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١٢٥ 
  لـــــمدخ

، بل ٍ وطنَ دونٍ، أو لوطنٍ أمةَ دونٍ ألمةغ ٌ حممد اهللاُِّ نبيْمل يرسل
ً بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهللاًِ كافةِ إىل الناسَرسلُأ ً ً بإذنه ورساجا منرياً ً .

 عليهم ُمِّوحير، ِ هلم الطيباتُّ وحيلِ وينهاهم عن املنكرِهم باملعروفُيأمر
 .اخلبائث

، ٍ بعامةِّ اإلنساينِ، وللضمريٍ بإطالقِ البرشيةِا للنفسً موجهُهُكان خطاب
، ً ـ نقاءٍ قلبُّ ـ أيُ القلبَ؛ ليزدادُهَ مفتاحِ البرشيةِ الطبيعةِلَفُ عىل قَعفوض

ً مجاال وجالالُ األخالقُا، وتزدانً سموُوالروح ً. 
ي، ِاغَّ الطِ املادياتِ من سلطانُ اإلنسانَحيرر ْ أنِهِّ ربِ بأمرغ ٌ حممدَداأر
 ِ فكانت،ِّ والسلوكيِّ األخالقيِ الداعي لالنفالتِلشهوات اَ ضغطَويقاوم
 ٍ نارُ شعلةَ الغضبَّا أن؛ معلنًَ ما أمكنِ والصفحِ والتحملِ إىل الصربُهُدعوت
، ِ بني الناسِحم والتالِ الوحدةِ بانفصامٌ مؤذنَّنَّ الظَ سوءَّ، وأنَ االنتقامُتطلب
 ِ الطيبةِ، والكلمةِ يف القولِ بالعفةَ فأمرِِه وزالتِ اللسانِ من سقطاتَرَّوحذ
 .ِالرقيقة

 ُ أحاديثهْ، فجاءتِ واحلياةِ الكونَاهُ جتٍ تفاؤليةٍ رؤيةَ ذاتُهُوكانت دعوت
 ِ أو اخلمولِ العملِ وتركِ اليأسِ من مثلِهِّ من ضدُرِّ وحتذِتدعو للتفاؤل

ْ حتريام شديدا أنَ فحرمِ البرشيةِ النفسِ عىل حرمةُ، وتؤكدِيةوالسلب ً  َ يعتديً
 باألذى أو ِهِ، أو عىل نفسِ أو بالقتلِ والتخويفِ بالرتويعِهِ عىل غريُاملرء

 .ً وجرماً شناعةِ األفعالِ ذلك من أعظمَ، وجعلِاالنتحار



غ 

 

١٢٦ 
 ِ الفسادِ عوامل منِ التطهرِ يف وجوبً رصحيةُهُنت دعوتكام كا
 عىل ِ، والتجسسِ البنيِ ذاتِ فنهى عن إفسادِّ والسيايسِّ واإلداريِّاالجتامعي
، ِ الذمَّها أشدَ صاحبَّ وذمِ من الرشوةَ، كام حذرِ والغدرِ، واخليانةَاآلخرين
 .ِ اجلوفاءِ عن املظهريةِ والبعدِّ اجلادِ العملِ عىل أمهيةَوأكد

 ٍ عمليةٍ يف صورةِِه وتلميحاتِِهتار وإشاِِه وأفعالِِه أقوالِ ذلك من خاللُّكل
 .ِ يف الدنيا واآلخرةَ لنسعدِ بالتقيص والبحثٍ جديرةٍوواقعية

* * * 



 

 

١٢٧ 

  تلـــــ الق-١

 هذا َةَرَصادُ مَّ، وأنِحقُّ احلياة: ِ اإلنسانِ حقوقِ من أعظمَّ أنَّال شك
:  تعاىلَالها، قِها وتقبيحِ عىل إدانتُ الناس التي اتفَقِ اجلرائمِ من أعظماحلقِّ
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ِّ تشديدا عظميا، وهنى عن كلِ القتلِ يف مسألةغ ُّ النبيَدَّوقد شد ً ً 
ًدا مل ِعاهُ مَلَتَ قْنَم«: غ َ فقال حقٍِّ بغريِ الدماءِ وإراقةِ تؤدي إىل القتلٍوسيلة
  .»ً عاماَ أربعنيِ من مسريةُها ليوجدَ رحيَّ، وإنِ اجلنةَ رائحةْيرح

