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٣٧ 
   والحقوقغرسول اهللا محمد 

ًهم بعضا ُ بعضُ يقتل،ً متفرقةَ قبائلغ ِ الرسولِ بعثةَ قبلُ العربَكان
َهم بعضا، وكانُبي بعضْسَوي ، ِ عىل تلك القبائلَ املسيطرَ هو القانونُ االستبدادً

 ،ِ احلقوقِ يتمتعون بكافةُ السادةَ بل كان،ِقبةِ يف تلك احلً سواءُلناس اِومل يكن
 .همِ ألسيادٌ ألهنم ملك،ٌ هلم أدنى حقوقْ فلم تكنُأما العبيد

، ِ ألبيها وإخوهتا الذكورٌلكِ، فهي مِ احلقوقَ مسلوبةْ فقد كانتُأما املرأة
 .ِهِ من بعدِِه لزوجها، ثم لورثتاً ملكُثم تكون

 ِ الرقيقِ جتارةِ وشيوعِ والنهبِ كالسلبِ اجلاهليةِ العاداتِتشارهذا مع ان
 . ذلكِ وغريِ األصنامِ، وعبادةِ البناتِ، ووأدِوالبغاء

 ِ للحقوقٍ شاملٍ بمنهجَ وجاءِ املؤملِ هذا الواقعَّ كلغ  اهللاُِرسول َواجه
 .ً له مثيالُ البرشيةمل تعرْف

 َ وبني،ِ بني الناسِ املساواةَ مبدأَرَّر قُهَ وحد اهللاِِعبادة دعا إىل ْ أنَفبعد
 ِ. احلياةِ جماالتِافةيف ك ِ اإلنسانِ وغريِ اإلنسانِحقوق

ٌ ربانيةٌ بأهنا حقوقِيف اإلسالم ِها من احلقوقُوغري ِ اإلنسانُ حقوقُومتتاز َّ 
 . فيهاَفُّها أو الترصَ إلغاءِ من البرشٌ أحدُال يملك

 . آخرٍ عىل جانبٌ يطغى فيها جانب الُ بحيثٌ متوازنةٌكام أهنا حقوق
ً جنينًا وطفال ِ اإلنسانِ عمرِ مراحلِ لكافةٌ شاملةٌوكذلك فإهنا حقوق

ا، صحيحا ومريضاًوشابا ً وكهال ومسن  ً ً. 
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٣٨ 

  اواةــــــالمس -١

، ويتساوى فيه ُ فيه الفرصُ تتكافأٍ يف جمتمعُ اإلنسانَ يعيشْ أنَما أمجل
 ُ، والفقريِّ من القويُهَّ حق فيه الضعيُفُأخذ، وياضلون بالتقوىف ويتُاجلميع

ٌ الذي أرسى قواعده حممد ِ اإليامنُ، إنه جمتمعِّمن الغني   اهللاَُ، فقد أنزلغَ
 E F G H I J K L M N PO﴿: ُهَعليه قول

Q R S T VU W X Y Z﴾ ]١٣:احلجرات[. 
 َ، أالٌم واحدُ أباكَّ، وإنٌكم واحدَّ ربَّإن! ُا الناسُّيا أهي«: غُّ النبي َوقال

، وال َ عىل أسودَ، وال ألمحرٍّ عىل عريب، وال لعجمٍيٍّ عىل عجميٍّ لعريبَلْضَال ف
أال هل  ﴾Q R S T U﴿  إال بالتقوىَ عىل أمحرَألسود
 .»؟ُبلغت

َ عنكم عبيةَ أذهب اهللاََّإن«: غ َوقال َّ ِّ ُ الناس ِها باآلباءَ وفخرِاجلاهلية ،
 .»ٍ من ترابُ وآدمَبنو آدم

 يف اجلاهلية ُ العربِ، وكانتِ باألنسابَ االفتخارغ  اهللاُِ رسولَوأبطل
م ِ بينهِهم، وربام قامتِ يف غريَم ويطعنونِ ـ يفتخرون بأنساهبِ اإلسالمَقبل ـ

:  ال يرتكوهننِ اجلاهليةِ يف أمتي من أمرٌأربع«: غ َ ذلك فقالِ بسببُاحلروب
 .»ُ، والنياحةِ بالنجومُ، واالستسقاءِنساب يف األُ، والطعنِ يف األحسابُالفخر

ْ بطأ به عمله، مل يرسعْومن«: غوقال  ُ   .»ُهُ به نسبَّ
                                                

ِّعبية) *(  .الكرب أي :ُ



 

 

٣٩ 
 ِغني عنك من اهللاُِ، ال أِ سليني ما شئتٍ حممدَ بنتَيا فاطمة«: غ َوقال

 .»ًشيئا
 إىل ُ ينظرْكم، ولكنِكم وأموالِ إىل صورُ ال ينظر اهللاََّإن«: غ َوقال

 .»كمِوأعاملكم ِقلوب
* * * 
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٤٠ 

   من حقوق المرأة-٢

 فهي َ اآلخر النصَفُ كام أهنا تلدِ املجتمع هي نصُفَ املرأةَّ أنَّال شك
ْ قد ظلمتُ املرأةِ، وإذا كانتِ املجتمعُّ كلْإذن ْ وأهدرتُ ْها وامتهنتُ حقوقُ ُ 
اها ها، وأعطَ، ونرصِ عن املرأةغ ُّ النبيَ، فقد دافعْ سبقتٍها يف عصورُكرامت

ِّ عىل احلب ُ والسالمُ عليه الصالةَّ به، وحثُمُ حتلْ ما مل تكنِمن احلقوق
 َ، حتى تقومِ بني األزواجِ والتغايض عن اهلفواتِ والتغافرِ والرتاحمِوالوفاء
ها أو َ هتدمْ أنِ املشكالت عواصُفُ، ال تستطيعٍ قويةٍ عىل أسسِ الناسُبيوت
 .]١٩:النساء[ ﴾³́ ﴿: ا، قال تعاىلَ أركاهنَّهتز

 .ٍ ورمحةٍ ورفقٍ ولطفٍ وإحسانٍّ وبرٍ خريِّ لكلٌ جامعةٌ كلمة:ُواملعروف
، واستحللتم  اهللاِِ، فإنكم أخذمتوهن بأمانِ يف النساءاتقوا اهللاَ«: غ َوقال
 .» اهللاِِ بكلمةَّفروجهن
: غ، فقال هاِ أخطائِ إىل احتاملَ، فأرشدِ املرأةَ طبيعةغ ُّ النبيَفَّوعر

 .»ًوصوا بالنساء خريااست«
كم ُوأنا خري ـ أي لزوجته ـ ،ِِهكم ألهلُكم خريُخري«: غوقال 

 .»ألهيل
ًقا، ُلُ منها خَهِرَ كْإن ـ أي ال يبغضها ـ  مؤمنةٌ مؤمنْكُال يفر«: غوقال 

 .»َ منها بآخرَريض
 َ تزوجٌ رجل عند اهللاِ ِِ الذنوبَ أعظمَّإن«: َ فقالِ املرأةِ ظلمَإثم: غَّوبني 

 .»اَهِ بمهرَها وذهبَ منها طلقُهَ، فلام قىض حاجتًامرأة



 

 

