ؾؼال

 .وهذا يدل ظذ خطقرة افػؼر، وأكف يؿؽـ أن يمدي إػ افؽػر وافعقاذ باهلل

مشؽؾة افػؼر باحلث ظذ افعؿؾ وتبشقع شمال  وحارب افـبل 

ٕن يلْفذ أّفد٤فم َّفْبَؾه، ُفم يغدو إٟف اجلبل، »: افـاس أمقاهلؿ، ؾؼال 

  .(62)«٢فقحتطى، ٢فقبقع، ٢فقل٤فل، ويتصدق، ْفٕف ٥فه من أن يسلل ا٥فـوس

  .(63)«ٓ يـبغي ٓفممن أن يذّل كػسه»: وؿال افـبل 

٥فو أكؽم َفو٤فؾون ٜفٔف اهلل ّفَق َفو٤فؾه ٥فرز٣فؽم ٤فام »: وؿال افـبل 

  .(64)«يرزق ا٥فطٕف، َفغدو مخوًصو، وَفروح ٍفطوًكو

ؾافطر تغدو فطؾب افرزق، وتذهب ودملء، وٓ تؼع إٓ حقث ترى 

ماء ؾتـزل فتؼب، وـّؾ ذفؽ  ضعاًما، وٓ تزال تسبح ذم اهلقاء حتك ترى

ابتغاء افرزق، ؾافعؿؾ وإخذ بإشباب وؿبؾ ذفؽ افتقـؾ ظذ اهلل تعاػ 

 .وافؾجقء إفقف هق افسبقؾ إول فؾتخؾص مـ افػؼر ذم اإلشالم

ثؿ تليت بعد ذفؽ افزـاة فغر افؼادريـ ظذ افعؿؾ، أو فؾذيـ يعؿؾقن 

ل افزـاة، وهل ؾريضة تمخذ وٓ تؽػقفؿ أمقاهلؿ ؾفمٓء يلخذون مـ أمقا

مـ مال إؽـقاء ؾتعطك فؾػؼراء ثؿ تليت افصدؿات افتل خيرجفا إؽـقاء 

 .باختقارهؿ ضؿًعا ذم إجر وافثقاب اجلزيؾ مـ اهلل تعاػ
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 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: ؿال اهلل تعاػ

 .[14-13:ادعارج]

 .[7:اإلكسان] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: وؿال

ٛففر ٢فؾقعد ٍفه ٜفٔف من ٓ ٛففر ٥فه، ومن من ٤فون ٥فه ٢فضل »: وؿال 

 .(65)«٤فون ٥فه ٢فضل زاٍد، ٢فؾقعد ٍفه ٜفٔف من ٓ زاد ٥فه

ودا ـاكت أشقأ كتائج افػؼر أن يػؼد افػؼر أهؿ مؼقمات احلقاة ومـفا 

مرؽبة ذم إضعام   افطعام وافؾباس ؾؼد جاءت تقجقفات رشقل اهلل حمؿد 

 .ت فؾعديد مـ اخلطاياافطعام وذم ـسقة افؾباس حتك أهنا جعؾت ـػارا

* * * 
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افـامجة ظـ إخالل اإلكسان شؽالت ادذم ظالج  أشفؿ افـبل 

وذفؽ ظـ ضريؼ افتقجقف واإلرصاد فؾحػاظ ظذ ادقاه  بافتقازن افبقئل

واحلػاظ ظذ إرض واحلػاظ ظذ افتقازن افبقئل واحسام احلقاة حتك 

 .س مـ وجقده رضرفؾحققان افذي فق

مو من مسؾم يزرع زرًٜفو، أو يغرس ١فرً٘فو، ٢فقل٤فل مـه »: ؿال افـبل 

  .(66)«ٚفٕف، أو إكسون، أو هبقؿي، إٓ ٤فوكً ٥فه ٍفه صد٣في

ظـ ؿضاء احلاجة ذم ضرق افـاس ومقارد ادقاه وأماــ  وهنك افـبل 

ا٥فطريق،  ا٥فَٖفاُز يف آفوارد، و٣فورٜفي: اَفؼوا آفالٜفن ا٥فثالث»: افظّؾ، ؾؼال 

  .(67)«وا٥فظّل 

ٓ َفرسف يف آفوء وإن ٤فـً »: ظـ اإلرساف ذم اداء ؾؼال وهنك افـبل 

 .(68)«ٜفٔف هنٍر ِفورٍ 

من ٣فتل ٜفصػوًرا ٢فام ٢فو٣ففو »: وهنك ظـ ؿتؾ احلققان بغر ؾائدة ؾؼال

: ؾام حُؼفا؟ ؿال! يا رشقل اهلل: ؿقؾ. «ٍفغٕف ّفّؼفو إٓ ٘فل٥فه اهلل ٜفـفو يوم ا٥فؼقومي

  .(69)«حفو ٢فقل٤فؾفو، وٓ يؼطع رأ٘ففو ٢فٕفمي ٍفهأن يذٍف»

ظذ كظاؾة إرض، حقث صبففا بادسجد ذم افطفارة  وحاؾظ افـبل 

  .( 7)«وِفعؾً ٌف إرض مسجًدا وٚففوًرا»: وافـظاؾة، ؾؼال 

أن كؿؾًي ٣فرصً كبّقو من إكبقوء، ٢فلمر ٍفؼريي ا٥فـؿل »: وظـ افـبل 

ًَ أمًي من إمم أيف أن ٣ف: ٢فلّفر٣فً، ٢فلوّفى اهلل إ٥فقه َرصتك كؿؾٌي أهؾؽ
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، وذم هذا مـ (71)«٢فلوّفى اهلل إ٥فقه ٢ففاَل كؿؾي واّفدة»: وذم رواية. «َفسبُح 

احلػاظ ظذ افتقازن افبقئل ما ؾقف، ٕن ـؾ إكسان إذا تلذى مـ حققان ما ؿام 

بؼتؾ ادئات أو أٓف مـ ذاك احلققان مل يبؼ مـ جـس هذا احلققان يشء، 

 .ـظام افبقئل افذي خؾؼف اهلل تعاػوهذا خمافػ فؾ

بتـظقػ افبققت وتطفرها حتك ٓ تـتؼ إوبئة ؾؼال  وأمر افـبل 

  .(72)«ٚففروا أ٢فـقتؽم»: 

: ظذ افزراظة افتل تعتز افصديؼ افقذم فؾبقئة ؾؼال  وحث افـبُل 

إذا ٣فومً ا٥فسوٜفي ويف يد أّفد٤فم ٢فسقؾي، ٢فنن ا٘فتطوع أٓ َفؼوم ّفتى يغر٘ففو، »

  .(73)«قغر٘ففو٢فؾ

* * * 
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