ِ رجال من أهلَلَتَ قْنَم«: غ َوقال ها َ رحيَّ، وإنِ اجلنةَ ريحْ مل جيدِ الذمةً
  .»ً عاماَ من مسرية سبعنيُليوجد

 يا َقيل» ِ يف النارُتول واملقُإذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل«: غ َوقال
ِ حريصا عىل قتلَإنه كان«: َ؟ قالِ املقتولُ، فام بالُهذا القاتل:  اهللاَِرسول ً 
  .»ِِهصاحب

ُلزوال الدنيا أهون«: غ َوقال ُ َ ٍ رجل مسلمِ من قتل عىل اهللاَِ ٍ«.  
َ محْنَم«: غ َوقال  .»اَّ منَ فليسَ علينا السالحَلَ

* * * 



غ 

 

١٢٨ 
  ردـــــــ الغ-٢

َ مجيعا يكرهون الغدرُالناس ، ومن هنا ٌ هبم أحدَ يغدرْ، وال حيبون أنً
 َ يومٌ لواءٍ غادرِّلكل«: غ، فقال ِِه من عاقبتَرَّ، وحذِ عن الغدرُهنى اإلسالم

  .» بهُعرفُ يِالقيامة
، فال ٌ جائرةْ عليهمْ جارتْ، فإنٌ املسلمني واحدةُذمة«: غ َوقال

  .» بهُ لواء يعرفٍ غادرِّ لكلَّ، فإنوهاُرِختف
َ أمنْنَم«: غ َوقال َ رجال عىل دَّ  َ كانْ، وإنِ من القاتلٌ، فأنا بريءِهِمً

  .»ً كافراُاملقتول
َاإليامن قيد الفتك، ال يفتك مؤمن«: غ َوقال ُ ُ«.  
 إليه، َّ بعدما اطمأنُهَ، ثم قتلِ إىل الرجلُ الرجلَّإذا اطمأن«: غ َوقال

 .»ٍ غدرُ لواءِ القيامةَ له يومَبِصُن
* * *  

                                                
 .ًمني كافرا أي إذا عاهد أحد من املسل:جائرة) *(
 . فال تنقضوها:حتفروها )**(



 

 

١٢٩ 

  بـــــ الغض-٣

  اهللاُِر منها رسولَّ التي حذِ من املساوئٌ مرضِتهَّ وشدِ الغضبُرسعة
 .غ ٌحممد

َ، فردد»ْال تغضب«: َأوصني، فقال: َ فقالغ ِّ إىل النبيٌ رجلَفقد جاء َّ 
  .»ْبال تغض«: غ َفقال. أوصني أوصني: َأي قال. ًمرارا

َبنيو  من ُ، فمنها االستعاذةِ الغضبِ عالجاتَ بعضغ ُّ النبيَّ
ِ، فقد استب رجالنِالشيطان  َمها حتى انتفخُ أحدَ، فغضبغ ِّ عند النبيَّ
، ُ عنه ما جيدَ لو قاهلا، لذهبً كلمةُإين ألعلم«: غ ُّ النبيَ، فقالَ وتغريُهُوجه

  .»ِ الرجيمِ من الشيطان باهللاُِأعوذ: َلو قال
ِّعلموا، ويرسوا، وال تعرسوا، وإذا «: غ ِِه، لقولُها السكوتومن َِّ ُ ِّ

  .»ْكم فليسكتُ أحدَضبَغ
، ْ فليجلسٌكم وهو قائمُ أحدَبِضَإذا غ«: غ ِِه، لقولِ اهليئةُومنها تغيري

 .»ْ وإال فليضطجعُ عنه الغضبَ ذهبْفإن
* * * 



غ 

 

١٣٠ 
   ترويع الناس-٤

ُمما يبني ِ وعلو شأنغ  اهللاِِ رسولَ عندِ اإلنسانَ كرامةِّ  ِّ أنه هنى عن كلِهَّ
 .ِ والضحكِ املزاحِ به حتى ولو عىل سبيلِ له واإلرضارِ اإليذاءِأشكال

` e d c b a ﴿:  تعاىلَقال
k j i h g f﴾ ]٥٨:األحزاب[. 