٤١ 
ِ مثاال يف الرقةغ ُّ النبيَوكان  َ لعائشةً، قال مرةِِه مع زوجاتِ العرشةِ وحسنً
َإين ألعرف غضب«: ل ؟  اهللاَِ ذلك يا رسول تعرُفكيَف: ْقالت ،»ِ ورضاكِكُ
ً كنت ساخطةْ، وإنٍد حممِّبىل ورب: ِ قلتً راضيةِإنك إذا كنت«: قال بىل : ِ قلتِ

 .َكَ إال اسمُ إين ال أهجرأجل، واهللاِ: ْفقالت» َ إبراهيمِّورب
 مع ُ يتعاملغ ٌ حممدَ كانِ الرقراقةِ، والكلامتِ الفياضةِهبذه املشاعر

َ، وكن ريضِِهنسائ  .ِ الشعورَ يبادلنه نفسَّ عنهن اهللاَُّ
سابقني : ْ، قالتل َعائشة مع غ ُّ النبيسابَقِويف إحدى السفرات ت

َ فسبقته، وذلك قبلغ  اهللاُِرسول  ُ بعدما محلتُهْ، ثم سابقتَ اللحمَ أمحلْ أنُ
 .»هذه بتلك«:  فسبقني، فقالَاللحم

َوأثم ُ إين أحرجَّاللهم«: غ َ فقالِ املرأة من اعتدى عىل حقَِّّ ِّ  َّ حقُ
 .»َ، واملرأةَاليتيم: الضعيفني

كم ُأال أخرب«: غ َ، فقالَّ أزواجهنِ إرضاء عىلَ النساءغ َّوحث
ٌ ودود، ولودُّكل«: قال.  اهللاَِبىل يا رسول: قالوا» ؟ِكم يف اجلنةِبنسائ ، إذا ٌ

َ أو أيسءْغضبت ْ زوجها قالتَبِضَ إليها، أو غُ ُ، ال أكتحل َكِهذه يدي يف يد: ُ
 .»ٍبغمض حتى ترىض

 ْ أحدكمِعْضُويف ب«:  فقالً عاطفياِ الزوجةِ عىل إشباعغ ُّ النبيَّوحث
أيأيت !  اهللاَِيا رسول:  ـ قالواٌ صدقةَُه زوجتِ الرجلِـ أي ويف إتيان» ٌصدقة
ُنا شهوته، ويكونُأحد  َ، أكانٍها يف حرامَأرأيتم لو وضع«: ؟ قالٌ له فيها أجرَ

َعليه وزر؟ كذلك إذا وضع  .»ٌ كان له هبا أجرٍها يف حاللٌ
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٤٢ 
 من ُهَ، وجعلِِه وأطفالِِه عىل زوجت ينفَقْ أنِ عىل الرجلغ َوأوجب

َ أنفقته يف ٌ، ودينار اهللاِِ يف سبيلُهَ أنفقتٌدينار«: غ ُّ النبيَ، فقد قال ما أنفَقِأفضل
َ تصدقتٌودينار، ٍرقبة ها ُ، أعظمَِك عىل أهلُهَ أنفقتٌ، ودينارٍ به عىل مسكنيّ

َأجرا الذي أنفقت  .»َِك عىل أهلُهً
َال أجرت عليها، ِ إ اهللاَِ تبتغي هبا وجهً نفقةَك لن تنفقَّإن«: غ َوقال ْ ُ

 .»َِك امرأتِ يف فمُحتى ما جتعل
َ، وما أطعمت ولدٌ فهو لك صدقةَكَ نفسَما أطعمت«: غ َوقال  فهو َكَ
ٌ، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقةٌلك صدقة َ ْ َ َ، وما أطعمت خادمَ  فهو َكَ
 .»ٌلك صدقة
َ أجرِ من املاءُهَ إذا سقى امرأتَ الرجلَّإن«: غ َوقال : ُقال العرباض. »ُ

 . غ  اهللاِِ من رسولُها بام سمعتُتْثَّتها، وحدُ امرأيت فسقيُفأتيت
* * * 

                                                
 . أي حترير رقبة:رقبة) *(



 

 

٤٣ 

   من حقوق الوالدين واألقارب-٣

 ِ حبالِ من قطعَرَّ، وحذِ األرسيةِ عىل العالقاتِ باحلفاظغ ُّ النبيَأمر
َّ اإلسالم حقَمَّ، فقد عظِدان، أما الوالِ بني األرحامِاملودة هام َّ حقَهام، وقرنُ
n ml k j i h g ﴿:  تعاىلَ تعاىل، فقال اهللاِبحقِّ

o﴾ ]٣٦:النساء[. 
ُوسئل رسول ِأي العمل: غ  اهللاُِ » هاِ عىل وقتُالصالة«: َ؟ قالُ أفضلُّ

 .»ُّبر الوالدين«: ؟ قالُّثم أي: َقيل
» ٌّأحي والداك؟«:  لهَ فقالِجلهاد يستأذنه يف اغ ِّ إىل النبيٌوجاء رجل

 .»ْففيهام فجاهد«: َنعم، قال: َقال
ِجئت أبايعك عىل اهلجرة: َ فقالٌوجاءه رجل ُ ِ وتركت أبوي يبكيانُ َّ ُ ،

َ إليهام فأضحكهام كام أبكيتهامْارجع«: َفقال ْ«. 
 َسامء، فعن أِ اإلسالمِ دينِ كانوا عىل غريْ وإنِ اآلباءِ بصلةغ ُّ النبيَوأمر

ٌ عيل أمي وهي مرشكةْقدمت: ْ أيب بكر قالتِبنت ، غ  اهللاِِ رسولِ يف عهدَّ
َفاستفتيت رسول ٌ عيل أمي وهي راغبةْقدمت: ُ قلتغ  اهللاُِ  أمي؟ ُ أفأصلّ

ِنعم صيل أمك«: َقال ِ«. 
: ُالكبائر«: غ ِّ النبيِ، لقولِ الذنوبِ فهو من كبائرِ الوالدينُأما عقوق

 .»ُ الغموسُ، واليمنيِ النفسُ، وقتلِ الوالدينُ، وعقوق باهللاُِاإلرشاك
ِ من سب والديه اهللاَُلعن«: غ َوقال َّ«. 



غ 

 

٤٤ 
 ِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ يؤمنَ كانْمن«: غ َ فقد قالِ األرحامُأما صلة

 .»ُهَ رمحْفليصل
 .« الكاشِحِحمَّ عىل ذي الرُ الصدقةِ الصدقةُأفضل«: غوقال 
، َكَ من حرمِ، وأعطَ قطعكْنَ مْلِص! ُيا عقبة«: ٍ عامرِ بنَلعقبة غ َوقال

ـ ُواعف:  ـ ويف روايةْضِوأعر  .»َكَمَلَ ظْعمن 
* * * 

                                                
 . الذي يضمر العداوة يف نفسه:الكاشح) *(



 

 

٤٥ 

   من حقوق األبناء-٤

ً، حتى يكونوا شبابا ِ لألبناءِ والتنشئةِ الرتبيةِ إىل حسنغ ُّدعا النبي
ِصاحلني، ورجاال خملصني لدينهم ووطن  .همِهم وأمتً

 .»ناِ كبريَ رشفْنا، ويعرفَ صغريْ منا من مل يرحمَليس«: غ َلقا
، ٍعليها لعرش ، وارضبوهمٍ لسبعِروا أبناءكم بالصالةُم«: غ َوقال

