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٧٣ 
  مدخل

 التي ِ واملثلِ من القيمغ ٍ حممد اهللاِِ رسولِ يف رؤيةِ اإلنسانُ قيمةُتنبع
ً فتغدو سلوكا وواقعا ِِه من داخلُ التي تنبعِ هبا، ومن الفضائلُيتمسك ً

َملموسا، وهلذا جاء  ْكم ولكنِكم وال أموالِ إىل صورُ ال ينظر اهللاََّإن«: ُهُ خطابً
 .»كمِكم وأعاملِ إىل قلوبُينظر

، هو ٍ واحدٍ أهنا ترمي إىل غرضُ يدركغ ِ الرسولَ أقوالُومن يتأمل
 َ ألمتمُإنام بعثت«: ُ الكريمُُه هذا حديثُ، يؤكدِّا اإلنساينِ، وكامهلِ النفسُطهارة
 .»ِ األخالقَصالح

 ِ واألخالقِ فهو إىل القيمِعلوم إىل الٍ يف حاجةَ كانْ وإنُواإلنسان
ى يف َعزُ إنام يٍ وقهرٍ من ظلمِ املجتمعاتُ ما يصيبَّ، ذلك أنُ أحوجِوالفضائل
 .ِ يف العلمٍ ال إىل نقصِ يف األخالقٍ إىل نقصِاحلقيقة

 غ ٍ حممد اهللاِِ رسولِ دعوةُ هي عنوانُ احلسنةُ األخالقِ كانتَّومن ثم
 حتى مع ِ، ودعا إىل الرمحةٍ أحدِّ مع كلِ والعدلِ معانيهِّ بكلِفدعا إىل العدل

، ِ، واألمنِ، والوفاءِ، والتواضعِ، والشجاعةِ، واألمانةِ، واحللمِاحليوان
ً فكرا ِ والوسطيةِ التوازنِ إىل قضيةُ اخللقيةُُه رؤيتْ، كام امتدتِ احلديثِوحسن
 .ًوسلوكا

ِدعا أيضا إىل حسن  ُهُ، وكانت دعوتِ املسئوليةِّ، وحتملِ الوقتِ إدارةً
 ِ مسئوليةِ، وتويل اإلنسانِ الطيبِ احلاللِ والكسبِ والعملِّ للجدِالدءوبة
 ).الضمري (ِ نفسهِرقابة
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 ِهِ بمظهرَ ويعتنيِهِ عىل نفسَ حيافظْأنِ نحو الفرد بُكام كان توجهه
 إىل ذلك َى وجدَّ والتداوي أنِ من خالل النظافةِِه صحتِ عىل سالمةَوحيرص
 .ًسبيال

، ِ البرشيةِ النفسِ عىل احرتامٍّ مبنيٍ جمتمعِ إىل إقامةغ  اهللاُِدعا رسول
 ُ متعديةٌ تطوعيةٌ ذلك أعاملُ، يعززُّ والودُّ احلبُهُ، يسودِ األخالقِوحسن
 .ِالنفع

، مع َ وقعْ إنِ الظلمِ دفعِ الشورى، ورشعيةَ مثلً عمليةَكام أرسى مبادئ
ِ آدابا للحربَذلك وضع  .َ إليها اآلنَ البرشَ أحوج ماِ والقتالً

 من ِّ، هيدهيا لكلِعابةُّ الدِ، وروحِ، والتفاؤلِ السعادةَ نحوٌكانت له رؤية
 .ُهَ فؤادُ احلزنُ، ويفتتُهَ قلب القلُقُيمأل

هم ليعيشوا هذه ِم وأجناسِ أدياهنِ عىل اختالفَ اليومَ البرشيةَفام أحوج
 .ِ هلذا املدخلٍ نحو تفصيلنطلُق نَ ليسعدوا، واآلنِ الواقعِ يف عاملَاحلقوق

* * * 
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   كيف تكسب الناس؟-١

ْ التي ال ختِ الرقيقةِ الكلمةَ صاحبَم حيبونِ بفطرهتَ الناسَّإن  ً حياءُشِدَ
َ شعورا، وكذلك حيبونُوال جترح  ِ السديدِّ والرأيِ املرشقةِ البسمةَ صاحبً
 .ِ القلوبِ امتالكِباب بأسغ ٌ حممد اهللاُِ رسولَّ ومن هنا اهتمِ الرشيدِوالنصح

َإنكم لن تسعوا الناس«: غ َفقال َ  ُهم منكم بسطُ يسعْكم، ولكنِ بأموالَ
  .»ِ اخللقِ، وحسنِالوجه

ُ أحبكم إيل أحاسنَّإن«: غ َوقال َّ ًكم أخالقا، املوطئون أكنافا، الذين َّ ِّ َ ُ ً
ِكم إيل املشاؤون بالنميمةَ أبغضَّؤلفون، وإنُ ويَيألفون ّ ، ِ بني األحبةَقونِّ، املفرَّ

  .»َ العيبِ للربآءَامللتمسون
ْ شيئا، ولوِ من املعروفَّال حتقرن«: غ َوقال  ٍ تلقى أخاك بوجهْ أنً

 .»ٍطليق
ِتبسمك يف وجه«: غ َوقال ُ َ، وهنيكِ باملعروفَكُ، وأمرٌ أخيك صدقةُّ ُ 
 َكُماطت، وإٌ لك صدقةِ الضاللِ يف أرضَ الرجلَكُ، وإرشادٌ صدقةِعن املنكر

 ِ يف دلو َِكِوْ من دلَكُ، وإفراغٌ لك صدقةِ عن الطريقَ والعظمَاألذى والشوك
ِوبرصك للرجل«: ، وزاد البزار»ٌأخيك لك صدقة ُ َ  لك ِ البرصِ الرديءَ

 .»ٌصدقة
  .»ٌ صدقةُ الطيبةُوالكلمة«: غوقال 
َ، وأفش السالمَ الطعامِأطعم«: غوقال   ِ بالليلِّ، وصلَ الكالمِ، وأطبِ
ٌوالناس نيام  .»ٍ بسالمَ، تدخل اجلنةُ
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  دلـــــــ الع-٢

ُ مجيعا قيمةُ هبا البرشُ التي يسعدِ اإلنسانيةِمن القيم َ وقد بنيِ العدلً   اهللاَُّ
 ﴾N M L K﴿:  تعاىلَ به كام قالُ ويأمرَ العدلُّ أنه حيبغ ِلنبيه

َ، وحذرِ املخالفِّ حتى مع العدوِ أمر بالعدلبل، ]٩٠:النحل[  َ تكونْ من أنّ
ِ سببا يف ظلمُالعداوة ¢ ﴿:  تعاىلَهم، فقالِ والتعدي عىل حقوقَ اآلخرينً

® ¬ « ª ©̈  § ¦ ¥ ¤ £﴾ 
 .]٨:املائدة[

 َ من كانَإنام أهلك«: ِ مع اجلميعِ العدلَ مبينًا وجوبغ ُّ النبيَوقال
 ُلضعيف تركوه، وإذا رسق فيهم اُ فيهم الرشيفَقبلكم أهنم كانوا إذا رسق

ْ فاطمة بنت حممد رسقتَّ أنْ، لوِهِ، وإين والذي نفيس بيدَّأقاموا عليه احلد ٍَ َ 
َلقطعت يد   .»هاُ
لون يف ِدْ، الذين يعٍ من نورَ عىل منابر اهللاِِ عندَ املقسطنيَّإن«: غ َوقال

ُّهم وأهليهم وما ولِمْكُح   .»واُ
ْ ال يقدس أمة ال يأخذ اهللاََّإن«: غ َوقال ً ّ ِّ حقه من القويَ الضعيفُ َّ ،

  .«ٍوهو غري متعتع
* * * 

                                                
 . أي من غري أن يصيبه مكروه:غري متعتع) *(
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  ةـمـــرحـ ال-٣

 من ٌ عظيمةٌ هلا آثارَ الرمحةَّ، ألنِ الرمحةَ قيمةِ اإلنسانيةِ القيمِ من أمجعَّإن
 ِ وغريِ امللهوفِ وإغاثةِ العونِ يدِّ مع اآلخرين ومدِ والتعاونِ واجلودِالعفو

 أل  اهللاََّ، ألنِ الرمحةُ صفةغ ِّ النبيِاتّذلك ومن هنا كان من أخص صف
 ﴾` d c b a﴿:  سبحانهَ فقالِ البرشيةِأرسله لرمحة

 .]١٠٧:األنبياء[
( * + , - ./ 0 1 2 3 ﴿: غ ِِه تعاىل يف شأنَوقال

? > = < ; : 9 87 6 5 4﴾ 
 .]١٥٩:عمران آل[

ْإين مل أبعث«: غ ُّ النبيَوقال ُ لعانا، إنام بعثتُ   .»ً رمحةً
  .»ٍّ إال من شقيُ الرمحةُنزعُال ت«: غ َوقال
م من ُكْ يرمحِ، ارمحوا من يف األرضُالرامحون يرمحهم الرمحن«: غ َوقال
  .»ِيف السامء

 .»ُ ال يرحمُحمْرَمن ال ي«: غ َوقال
 ِّ للنبيٌ رجلَ، فقد قالَ حتى احليوانٍ يشءَّ كلغ ُُه رمحتْوقد شملت

 إن ُوالشاة«: غ ُّ النبيَها، فقالُ وأنا أرمحَ الشاةُ ألذبحإين!  اهللاَِيا رسول: غ
 .» اهللاَُها رمحكَرمحت

* * *  
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٤-لمـــــــــ الح  

 َ، قالِ االحتاملِ وشدةِ الغيظِ وكظمِ احللمِ يف جمالَ الذروةغ ُّ النبيَبلغ
ٌ وعليه بردغ  اهللاِِ أميش مع رسولُكنت: ت ٍ مالكْ بنُأنس ُ نجراين غليظُ ٌّ 

ً جبذة شديدةِ بردائهُ، فجبذهٌّ أعرايبُ، فأدركهِاحلاشية ً َ  ِ إىل صفحةُ، حتى نظرتْ
ِ الربد من شدةُ هبا حاشيةْ، قد أثرتغ ِّ النبيِعاتق ! ُيا حممد: َ، ثم قالِ جبذتهُ

ِمر يل من مال  َ، ثم أمرَ، وضحكغ  اهللاُِ إليه رسولَفالتفت.  الذي عندك اهللاُِ
  .ٍله بعطاء

ِّ السيئ من هذا األعرايب هذا الترصَفغُّ النبي َلهكذا تقب  اجلايف ومل ِّ
 .ُ وأعطاه ما يريدِهِ يف وجهَمَّ، وإنام تبسُهْيعاتب

ِّ نائام يف ظلغ َوكان َ أعرايب فاخرتطَ هبا، فجاءُهَ سيفَقَّ، قد علٍ شجرةً ٌّ 
: قال! ؟ُمن يمنعك مني يا حممد: َ، وقالغ ِّ النبيِ يف وجهُهَرَهَ، وشالسيَف

  السيَفغ ُّ النبيَ، فأخذِهِ من يد ووقع السيُفُّ األعرايبَفاضطرب. »اهللاُ«
 .ِهِ بجوارُهَوعفا عنه وأجلس

* * *  
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  انةـــــــ األم-٥

، وقد ِ األمانةُ باالتصاف هبا قيمةُ املرءُمدحُ التي يِ اإلنسانيةِمن القيم
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿:  تعاىلَقال

Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼  .]٧٢:األحزاب[ ﴾« 
 .» لهَ ملن ال أمانةَال إيامن«: غ َ قالَ، ولذلكِ من اإليامنُواألمانة