 عليه ْهم، وجبتِمن آذى املسلمني يف طرق«: غ ُّ النبيَوقال
  .»همُلعنت

  .»َارِرض وال َال رضر«: غ َوقال
 .ٍ وجهِّ بأيِ بالغريِ الرضرِ إحلاقِ يف حتريمٌوهذه قاعدة

َ يروعْ أنٍ ملسلمُّال حيل«: غ َوقال   .»ً مسلامّ
 .»ً  العبا وال جاداِ أخيهَكم متاعُ أحدَّال يأخذن«: غ َوقال

* * *  



 

 

١٣١ 

  يانةـــــــ الخ-٥

ها ِ صاحبِها واحتقارِيت عىل كراهُ العقالء مما اتفَقَ اخليانةَّ أنَّال شك
 يف ُ، ويزرعِ بني الناسِ الثقةِ يؤدي إىل زعزعة هذا اخللَقَّ منه ألنِواحلذر
 ﴾z y x w }﴿: ُ تعاىل يقول، واهللاَُيبةِّ والرَ التوجسِالنفوس

 .]٥٨:األنفال[
 َ اإليامنَظهرونُ الذين يَ املنافقنيِ من صفاتَ اخليانةَ جعلغ ُّالنبي
 َ، وإذا وعدَ كذبَثَّإذا حد: ٌ ثالثِ املنافقُآية«: غ َقال فَ الكفرَويبطنون
  .»َن خانُ، وإذا اؤمتَأخلف

 .»َ غدرَ، وإذا عاهدَ فجرَوإذا خاصم«: ويف رواية
 ُ بعضُ من خانني، كام تفعلُإنام أخون: ُ يقولِ من الناسٌوكثري
َ، وهذا ال حيل املشكلةِ الزوجِ بخيانةْتَّ إذا أحسِالزوجات ا، َهُفِ يضاع بلُّ
َأد األمانة«: غ ُّ النبيُ يقولَولذلك   .»َكَ من خانْك وال ختنَ إىل من ائتمنِّ

  .» لهَ ملن ال عهدَ له، وال دينَ ملن ال أمانةَال إيامن«: غ َوقال
ُما من ذنب أجدر«: غ َوقال َ يعجلْ أنٍ  يف َ العقوبةِ تعاىل لصاحبه اهللاُّ

 .»ِ، والكذبِ، واخليانةِ الرحمِمن قطيعة: ِ يف اآلخرة لهُهُخرَّالدنيا، مع ما يد
* * *  



غ 

 

١٣٢ 
   اإلفساد بين الناس-٦

م، وال ِ يف قلوهبِ العداوةِ وزرعِ بني الناسِ يسعى باإلفسادِ الناسُبعض
 ُال يدخل«: غ ُّ النبيَ وقد قالِِه وسخط اهللاِِ لغضبُضَيدري أنه بذلك يتعر

ٌ قتاتَاجلنة َّ«والقتات ،ُ  ِ بقصدِ بني الناسَ الكالمُ الذي ينقلُو النامم هَّ
 . بينهمِاإلفساد

َ منا من خببَليس«: غ َوقال ّ َ ّامرأة عىل زوج ِ   .»هاً
ِ حمرما لقولُهُلِْع فليس فِ لإلصالحُأما الذي يكذب  ُابَّ الكذَليس«: غ ِهً

َمي خريا أو يقولْ، فينِ بني الناسُبالذي يصلح  .»ً خرياً
* * *  

                                                
 . خدعها وأفسدها وحرضها عليه:خبب) *(



 