 .»ِقوا بينهم يف املضاجعِّوفر
َما نحل«: َ قالغ ِّوعن النبي َ َ والد ولدا من نحل أفضلَ ٍ ْ َ ً ٍ من أدب ٌ

 .»ٍحسن
: همِ ألحدً مرةَ فقالِ والرشابِ الطعامَ آدابَل األطفاُ يعلمغ َوكان

َ، وكل بيمينكِّسم اهللاَ! يا غالم«  .»َ مما يليكْ، وكلُ
ُّوخص النبي   ل ُ عائشةُهْ منها ما روتَ بفضائلِ البناتَ تربيةغَّ

ِ عيل امرأة ومعها ابنتانْدخلت: ْقالت ٌ َ عندي شيئا غريْ جتدْ، فلمُ تسألَّ ٍ  مترةً
ْيتها، فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها شيئا، ثم قامت، فأعطٍواحدة ْ ًُ َ َ َ 

ِمن ابتيل من هذه البنات«: َ فقالُهُ فأخربتغ ُّ علينا النبيَ، فدخلْفخرجت ُ 
َبيشء فأحسن ِ كن له سرتا من النارَّ إليهنٍ ً َّ«. 
ٍمن ابتيل بيشء«: ِّ الرتمذيُولفظ َّ، كن له َّ عليهنَ فصربِ من البناتُ

 .»ِا من النارًحجاب
                                                

ًرضبا خفيفا بالقلم والسواك ونحوه أي :وارضبوهم) *( ً. 



غ 

 

٤٦ 
 » أنا وهوِ القيامةَ حتى تبلغا، جاء يومِ جاريتنيَمن عال«: غ َوقال

 .ُهَِع أصابَّوضم
، أو بنتان، أو ٍ أخواتُ، أو ثالثٍ بناتُ له ثالثَ كانْمن«: غ َوقال

َأختان فأدهبن، وأحسن  .»ُ فله اجلنةَّ، وزوجهنَّ إليهنَّ
َ إليها فقبلها وأجلسَ قامُ فاطمةُ عليه ابنتهْ إذا دخلتغ َبل كان ها يف ّ

 .ِهِجملس
َ  أبيهم فقد أرادِهم يف مالُّ حقِ لألبناءغُّرها النبي َّ التي قرِ احلقوقَومن

، »ال«: غُّ له النبي َ، فقالِِه مالْ بثلثيَ يتصدقْ أنت ٍ أيب وقاصُ بنُسعد
 ْنإ إنك ٌ كثريُ، والثلثُثالثل«: غ  اهللاُِ رسولَ؟ فقال اهللاَِ يا رسولُفالثلث: َقال
َيتكففون الناس ًهم عالةَ تذرْ من أنٌ خريَ أغنياءََكتَ ورثَتذر َّ«. 

* * * 

                                                
 . فقراء:عالة) *(
 . يسألوهنم ما يكفيهم:يتكففون الناس )**(



 

 

٤٧ 

   من حقوق األطفال-٥

ِ هي رس احلياةُالطفولة ها َ قدر التي ال يعرُفِ اخلالقُ، وهبةِ الزمانُ ومتعةُّ
َإال من حرمها، وبذل َ ِّ هم َ ورمحتِ األطفالَ رعايةَّ، وإنٍ نفيسَّها كلِ يف حتصيلُ

َ وقرره ومدحغ ُّ عليه النبيَّ هبم مما حث والرفَقَوالعناية  َدَفَ، فقد وَُه متعاطيّ
َأتقبلون: ، فقالواغ  اهللاِِ عىل رسولِ من األعرابٌناس نعم، : م، قالواُكَ صبيانّ
ُ ما نقبللكنا واهللاِ: فقالوا ُأوأملك«: غ  اهللاُِ رسولَنا، فقالَ صبيانّ ِ   اهللاَُ كانْ إنَ
 .»َ الرمحة منكم؟َعَزَقد ن

ُ ابنه إبراهيمَ كانُ، حيثِ إىل أعايل قرى املدينةُ يذهبغ َوكان  ُ يستكملُ
َرضاع َ ُ يقبلهْ أنِ إليه من أجلُ يذهبَ هناك، فكانُهَ   .ُ، ثم يرجعّ

 ما: َ عبادةُ بنُ له سعدَ عيناه، فقالْ فاضتغ ِّ النبيِ ابنةُ ابنَوملا مات
  اهللاُُ، وإنام يرحمِهِ عبادِ يف قلوب جعلها اهللاٌُإهنا رمحة«: َ؟ قال اهللاَِهذا يا رسول

 .»َ الرمحاءِهِمن عباد
ُ، ويسلمَ األنصارُ كان يزورغَّ النبي َّ أنت ٍوعن أنس م ِ عىل صبياهنّ

  .همَ رؤوسُويمسح
ا، وإذا َهََل محَ، فإذا قامَ زينبِ ابنتهَ بنتَ أمامةٌ يصيل وهو حاملغ َوكان

 .هاَعَ وضَدَجَس
ٍمن فرق بني والدة«: غ َوقال  َ يومِ بينه وبني أحبتهَّها، فرق اهللاُِ وولدَّ

  .»ِالقيامة



غ 

 

٤٨ 
 هلم من َ وجعلِ الكبارِ يف جمالسِ باجللوسِ لألطفالغ ُّ النبيَوسمح

 َرسول َّ أنِّ الساعديٍ بن سعدِ، فعن سهلِهم من اجللوسِ ما لغريَ مثلاحلقِّ
ٍ أيت برشابغ اهللاِ  َ، فقالٌ وعن يمينه غالمٌ أشياخِهِ منه، وعن يسارَ فرشبُ

 َ، فقالِ من اليمنيَ يبدأْ أنَ السنةَّ ألن»؟ِ هؤالءَ أعطيْ يل أنُأتأذن«: ِللغالم
َ بنصيبي منك أحدا، فوضعُ، ال أوثرال واهللاِ:   ذكياَ وكانُالغالم  غ  اهللاُِ رسولً
 .ِهِ يف يدَاإلناء

، ِِه والدتِ اكتاملِ بمجردِ يف املرياثُهَّ حقِ للطفلغ ُّ النبيَوأثبت
 .  حياِهِّ عن أمِِهوانفصال

 معهم  فزارهم يف بيوهتم وواساهم وتلطَفِ األطفالَ مشاعرغّوقدر 
 . واهلداياِرفُّ وأحتفهم بالطِ بينهم املسابقاتَهم، وعقدَ رؤوسَومسح

* * * 



 

 

٤٩ 

   من حقوق الخدم-٦

 ِ والضعفاءِها مع الفقراءُ هو تعاملٍ أمةِّ أليَّ احلقيقيِ احلضارةَمقياس َّإن
 .ِ القرارِ إىل املسؤولني وأصحابِ له يف الوصولَ ال حيلةْنَوم

، فقد ِ والكرباءِ عند األغنياءِ يف البيوتَ الذي يعملونُ اخلدمِومن هؤالء
هم، ِآرائم وِ إىل شكاهتَ، واستمعًهم كاملةَ حقوقغ ُأعطاهم الرسول