ُّوعد النبي   ُآية«: َ، فقالِ النفاقِ أهلِ من صفاتَ األمانةَ تضييعغَّ
َإذا حدث: ٌ ثالثِاملنافق   .»َ خانَ، وإذا اؤمتنَ، وإذا وعد أخلفَ كذبّ

ِإذا ضيعت«: غ َوقال ّ ها؟ ُ إضاعتكيَف: قالوا» َ الساعةْ فانتظرُ األمانةُ
َإذا وسد«: قال   .»َ الساعةِ، فانتظرِِه أهلِ إىل غريُ األمرّ

 ُ وهي املرأةل خدجية ُْه، وقد تزوجتِ باألمنيِ يف قومهُ يعرُفغ َوكان
 ِ عىل جتارهتا بالشامرشُفُ كان يُ، حيثِ أخالقهِ وكريمِ ألمانتهُ الثريةُالرشيفة

 .ِ النبوةَوذلك قبل
م َ أمواهلُ ـ مع كفرهم به ـ كانوا يضعون عندهٍ قريشَ أهلَّ أنِومن أمانته

ِها هلم، وملا أذَليحفظ ُ كذبه قومْ أنَ بعدِ إىل املدينةِ له باهلجرة اهللاَُنّ  ورموه عن ُهَّ
ِّ قوس واحدة، ترك ابن عمه عليا  ٍ ِ لرد األماناتَ يف مكةتٍ ها، مع ِ إىل أهلِّ

، إال أنه ِِه أصحابَبوه وصادروا أموالَّ هم الذين آذوه وعادوه وكذهاَ أهلَّأن
َّوضا عن ذلك، بل ردِم عَ أمواهلْ مل يأخذغ  ُ خريغ وهو ٌها إليهم ألهنا أمانةً

 .َ األمانةُمن حيفظ
* * *  
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  اعةــــــ الشج-٦

ُكثريا ما يذم الناس ُّ  َ له، ال مبدأَ؛ ال رأىٌنِّإنه متلو: ً شخصا ما فيقولونً
 وقد ِِه وال مع أعدائِِه كذلك ال مع أصدقائغ ُّ النبيِ له، ومل يكنَويةُله، ال ه

 ُهَ كلمتَفروا بذلك بل قالْ فلم يظِِه مبادئِ عن بعضَ يتنازلْ أعداؤه أنَّود
 َ أتركْ عىل أنِ يف يساريَ يف يميني والقمرَ لو وضعوا الشمسواهللاِ«: َالشهرية

 َ أو أهلك اهللاُُهَ حتى يظهرُهُ ما تركت ـِ اإلسالم إىلَأي الدعوة ـ َهذا األمر
 .»ُدونه

̈ © ª﴿: قال تعاىل  .]٩:القلم[ ﴾§ 
هم ُ، خيارِهم يف اجلاهليةُ، خيارَ معادنَجتدون الناس«: غ ُّ النبيَوقال
ِ، إذا فقهواِيف اإلسالم ً أشدهم له كراهة، ِ يف هذا الشأنِ الناسَوجتدون خيار. َ َّ

ِوجتدون رش الناس   .»ٍ بوجهِ، وهؤالءٍ بوجهِ، الذي يأيت هؤالءِ ذا الوجهنيَّ
َّ زيد أنِ بنِوعن حممد ِّ ناسا قالوا جلدٍ  ُإنا ندخل: ب َ عمرِ بن اهللاِِه عبدً

ُ بخالف ما نتكلمُنا، فنقولِعىل سلطان ُّكنا نعد : هم؟ فقالِ إذا خرجنا من عندِ
ِهذا نفاقا عىل عهد  .غ  اهللاِِ رسولً
إذا رأيتم «: ُ يقولغ  اهللاَِ رسولُسمعت: َ قالٍ عمروِ بناهللاِ ِوعن عبد

ِّ، فقد تودع منهمٌ ظاملَإنك:  لهَ تقولْ أنَ الظاملُأمتي هتاب ُ«.  
* * * 
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  عــــــالتواض -٧
ُحيب الناس  يف ُ، ويبتسمِهم بالرتحابُ الذي يقابلَ املتواضعَ الشخصُّ

 .ُاهقيُ عند لِهم باحلرجُشعرُهم، وال يِوجوه
َ، وبنيِ التواضعِ عىل قيمةغ ُّ النبيَّوقد حث  َ كلام تواضعَ اإلنسانَّ أنَّ

 إال ٌ أحد هللاَِوما تواضع«: غ َ، فقالِ الناسَ وعند عند اهللاُِهُ منزلتْكلام زادت
  .»َّ وجلَّ عز اهللاُُرفعه

ْ أوحى إيل أن اهللاََّإن«: غ َوقال ٍ أحد عىل أحدَ تواضعوا حتى ال يفخرَّ ٌ ،
ٍوال يبغي أحد عىل أحد ٌ«. 
ُ إال ويسلمِ عىل الصبيانُّ أنه ال يمرغ ِّ النبيِوكان من تواضع  عليهم، ّ

 عنهم ِهُّ متيزِ وذلك لعدمِِه من بني أصحابُهُ ال يعرفِ إىل املسجدُ الداخلَوكان
 ِِه عىل أصحابَوخرج.  ذلكِ أو غريِ أو األماكنِ أو الوسائدِ من اللباسٍيف يشء
ً فقاموا له إجالال واحرتاما، فقالٍ يومَذات ، ُ األعاجمُال تقوموا كام تقوم«: ً
  .»ًضاْهم بعُ بعضُمِّيعظ

 ُ، وحيلبُهَ ثوبُ، ويرقعُهَ نعلُفِ، كان خيصِهِ أهلِ يف خدمةغ ِ يف بيتهَوكان
، ويميش يف َ املساكنيُ، وجيالسِ مع اخلادمُ، ويأكلَ البعري، ويعلُفِِه ألهلَالشاة
 من دعاه ولو َ دعوةُ، وجييبِ بالسالمُهَ من لقيُ واليتامى، ويبدأِ األراملِوائجح

 .ٍ يشءِإىل أيرس
ْهون«:  لهَ، فقالٌ رعدةِ من هيبتهُهْ، فأصابتٌ عليه رجلَودخل ، َ عليكّ
 .«َ القديدُ كانت تأكلٍ من قريشٍ امرأةُ، إنام أنا ابنٍ بملكُفإين لست

                                                
 . اللحم املشقق املجفف:القديد) *(



غ 

 

٨٢  

  اءـــــ الـوفـــ-٨

 ِ بالوفاءَ عليها وأمرُ اإلسالمَدَّ، أكِ العظيمةِ اإلنسانيةِ من القيمُلوفاءا
 ِ. الوعودِ واحرتامِبالعهود

[ ^ _ ` e d c b a ﴿: قال تعاىل
f﴾ ]٩١:النحل[. 
  .»همِاملسلمون عىل رشوط«: غ ُّ النبيَوقال
ِإين ال أخيس بالعهد«: غ َوقال َ، وال أحبس الربدُ ُ ُُ«.  

َنقض العهدأي ال أ َ، وال أحتجز الرسل والوفودُ َ  .َ كرهائنُ
كم ِ، أي أوفوا بعهود» عليهم اهللاَُفوا هلم، ونستعني«: غ َوقال
 .للمرشكني
ِأوفوا بحلف اجلاهلية«: غ َوقال ، »ً إال شدةُهْ مل يزدَ اإلسالمَّ، فإنِ
َ شددَ اإلسالمَّوذلك ألن  ِها وااللتفافِ من نقضَرَّ وحذِ بالعهودِ عىل الوفاءّ

 .عليها
* * * 



 

 

٨٣ 

  نــــــــ األم-٩

 ُ تتعطلِ األمنِ، فبدونِ الناسِ يف حياةِ األمنِ قيمةَ حولِ اثنانال خيتلُف
 ُ، وينرشِ والنهبِ والسلبِ القتلُ جرائمُ الفوىض، وتكثرُّ، وتعمِ الناسُمصالح

 .ِ الناسِ يف قلوبَ والرعباملجرمون اخلوَف
َوقد بني ، ِّ النفيسِ، األمنِهِ أنواعِ بكافةِ األمنِ شأنَمَظِ عغُّ النبي َّ

 هبا ُ التي يتمتعِ النعمِ ذلك من أعظمَ، وجعلِّ الغذائيِ، واألمنِّوالصحي
ِ منكم آمنا يف رسبَمن أصبح«: غ َ يف الدنيا، فقالُاإلنسان ِ، معاىف يف جسدِهً ، ِهً

  .»، فكأنام حيزت له الدنياِهِ يومُعنده قوت
َ، ملا افتقدوا األمنِ إىل املدينةَ من مكةِ باهلجرةُهَ أصحابَ أمرغ ُّوالنبي  يف َّ

، ِهِ نفسِ للسببغ، ثم هاجر ِ واالضطهادِضوا للتعذيبَّهم، وتعرِبلد
 .ِ عليه اهللاُُهَ الذي أنزلَ النورُ ويستقبلُهَ دعوتُ يتقبلٍ جديدٍ عن مكانِوللبحث

ُّ التي حيبها، َ مكةغ ٌ حممدُ، يرتكِ واألملِ احلزنِ من مشاهدٍويف مشهد
ها وهو ُ، يرتكَ إىل األربعنيُهُ عمرَ حتى وصلُهَ وشبابَُه فيها طفولتَوالتي عاش

َّ من بلد، وما أحبِكَما أطيب«: ُيقول َّ إيل، ولوال أنِكٍ  أخرجوين منك ما ِكَ قومّ
  .»ِكَ غريُ، وما سكنتِ منكُخرجت

، ومن ُهَ أركانُوضِّ ويقَ األمنُع ما يزعزِّ من كلغ ُّ النبيَرَّوقد حذ
كم َ دماءَّإن«: غ َ فقالِ األعراضِ وانتهاكِ والرسقةِ القتلُذلك جرائم

كم هذا، يف ِكم هذا، يف بلدِ يومِ كحرمةٌكم عليكم حرامَكم وأعراضَوأموال
  .»كم هذاِشهر



غ 

 

٨٤  

 أو ما يسمى ِ بالقوةَ املسلمنيِ عىل احلكامِ عن اخلروجغ ُّوهنى النبي
 ِ األمنِ وفقدانِ الدماءِ وإراقةِ ملا يف ذلك من الفتنِ العسكريةِالنقالباتبا

ً ميتة َ، ماتَ، فامتَ اجلامعةَ، وفارقِ من الطاعةَمن خرج«: غ َفقال
 ِ باألسلوبِ األمورِ والةِ بنصيحةغ ُّ النبيَ، ومع ذلك فقد أمر»ًجاهلية
 َملن يا رسول:  قالوا»ُحة النصيُالدين«: غ َ فقالِ الواضحةِ واحلجةِاحلسن

 .»همِ املسلمني وعامتِ، وألئمةِِه، ولرسولِِه، ولكتابهللاِ«: َ؟ قالاهللاِ
* * * 



 

 

٨٥ 

   الصمت والكالم-١٠

ِّ شيئا، بل إنه خيلَ اإلنسان ال يكلُفٌ يسريٌ يشءُالصمت  من ٍه من كثريُصً
ِ عنه كثريا من املحنُ، ويدفعِ واملشكالتِاملواقف  ُ ذلك ال جييد والباليا، ومعً

َ بنيغ ُّ، والنبيِ من البرشُ إال القالئلِ الصمتَّفن  من َرَّ وحذِ الصمتَ فضيلةَّ
ً خريا أو ْ فليقلِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ يؤمنَ كانْمن«: غ َ، فقالِ اللسانِخطورة
  .»ْتُمْليص