 

١٣٣ 

  ســـسـ التج-٧

 من َرَّم، وحذِ وخصوصياهتِ الناسِ عىل حرماتغ  اهللاُِ رسولَحافظ
 هم إىل اهللاِِِن بواطِهم وإيكالِ بظواهرِ الناسِ بأخذَها، وأمرِ هبا وانتهاكِاسَاملس
 .تعاىل

 .﴾- .﴿:  تعاىلَقال
ْم، أو كدت أنَ أفسدهتِ الناسِ عوراتَبعتَّ اتِإنك إن«: غ َوقال َ 

  .»همَدِتفس
ِكل املسلم«: غ َوقال   .»ُهُ وعرضُُه ومالُهُمَ، دٌ حرامِ عىل املسلمُّ
ْكم ثالثا، فلمُ أحدَإذا استأذن«: غ َوقال   .»ْ له فلينرصفْؤذنُ يً
، ال تغتابوا ُهَ قلبُ، ومل يدخل اإليامنِِه بلسانَ آمنْنَ مَيا معرش«: غ َوقال

، ومن ُهَ عورت اهللاُُم يتبعِ عوراهتُمن يتبع َّم، فإنِاملسلمني، وال تتبعوا عوراهت
  .»ِِه يف بيتُهُ، يفضحُهَ عورت اهللاُُيتبع

ِ قوم وهم له كارهون، صب يف أذنيهِ إىل حديثَمن استمع«: غ َوقال َّ ُ ٍ 
َاآلنك  .»ِ القيامةَ يومُ

 .ُ املذابُصاصَّ الر:ُواآلنك
 .»ِنيهْعَ يا الَم ُهُركَ تِ املرءِ إسالمِنْسُمن ح«: غ َوقال

* * *  



غ 

 

١٣٤ 
   السباب واللعن-٨

َ؟ إنه الذي يسب الناسُ من هو الشيطانَأتدرون  َ قالْهم، فقد ويلعنُُّ
ِاملستبان شيطانان يتهاتران«: غ ُّالنبي ِ ِ   .»ِ ويتكاذبانَّ

  .»ٌ كفرُهُ، وقتالٌ فسوقِ املسلمُسباب«: غ َوقال
َ رجال فقالغ  اهللاُِوأوىص رسول ً تسبن أحداال«:  لهً َّ«.  

ً لعاناُ املؤمنُال يكون«: غ َوقال َّ«.  
، ِ من األممٌ أمةُ وهذا مما ال تعرفهِ احليوانِ هنى عن لعنغ َّ النبيَّبل إن
  .ِ» للصالةُ فإنه يوقظَال تسبوا الديك«: غ  اهللاُِ رسولَفقد قال

 َ الريحٌل رجَ، فقد لعنِ الريحِ هنى عن لعنغ أنه َ من ذلكُواألعجب
َ شيئا ليسَنَعَ، من لٌ فإهنا مأمورةَ الريحِال تلعن«:  لهَ فقالغ  اهللاِِعند رسول ً 

  .»ِ عليهُ اللعنةِ، رجعتٍله بأهل
ٌ امرؤ ِوإن«:  لهَ أنه قالِِه أصحابَ أحدغ ُّ النبيُ الذي علمهِومن األدب
ُعريك بيشء يعلمه ٍ ٍ، فال تعريه بيشءَ فيكَّ ِ وباله عليهُ يكونُدعه، وِ فيهُ تعلمهِّ ُ ،

ً، وال تسبن شيئاَ لكُهُوأجر ً بعد ذلك دابة وال ُتْبَبَفام س: ُ الرجلَ، قال»َّ
 .ًإنسانا

* * *  



 

 