َوقدرهم غاية : َ قالت ٍ مالكُ بنُ عىل ذلك ما رواه أنسُ، والدليلِ التقديرّ
ٍ ليشء َ، وما قالُّ، قطأفٍّ:  يلَ سنني، فام قالَ عرشغ  اهللاَِ رسولُخدمت
  .َأال فعلت كذا: ْ مل أفعلهٍوال ليشء. َمل فعلته: ُفعلته

 يف ْ أرادتُ به حيث فتنطلُقغ ِهِ بيدُ تأخذِ املدينةِ من إماءُمةَوكانت األ
  .هاِحاجت

ُّوحذر النبي َ عبدا مملوكا، بل إنه جعلَ كانْ وإنِ اخلادمِ من إيذاءغ َّ ً ً 
ِ سببا يف حريتُهَإيذاء َمن لطم مملوكا له، أو رضب«: غ َ، فقالِهً ً َ  أن ُهُ، فكفارتُهَ
  .»ُهَيعتق

ِّ أيب مسعود األنصاريْوعن ِما يل بالسوط غالُ أرضبُكنت: َ قالٍ ً ،
َ الصوت من ْ أفهمْ فلمٍ» أبا مسعودْاعلم«: ًي صوتاِفْلَ من خُفسمعت
 أبا ْ، اعلمٍ أبا مسعودْاعلم«:  فقالغ  اهللاُِفلام دنا مني إذا هو رسول. ِالغضب
َفألقيت السوط: ، قالٍ»مسعود  اهللا َّ أنٍ أبا مسعودْاعلم«: َ من يدي، فقالُ
ً مملوكا بعده ُال أرضب: ُ، قلت»نك عىل هذا الغالم عليك مُ وتعاىل أقدرَتبارك
ِهو حر لوجه!  اهللاَِيا رسول: َ قالٍويف رواية. ًأبدا ٌّ : غ  اهللاُِ رسولَفقال.  اهللاُِ



غ 

 

٥٠ 
ُ للفحتك النارْأما لو مل تفعل« ْ َ ُأو ملستك النار ـ َ َ حتريرك له َّأي أن. » ـَّْ

َ تفضال منك ألنك رضبتَ عليك وليسٌواجب  ِ، وهبذا األسلوبِسوط بالُهً
ِ الرق وحرر كثريا من العبيدغ ُّ النبيَحارب ً ّ َّ. 

 ُهُ طعامِللمملوك«: غ َطيقون، فقالُ ما ال يِهم من العملَم تكليفَّوحر
 .»ُطيقُ إال ما يِ من العملُفَّ وال يكلُهُوكسوت

ِّ رجل إىل النبيَوجاء ؟ ِكم أعفو عن اخلادم!  اهللاَِيا رسول: َ فقالغ ٌ
 .»ً مرةَ سبعنيٍ يومَّكل«: الق

* * * 



 

 

٥١ 

   من حقوق الجار-٧

 من ِ عنهم، ومن الناسَم وال يسألونَ ال يزورن جرياهنِ من الناسٌكثري
 ِهِ جارِ إىل مساعدةُ وحيتاجُ اإلنسانُضَرْمَ يدري، وقد يَ وهو الُهَيؤذي جريان

 ِ التي أنستِملعارصة اِتاج احلياةَ من نُ، وهذه العزلةِ الشدةِه يف وقتُفال جيد
ِ كثريا من الواجباتَالناس ما «: غ ُّ النبيَ قالِ اجلار حقِِّولعظم. ِ االجتامعيةً

ِّ حتى ظننت أنه سيورثهِ يوصيني باجلارُ جربيلَزال ُ« .من ُحتى ظننت: أي 
ِ له نصيبا من املرياثُ به أنه سيجعلِ الوصاةِكثرة ً. 

 ِ اجلريانُ، وخريِِههم لصاحبُ خري اهللاَِ عندِ األصحابُخري«: غ َوقال
  .»ِهِهم جلارُعند اهللا خري
ِ  بامرأةَ يزينْ أنْ له منٌ، خريٍ نسوةِ بعرشُ الرجلَ يزينْألن«: غ َوقال

 ِ من بيتَ يرسقْ له من أنُ، أيرسٍ أبياتِ من عرشةُ الرجلَ يرسقْ، وألنِهِجار
  .»ِهِجار

َ فال يؤذ جارِ اآلخرِوم والي باهللاُِ يؤمنَمن كان«: غ َوقال ، ويف »ُهِ
 .»ِ إىل جارهْ فليحسنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ يؤمنَمن كان«: ٍ ملسلمٍرواية

  .»ِ إىل جنبهٌ جائعُ وجارهُ بالذي يشبعُ املؤمنَليس«: غ َوقال
َ، فأكثر ماءهً مرقةَإذا طبخت! ٍيا أبا ذر«: غ َوقال  ْا، وتعاهدْ

  .»َكَجريان
ِ من جار متعلق بجارْكم«: غ َوقال َ هذا لـم أغلقْسل! ِّيا رب: ُ يقولِهٍٍ َ ِ 

 .»ُهَلْضَ، ومنعني فُهَعني باب



غ 

 

٥٢ 

   من حقوق الضيف-٨

، ولقاؤه ِ الضيفُإكرام:  عليهاُ الناس التي اتفَقِ األخالقِمن مكارم
بني  و باهللاِِ بني اإليامنَ ربطغ  اهللاَِ رسولُ، ولذلك نجدِ والرتحابِبالبرش
 .ِ الضيفِإكرام

  .»ُهَ ضيفْ فليكرمِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ يؤمنَمن كان«: غ َفقد قال
، فقد ُ به السبلْ وقد تقطعتِهِ سفرَ أثناءٍ عىل قومُ الذي ينزلُأما املسافر

 َ، فقد قالٍ أيامِ حتى ثالثةَُه عليهم ضيافتَ عىل من نزلغ  اهللاُِ رسولَأوجب
  .»ٌ، فام كان بعد ذلك فصدقةٍأيام ُ ثالثةُالضيافة«: غ

ِ أال يثقل عىل صاحبِوينبغي عىل الضيف ِ ، حتى ال ِ باإلطالةِ البيتُ
َحيرج ْال حيل له أن«: غ َ عليه، فقد قال ويضيَقِ البيتَ صاحبُ َ يثوي عندُّ  ُهَ

َحتى حيرجه ِ ُ«. 
* * * 



 

 

٥٣ 

   من حقوق اليتيم-٩

 له، ِ العونِ يدِّ إليه ومدِ واإلحسانِِه برعايتَ وأمرِ باليتيمُاحتفى اإلسالم
 .]٩:الضحى[ ﴾i h g f﴿: قال تعاىل

 ِ بالسبابةَوأشار» ِ كهاتنيِ يف اجلنةِ اليتيمُأنا وكافل«: غ ُّ النبيَوقال
  .والوسطى
: غ َ فقالِ الكبائرِ من أكربُهَ وجعلِ اليتيمِ مالِ من أكلغ ُّ النبيَرَّوحذ

َوما هن يا رسول: ، قالوا»ِ املوبقاتَاجتنبوا السبع« ،  باهللاُِالرشك«: َ؟ قال اهللاَِّ
، ِاليتيم ِ مالُ الربا، وأكلُ، وأكلِّ إال باحلق اهللاَُ التي حرمِ النفسُ، وقتلُوالسحر

َوالتويل يوم   .»ِ املؤمناتِ الغافالتِ املحصناتُ، وقذفِ الزحفّ
ِمن ضم يتيام بني مسلمني يف طعام«: غوقال  ً  َ حتى يستغنيِِه ورشابِهَّ
  .»ُ له اجلنةْعنه وجبت