  .» نجاَمن صمت«: غ َوقال
  .»ِهِ ويدِِهلسان من َ املسلمونَِملَ من سُاملسلم«: غ َوقال
 ْكِسْأم«: غ؟ فقال ُما النجاة: غ  اهللاَِ رسولٍ عامرُ بنُ عقبةَوسأل
  .»َِك عىل خطيئتِكْ، وابَ بيتكَكْ، وليسعَكَعليك لسان
، ِ املنكرِ تغيريَ وعدمَ هو اخلنوعِ من هذه األحاديثُ املرادَوليس
،  احلقِِّ بغريِ، والتكلمِباطل يف الِ اخلوضُ عدمُ، بل املرادِ عىل الظلمَوالسكوت

ْ احلق وإنِقل«: َ قالغ ِّ النبيَّألن   .»  مراَ كانَّ
ُسيد«: غ َوقال  ِ إىل إمامَ قامٌ املطلب، ورجلِ عبدُ بنُ محزةِ الشهداءّ

  .»ُلهَ وهناه فقتُرهَ فأمٍجائر
ُ فيحسنُ، أما الصمت باحلقَِّمَّ تكلُهُفهذا وغري  ِ األمورِ عند التباسُ

ِمن حسن«: غ ُّ النبيَ، وقد قالِِه وتركِ الكالمِ وعند استواءِوالفتن  ِ إسالمُ
 .»نيهْعَ ما ال يُهُتركاملرء 



غ 

 

٨٦  

   الوسطية والتوازن-١١

 ﴾: ; > =﴿ ٌ وسطٌ أهنا أمةغ ٍ حممدَ أمة اهللاُوصَف
 يف ِ والوسطيةِ التوازنِ قيمةِ لرتسيخغ  اهللاُِ، فلذلك سعى رسول]١٤٣:البقرة[

 ِ من سامتً بارزةً سمةُ تشكلُ والوسطيةُ واالعتدالُ، فالتوازنِ املسلمِاةحي
 عن غ ُّ ولذلك فقد هنى النبيٍ يشءِّ يف كلِِه وطريقتِِه وعبادتغ ِّ النبيِحياة
  .»ُّ من كان قبلكم الغلوَ، فإنام أهلكَإياكم والغلو«:  فقالِ والتطرفِّالغلو

 فعن ٍ يشءِّ يف كلِ والوسطيةِذا التوازن هَ معاملُهَ أصحابُ يعلمغ َوكان
ِ رهط إىل بيوتُ ثالثةَجاء: َ قالت ٍأنس  عن َ يسألونغ ِّ النبيِ أزواجٍ
ُّ، فلام أخربوا كأهنم تقالوهاِِهعبادت َ، وقد غفرغ ِّوأين نحن من النبي: فقالوا. ُ ُ 

ً أبدا، َيلأما أنا، فإين أصيل الل: همُفقال أحد! ؟َ وما تأخرِ من ذنبهَله ما تقدم
 فال َ النساءُوأنا أعتزل: ُ آخرَ، وقالُ وال أفطرَ الدهرُوأنا أصوم: وقال آخر

 .ً أبداَ النساءُأتزوج
َفأخرب  ا واهللاَِأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أم«:  بام قالوا، فقالغ ُّ النبيُ

 ُ، وأتزوجُ، وأصيل وأرقدُ وأفطرُي أصومَّ، وأتقاكم له، لكنإين ألخشاكم هللاِ
  .» منيَ عن سنتي فليسَبِغَ، فمن رَلنساءا

 َ، فوجدل ٍ جحشُ بنتُ وهي زينبِِه عىل إحدى زوجاتغ َودخل
َحبال ممدودا بني ساريتني فقال  إذا َ لزينبٌهذا حبل:  قالوا»؟ُما هذا احلبل«: ًً

ِال، حلوه، ل«: غ ُّ النبيَفقال.  بهْ تعلقتِ عن الصالةْتَرتَف كم ُ أحدِّيصلّ
  .»ْ فليقعدََرتَ، فإذا فُهَنشاط



 

 

٨٧ 
ٌ الدين أحد إال َّ يشادْ، ولنٌ يرسَ الدينَّإن«: َ فقالِينِّ الدَ حقيقةغ َّوبني َ

 ِ بني أمرينغ  اهللاُِ رسولَِّريُولذلك ما خ. »ّ فسددوا وقاربوا وأبرشواُهَغلب
ْ إثام، فإنْمها ما مل يكنَ أيرسَإال اختار َ إثام كان أبعدَ كانً  .منه ِ الناسً

! ُ يا حنظلةَكيف أنت: َ فقالٍلقيني أبو بكر:  األسيدي قالَ حنظلةْوعن
  اهللاِِ عند رسولُنكون: ُ؟ قلتُما تقول!  اهللاَِسبحان: قال. ُ حنظلةنافَق: ُقلت
ِ يذكرنا بالنارغ ٍا رأي عنيَّ، حتى كأنِ واجلنةّ   اهللاِِ رسولِ، فإذا خرجنا من عندُ
: قال أبو بكر. ًفنسينا كثريا، ِ والضيعاتَ واألوالدَنا األزواجْ عافسغ

  اهللاِِ، حتى دخلنا عىل رسولٍ أنا وأبو بكرُ هذا، فانطلقتَ إنا لنلقى مثلفواهللاِ
 »وما ذاك؟«: غ  اهللاُِ رسولَ، فقال اهللاَِ يا رسولُ حنظلةنافَق: ُ، قلتغ
ِ تذكرنا بالنارَكَ عندُ نكون اهللاَِيا رسول: ُقلت ّ ٍا رأي عنيَّكأن، حتى ِ واجلنةُ ُ ،

ً والضيعات نسينا كثرياَ واألوالدَنا األزواجْ عافسَكِا من عندنَْفإذا خرج ِ. 
، لو تدومون عىل ما تكونون ِهِوالذي نفيس بيد«: غ  اهللاُِ رسولَفقال

ِ عىل فرشُكم املالئكةْ، لصافحتِعندي، ويف الذكر  يا ْكم، ولكنِكم ويف طرقُ
  .راتثالث م» ً وساعةًساعة! ُحنظلة

 َهلك«:  فقالِ يؤدي إىل اهلالكِينِّ يف الدَ التشددَّ أنغ َوأخرب
  .ً قاهلا ثالثا»َاملتنطعون

َ رأى شيخا هيادى بني ابنيه فقالغَّ النبي َّوعن أنس أن ُ  » هذا؟ُما بال«: ً
  .»ُهَ هذا نفسِ من تعذيبٌّ اهللا لغنيَّإن«: غ َ، فقالَ يميشْ أنَرَذَن: قالوا

                                                
 .موالنا اشتغلنا بأهلينا وأ:عافسنا األزواج واألوالد والضيعات) *(
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٨٨  

 َّ وأالِ املسلمِ عىل توازنغ ِّ النبيِ عىل حرصُ تؤكدِ هذه األدلةُّكل
 .ِ والتساهلِ، وال إىل اجلفاءِّ ال إىل الغلوِ عن اجلادةينحرَف

 ِّها الطبيعيِ مليلً ومسايرةِ اإلنسانيةِ مع النفسِ التعاملِويف جانب
3 4 5 6 7 8 ﴿:  فقال سبحانهِ بالطيباتَ التمتعَ أباحِللشهوات

 .]٣٢:األعراف[ ﴾; > =9 : 
 .]٧٧:القصص[ ﴾Å Ä Ã Â Á﴿:  سبحانهَوقال
 ُ يل ديني الذي هو عصمةْ أصلحَّاللهم«: غ ِّ النبيِ من دعاءَوكان

 .» التي فيها معايشَ يل دنيايْأمري، وأصلح
 . بني الدنيا والدينٍ عجيبٍ عن توازنُفِ يكشُفهذا الدعاء

 ل َ، فعن عائشةِهِ وكالمِِه يف حديث اهللاِِّ نبيَ عنوانُكام كانت الوسطية
 .»كم هذاَ رسدُ يرسد اهللاُِ رسولَما كان«: ْأهنا قالت

ً ال أرضا قطع وال ظهرا أبقىَ املنبتَّإن«: غ ُ يقولَوكان ً«. 
َّ عليك حقا، وإنَِك لربَّإن«: ِويف احلديث َّ عليك حقا، وإنَِك لبدن    

ِ عليك حقا؛ فأعطَِكألهل  .»ُهَّ حقٍّ حق ذيَّ كل 
 ِخصُّ من الرغ  اهللاُِّ نبيُهَ ما رشعِ من خاللِ اإلسالمُ وسطيةُكام تتضح

 ْ أنُهَ كام يكرُهُ تؤتى رخصْ أنُّ حيب اهللاََّإن«:  عنهاُى يقولَّ شتٍ يف جماالتِالكثرية
 .»ُهُتؤتى معصيت
َما خري«: ِِه من صفاتُ والسالمُ عليه الصالةَوكان ّ  ِ بني أمرين اهللاُِ رسولُ

 .»ً إثامْمها ما مل يكنَ أيرسَال اختارِإ



 

 

٨٩ 

  تــ الوقــــ-١٢

، ِِهفَ عىل رشُّ مما يدلِ من الوقتٍ بأجزاء اهللاَُ، وقد أقسمُ هو احلياةُالوقت
 .ِ والنهارِ، والليلِ والضحى، والعرصِ بالفجرَفأقسم

ٌ مغبون فيهام كثريِنعمتان«: غ ُّ النبيَوقال  ُلصحةا: ِ من الناسٌ
 .»ُوالفراغ

َ قدما عبد يومُال تزول«: غ َوقال َ حتى يسألِ القيامةٍ عن : ٍ عن أربعُ
، ُ أنفقهَ وفيمُ اكتسبهَ من أينِِه فيه، وعن مالَ ما فعلِهِ، وعن علمُ فيم أفناهِهِعمر

  .» أبالهَ فيمِوعن جسمه
ِ حاثا عىل مبادرةغ َوقال : ِ احلميد والسعيِّ اجلادِ بالعملِ األعامر 

َ مخسا قبلْاغتنم« َ مخس، حياتً  َكَك، وفراغِمَقَك قبل سَ، وصحتَِك موتَك قبلٍ
 .»َ فقركَ قبلَ، وغناكَ هرمكَ، وشبابك قبلَِك شغلَقبل

* * * 
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٩٠  

   تحمل المسؤولية-١٣

 ِعهم وحدودِ مواقِ بحسبِ عىل الناسَ املسؤوليةغ ُّ النبيَعَّوز
 ِّ إىل كلِ املوكولةِّ املهامِ وإمهالِ يف املسؤوليةِ من التفريطَرَّم، وحذِصالحياهت
ُ سيسألَ اإلنسانَّ أنَ، وبنيٍشخص  َ، فقالِ تعاىل عن هذه املسؤولية اهللاَِ أمامُ
ٌكلكم راع وكلكم مسؤول«: غ ٌ راع وهو مسؤولُ، فاإلمامِِه عن رعيتٍ  عن ٍ
ِ راع يف أهلُ، والرجلِِهرعيت  ِ يف بيتٌ راعيةُرأة، واملِِه عن رعيتٌ، وهو مسؤولِهٍ
ِ راع يف مالُها، واخلادمِ عن رعيتٌها، وهي مسؤولةِزوج  ٌ، وهو مسؤولِهِ سيدٍ

ُ، أال فكلكم راع وكلكِِهعن رعيت   .»ِِه عن رعيتٌم مسؤولٍ
 ِ يف اإلثمُ، يقعِِه وزوجتِِه أبنائَاهُ جتََه مسؤوليتُ اإلنسانُعِّ يضيَويوم
َثام أن يضيعِى باملرء إكف«: غ ِّ النبيِ، لقولِوالوعيد  . »ُ من يقوتً
 ْ من أنٌ، خريَ أغنياءََكتَ ورثْ تذرْإنك إن«: ٍ أيب وقاصِ بنِ لسعدغ َقال

  .»َ الناسَ يتكففونًهم عالةَتذر
ُّوبني النبي  ِ بالكلمةُ ليتكلمَ العبدَّإن«: غ َ فقالِ الكلمةَ مسؤوليةغ َّ

 ُ ليتكلمَ العبدَّ، وإنٍ هبا درجات اهللاُُهُعَيرفً ال يلقي هلا باال،  اهللاِِن رضوانِم
َ ال يلقي هلا باال، هيوي هبا يف جهنم اهللاِِ من سخطِبالكلمة ً«.  