١٣٥ 

   سوء الظن-٩
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، ِ بني الناسِ العالقاتِ وتشويهِ األرحامِؤدي إىل قطع يِّ الظنَ سوءَّإن
 هنى عن َ اإلسالمَّ فإنَهم، ولذلكِ وإيذائَى إىل التعدي عىل اآلخرينَّوربام أد
 ِ اهتامَ قبلِ بالتثبتَ، وأمرٍ برهانِ من غريِ من الناسِهِ بغريِ املسلمِّ ظنِسوء
، وال ِ احلديثَ أكذبَّالظن َّ، فإنَّإياكم والظن«: غ َ قالَ، ويف ذلكِالناس
  اهللاَِوا، وال تدابروا، وكونوا عبادُدَسوا، وال حتاسَّسوا، وال حتسَّجتس

 .»ًإخوانا
* * *  



غ 

 

١٣٦ 
  وةـــــــ الرش-١٠

ِ يدل عىل فسادٌ خطريٌ مرضُشوةِّالر  َدَّ، وقد شدِ احلقوقِ وضياعِ الذممُّ
 ُ صورتهُدمَ وهتَ املجتمعُفسدُ التي تِ اخلطريةِ اآلفةِ يف النهي عن هذهغ ُّالنبي

  .» عىل الرايش واملرتيش اهللاُِلعنة«: غ َ فقالَاحلضارية
ُوخص رسول  ألهنا ِ بالتحذيرِ بني الناسِ يف احلكمَ الرشوةغ  اهللاَِّ

  من ال يستحقُِّ إىل حبسْ، وربام أدتِ بالباطلِ الناسِ حقوقِتؤدي إىل أكل
 ُ رسولَنَعَل«: َ قالت، فعن أيب هريرة َ القتل من ال يستحقُِّ وقتلَاحلبس
 .»ِ الرايش واملرتيش يف احلكمغ اهللاِ

* * *



 

 

١٣٧ 
   المظهرية الجوفاء-١١

ُ دائام ما يعلمغ ٌ حممد اهللاُِ رسولَكان  َّ وأنٌ خداعةَ املظاهرَّ أنُهَ أصحابً
 أو ِته صورِ أو مجالِ بدنهِ وليس بقوةأل  هللاُِ وتقواهِِه بدينَ يقاسْ ينبغي أنَاملرء
ٌمر رجل: َ قالت ِّ الساعديٍ بن سعدِ، فعن سهلِ ثيابهِحسن  ِّ عىل النبيَّ
َ لرجل عندَ، فقالغ  من ٌهذا رجل: فقال»  يف هذا؟َما رأيك«: ٌ جالسُهٍ

ْ حري إن، هذا واهللاِِ الناسِأرشاف َ أن ينكحَ خطبٌّ ُ ،يشفعْ أنَعَفَ شْوإن ِ َّ ُ ،
 يف َما رأيك«: غ  اهللاُِ له رسولَ فقالُ آخرٌجلَّ مر رَّ، ثمغ  اهللاُِ رسولَفسكت
ْ؛ هذا حري إنَ املسلمنيِ من فقراءٌهذا رجل!  اهللاَِيا رسول: َفقال» هذا؟ ٌّ 
َ ينكحَّ أالَخطب َّ أال يشفَعَفَ، وإن شُ  ُ رسولَ، فقالِِه لقولُعَمْسُ أال يَ قالْ، وإنَعُ
ِهذا خري من ملء«: غ اهللاِ   .» هذاِ من مثلِ األرضٌ

َّرب «: غ  اهللاُِ رسولَقال: َ قالت َ عن أيب هريرةَ ذلك ما وردُومثل
ُ ألبره عىل اهللاَِ، لو أقسمٍ باألبوابٍ مدفوعَ أغربَأشعث َّ«.  