َ رجل يشكو قسوةغَّوأتى النبي  ْأحتب أن«: ُ لهَ، فقالِِه قلبٌ  َكُ قلبَ يلنيُّ
 ُ، يلنيَكِمن طعام ُهْ، وأطعمُهَ رأسْ، وامسحَ اليتيمِ؟ ارحمَكَ حاجتَوتدرك

ِقلبك، وتدر  .»َكَ حاجتُكُ
* * * 



غ 

 

٥٤ 

  مساكين من حقوق الضعفاء والفقراء وال-١٠

 من ُ، فكان يقبلَ هلم وال عشريةَ الذين ال مالِ بالضعفاءغ ُّ النبيَّاهتم
َّ عنهم الرض ُجهم، ويرفعِهم، ويسعى يف حوائِ عن مسيئُهم ويتجاوزِحمسن

 ِ أبا سفيان ـ من عظامءَّ أنٍ عمروِ بنِهم، فعن عائذُبِغضُ تٍواألذى ولو بكلمة
َ ـ مر عىل سلامنٍقريش  ـ وكانوا من ِّ احلبيشٍ وباللِّ الروميٍوصهيب، ِّ الفاريسَّ
ِّ من عنق عدو اهللاِ سيوُفْ ما أخذتواهللاِ:  ـ فقالواِ والفقراءِالعبيد   اهللاِِ
ٍ قريش ِأتقولون هذا لشيخ: ت  الصديَقٍفقال هلم أبو بكر. هاَمأخذ
ا يا أب«: غ  اهللاُِ له رسولَ بام قالوا، فقالُهَ فأخربغَّهم؟ فأتى النبى ِوسيد
َلعلك أغضبت! ٍبكر فأتاهم أبو » ّ ربكَهم لقد أغضبتَ أغضبتَ كنتْهم، لئنّ

 .!! لك يا أخي اهللاُُال، يغفر: ُأغضبتكم؟ قالوا! يا إخوتاه: ٍبكر فقال
  عىل اهللاَِ، لو أقسمِ باألبوابٍ مدفوعَ أغربَ أشعثَّرب«: غ َوقال

 .»ُهَّألبر
ُ يعلمغُّ النبي َوكان ِّ  َ واملناصبَ االجتامعيةَ والوجاهةَ املالَّ أنُهَ أصحابُ
ُّ فضال ال يستحقِضفي عىل اإلنسانُ ال تَاملرموقة  ِ واجلاهِ املالَ وقلةَ الفقرْه، وأنً
ُّ رشفا يستحقَ اإلنسانُال يسلب ٌه، فقد مر رجلً  ومعه غ  اهللاِِ عىل رسولَّ
 ِمن أرشاف ٌهذا رجل: فقالوا»  يف هذا؟َما تقولون«:  هلمَ، فقالُهُأصحاب
ْ حري إن، هذا واهللاِِالناس َ أن ينكحَ خطبٌّ ْ أن يشفع، وإنْعَفَ، وإن شُ َّ  أن َ قالُ
َيستمع َُ ٌ، ثم مر رجلغُّ النبي َفسكت. ْ ما «: َ، فقالَ املسلمنيِ من فقراءَّ
َهذا حري إن خ: قالوا»  يف هذا؟َتقولون َ أال ينكحَبَطٌّ ُ َ أال يشفعَعَفَ، وإن شَّ َُّ َ ّ ،



 

 

٥٥ 
َ أال يسمعَل قاْوإن  ِ من ملءٌهذا خري«: ِ عن الفقريغ  اهللاُِ رسولَفقال. ُ

  .» هذاَ مثلِاألرض
ٍ؟ كل ضعيفِ اجلنةِكم بأهلُأال أخرب«: غ ُّ النبيَوقال ، لو ٍفِّ متضعُّ

ٍ عتلُّ؟ كلِ النارِكم بأهلُأال أخرب. ُهَّ ألبر عىل اهللاَِأقسم ُ ُ ٍجواظ 
  .»ٍمستكرب

ُّ تقم ْ كانتَ سوداءً امرأةَّ أنِ الضعفاءِ بشأنغ ِّ النبيِومن اهتامم ُ
أفال «: غ َفقال. ْماتت:  عنها، فقالواَ، فسألغ  اهللاُِ، ففقدها رسولَاملسجد

» هاِدلوين عىل قرب«: غ ُّفقال النبي. هاَروا أمرَّ، فكأهنم صغ»كنتم آذنتموين
َّفدلوه فصىل  . عليهاّ

 ِ واهتاممِِه بأمهيت والضعيُفُ واملسكنيُيه الفقري فُ الذي يشعرَ املجتمعَّإن
 الذي ِ واإلنسانيةِ والرمحةِ التكافلٌ به هلو جمتمعِ والقواننيِ والقادةَاملسؤولني

 .ِِه ويسعدوا بظاللُ به اجلميعْينعم
ِ شيئا من أمورّمن واله اهللاُ«: غ َولذلك قال  دون َ، فاحتجبَ املسلمنيً

ِهم وخلتهم وفقرِحاجت َّ ِ وخلتِِه دون حاجت اهللاَُم، احتجبهَ َّ  َ يومِهِ وفقرِهَ
  .»ِالقيامة

َما من إمام ي«: ورواه الرتمذي بلفظ ِ واخللةِ ذوي احلاجةَ دونُ بابهُغلقٍ َّ َ 
ِ خلتهَ دونِ السامءَ أبواب اهللاَُ إال أغلقِواملسكنة ّ  .»ِ ومسكنتهِ وحاجتهَ

                                                
 . الغليظ اجلايف:العتل) *(
 . الفاجر:اجلواظ )**(



غ 

 

٥٦ 
 ِ واملظلومِ دون املسكنيُ بابهَ، ثم أغلقِ الناسَيل أمرَمن و«: غ َوقال

 ما َ أفقرِ وفقرهِ حاجتهَ دونِ رمحتهَ وتعاىل أبوابَ تبارك اهللاَُ، أغلقِوذوي احلاجة
 .» إليهاُيكون

ِ  لنرصة تقَفْها أنِّ كلِ باألمةُ هييبغ  اهللاُِ رسولَ كانِويف اجلملة
ِ أيا كان مستواه ومكانتهِاملظلوم  ِ كرامةِ وقضيةِة بني هذه القضيَ ربطُ؛ حيث 
ه َّها حقِها من شديدِ لضعيفُ ال يؤخذً أمة اهللاُُ يقدسَكيف«: ها، فقالِ نفسِاألمة

 .»ٍوهو غري متعتع
* * * 



 

 

٥٧ 

   من حقوق الرقيق-١١

ُّبعث النبي ِ ُ يتشكلٍ يف جمتمعغ ُ  ُ أيةِ للعبيدْ، ومل يكنِ والعبيدِ من السادةَّ
 َّ، وحثِ هؤالءِ من شأنغ ُّ النبيَ، فرفعٍ أو سياسيةٍ أو اجتامعيةٍ ماليةٍحقوق

َورتبوجعل حترير العبيد كفارة للعديد من اخلطايا، هم، ِعىل حترير  عىل َّ
ِّذلك الثواب اجلزيل، فمن وصايا النبي َ  :ِ بالرقيقغ َ