ِ عامل عن عملِّ كلَ مسؤوليةغَّوبني  من استعملناه عىل «: َ، فقالِهٍ
َ، فرزقناه رزقا، فام أخذٍعمل   .«ٌلولُ بعد ذلك فهو غً

                                                
 . رسقة:غلول) *(



 

 

٩١ 
هذا من : ُ فيأتينا فيقولُهُ نستعملِ العاملُفام بال. .ُأما بعد«: غ َوقال

َكم، وهذا أهدي يل، أفال قعدِعمل ُ هل هيدى له أم َ، فينظرِهِّ أبيه وأمِ يف بيتُ
ِ حممد بيدُال؟ فوالذي نفس ُ، ال يغل أحدِهٍ َكم منها شيئا إال جاءُّ  ِ القيامةَ يومً

 .»ِهِ عىل عنقُهُلِحيم
* * * 



غ 

 

٩٢  

  ب العمل والكس-١٤

َبني  َ، وأوضحِ والبطالةِ من الكسلَرَّ وحذِ العملَ شأنغ ُ الرسولَّ
ِكثريا من آداب  .ِ والتجارةِ الكسبً

8 9 : ; > = < ? @ ﴿:  تعاىلَقال
A﴾ ]١٠:اجلمعة[. 

ْ أحد طعاما قط خريا من أنَما أكل«: غ َوقال ً ُّ ً  َّ، وإنِهِ يدِ من عملَ يأكلٌ
  .»ِهِ يدِمل من عُ يأكلَ كانَ داودَّنبي اهللاِ

ُّوحث النبي  كم ُ أحدَلِمَ إذا عُّ حيب اهللاََّإن«: َ فقالِ العملِ عىل إتقانغّ
َعمال أن يتقن   .»ُهً
 ُال تزال«: َ فقالٍ حاجةِم من غريِ أمواهلِ الناسِ من سؤالغ َرَّوحذ

ٍ مزعة حلمِهِ وليس يف وجهكم حتى يلقى اهللاَِ بأحدُاملسألة ُ ُ« وذلك خجال ،ً
 .ِهْ يديِ من كسبَ يعمل ويأكلْ عليه أنَ، ألنه كانِِهمن مسألت
ُ فقر، فكأنام يأكلِ من غريَ سألْمن«: غ َوقال  .»َ اجلمرٍ

ِ عن احتكار السلع بغية رفعغوهنى  َِ  فهو َمن احتكر«: َ فقالِ السعرِ
  .»َخاطئ

 ْما مل خينُأنا ثالث الرشيكني : ُ تعاىل يقول اهللاََّإن«: َ قالغوروي أنه 
 .»ُ، فإذا خانه خرجت من بينهامُهَبِمها صاحُأحد

َ األمني الصدوق مع النبينيُالتاجر«: غ َوقال   .ِ» والشهداءَ والصديقنيُُ



 

 

٩٣ 
ُ، فإنه ينفق ثم يمحقِ يف البيعِ احللفَإياكم وكثرة«: غ َوقال ُ ِّ ُ«.  
َقا وبينا، بوركَدَ صْ ما مل يتفرقا، فإنِ باخليارِعانِّالبي«: غ َوقال  هلام يف َّ

ْبا وكتام، حمقتَذَ كْهام، وإنِبيع   .»ُ بركة بيعهامُ
  .»ُ عرقهَّ جيفْ أنَ، قبلُهَرْ أجَأعطوا األجري«: غ َوقال
ِ الكسب كسب يدُخري«: غ َقال ُ   .»َحَصَ إذا نِ العاملِ
ِحرمت«: غ َوقال ِّ   .»ِ يف اخلمرُ التجارةُ
َ حتى يبدو صالحها، وتذهبَعوا الثمرةال تبتا«: غ َوقال ُ  عنها َ

  .»ُاآلفة
  .»اَّ منَ فليسَّمن غش«: غ: وقال

ٍ، وال حيل ملسلمِ أخو املسلمُاملسلم«: غوقال  ً بيعا فيه ِ من أخيهَ باعُّ
ُعيب إال بينه له َ ٌَّ«.  

  .»ِكم عىل بيع أخيهُال يبيع بعض«: غ َوقال
  .»ٍعن تراضُإنام البيع «: غوقال 

َ تعاىل حيب سمح البيع، سمح الرشاء، سمح اهللاََّإن«: غوقال  َ َ ُِّ ِ 
 .«ِالقضاء

* * * 

                                                
 . اللني يف طلب احلق:سمح القضاء) *(



غ 

 

٩٤  

   الرقابة الذاتية-١٥

 ُ اإلنسانَ جيعلْ أنغ ٌ حممد اهللاُِ هبا رسولَ التي أمرِ املهمةِمن األمور
ِرقيبا عىل ذات  .ِ قبل العلنِّ يف الرسِ العبادَ وحقوق، بحيث يرعى حقوق اهللاِِهً
ِ متحها، وخالقَ احلسنةَ السيئةِ، واتبعَ حيثام كنتِاتق اهللاَ«: غ ُّ النبيَقال ُ 

ٍ بخلق حسنَالناس ٍ«.  
 عىل َ والتوكلَ والشجاعةَ الذاتيةَ الرقابةُهُمِّ يعلت ٍ عباسِ البنَوقال

اهك، ُ جتده جت اهللاَِ، احفظَكْ حيفظ اهللاَِ؛ احفظٍك كلامتُ إين أعلمُيا غالم«: اهللاِ
 ْ لو اجتمعتَ األمةَّ أنْ، واعلم باهللاِْ فاستعنَ، وإذا استعنت اهللاَِ فاسألَإذا سألت
 لك، ولو اجتمعوا عىل  اهللاُُ قد كتبهٍ مل ينفعوك إال بيشءٍ بيشءَ ينفعوكْعىل أن

ِ عليك، جفت قد كتبه اهللاٍُ مل يرضوك إال بيشءٍ يرضوك بيشءْأن ّ  ُ األقالمَ
  .»ُحف الصِفعتُور

َوسئل  ْك تراه، فإنَّ كأن اهللاََ تعبدْأن«: َ فقالِ عن اإلحسانغ  رسول اهللاُِ
  .»َ فإنه يراكُمل تكن تراه

 َ يومِ اجلنةِ الذين يكونون يف أعىل درجاتِ من السبعةغ ُّ النبيَوقد ذكر
 ٌ امرأةُهْ دعتٌورجل«: َ، قالُهُّ إال ظلَّ ال ظلَ يومِهِّ يف ظلهم اهللاُُّ، ويظلِالقيامة
 َ، وذلك ألنه راقب»َّ رب العاملني اهللاَُإين أخاف: َ، فقالٍ ومجالٍ منصبُذات
 .ٌ ال يراه أحدُ حيثَُه معصيتَ وتركُهَّرب

* * * 



 

 

٩٥ 

   الطب والصحة-١٦

 إىل غ ُّ النبيَ، وقد أشارِ األرضِ عىل وجهٍ إنسانِّ كلٌ مطلبُالصحة
 ُّ وحتثِ من األمراضِ يف الوقايةُفيدُ ت التيِ الوصايا والقضايا الصحيةِبعض

 :، فمن ذلكِ النافعةِ من األدوية اهللاَُمَّ ما حرِعىل التداوي بغري
 َ ال حمالةَ كانْ، فإنُهَبْلُ صَ يقمنٍ لقيامتَ ابن آدمِبحسب«: غه ُقول

ٌفاعال، فثلث   .»ِهِ لنفسٌ، وثلثِِه لرشابٌ، وثلثِهِ لطعامً
 من ِ من الكثريْ لسلمتَ اليومُا البرشية هبْلتِمَ لو عٌوهذه وصية

 ِ. املنترشةِاألمراض
َ، فإذا أصيبٌ دواءٍ داءِّلكل«: غ َوقال َ دواء الداء، برئُ ِ   اهللاِِ بإذنُ

  .»تعاىل
َ بأرض فال تدخلوا عليه، وإذا وقعِإذا سمعتم بالطاعون«: غ َوقال ٍ 

ًوأنتم بأرض فال خترجوا منها فرارا منه ٍ«.  
 .ِّ الصحيِرَْج باحلٍ بعد ذلك بقرونِ يف الطبَفِرُ فيام عٌأصلوهذا 
َأال ال يلومن امرؤ إال نفس«: غ َوقال ٌ ِ، يبيت ويف يدُهّ ٍ ريح غمرِهُ ُ«.  

 ْ أنُ اإلنسانَ إذا أرادٍ وبخاصةِ األيدي بعد الطعامِ بغسلٌوهذا توجيه
 .ُهَ إال نفسَّ ذلك فال يلومنَ، فمن أمهلَينام

                                                
 . الدسم:غمر) *(



غ 

 

٩٦  

 َ، وقد ثبت»َ إال السامٍ داءِّ من كلٌ شفاءُ السوداءُاحلبة«: غ َوقال
َّعلميا أن  من ٌ، فهي بذلك شفاءِ يف اجلسمِ املناعةَ تقوي جهازَ السوداءَ احلبةً

  .غ ُّ النبيَ كام أخربٍ داءِّكل

* * * 



 

 

٩٧ 

   النظافة والتجمل-١٧

 ُ يعجبهغ َ، وكانِ والبيوتِ والثيابِ البدنِ عىل نظافةغ ُّ النبيَّحث
 : يف ذلكغ، ومن وصاياه َ اخلبيثةَ الريحُ، ويكرهُ الطيبةُالريح

  .»ُهْ فليكرمٌكم شعرِ ألحدَإذا كان«: غه ُقول
، ُ، والسواكِ اجلمعةَ يومُالغسل: ٍ مسلمِّ عىل كلٌّ حقٌثالث«: غ َوقال

  .»ُيبِّوالط
 .َ إذا أقبلِيبِّ الطِ بريحعرُفُ يغ َوكان
، َ، والسواكَ، واالستنشاقَاملضمضة: ِ من الفطرةَّإن«: غ َوقال

 َوغسل، َ، واالستحدادِ اإلبطَ، ونتفِ األظفارَالشوارب، وتقليم َّوقص
  .»َواالختتان ،ِ باملاءَواالنتضاح ،ِالرباجم

 .»كمَطهروا أفنيت«: غ َوقال
َ حيب اجلاملٌ اهللا مجيلَّإن«: غ َوقال ُّ«.  

َّرجال شعثا قد تفر غورأى  ً  هذا ما ُ جيدَا كانَأم«: َ، فقالُهُ شعرَقً
َورأى رجال آخر. »؟ُهَ به شعرُنِّيسك  ُأما كان جيد«: ، فقالٌةَخِ وسٌ وعليه ثيابً

ِهذا ماء يغس   .»؟ُهَبْوَ به ثُلً

                                                
 . حلق العانة:االستحداد) *(
 . العقد التي بظهر  األصابع:الرباجم )**(
 . االستنجاء به:االنتضاح باملاء )***(



غ 

 

٩٨  

   احترام النفس اإلنسانية-١٨

̀ ﴿:  تعاىلَ، قالِِه خملوقاتِ من أرشفُهَ وجعلَ اإلنسان اهللاَُمَّكر  _
b a﴾ ]٧٠:اإلرساء[. 