ٌ ألحد عىل أحد فضلَليس«: َ قالغ  اهللاَِ رسولَّ عامر أنِ بنَوعن عقبة ٍ ٍ 
ِب الرجلْسَ، ح صالٍحٍ، أو عملٍينِإال بد ًحشا بذيا بخيال  فاَ يكونْ أنُ  ً
  .»ًجبانا

: َ قالت ٍ فعن ابن مسعودَ باآلخرينُ السخريةُ يكرهغ ُّ النبيَوكان
ِ سواكا من األراكغ  اهللاِِ أجتني لرسولُكنت ُ الريح تكفؤهِ، فكانتً  َ، وكانُ

َ دقة، فضحكِيف ساقه ٌ ُما يضحككم؟«: غ ُّ النبيَ، فقالُ القومَّ ِ من :  قالوا»ُ
                                                

َينكح) *(  .ُ يزوج:ُ
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١٣٨ 
ِدقة ساقيه ِ  من ِ يف امليزانُوالذي نفيس بيده هلام أثقل«: غ ُّ النبيَفقال. َّ

ٍأحد ُ«.  
ٌ يعري إنسانْ أنُ يكرهغ َوكان : َ قالٍ سويدِ بنِ، فعن املعرورِ وأمهِ بأبيهَّ
 ٍيا أبا ذر: ، فقلناُهُ ـ مثلِهِمِ ـ خادِهِ، وعىل غالمٌ بردُ، وعليهِ بالربذةٍمررنا بأيب ذر
ً حلةَان بينهام كَلو مجعت َّ ، ٌ من إخويت كالمٍإنه كان بيني وبني رجل: َ، فقالُ
ِ، فعريته بأمهٌ أعجميةُوكانت أمه ُ  غ َّ النبيُ، فلقيتغ ِّ، فشكاين إىل النبيَّ

ٌ إنك امرؤ فيك جاهليةٍيا أبا ذر«: َفقال َّ سب ْنَم!  اهللاَِيا رسول: ُقلت» ٌ
َّالرجال سبوا أباه وأمه َّ ٌ إنك امرؤ فيك جاهلية!ٍّيا أبا ذر«: فقال. َ هم . ٌ

وهم مما ُ وألبسَوهم مما تأكلونُ أيديكم، فأطعمَ حتتهم اهللاَُكم جعلُإخوان
 .»وهمُموهم فأعينُ كلفتْهم، فإنُِبوهم ما يغلُفِّ، وال تكلَتلبسون

* * *  



 

 

١٣٩ 

  لـســـ الك-١٢

ها َ، فتؤخرَ واألممَ والشعوبَ األفرادُ تصيبٌ ذميمةٌ صفةُالكسل
 .ِّ والرقيِ والتقدمِ النهضةِ بركابِعن اللحاقها َوتعوق

I H ﴿: َ فقالِ الذميمةِ هبذه اخلصلةِ النفاقَ أهل اهللاَُوقد نعت
 V U T S R Q P O N M L K J

Z Y X W﴾ ]١٤٢:النساء[. 
 ِزْ من العجَ بكُ إين أعوذَّاللهم«: َ فقالِ من الكسلغ ُّ النبيَوقد استعاذ

ِّ ما كلِ عن أداءَزَجَ عَلَسَ، ألنه إذا كِ بالعجزَُه، وقرن»ِوالكسل  به من َفُ
 .ٍهامتَم

* * * 
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١٤٠ 
  أســــــ الي-١٣

ِ كثريا من الناسُيصيب ً، نظرا لعظم ما ِِه ومغفرت اهللاِِ من رمحةُ اليأسً
 يف ِ لليأسَ أنه ال جمالَ أخربغ َّ النبيَّ، ولكنٍ وخمالفاتَارتكبوه من جرائم

 .ً صاحلاَلِمَ وعَ وأنابَ ملن تابٌة واسع اهللاُِ، فرمحةِاإلسالم
} | { ~� ﴿:  تعاىلَقال  z y x w v u t

ª © ̈  .]٥٣:الزمر[ ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § 
  .» لهَ كمن ال ذنبِ من الذنبُ، والتائبٌ توبةُالندم«: غ ُّ النبيَوقال
َ جزء، فأمسكَ مائةَ الرمحة اهللاَُجعل«: غ َوقال  َ وتسعنيً عنده تسعةٍ

َجزءا، وأنزل ِزءا واحدا، فمن ذلك اجلزءُ جِيف األرض ً ً ، حتى ُ اخللقُ ترتاحمً
َ الفرس حافرُترفع   .»ُهَ تصيبْ أنَها، خشيةِها عن ولدُ