  .»كمُ أيامنْ فيام ملكتاتقوا اهللاَ«: غه ُقول
َأرقاء«: غ ُهُوقول َكم، أرقاءّ أكلون، وألبسوهم مما كم، فأطعموهم مما تّ

 وال ، فبيعوا عباد اهللاُِ تغفروهْ ال تريدون أنٍ جاؤوا بذنبْتلبسون، وإن
 .»بوهمِّتعذ

حتت أيديكم، فمن  ًنيةُ قجعلهم اهللاُ، كمُكم خولُإخوان«: غ َوقال
  ماُهْفِّ، وال يكلِهِ من لباسُهْ، وليلبسِ من طعامهُهْمِعْ، فليطِهِ يدَكان أخوه حتت

ْ فليعنُُهفه ما يغلبِّ كلْ، فإنُهُيغلب   .»ُهُ
َمن رض«: غ َوقال َ ظاملا، أقيدُهَ مملوكَبَ ُ   .»ِ القيامةَ منه يومً
ُ، فكفارتهُ أو رضبهُ مملوكهَمن لطم«: غ َوقال   .»ُهَ أن يعتقّ

ُّوحث النبي  ٍام امرئ مسلمُّأي«: َ، فقالِ العبيدِ عىل عتقغَّ ً امرأ َ أعتقٍ
ِام فهو فكاكه من النارمسل ُ َ ِ ٍ، جيزى بكل عظم منه عظام منه، وأيام امرأة مسلمةً ٍ ً ٍ ِّ َ ُ 

ً امرأة مسلمةِأعتقت ِ فهي فكاكها من النارً ً، جتزى بكل عظم منها عظام منها، ُ ٍ ِّ َ ُ
                                                

 . خدمكم:خولكم) *(
 .مملوكني :قنية )**(



غ 

 

٥٨ 
ٍوأيام امرئ مسلم ِ فهام فكاكه من النارِ مسلمتنيِ امرأتنيَ أعتقٍ ِّ، جيزى بكلُ ُ 

  .»منهً منهام عظام ِعظمني
َأعطيت :  لهَله فقال ٌرمانْهَ وجاءه قب ٍ بن عمرو اهللاِِوعن عبد

َالرقيَق قوهتم؟ قال كفى «: غ  اهللاُِ رسولَهم، قالِ فأعطفانطلْق: ال، قال: َُ
ْإثام أن   .»مَ قوهتَ عمن متلكَ حتبسً

ُ يعذب اهللاََّإن«: غ َوقال َ الذين يعذبونّ  .» يف الدنياَ الناسّ
* **  

                                                
 . القائم بأمور الرجل ـ مدير األعامل ـ:القهرمان) *(



 

 

٥٩ 

   من حقوق المسنين-١٢

قد بلغوا من العمر ما يشعرون معه بالوحدة وتتواىل عليهم فيه  ِّ السنُكبار
، ِ واحلكمةِ والتجاربِ اخلربةُأهلًأيضا هم آثاره من ضعف ومرض وغريمها، و

 من ُهم ويستفيدُهم وحيرتمُرِّ، وإنام يقدِ هؤالءَ أال هيملِوينبغي عىل املجتمع
َ، وبنيِّ السنِ بكبارغ ُّولقد احتفى النبي. مِهبم وخرباهتِجتار هم َهم وسابقتَلْ فضَّ

ِ شيبة يف اإلسالمَمن شاب«: ُ يقولغ فهو ِهم عىل اجلميعِّ حقَوعظيم  له ْ كانتً
َنورا يوم   .»ِ القيامةً

  اهللاِِ من إجاللَّإن«: غ، فقال ِّ السنِ أصحابِ عىل إكرامغ َّوحث
  .»ِاملسلم ِ ذي الشيبةَتعاىل إكرام
ُ يؤثرغ َوكان  ِ العجيبِ إىل هذا احلديثْ، وانظرِ بالرشابَ األشياخُ

ٍ عىل حد سواءِ واألطفالِ لألشياخغ ِّ النبيُالذي يتجىل فيه احرتام  ْ، فعنٍّ
ٍ أيت برشابغ  اهللاَِ رسولَّ أنت ِّ الساعديٍ بن سعدِسهل  منه، َ، فرشبُ

 َ أعطيْ يل أنُأتأذن«: ِ فقال للغالم،ٌ أشياخِهِ، وعن يسارٌوعن يمينه غالم
َّ أحدا، فتلهَ منكِ بنصيبُ، ال أوثرال واهللاِ: ُ الغالمَ، فقال»؟ِهؤالء ً  ُرسول
  .ِهِ يف يدغ اهللاِ

ً غالما، ُ، يستأذنَ واملرسلنيِ األنبياءُ خاتمغ  اهللاُِرسول! ويا للعجب
هم والغالمً احرتاما هلم ولِهِ الذين عىل يسارِليبدأ باألشياخ ُ يرفض ألنه ُسنِّ

، غ ِّ شفتي النبيَ شفتاه موضعَّ فتمسغ  اهللاِِ بعد رسولَ يرشبْ أنُيريد
                                                

 . فوضعه:فتله) *(



غ 

 

٦٠ 
َ بذلك أحدا، وإنام استأذنَ يؤثرْفأبى أن ْ السنَّة هي أنَّ ألنغ ُّ النبيُهً  َ يبدأُّ
 .ِهِ ونحوِ يف الرشابِ بمن عىل يمينهُاإلنسان

* * * 



 

 

٦١ 

  الخاصة من حقوق ذوي االحتياجات -١٣

، كان قدرهم أن يصابوا ببعض البالء يف أعضائهم ِ من الناسٌهناك طائفة
هبم، وال ينتبهون ًفانعكس عليهم ذلك حياتيا، وربام أن بعض الناس ال هيتم 

 .مِهم ومشكالهتِهم ومشاعرِألحاسيس
 .ِهه ورعايتِ، وإنام حباهم بعطفِ اخلاصةِ ذوي االحتياجاتغ ُّ النبيَمل ينس

  اهللاَِيا رسول: ْ وقالتغ َّ النبيْ، أوقفتٌ يف عقلها يشءَ كانٌأةفهذه امر
 ِ الطريقِّخذي يف أي!  فالنَّيا أم«:  هلاغ  اهللاُِ، فقال رسولً يل إليك حاجةَّإن

َشئت، قومي فيه حتى أقوم  يناجيها، حتى غ  اهللاُِ، فخال معها رسول» معكِ
  .هاَقىض حاجت
ِ يوما ألصحابَقالهم يف بيوهتم، فُ يزورغ َوكان انطلقوا بنا إىل بني «: ِهً

  .» ـِ البرص مكفوُفٌ ـ رجلَ البصريُ نزورٍواقف
ًى األعمى بصريا تفاؤالَّوانظر كيف سم ً. 