، ً قاعدا، فوقَفغ َ، وكانٌ به جنازةْ، وقد مرتغ ُّوها هو نبي اهللاِ
  .»ً نفساْأليست«: غ َ، فقالٌّ إنه هيودي اهللاَِيا رسول: فقالوا

ها وانتامؤها ، مهام كان دينُِ اإلنسانيةِ للنفسغ ِّ النبيَ تكريمُوهذا يبني
 .ا يف الدنياُوترصفاهت

َ يعذب يوم اهللاََّإن«: َ فقالِ الناسِ عن تعذيبغُّوهنى النبي  ُ  ِ القيامةّ
 .ِ العملِ اجلزاء من جنسَّ، وذلك ألن» يف الدنياَالذين يعذبون الناس

ٌقوم معهم سياط:  النار مل أرمهاِ من أهلِصنفان«: غ َوقال  ِ كأذنابٌ
، ٌ مائالتٌ مميالت،ٌ عارياتٌ كاسياتٌ، ونساءَ يرضبون هبا الناسِالبقر

  .»هاَ رحيَنْ وال جيدَ اجلنةَ، ال يدخلنِ املائلةِ البختِ كأسنمةَّنُرؤوسه
 ِّ أنه هنى عن سبِ اإلنسانيةِ للنفسغ ِّ النبيِ احرتامِومن دالئل

  .ِاألموات
 ِتِّ امليِمْظَ عُْرسَك«:  هبا، فقالِ أو العبثِ امليتِ جثةِ عن امتهانغوهنى 

  .»ا  حيِهِككرس
 . يف احلالتنيٌ واحدَ اإلثمَّأي أن

* * * 



 

 

٩٩ 

   حسن الخلق-١٩

ِ مجيعا حيبون حسن اخللقُالناس َ َ  ِ والثغرِ املرشقِ الوجهَ، صاحبًَ
 ِبْ وكسِ إىل الناسِ، والتوددِ اخللقِنْسُ عىل حغ ُّ النبيَّ، ومن هنا حثِالباسم
 من ِ القيامةَ يومِ املؤمنِميزان يف ُ أثقلٌما يشء«: غ ُّ النبيَ، فقد قالِهمِصداقت
َ يبغض الفاحش اهللاََّ، وإنٍ حسنٍخلق   .»َ البذيءُ

  .»ًهم خلقاُ املؤمنني أحسنُأفضل«: غ َوقال
  .»ِ الصائمِ القائمَ درجةِ خلقهِ بحسنُكِرْ ليدَ املؤمنَّإن«: غ َوقال
َ قيد انقادْإن؛ ِِفَن األِ كاجلملَنونِّ ليَنونِّ هيَاملؤمنون«: غ َوقال  ْ، وإنِ

َأنيخ  .»َ استناخٍرةْخَ عىل صُ
ا، َ إال أهنا تؤذي جرياهنَ الليلُ وتقومَ النهارُ تصومٍ عن امرأةغ َئلُوس

  .»ِهي يف النار«: فقال
 ٌ حاجة، فليس هللاَِ واجلهلِ بهَ والعملِ الزورَ قولْمن مل يدع«: غ َوقال

  .»ُهَ ورشابُهَ طعامَ يدعْيف أن
ِ الفحش والتفحش ليسا من اإلسالمَّإن«: غ َوقال َ َُّ َ  َّ، وإنٍ يف يشءَُ

ُ إسالما أحسنِ الناسَأحسن  .»ًقاُلُهم خً
* * * 

                                                
 . الذي ينقاد لصاحبه بسهولة:اجلمل األنف) *(



غ 

 

١٠٠  

   الصداقة والحب-٢٠

 ِ والبذلِ من املحبةٌ هلا رصيدَ يكونْ أنَ دونُ تقالٌ كلمةْ ليستُالصداقة
َبني، وقد ِ الضيقَ وقتالصديُق: َ، ولذلك قيلِوالعطاء  َ األسسغ ُّ النبيَّ
هم ُ خري اهللاَِ عندِ األصحابُريَخ«: غ َ فقالُ عليها الصداقةُ التي تقومَالرئيسة
  .»ِهِهم جلارُ خري اهللاَِ عندِ اجلريانُ، وخريِِهلصاحب

 َّ وجلَّ عزَّ أحبهام إىل اهللاَِ، إال كانِ رجالن يف اهللاَِّما حتاب«: غ َوقال
ِأشدمها حبا لصاحب   .»ِهُّ 

ُّكم حتى حيب ألخيه ما حيبُ أحدُال يؤمن«: غ َوقال  .»ِهِ لنفسَّ
 ِهِّ حبِ فيها بسببُهُ درجتُرفعُ وتَ اجلنةُ يدخلَ الرجلَّ أنغ ُّ النبيَوأخرب
: غ َ؟ قالُمتى الساعة: ُهَ فسألغ  اهللاِِ إىل رسولٌ رجلَ، فقد جاءَالصاحلني

: غ َ، فقالغ ُهَ ورسول اهللاَُّ أين أحب، إالَال يشء: قال» َوما أعددت هلا؟«
َا بيشء فنَْفام فرح: ت ٌ أنسَفقال. »َ مع من أحببتَأنت«  ِّ النبيِا بقولنََحَرٍ
  .»َ أحببتْ مع منَأنت«: غ

ً إال مؤمنا، ْال تصاحب«: َ فقالِ الصاحبِ عىل اختيارغ ُّ النبيَّوحث
  .»ٌّك إال تقيَ طعامْوال يأكل

 .»ُِل، فلينظر أحدكم من خيالِِه خليلِ عىل دينُرءامل«: غ َوقال
* * *  



 

 

١٠١ 

   كيف تعلم الناس؟-٢١

 ِةَُّج احلُ صاحبُ اهلادئُ هو ذاك الرجلَ الناجحَ املعلمَّ أنِمن املعلوم
 .ِ إىل القلبِ من القلبُ التي خترجِ الصادقةِ والكلمةِالقوية

إنام أنا لكم «: َقالً تعليام، ولذلك ِ الناسَ أحسنغ ُّ النبيَوقد كان
 .»ُمُكُمِّ أعلِ الوالدِبمنزلة

: َ قالت ٍ بن مالكُ ما رواه أنسغ ِّ النبيِ تعليمِنْسُ حِومن صور
. ِ يف املسجدُ يبولَ، فقامٌّ أعرايبَ، إذ جاءغ  اهللاِِ مع رسولِ يف املسجدُبينام نحن

ْمه مه: غ  اهللاِِ رسولُ أصحابَفقال َْ  ُ رسولَ، فقالُالناس ُهَفزجر: ويف رواية. َ
ِال تزرموه«: غ اهللاِ فرتكوه حتى » دعوه ـ أي ال تقطعوا عليه بوله فيترضر ـ ُ
 ُ، ال تصلح اهللاُِ بيوتَ املساجدَّإن«:  لهَ دعاه فقالغ  اهللاَِ رسولَّثم إن. َبال

ِ  وقراءةِ والصالةَّ وجلَّ عز اهللاِِ، إنام هي لذكرِ والقذرِ من هذا البولٍليشء
  .»ِالقرآن

  اهللاِِبينا أنا أصيل مع رسول: َ قالت ِّيِمَلُّ السِ احلكمِ بنَوعن معاوية
. همِ بأبصارُ، فرماين القوم اهللاَُيرمحك: ُ فقلتِ من القومٌ رجلَ عطسْ، إذغ

َ أمياه، ما شأنكم تنظرونَلْواثك: ْفقلت َ إيل؟ فجعلوا يرضبونّ هيم عىل ِ بأيدَّ
َهم يصُهم، فلام رأيتِأفخاذ ُّمتونني سكتُ َ، فلام صىلِّ  فبأيب هو غ  اهللاُِ رسولَّ

َ معلام قبلُوأمي، ما رأيت رين، وال َهَ ما كً تعليام منه، فواهللاَِ أحسنُهَ وال بعدُهً
 ِ من كالمٌ فيها يشءُ ال يصلحَ الصالةَّإن«: َمني، وإنام قالَرضبني، وال شت

 .»ِ القرآنُ وقراءةُ والتكبريُ، إنام هي التسبيحِالناس



غ 

 

١٠٢  

ُ النبي يلجأَوكان  َّ أنَ فعن أيب أمامةِ والتعليمِ يف اإلقناعِّ العقيلِ إىل احلوارُّ
َّفتى شابا أتى النبي   عليه ُ القومَفأقبل!! ائذن يل بالزنا!  اهللاَِيا رسول: َ فقالغً 
َمه مه، فقال: فزجروه، وقالوا ْ َْ َفدنا منه قريبا، فجلس» ُنهْاد«: غ ُّ النبيَ  َفقال. ً

َه ألمكُّأحتب«: غ ُله الرسول ، َكَ فداء جعلني اهللاُ اهللاَِ يا رسولال واهللاِ: قال» ؟ِّ
ِأفتحبه البنت. مِ حيبونه ألمهاهتُوال الناس«: غ َقال  يا ال واهللاِ: َقال» ؟َكُّ

ه ُّم، أحتبِ حيبونه لبناهتُوال الناس«: غ َ، قالَكَ فداء جعلني اهللاُ اهللاَِرسول
 ُوال الناس«: َ، قالَكَ فداء جعلني اهللاُ اهللاَِ يا رسولال واهللاِ: قال» ؟َِكألخت
  جعلني اهللاُ اهللاَِ يا رسولال واهللاِ: َقال» ؟َِكه لعمتُّم، أفتحبِ ألخواهتُهَحيبون
 يا ال واهللاِ: َقال» ؟َِك خلالتُهُّم، أفتحبِ حيبونه لعامهتُوال الناس«: ، قالَكَفداء

 َفوضع: َقال» مِ خلاالهتُهَونُّ حيبُوال الناس«: َ، قالَكَء فدا جعلني اهللاُ اهللاَِرسول
ْ، وطهرُ ذنبهْ اغفرَّاللهم«: َ عليه وقالُهَيد ْ، وحصنُ قلبهّ  ِ، فلم يكن»ُ فرجهِّ

 .ٍ إىل يشءُالفتى بعد ذلك يلتفت
* * * 



 

 

١٠٣ 

   العمل التطوعي والنفع العام-٢٢

 ْ وقامتِّاإلغاثيو ِّوعي التطِ بالعملِ األخريةِ يف الفرتةُ العاملَّاهتم
 ِ يف مساعدةٍ، وذلك ملا له من أمهيةِِه إلقامتِ السبلِ وتيسريِ بدعمهْاحلكومات

 .ُّ التي حتل هبمِ والكوارثِ املصائبَهم حالِ وإنقاذِالناس
، وخيفُف َ الناسُ الذي ينفعِ عىل العملغ ٌ حممد اهللاُِ رسولَّوقد حث

 .َ اجلليلَ والثوابَ الكبريَر األجَ عىل ذلكَم، ورتبِمن معاناهت
ُ رجال يتقلبُلقد رأيت«: غ َفقد قال ها من َعَطَ قٍ، يف شجرةِ يف اجلنةً

  .» كانت تؤذي املسلمنيِ الطريقِظهر
ُعرضت عيل أعامل أمتي حسن«: غ َوقال ُْ ّ َ ِ  من ُها، فوجدتُها وسيئُ

  .»ِ عن الطريقُاألذى يامط: اِ أعامهلِحماسن
 ِ اإليامنِ من شعبً شعبةِ األذى عن الطريقَ إماطةَ جعلغ َّ النبيَّبل إن

ً بضع وسبعون شعبةُاإليامن«: غ َفقال ، وأدناها  إال اهللاَُ ال إلهُ، أعالها قولٌ
  .»ِ من اإليامنٌ شعبةُ، واحلياءِ األذى عن الطريقُإماطة

َ تدخل عىل أخيك املؤمنْ أنِ األعاملُأفضل«: غ َوقال َ ِ ْ و ً رسورا، أُ
ِتقيض عنه دينا، أو تطع   .»ً خبزاُهَمً

، أو  اهللاِِ يف سبيلِ كاملجاهدِ واملسكنيِالساعي عىل األرملة«: غ َوقال
َ الليل الصائم النهارِالقائم ِ ِ َ«.  