َ، فقسمٍ جزءُ مائة اهللاَِ عندُالرمحة«: ٍويف لفظ َ جزءا، وأخرِ بني اخلالئقَّ َّ ً 
َتسعا وتسعني   .»ِ القيامةِ إىل يومً

ني َإنك ما دعوت! َ آدمَيا ابن«:  تعاىلاهللاُ َ، قالِّ القديسِويف احلديث
ك ُ ذنوبْلو بلغت! َ آدمَ عىل ما كان منك وال أبايل، يا ابنَ لكُني غفرتَورجوت

ِعنان السامء لو أنك أتيتني ! َ آدمَيا ابن.  لك وال أبايلُ، ثم استغفرتني غفرتَ
ِبقراب ُ يب شيئا، ألتيتك بقرُ خطايا، ثم لقيتني ال ترشكِ األرضُ ا ِاهبً
 .»ًمغفرة

* * * 



 

 

١٤١ 

  ارـــــــ االنتح-١٤

 له ُها، ال جيوزِ لدى صاحبٌ أمانةَ اإلنسانيةَ النفسَّ أنغ  اهللاُِ رسولَأكد
، ٍ بحديدةُهَ نفسَمن قتل«: غ َفقال. ِ من األسبابٍ سببِّ منها أليُالتخلص
ُ، يتوجأِهِ يف يدُهُفحديدت ًلدا فيها أبدا، ومن ً خالدا خمَ جهنمِ، يف نارِِه هبا يف بطنَّ ً
َ سام فقتلَبَِرش ِ، فهو يتحساه يف نارُهَ نفسُ  ً، خالدا خملدا فيها أبدا، ومن َ جهنمَّ ً ً
َى من جبل فقتلَّترد ً خالدا خملدا فيها َ جهنمِ، فهو يرتدى يف نارُهَ نفسٍ ً
  .»ًأبدا

 ِهِ وغريٍ وفقرٍ عىل ما فيها من مشكالتَ اإلسالميةَ الدولَّومن هنا فإن
 .ِ االنتحارَبِ يف نسِ العاملِ دولُّفإهنا أقل

ها يف ُها يطعنُ، والذي يطعنِ خينقها يف النارُهَ نفسُالذي خينق«: غ َوقال
 . »ِالنار

* * * 
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١٤٢ 
   الظلم واالعتداء-١٥

 َ إىل ظلم اآلخرينُهُ ومكانتُهُ وتدعوه قوتُهُ له نفسُلِّ من تسوِمن الناس
 ِ هؤالءَرِّ ليحذُ القرآنَ يف الدنيا فجاءِ من العقوبةَنَِمد أَهم وقِ حقوقِوأخذ
 .ِ والعقابِ السيطرةَ أهنم ليسوا خارجَهم وليبنيِ أمرَعاقبة

Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È ﴿:  تعاىلَقال
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ & % $ # " !

 .]٤٣-٤٢:إبراهيم[ ﴾') ( *
 ﴾Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç﴿:  تعاىلَقال

 .]١٩٠:البقرة[
  .»ِ القيامةَ يومٍ ظلامتَ الظلمَّ، فإنَاتقوا الظلم«: غ َقال
ُ معاهدا أو انتقصهَمَلَمن ظ«: غ َوقال ُ، أو كلفهً  َ، أو أخذِ طاقتهَ فوقّ

ِمنه شيئا بغري ُ نفس، فأنا حجيجِيبِ طً  .»ِ القيامةَ يومُهٍ
 عىل َ الظلمُيا عبادي إين حرمت«: أل  فيام يرويه عن اهللاِغ َوقال

  .»ًحمرما فال تظاملوا بينكم ُُهنفيس، وجعلت
ِ يوما ألصحابغ ُّ النبيَوقال  ُاملفلس: قالوا» ؟ُأتدرون من املفلس«: ِهً