َوبرش ٍ املبتلني ببشاراتِ هؤالءغ ُّ النبيَّ ْ   اهللاََّإن«: غ ُهُ منها قولٍ عظيمةَ
، َ فصرب عينيه ـِ نورِي بذهابـ أُإذا ابتليت عبدي بحبيبتيه : َ قالَّ وجلَّعز

َعوضته منهام اجلنة ُ«.  
 َكُوبرص«: غ َ فقالِ البرصِ األعمى وضعيفِ عىل هدايةغ َّوحث

  .»ٌ صدقةِ البرصِ الرديءِللرجل
ٌ هبا ملم ـ نوعٌ امرأةِوجاءت ٌ : ْ فقالتغ  اهللاِِ ـ إىل رسولِ من اجلنونَ



غ 

 

٦٢ 
ُ شئت دعوت اهللاَْإن«: َفقال.  يل اهللاَُادع!  اهللاَِرسول يا  ِ شئتْ، وإنِ فشفاكِ

َّ وال حساب عيلُبل أصرب: ْ، قالت»ِ عليكَ والحسابِصربت َ.  
بىل، : ٌ عطاءَ؟ قالِ اجلنةِ من أهلً امرأةَأال أريك: ٍ عباس لعطاءُ ابنَوقال

ُإين أرصع: ْ فقالتغَّ، أتت النبي ُ السوداءُتلك املرأة: ٍ عباسُ ابنَقال ، وإين ُ
ُإن شئت صربت ولك اجلنة«:  يل، قال اهللاَُ، فادعُفَّأتكش ِ ُ، وإن شئت دعوت ِ ِ

َاهللا أن يعافي  ال ْ يل أن اهللاَُ، فادعإين أتكشُف: ْ، فقالتُأصرب: ْ، فقالتِكُ
 .، فدعا هلاَّأتكشَف

* * * 



 

 

٦٣ 

   من حقوق الطريق-١٤

ام  هبم كِ والتحرشِ الناسِ من إيذاءُ متنعٌ آدابِ يف اإلسالمِللطريق
 .ِ من البالدٍ يف كثريُحيدث

، ٌّما لنا بد: قالوا» ِ عىل الطرقاتَإياكم واجللوس«: َ قالغ ِّفعن النبي
 َ، فأعطوا الطريقَ أبيتم إال املجالسْفإن«: َ فيها، قالُنا نتحدثُهي جمالس

َوما حقها يا رسول: ، قالوا»َّحقها ِغض البرص«: ؟ قال اهللاُِّ ُّ، وكف األذى، ُّ
  .»ِ عن املنكرُّ، والنهيِ باملعروفُ، واألمرِالمُّورد الس

 َ، فقد قالِّ الظلِ وأماكنِ الناسِ يف طرقِ احلاجةِ قضاءُومن ذلك حتريم
 .»همِّ، أو يف ظلِ الناسِالذي يتخىل يف طريق: اتقوا اللعانني«: غ

ٌمر رجل«: غ َ، فقد قالِ األذى عن الطريقُومن ذلك إماطة  ِ بغصنَّ
َ ألنحني هذا عن املسلمنيواهللاِ: َ، فقالٍ طريقِ ظهر عىلٍشجرة َّ َ ِّ َ  ال يؤذهيم، ُ
ِفأدخ  .»َ اجلنةَلُ

ُ رجال يتقلبُلقد رأيت«: غوقال   ِعها من ظهرَطَ قٍ يف شجرةِ يف اجلنةً
 .»َ كانت تؤذي الناسِالطريق

* * * 
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٦٤ 

   من حقوق الحيوان-١٥

 ِِه وسقايتِهِ إليه وإطعامِ باإلحسانَر وأمِ باحليوانِ الرفقَ لواءغ ُّ النبيَرفع
ٌبينام رجل يميش «: غُّ النبي َ، فقد قالِ من العملطيُقُ ما ال يِهِ تكليفِوعدم
ُ اشتد عليه العطشٍبطريق َ، فوجد بئرا، فنزلَّ  ٌ فإذا كلبَ، ثم خرجَ فيها، فرشبً
 ِ العطشَ هذا الكلب منَلقد بلغ: ُ الرجلَ، فقالِ الثرى من العطشُ، يأكلُيلهث

َمثل الذي كان بلغ َ، فمأل خفه ماء، ثم أمسكَ البئرَ منِي، فنزلُ ً َّ َ حتى رقي، ِ بفيهُهُ
 لنا يف هذه َّ وإن اهللاَِيا رسول: قالوا. »َ الكلب، فشكر اهللاُ له، فغفر لهَفسقى
ٌ كبد رطبة أجرِّيف كل«: ً ألجرا؟ فقالِالبهائم ٍ ٍ«.  

 َ جزاءغ ُّ النبيَرَكَ سقاه، فقد ذٍ له يف كلب اهللاَُرَفَ غَ هذا الرجلَّوكام أن
ِعذبت«: غ َ فقالَ احليوانُمن يعذب ّ َ امرأة يف هرة سجنُ َّ ها حتى ماتت، ْتِ
 ُها تأكلْها، وال هي تركتْها إذ حبستْها وسقتْ، ال هي أطعمتَ فيها النارْفدخلت

ِمن خشاش األرض ِ«.  
 إليه عند ِ باإلحسانغ ُّ النبيَ أمرُهُ أكلُّ الذي حيلِ احليوانِوعند ذبح

ِّ اإلحسان عىل كلَ كتب اهللاََّإن«: غ َ، فقالِالذبح ، فإذا قتلتم فأحسنوا ٍ يشءَ
َالقتلة ُ، وليحد أحدَ، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبحةِ ّ ِ َكم شفرتُ ْ، ولريحُهَ ُ 
  .»ُهَذبيحت

َ رجال أضجعَّ أنب ٍ عباسِوعن ابن َ شاة وهو حيد شفرتً ُّ ـ َامَ ـ أمُهً ها 
ٍأتريد أن متيتها موتات«: غ ُّ النبيَفقال َِ َ؟ هال أحددت شفرتُُ َ  أن َ قبلَكَّ

  .»هاَتضجع



 

 

٦٥ 
ِ من مثل باحليوان اهللاَُلعن«: غ َوقال َّ«.  
 .»ِ القيامةَ يوم اهللاُُمحهَ، رٍ ولو ذبيحة عصفورَمِحَ رْمن«: غ َوقال

* * * 



غ 

 

٦٦ 

 
                                                                    

 .)٢٢٣٩١(رواه أمحد   -١
 ).٤٤٥٢(، وأبو داود )٣٨٩١(رواه الرتمذي   -٢
 ).١٥٥٠(رواه مسلم   -٣
 ).٤٨٦٧(رواه مسلم   -٤
 ).٣٠٥(، ومسلم )٢٥٤٨(رواه البخاري   -٥
 ).٤٦٥١(رواه مسلم   -٦
 ).٢١٣٧(رواه مسلم   -٧
 ).٢٦٧١(، ومسلم )٤٧٨٧(رواه البخاري   -٨
 ).١٩٦٧(، وابن ماجه )٣٨٣٠(رواه الرتمذي   -٩
 ).٢٦٧٢(رواه مسلم   -١٠
 ).٢٧٤٣(رواه احلاكم   -١١
 ).٤٤٦٩(، ومسلم )٥٦١٤(رواه البخاري   -١٢
 ).٢٥٠٧٥(، وأمحد )٢٢١٤(رواه أبو داود   -١٣
 ).٩٢٨٩(، وأمحد )٣٦٦٨(رواه ابن ماجه   -١٤
 ).١٧٤٣(رواه الطرباين   -١٥
 ).١٦٧٤(رواه مسلم   -١٦
 ).١٦٦١(رواه مسلم   -١٧
 ).٣٠٧٦(، ومسلم )٥٤(رواه البخاري   -١٨
 ).١٦٥٥٠(رواه أمحد   -١٩
 ).١٦٥٢٩(رواه أمحد   -٢٠
 ).١٢٢(، ومسلم )٤٩٦(رواه البخاري   -٢١