: َ، فقالِ واحلروبِ والشدةِهم عند الغالءِ األشعريني ملواقفغ َومدح



غ 

 

١٠٤  

ُ قل طعام أوِيف الغزو  األشعريني إذا أرملواَّإن« ، جعلوا ما َم باملدينةِ عياهلَّ
ِ واحد، ثم اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا ٍعندهم يف ثوب ٍ ٍ ٍَّ

  .»منهم
ْ ماء، مل يرشبَرَفَمن ح«: غ َوقال َّ منه كبد حرً ٍى من جن وال إنس وال ٌ ٍّ

 .»ِ القيامةَ يوم، إال آجره اهللاٍُطائر
* * * 

                                                
 . نفد زادهم:أرملوا) *(



 

 

١٠٥ 

  ــورى الشـ-٢٣

 ِ والرأي وتبادلِ اخلربةِ أهلِ إىل مشورةُ حيتاجٍ إنسانَّ كلَّ أنَّال شك
 ِ واملصلحةِ السديدِ ذلك إىل االختيارِ من خاللَ معهم؛ ليصلِ النظرِوجهات
 .ه من قضاياُّ فيام هيمِالراجحة

 ُهَ تعاىل هبا رسول أمر اهللاُُ يف موضعني، حيثِ الشورى يف القرآنِوذكرت
: ها فقالَ اهللا أهلَ، ومدح]١٥٩:آل عمران[ ﴾= < ?﴿: َقال فً مرةغ
﴿s r  q  p  o n  m  l  k j  i﴾ 

 .]٣٩:الشورى[
 َ، بل يتشاورون ويدرسونِ تعاىل بأهنم ال ينفردون باألمرهم اهللاَُفمدح

 . يف ذلك احلقِِّ ليصلوا إىل سبيلِ املختلفةِهِ من وجوهَاألمر
ٌ، ألنه مؤيدٍحد أِ إىل مشورةُ حيتاجْ مل يكنغ ُّوالنبي ، ِ بالوحي من السامءّ
ُ بالشورى لتعلم األمةوإنام أمره اهللاُ  به َ، ولتقتديِ ما يف الشورى من الفضلََ

 .ِهِ من بعدُاألمة
َ كثريا، وعُهَ أصحابغُّ النبي َوقد استشار  ٍ برأي مستشاريه يف كثريَلِمً

َ أحدا أكثرُما رأيت: ت أبو هريرة َ، ولذلك قالِمن املواضع ٍ  مشورةً
  .غ  اهللاِِ من رسولِِهألصحاب

، أو ٍها من جديدِ وبنائِ الكعبةِ يف نقضُهَ أصحابغُّ النبي َواستشار
َ ما وهى منهاُيصلح َ.  



غ 

 

١٠٦  

َوملا جتمع  عىل غ َ أقبلغ  اهللاِِ رسولَ املرشكون يف بدر يريدون حربّ
م استشارهم يف ، ث»هاِ كبدَ إليكم أفالذْ قد ألقتُهذه مكة«: َ وقالِِهأصحاب
 ُ املقدادَ، ثم قامَ فأحسنُ عمرَ، ثم تكلمَ أبو بكر فأحسنَ، فتكلمِ القتالِشأن
َامض ملا أمر!  اهللاَيا رسول: َ فقالٍ عمروُابن  ال  معك، واهللاُِ به، فنحن اهللاَُكِ

+ , - . / 0 ﴿:  ملوسىَ بنو إرسائيلْ كام قالتُنقول
 لو معكام مقاتلون، فواهللاِك فقاتال إنا ُّ أنت وربْ، ولكن اذهب﴾1

َرست بنا إىل ب . ُهَه حتى تبلغَونُ دْنَنا معك مْ ـ يعني احلبشة ـ جلالدِامدُ الغِكْرَ
ُأشريوا عيل أهيا الناس«: َ قالَّ ثمٍ بخريغ  اهللاُِفدعا له رسول  ُ، وكان يريد»َّ

ترى  ُ األنصارَ أال تكون، وخاَفِ للناسُتهَّدُ، ألهنم كانوا عِ األنصارَرأي
 . هبمَ يسريْ عليهم أنَ، وليسِ املدينةَ خارجُهَعليها نرصت
قد : َ، قال»ْأجل«: َقال!  اهللاَِنا يا رسولُك تريدِّ لكأنٍ: بن معاذُ سعدَفقال

َا بك وصدقناك، وأعطيناك عهودآمنَّ َنا، فامض يا رسولّ َ ملا أمرت اهللاِِ ُ ،
َخضته، لنخوضنَّه معك،  فَ بنا هذا البحرَ إن استعرضتفوالذي بعثك باحلقِّ

ِ العدو بنا غدا، وإننا لصرب عند احلربَىِقْلَ أن تُوما نكره ُ ُ ِ، صدق عند اللقاءًَّ ٌ ُ ،
ِك فرس بنا عىل بركةّر به عينُُ منا ما تقَ يريكَّلعل اهللاَ  . اهللاِِْ

ِ النساء يف مهامتغُّ النبي َواستشار  ِ احلديبيةِ؛ ففي صلحِ األمورَ
َّا، مما يدل عىل أنِ بمشورهتَ وأخذِ املسلمنيِ يف شأنَ سلمةَّه أمَ زوجتَاستشار ُّ 

ِالشورى كانت جزءا أساسيا يف حياة  .ِ يف احلكمِِه ويف طريقتغ ِّ النبيً 
* * * 



 

 

١٠٧ 

   دفع الظلم ومقاومته-٢٤

َوكام حرم  ُمَلْسَ حتى يِ الظاملِ وحصارِ بمواجهتهَ، فقد أمرَ الظلمُ اإلسالمّ
^ _ ` d c b a ﴿:  سبحانه اهللاَُفقال، ِهِ من رشورُالناس

f e﴾ ]١٩٤:البقرة[. 
 منه، وإنام ينبغي ُ املعتدي واالنتقامُ ظلمُ عىل أنه ال جيوزُّ تدلُواآلية
 .ِ اإلسالمِ عظمةِ، وهذا من جوانبٍ زيادةَ دون احلقِِّ عىل أخذُاالقتصار

 َا قال منهٍ عديدةَ بوسائلِ الظلمِ عىل دفعغ ٌ حممد اهللاُِ رسولَّوحث
ِّ، فقد تودع منهمٌ ظاملَ له أنتَ تقولْ أنَ الظاملُ أمتي هتابَإذا رأيت«: غ ُ ُ«. 

ُ أن يعمهم  اهللاَُوه، أوشكّ وال يغريَ إذا رأوا املنكرَ الناسَّإن«: غوقال  َ
  .»ِِهبعقاب

 ُ يريدٌ رجلَ جاءْ إنَأرأيت!  اهللاَِيا رسول: َ فقالغ ِّ إىل النبيٌ رجلَوجاء
ِفال تعط«: غ َ مايل؟ فقالَذْخَأ : َقال» ُهْفقاتل«:  قاتلني؟ قالْفإن: َ، قال»هُ

هو يف «: ؟ قالُُه إن قتلتَأرأيت: قال» ٌ شهيدَفأنت«: َ قتلني؟ قالْ إنَأرأيت
  .»ِالنار

، فإذا َ العافية، واسألوا اهللاَِّ العدوَال تتمنوا لقاء! ُا الناسُّأهي«: غ َوقال
 َنزلُ مَّ، اللهمِ السيوفِ ظاللَ حتتَ اجلنةَّموا أنَ واعللقيتموهم فاصربوا،

  .»ا عليهمَنْهم وانرصْ، اهزمِ األحزابَ، وهازمِ السحابَ، وجمريِالكتاب
، بل ٍ وال باعتداءٍ املسلمني ال يبدؤون بقتالَّ عىل أنُّ يدلُفهذا احلديث
 .ذلك من َ اهللا العافيةَ، ويسألونِّ العدوَإهنم ال يتمنون لقاء



غ 

 

١٠٨  

   أدب الحرب والقتال-٢٥

ِّمل تكن حروب النبي  ُ هبا التدمريُدَصْقُ التي يِ اهلمجيةِ كتلك احلروبغ ُ
ً حروبا أخالقيةْ، بل كانتِ من الناسٍ ممكنٍ عددِ أكربُ وقتلُواخلراب  يف ً

َ إذا وجهغ ُّ النبيَا، ولذلك كانِ إدراهتِعها ويف كيفيةِها ويف دوافِأهداف  ُهَ قوادّ
َب قالحلر ، وال غ  اهللاِِ رسولِ، وعىل ملة، وباهللاِ اهللاِِانطلقوا باسم«:  هلمٍ

ًتقتلوا شيخا فانيا، وال طفال صغريا، وال امرأة ً ً ً وا غنائمكم، ُّمُوا، وضُّلُغَ، وال تً
  .» املحسننيُّ حيب اهللاََّوا، وأحسنوا، إنُِحوأصل

ُّومر النبي  عليها ثم ، فوقَفِوات الغزِ يف بعضٍ مقتولةٍ عىل امرأةغ َّ
: همِ ألحدَ، وقالِِه أصحابِ يف وجوهَثم نظر» ُِلما كانت هذه لتقات«: َقال
ً، فال يقتلن ذرية، وال عسيفا،ِ بن الوليدِ بخالدْاحلق« ً وال ً ـ أي أجريا ـ َّ

  .»ًامرأة
  .ِ يف احلربِ والصبيانِ النساءِ عن قتلغوهنى 

 ٍ، فهذا أبو بكرِ السبيلِ عىل نفسِهِ بعد منغ ِّ النبيُ خلفاءَوقد سار
: ً قائالِ إىل الشامُ بعثهَ حنيب ٍ أسامة بن زيدُهَ يويص قائدت الصديَق

ًال ختونوا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا طفال صغريا، وال « ً ّ ُ
ًشيخا كبريا، وال امرأة، وال تعقروا نخال، وال حترقوه، وال تقطعوا شجر ً  ًةً

ٍ، وال بعريا، إال ملأكلةً، وال بقرةً، وال تذبحوا شاةًمثمرة ّ، وسوف مترون ً
َ، قد فرغوا أنفسٍبأقوام وا ُغَّرَ ـ فدعوهم وما فَهبانُّـ  يريد الرِهم يف الصوامعَّ
 .»هم لهَأنفس



 

 

١٠٩ 
  ادةــــ السع-٢٦

ُّ مجيعا، فالكلِ للناسٌ أساسٌ مطلبُالسعادة  ويتمنى َ السعادةُ يطلبً
ها، ألهنم طلبوها يف َ أخطأوا طريقِ الناسَ أكثرَّها، ولكنِها، ويسعى يف إدراكَغبلو

 .ِ االجتامعيةِ واملكانةِ والشهرةِ والسفرِ والنساءِم يف األموالِ ذواهتِخارج
 ِ يف اإليامنُ عنه، فالسعادةُّ اإلنسان ال تنفكِ هي يف ذاتِ السعادةُوحقيقة

 إىل ذلك يف غ ُّ النبيَ، وقد أشارِ للناسِحبةىض واملِّ والرِ والقناعةِواليقني
ِعجبا ألمر«: غ، فقال َ أحاديثِعدة  أصابته ْ، إنٌ خريُهَّه كلَ أمرَّ إنِ املؤمنً

َرساء فشكر ْ خريا له، وإنَ، فكانُ   .»ً خريا لهَ فكانَ فصربَ أصابته رضاءً
َوبني  َ فقالِاآلخرة يف الدنيا وِ والفالحِ السعادةُ القناعة عنوانَّ أنغ َّ

َّ، ورزق كفافا، وقنَمَلْ من أسَقد أفلح«: غ ً   .» بام آتاه اهللاَُعهُ
ِ آمنا يف رسبَمن أصبح«: غ َوقال ِ، معافا يف بدنِهً ، ِهِ يومُ، عنده قوتِهً

  .»هاِفكأنام حيزت له الدنيا بحذافري
 ِ اإلنسانِ عىل مزاجِ اخلارجيةِ العواملَ تأثريَ مل ينسغ ُّوالنبي

ً، ولذلك عدد أمورا خارجيةِهِرِومشاع ً  وذلك ملا ِ السعادةِ جعلها من أسبابّ
، ُ الصاحلةُاملرأة:  من السعادةٌأربع«: غ َ، فقالِ عىل اإلنسانٍهلا من تأثري

 ُاملرأة: ِ من الشقاءٌ، وأربعُ اهلنيءُ، واملركبُ الصالحُ، واجلارُ الواسعُواملسكن
  .»ُ الضيقُ، واملسكنُ السوءُركب، واملُ السوءُ، واجلارُالسوء

 ُ احلسنُ الفألُهُيعجب« غ َ ولذلك كانُ التفاؤلِ السعادةِومن أسباب
َ الطريةُويكره ِّ«.  

َطري أو تطري له، أو تكهن أو تكهنَليس منا من ت«: ُ يقولَوكان ِّ َُّ َُ ُِّ  .» لهَُّ



غ 

 

١١٠  

  اؤلـــــ التف-٢٧

 ِ عىل الرتكيزَ القدرةُ، ألنه يمنحهِإلنسان يف اِ اإلجيابيةِ من القيمُالتفاؤل
 َ هم أكثرَ املتفائلونَ، ومن هنا كانِ املشكالتِ ألعقدِ املناسبةِ احللولِوإجياد
ِ نجاحا عىل الرغمِالناس  .همْ التي واجهتِ العقباتِ من كثرةً

ٌ النبي حممدَولقد كان ، َريةِّ الطُ، ويكرهُ احلسنُ الفألُهُ يعجبغ ُّ
 .ُالتشاؤم: ُةريِّوالط

 قد غ، فها هو ً شدةِِه حياتِ فرتاتِ يف أكثرغ ُهُمِ يالزُ التفاؤلَوقد كان
َ مهاجرا من مكةٍ أيب بكرِ مع صاحبهَخرج  أذى َ ازدادْ بعد أنِ إىل املدينةً

 بذلك أرسلوا يف طلبهام، َ املرشكونَمِلَ، فلام عَاملرشكني للمؤمنني يف مكة
ِ جدا يف هذا الوقتٌ عظيمةٌ، وهذه جائزةً ناقةَئة عليهام ماُوجعلوا ملن يقبض ً ،

 ِ، حتى وصلوا إىل الغارِِه وصاحبغ ِّ النبيِ أقدامَ يتتبعون آثارَ املرشكونَفأخذ
 أبو ُُه، ورأى صاحبِ، فعندما وصلوا إىل هذا املكانغ ُّالذي كان فيه النبي

ِّهم بكى خوفا عىل النبيَ أقدامٍبكر هم ُ أحدَلو نظر!  اهللاَِيا رسول: َ، وقالغ ً
، ِ بالنرصِه املتفائلِّ بربِ الواثقِ بلسانغ  اهللاُِ له رسولَفقال!! إىل قدميه لرآنا

ِما ظنك باثنني«: ِ بقضيتهِاملؤمن  .» ثالثهام اهللاُُّ
y x w v u ﴿: ِِه بقولَ هذا املشهدُ القرآنَرَّوقد صو
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١١١ 
،  واخلوَفَ الفقرغ ِّكون إىل النبيْ وبينام املسلمون يشَ آخرٍويف موقف

ُفائال ويعدتً حديثا مغ ُّ النبيُيتحدث ، ِ والتمكنيِ والنرصِّ املسلمني بالعزً
 فشكا إليه ٌ إذ أتاه رجلغ ِّ النبيَبينام أنا عند:  قالت ٍ بن حاتمِّفعن عدي

 َهل رأيت! ُّيا عدي«: َفقال. ِ السبيلَ فشكا إليه قطعُ، ثم أتاه آخرَةالفاق
َ فلرتين الظعينةُ احلياةَ بكْ طالتْفإن«: َقال. مل أرها: ُقلت» ؟ِاحلرية ََّ َ 

َترحتل من احلرية ِ حتى تطوف بالكعبةُ  بك ْولئن طالت. ً أحدا إال اهللاَُ ال ختافَ
ُ لتفتحن كنوزٌحياة ََّ  ْكرسى بن«: قال!  هرمز؟ْكرسى بن: قلت» !! كرسىَ
َ، ولئن طالت بك حياة لرتين الرجلَهرمز َّ ٍ ملء كفه من ذهبُ خيرجَ ّ َ ، ٍ أو فضةْ

ُيطلب من يقبله ُ أحدا يقبلُ منه، فال جيدُ  .» منهُهً
 ال ِ بالكعبة حتى تطوَفِ من احلريةُ ترحتلَ الظعينةُفرأيت: ٌّ عديَقال
 طالت بكم ْ، ولئنَ كرسى بن هرمزَ كنوزَن افتتح، وكنت فيم إال اهللاَختاُف
 ٍه من ذهبِّ كفَ ملءُ الرجلُرجُخي«: غُّ النبي أبو القاسم َ ما قالَّ لرتونٌحياة

ُ أحدا يقبلُ منه، فال جيدُهُ من يقبلُ، يطلبٍأو فضة  .» منهُهً
* * * 

                                                
 . وتقع جنوب وسط العراق عىل بعد سبعة كيلومرتات حنوب رشق النجف:احلرية) *(
 ).ظ ع ن: لسان العرب( املرأة يف اهلودج :الظعينة )**(
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   روح الدعابة-٢٨

َهم أحيانا، غريُحِهم ويامزُ ويداعبُهَ أصحابُطِ يباسغ ُّ النبيَكان  أنه ً
 ِ وانتقاصِ والسخريةِ إىل الكذبُاحِ املزَ يف ذلك حتى ال ينتهيَ امليزانَدَّحد

 َنا، فقالُك تداعبَّإن!  اهللاَِيا رسول:  قالواَ الصحابةَّ، فعن أيب هريرة أنَاآلخرين
  .»  حقاَّ إالُ أين ال أقولَنعم، غري«: غ

 ِ من النفاقٌ نوعِهِ وأبنائِِه مع زوجتُهَ ولعبُهَ أهلَُه مداعبتَّ أنُ حنظلةَّوملا ظن
: غ  اهللاُِ رسولَفقال.  اهللاَِ يا رسولُ حنظلةنافَق: َ فقالغ ِّ إىل النبيَذهب

ا َّ، حتى كأنِ والنارِا باجلنةَنُرِ، فتذكَكَ عندُنكون!  اهللاَِيا رسول: قال» وما ذاك؟«
، ِ، والضيعاتَ واألوالدَ األزواجناْ عافسَكِ، فإذا خرجنا من عندٍ عنيَرأي

َونسينا كثريا، فقال ، لو تدومون عىل ما ِهِوالذي نفيس بيد«: غ  اهللاُِ رسولً
كم، ِكم ويف طرقِ عىل فرشُكم املالئكةْ، لصافحتِ عندي ويف الذكرَتكونون
  .»ً وساعةً، ساعةً وساعةً، ساعةً وساعةًساعة! ُ يا حنظلةْولكن

َ رجال جاءَّ أنغ ِّنبي الِ مزاحِومن نامذج امحلني !  اهللاَِيا رسول: َ فقالُهً
 َيا رسول: ُ الرجلَفقال» ِ الناقةِ إال عىل ولدَكُال أمحل«: غ َ، فقالٍعىل مجل

  .»َ إال النوقُ اإلبلُوهل تلد«: غ  اهللاُِ رسولَطيقني، فقالُهو ال ي! اهللاِ
َ حيب زاهرغُّ النبي َوكان ً وكان دميام، فأتاه ِ البادية منٌ، رجلٍرامَ حَ بنُّ

ُ يوما وهو يبيعغ ُّالنبي ِ متاعا يف السوقً ُ وهو ال يبرصِهِ من خلفُه، فاحتضنًَ ، ُهِ
 ال يألوا ما َ، فجعلغ ُّ النبي، فعرَفَ هذا؟ فالتفتْنَأرسلني م: ٌ زاهرَفقال
ي  يشرتْنَم«: ُ يقولغ  اهللاَِ رسولَلَعَ، وجُهَ حني عرفِهِرْ بصدُهَ ظهرألصَق
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ِ جتدين كاسدا ـ يشري إىل دمامتْإذن: ٌ زاهرَفقال» ؟َالعبد : غ ُّ النبيَ ـ فقالِهً

  .»ٍ غال اهللاَِ عندَ أنتْلكن«: ٍ، ويف لفظ»ٍ بكاسدَ لست اهللاَِك عندَّلكن«
 .»ِيا ذا األذنني«:  لهُ ويقولتً أنسا ُ يامزحغ َوكان
ِ عجوزا أتتً امرأةَّ أنت ٍ أنسْوعن !  اهللاَِيا رسول: ْ فقالتغ النبي ً

فبكت » ٌ عجوزَ اجلنةُال يدخل«: غ هلا َ، فقالَني اجلنةَ يدخلْ يل أن اهللاَْادع
 q r s t﴿ : تعاىلُهَ قولِأما قرأت«:  هلاَ وقالغ ُّ النبيَمَّ فتبسُاملرأة

u v w x y﴾«مجيعا إىل هم اهللاُُ سيعيدِ اجلنةَ أهلَّ أنْ، أي ً
 .ِواحليويةِ  والنضارةِ الشبابِّسن

، ِ عىل النفوسَ والبهجةَ الرسورُلِدخُ كانت تغ منه فهذه املواقُف
ُ ليس دينًا جامدا هيملَ اإلسالمَّ أنُ، وتثبتَ واألحزانَ اهلمومُذهبُوت ً 

 ِ واللهوِ والسعادةِها من البهجةَّ، وإنام يعطيها حقِ البرشيةِ النفسِحاجات
 ِا مع دوافعِ يف جتاوهبِ بالواقعيةُتتسم غ ِّ النبيُ، وهلذا كانت تعاليمِالربيء
 .ِ واالجتامعيةِ النفسيةِِه، وحاجاتِِه وفطرتِِه وميولِاإلنسان

* * * 
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 ).٤٦٥١(رواه مسلم   -١
 ).٨٥٩٥(رواه أمحد   -٢
 ).٨٥٤٤(رواه البزار   -٣
 ).٨٣٥(رواه الطرباين   -٤
 ).١٧٥٦(، والرتمذي )٤٧٦٠(رواه مسلم   -٥
 ).١٨٧٩(رواه الرتمذي   -٦
 ).٤٠٧٠(رواه البزار   -٧
 ).١٦٧٧(، ومسلم )٢٧٦٧(رواه البخاري   -٨
 ).٩٩٩٦(رواه أمحد   -٩
 ).٣١٩٦(، ومسلم )٣٢١٦(رواه البخاري   -١٠
 ).٣٤٠٦(رواه مسلم   -١١
 .)٢٤١٧(رواه ابن ماجه   -١٢
 ).٤٧٠٤(رواه مسلم   -١٣
 ).١٨٤٦(، والرتمذي )٤٢٩١(رواه أبو داود   -١٤
 ).١٨٤٧(، والرتمذي )٤٢٩٠( داود رواه أبو  -١٥
 ). ٤٢٨٢(، ومسلم )٥٥٣٨(رواه البخاري   -١٦
 ). ١٩٤٧٠(رواه أمحد   -١٧
 ).١٧٤٩(، ومسلم )٥٣٦٢(رواه البخاري   -١٨
 ).٤٢٣١(، ومسلم )٢٦٩٤(رواه البخاري   -١٩