 

 

٦٧ 
                                                                                                                                                                            

 ).٤٦٢٣(، ومسلم )٢٧٨٢(رواه البخاري   -٢٢
 ).٢٧٧٢(اجه ، وابن م)٤٠٩٣(، والنسائي )٢١٦٦(، وأبو داود )٦٢٠٢(رواه أمحد   -٢٣
 ).١٦٧١(، ومسلم )٢٤٢٧(رواه البخاري   -٢٤
 ).٦١٨٢(رواه البخاري   -٢٥
 ).٨١٦(رواه أمحد   -٢٦
 ).٥٦٧٣(رواه البخاري   -٢٧
 ).١٦١٧(، والدارمي )١٤٧٨١(رواه أمحد   -٢٨
 ).١٦٦٩٦(رواه أمحد   -٢٩
 ).٦٤٤٥(، وأمحد )١٨٤٣(رواه الرتمذي   -٣٠
 ).٦٤٦٧(، وأمحد )٤١٨(رواه أبو داود   -٣١
 ).١٦١١٨(د ، وأمح)١٨٧٥(رواه الرتمذي   -٣٢
 ).٣٧٦٧(، ومسلم )٤٩٥٧(رواه البخاري   -٣٣
 ).٤٧٦٣(، ومسلم )١٣٢٩(رواه البخاري   -٣٤
 ).٤٤٨١(، وأبو داود )١٨٣٦(رواه الرتمذي   -٣٥
 ).٤٧٦٥(رواه مسلم   -٣٦
 ).١٨٣٩(رواه الرتمذي   -٣٧
 .)٣٨٠٧(رواه الرتمذي   -٣٨
 ).٣٠٧٦(، ومسلم )١٢١٣(رواه البخاري   -٣٩
 ).٤٢٨١(، ومسلم )٥٥٣٩(رواه البخاري   -٤٠
 ).٤٢٨٠(سلم رواه م  -٤١
 ).١٥٣١(، ومسلم )٥٢٢٣(رواه البخاري   -٤٢
 ).٤٥٩(رواه ابن حبان   -٤٣



غ 
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 ).٨٤٤(، ومسلم )٤٨٦(رواه البخاري   -٤٤
 ).٢٢٤٠١(، وأمحد )١٤٩١(رواه الرتمذي   -٤٥
 ).٣٧٨٦(، ومسلم )٢٢٧١(رواه البخاري   -٤٦
 ).٤٢٦٩(، ومسلم )٥٥٧٨(رواه البخاري   -٤٧
 ).٥٦١٠(رواه البخاري   -٤٨
 ).٣١٣٠(رواه مسلم   -٤٩
 ).٣١٣٥(رواه مسلم   -٥٠
 ).٣١٤١(رواه مسلم   -٥١
 ).١٨٧٢(، والرتمذي )٤٤٩٦(رواه أبو داود   -٥٢
 ).٤٧٥٧(، ومسلم )٥٥٥٥(رواه البخاري   -٥٣
 ).٦٢٧٨(، وأمحد )١٨٦٧(رواه الرتمذي   -٥٤
 ).٢٢٧٣٤(رواه أمحد   -٥٥
 ).٦٨(، ومسلم )٥٥٥٩(رواه البخاري   -٥٦
 ).٦٩(رواه مسلم   -٥٧
 ).١٦٧(رواه احلاكم   -٥٨
 ).٤٧٥٨(رواه مسلم   -٥٩
 ).٦٢(األدب املفرد رواه البخاري يف   -٦٠
 ).٣٢٥٥(، ومسلم )٥٥٦٠(رواه البخاري   -٦١
 ).٣٢٥٦(، ومسلم )٥٩٩٥(رواه البخاري   -٦٢
 ).١٨٩١(، والرتمذي )٥٦٧٠(رواه البخاري   -٦٣
 ).١٨٤١(، والرتمذي )٤٨٩٢(رواه البخاري   -٦٤
 ).١٢٩(، ومسلم )٢٥٦٠(رواه البخاري   -٦٥
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 ).١٨٢٥٢(رواه أمحد   -٦٦
 ).١٠١٧٤(رواه الطرباين   -٦٧
 ).٤٥٥٩(رواه مسلم   -٦٨
 ).٤٧٥٤(رواه مسلم   -٦٩
 ).٤١١٠(، وابن ماجه )٤٧٠١(رواه البخاري   -٧٠
 ).٥٠٩٣(، ومسلم )٤٥٣٧(رواه البخاري   -٧١
 ).١٥٢٢(، وابن ماجه )١٥٨٨(رواه مسلم   -٧٢
 ).٢٥٥٩(رواه أبو داود   -٧٣
 ).١٢٥٣(رواه الرتمذي   -٧٤
 ).١٥٠٩٧(رواه أمحد   -٧٥
 )٢٤١٧(رواه ابن ماجه   -٧٦
 ).٥٥٢(، وأمحد )٤٤٨٩(رواه أبو داود   -٧٧
 ).١٥٨١٣(د رواه أمح  -٧٨
 ).١٨٦٨(، والرتمذي )٢٣٥٩(رواه البخاري   -٧٩
 ).١٣٤(صحيح األدب املفرد   -٨٠
 ).٤٥٠٠(، وأبو داود )٣١٣٠(رواه مسلم   -٨١
 ).٣٤٥٣(، وأبو داود )١٤٦٧(رواه الرتمذي   -٨٢
 ).١٦٦٢(رواه مسلم   -٨٣
 ).٢٦٤٨(، وأبو داود )٤٧٣٤(رواه مسلم   -٨٤
 ).٣٠٩١(، والنسائي )١٥٥٨(رواه الرتمذي   -٨٥
 ).٤٢٠٣(رواه أبو داود   -٨٦
 ).٣٧٨٦(، ومسلم )٢٢٧١(رواه البخاري   -٨٧
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 ).١٣٥٣٥(رواه أمحد   -٨٨
 ).١٥٣٣(رواه الطرباين   -٨٩
 ).١٢٠١٢(، وأمحد )٥٢٢١(رواه البخاري   -٩٠
 ).١٨٧٩(رواه الرتمذي   -٩١
 ).٩٣١٢(رواه أمحد   -٩٢
 ).٤٦٧٣(، ومسلم )٥٢٢٠(رواه البخاري   -٩٣
 ).٣٩٦٠(، ومسلم )٢٢٨٥(رواه البخاري   -٩٤
 ).٢٣(، وأبو داود )٣٩٧(رواه مسلم   -٩٥
 ).٤٧٤٤(رواه مسلم   -٩٦
 ).٤٧٤٥(رواه مسلم   -٩٧
 ).٤١٦٢(، ومسلم )٢١٩٠(رواه البخاري   -٩٨
 ).٤١٦٠(، ومسلم )٢١٩٢(رواه البخاري   -٩٩
 ).١٣٢٩(، والرتمذي )٣٦١٥(رواه مسلم   -١٠٠
 ).٧٥٦٣(رواه احلاكم   -١٠١
 ).٥٠٩١(ً، والبخاري معلقا )٤٣٦٦(رواه النسائي   -١٠٢
 ).٣٨١(رواه البخاري يف األدب املفرد   -١٠٣