 

 

١١٥ 
                                                                                                                                                                            

 ).١١٩٣٥(رواه أمحد   -٢٠
 ).٨٩(، ومسلم )٣٢(رواه البخاري   -٢١
 ).٨٣٧٤(، وأمحد )٥٧(رواه البخاري   -٢٢
 ).٤٥٨٨(، ومسلم )٣٢٣٤(رواه البخاري   -٢٣
 ).٦٦٤٢(رواه البخاري   -٢٤
 ).٦٢٣٤(رواه أمحد   -٢٥
 ).١٩٥٢(، والرتمذي )٤٦٨٩(رواه مسلم   -٢٦
 ).٤٢٥٠(، وأبو داود )٥١٠٩(رواه مسلم   -٢٧
 ).٢١١٥٨(، وأمحد )٤٥٥٣(رواه أبو داود   -٢٨
 ).٣٣٠٣(رواه ابن ماجه   -٢٩
 ).٣١٢٠(، وأبو داود )١٢٧٢(رواه الرتمذي   -٣٠
 ).٢٢٧٣٧(، وأمحد )٢٣٧٧(رواه أبو داود   -٣١
 ).٢٢٢٨٣(رواه أمحد   -٣٢
 ).٦٦٣٨(، وأمحد )١٥١١(رواه الرتمذي   -٣٣
 ).٢٢٦٨(رواه الرتمذي   -٣٤
 ).٣٨٦١(رواه الرتمذي   -٣٥
 ).٣١٨٠(، ومسلم )١٦٢٣(رواه البخاري   -٣٦
 ).٧٦٠٣(، وأمحد )٤٠٤٥(، والنسائي )٣٤٣٦(رواه مسلم   -٣٧
 ).١٨٤٩(، والرتمذي )٨٢(رواه مسلم   -٣٨
 ).٦٧(، ومسلم )٥٥٥٩(رواه البخاري   -٣٩
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 ).٦١٩٣(، وأمحد )٢٤٢٥(اه الرتمذي رو  -٤٠
 ).٥٨(، ومسلم )٩(رواه البخاري   -٤١
 ).٢١٢٠٦(، وأمحد )٢٣٣٠(رواه الرتمذي   -٤٢
 ).٢٠٤٤٧(رواه أمحد   -٤٣
 ).٤٨٨٤(رواه احلاكم   -٤٤
 ).٣٩٦٦(، وابن ماجه )٢٢٣٩(رواه الرتمذي   -٤٥
 ).٣٠٠٧(، والنسائي )٣٠٧٨(رواه أمحد   -٤٦
 ).٢٤٨٧(، ومسلم )٤٦٧٥(رواه البخاري   -٤٧
 ).١٣٠٦(، ومسلم )١٠٨٢(اري رواه البخ  -٤٨
 ).٤٩٤٨(، والنسائي )٣٨(رواه البخاري   -٤٩
 ).٢٤٣٨(، والرتمذي )٤٩٣٧(رواه مسلم   -٥٠
 ).٣٩٩٢(، وأبو داود )٤٨٢٣(رواه مسلم   -٥١
 ).٣١٠٠(، ومسلم )٦٢٠٧(رواه البخاري   -٥٢
 ).١٣٢٩(، والنسائي )٤٨٩٧(رواه مسلم   -٥٣
 ).٤٥٤٨(، ومسلم )٣٣٠٣(رواه البخاري   -٥٤
 ).٤٩٣١(رواه البيهقي   -٥٥
 ).٢٣٣٧(، والرتمذي )٥٦٧٤(رواه البخاري   -٥٦
 ).٥٦٠٠(رواه أمحد   -٥٧
 ).٤٢٩٤(، ومسلم )٣٢٩٦(رواه البخاري   -٥٨
 ).٢٢٢٦(، والرتمذي )٥٩٣٣(رواه البخاري   -٥٩
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 ).٥٣٦(ّ، والدارمي )٢٣٤١(رواه الرتمذي   -٦٠
 ).٧٨٤٦(رواه احلاكم   -٦١
 ).٣٤٠٨(، ومسلم )٨٤٤(رواه البخاري   -٦٢
 ).٦٢٠٧(، وأمحد )١٤٤٢(رواه أبو داود   -٦٣
 ).٣٠٧٦(، ومسلم )١٢١٣(رواه البخاري   -٦٤
 ).٢٢٤١(، والرتمذي )٥٩٩٧(رواه البخاري   -٦٥
 ).٢٥٥٤(رواه أبو داود   -٦٦
 ).٣٤١٣(، ومسلم )٦١٤٥(رواه البخاري   -٦٧
 ).١٩٣٠(رواه البخاري   -٦٨
 ).٤٩٣١(رواه البيهقي   -٦٩
 ).١٧٢٤(، ومسلم )١٣٨١(رواه البخاري   -٧٠
 ).٣٥٠٦(رواه الطرباين   -٧١
 ).١١٨٨(مذي ، والرت)٣٠١٢(رواه مسلم   -٧٢
 ).٢٩٣٦(رواه أبو داود   -٧٣
 ).٢١٣٠(، وابن ماجه )١١٣٠(رواه الرتمذي   -٧٤
 ).٤٣٨٤(، والنسائي )٣٠١٥(رواه مسلم   -٧٥
 ).٢٨٢٥(، ومسلم )١٩٦٨(رواه البخاري   -٧٦
 ).٢٤٣٤(رواه ابن ماجه   -٧٧
 ).٨٠٦٠(رواه أمحد   -٧٨
 ).٢٩٥٩(، ومسلم )٢٠٧٤(رواه البخاري   -٧٩
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 ).٢٨٢٩(رواه مسلم   -٨٠
 ).١٢٣٦(رتمذي ، وال)١٤٦(رواه مسلم   -٨١
 ).٢٢٣٧(رواه ابن ماجه   -٨٢
 ).٢٥٣١(، ومسلم )١٩٩٥(رواه البخاري   -٨٣
 ).٢١٧٦(رواه ابن ماجه   -٨٤
 ).١٢٤٠(رواه الرتمذي   -٨٥
 ).٢٠٣٩٢(، وأمحد )١٩١٠(رواه الرتمذي   -٨٦
 ).٢٥٣٧(، وأمحد )٢٤٤٠(رواه الرتمذي   -٨٧
 ).٩(، ومسلم )٤٨(رواه البخاري   -٨٨
 ).١٧١٢(، ومسلم )١٣٣٤(رواه البخاري   -٨٩
 ).٣٣٤٠( وابن ماجه ،)٢٣٠٢(لرتمذي رواه ا  -٩٠
 ).٤٠٨٤(رواه مسلم   -٩١
 ).٤١١١(، ومسلم )٥٢٨٧(رواه البخاري   -٩٢
 ).٣٢٨٧(رواه ابن ماجه   -٩٣
 ).٤١٠٤(، ومسلم )٥٢٥٥(رواه البخاري   -٩٤
 ).٣٦٣٢(رواه أبو داود   -٩٥
 ).٢١٩٩٨(رواه أمحد   -٩٦
 ).٤٩(، وأبو داود )١٧٦٠٦(رواه أمحد   -٩٧
 ).٢٧٢٣(رواه الرتمذي   -٩٨
 ).٣٦٠٠( وأمحد ،)١٣١(رواه مسلم   -٩٩
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 ).٣٥٤٠(رواه أبو داود   -١٠٠
 ).١٥٩٦(، ومسلم )١٢٢٩(رواه البخاري   -١٠١
 ).٢٦٤٨(، وأبو داود )٤٧٣٣(رواه مسلم   -١٠٢
 ).٥٠٩٨(رواه مسلم   -١٠٣
 ).١٧٤٩٨(رواه أمحد   -١٠٤
 ).٢٣١٧٢(، وأمحد )٢٧٩٢(رواه أبو داود   -١٠٥
 .حسن صحيح: ، وقال)١٩٢٥(رواه الرتمذي   -١٠٦
 ).٢٧١٩(، والبيهقي )٨٦٢٣(رواه احلاكم   -١٠٧
 ).٤١٦٥(رواه أبو داود   -١٠٨
 ).٧٧٧٨(رواه البيهقي   -١٠٩
 ).٩٢٩٨(رواه أمحد   -١١٠
 ).٩٤٦٣(، وأمحد )٥٥٩٧(رواه البخاري   -١١١
 ).١٩٩١٥(رواه أمحد   -١١٢
 ).٦٢٧٨(، وأمحد )١٨٦٧(رواه الرتمذي   -١١٣
 ).٥٦٦(رواه ابن حبان   -١١٤
 ).٦٤(، ومسلم )١٢(رواه البخاري   -١١٥
 ).٤٧٧٥(، ومسلم )٣٤١٢(رواه البخاري   -١١٦
 ).٤١٩٢(، وأبو داود )٢٣١٨(رواه الرتمذي   -١١٧
 ).٨٠٦٥(رواه أمحد   -١١٨
 ).٧١٠٢(، وأمحد )٧(رواه أبو داود   -١١٩
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 ).٤٢٩(رواه مسلم   -١٢٠
 ).١٢٠٣(، والنسائي )٨٣٦(رواه مسلم   -١٢١
 ).٢١١٨٥(رواه أمحد   -١٢٢
 ).٤٧٤٥(رواه مسلم   -١٢٣
 ).٢٠٥٦٩(، وأمحد )٨٥٩(رواه مسلم   -١٢٤
 ).٤٠٥٦(، وأبو داود )٥١(رواه مسلم   -١٢٥
 ).٧٢٧٣(رواه البيهقي يف شعب اإليامن   -١٢٦
 ).٥٢٩٥(، ومسلم )٤٩٣٤(البخاري   -١٢٧
 ).٤٥٥٦(، ومسلم )٢٣٠٦(رواه البخاري   -١٢٨
 ).١/٣٣١(رواه البخاري يف التاريخ الكبري   -١٢٩
 ).١٨١٦٦(، وأمحد )١٦٣٦(رواه الرتمذي   -١٣٠
 )..٢٣٧١(رواه مسلم   -١٣١
 ).٦٤٩٥(رواه أمحد   -١٣٢
 ).١٦(رواه أمحد   -١٣٣
 ).٢٠١(رواه مسلم   -١٣٤
 ).٣٢٧٦(، ومسلم )٢٧٤٤(رواه البخاري   -١٣٥
 ).٢٢٤٧(أبو داود رواه   -١٣٦
 ).١٥٤٢٣(، وأمحد )٢٢٩٥(رواه أبو داود   -١٣٧
 ).٣٢٨٠(، ومسلم )٢٧٩٢(رواه البخاري   -١٣٨
 ).٥٣١٨(رواه مسلم   -١٣٩
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 ).١٧٤٦(رواه مسلم   -١٤٠
 ).٤١٣١(، وابن ماجه )٢٢٦٨(رواه الرتمذي   -١٤١
 ).٩٥٥٦(رواه البيهقي   -١٤٢
 ).٣٥٢٦(رواه ابن ماجه   -١٤٣
 ).٤٢٦٢(رواه الطرباين   -١٤٤
 ).٣٥٢٦(رواه ابن ماجه   -١٤٥
 ).٣٣٢٨(البخاري رواه   -١٤٦
 ).١٩١٣(رواه الرتمذي   -١٤٧
 ).٢٤٣٨(، والرتمذي )٤٩٣٧(رواه مسلم   -١٤٨
 ).١٣٣١٥(، وأمحد )١٩١٤(رواه الرتمذي   -١٤٩
 ).١٢١٨٧(رواه أمحد   -١٥٠
 ).٤٣٤٩(، وأبو داود )١٩١٥(رواه الرتمذي   -١٥١