 ِ القيامةَ يأيت يومْنَ من أمتي مَ املفلسَّإن«: َ، قالَ له وال متاعَفينا من ال درهم
 هذا، َ مالَ هذا، وأكلَ هذا، وقذفَ، ويأيت وقد شتمٍ وزكاةٍ وصيامٍبصالة
ِ هذا، فيعطى هذا من حسناتَهذا، ورضب َ دمَوسفك ، ِِه، وهذا من حسناتِهُ



 

 

١٤٣ 
ْ فنيتْفإن َ يقيض ما عليه أخذْ أنَ قبلُهُ حسناتَ ْ من خطاياهم، فطرحتُ  عليه، ُ

َثم طرح  .»ِ يف النارُ
 ؟َ ذلكَ بعدِ عىل الظلمٌ أحدُ جيرؤْفهل

* * * 
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 ).٢٦٧٦(، وابن ماجه )٢٩٣٠(رواه البخاري   -١
 ).٤٦٦٨(، والنسائي )١٧٣٨٧(رواه أمحد   -٢
 ).٥١٤٠(، ومسلم )٣٠(رواه البخاري   -٣
 ).٣٩٢٢(، والنسائي )١٣١٥(واه الرتمذي ر  -٤
 ).١٤٣(، ومسلم )٦٣٦٦(رواه البخاري   -٥
 ).٣٢٦٩(، ومسلم )٢٩٤٩(رواه البخاري   -٦
 ).٢٦٢٦(رواه احلاكم   -٧
 .رواه ابن ماجه وابن حبان واللفظ له  -٨
 ).١٣٥٦(، وأمحد )٢٣٨٨(رواه أبو داود   -٩
 ).٨٠٤٠(رواه احلاكم   -١٠
 ).٥٦٥١(رواه البخاري   -١١
 ).٤٧٢٦(، ومسلم )٥٦٥٠(رواه البخاري   -١٢
 ).٢٠٢٩(رواه أمحد   -١٣
 ).٢٠٣٨٦(، وأمحد )٤١٥١(رواه أبو داود   -١٤
 ).٣٠٥٠(رواه الطرباين   -١٥
 ).٢٣٣١(، وابن ماجه )٢٧١٩(رواه أمحد   -١٦
 ).٢١٩٨٦(، وأمحد )٤٣٥١(رواه أبو داود   -١٧
 ).١٧٢٦١(، وأمحد )٤٣٥٠(رواه أبو داود   -١٨
 ).٨٩(، ومسلم )٣٢(رواه البخاري   -١٩
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 ).١١٨٥( والرتمذي ،)٣٠٦٧(رواه أبو داود   -٢٠
 ).١١٩٣٥(رواه أمحد   -٢١
 ).٢٩(األدب املفرد   -٢٢
 ).١٥٢(، ومسلم )٥٥٩٦(رواه البخاري   -٢٣
 ).١٨٦٠(رواه أبو داود   -٢٤
 ).٢٦٠١١(، وأمحد )٢٤٩٥(رواه البخاري   -٢٥
 ).٤٢٤٤(رواه أبو داود   -٢٦
 ).١٨٥٠(، والرتمذي )٤٦٥٠(رواه مسلم   -٢٧
 ).٤٠٠٦(، ومسلم )٥٧٧٦(رواه البخاري   -٢٨
 ).١٨٩٤٠(، وأمحد )٤٢٣٦(رواه أبو داود   -٢٩
 ).٢١٠٣(، وأمحد )٦٥٢٠(رواه البخاري   -٣٠
 ).٣٩٦٦(، وابن ماجه )٢٢٣٩(رواه الرتمذي   -٣١
 ).٥٧٢٦(رواه ابن حبان   -٣٢
 ).٩٧(، ومسلم )٥٥٨٤(رواه البخاي   -٣٣
 ).١٩٧١٨(، ومسند أمحد )٣٥٦٢(رواه أبو داود   -٣٤
 ).١٩٤٢(رواه الرتمذي   -٣٥
 ).٢٠٦٩٠(، وأمحد )٤٤٣٧(رواه أبو داود   -٣٦
 ).٤٢٦٢(، وأبو داود )١٩٠١(رتمذي رواه ال  -٣٧
 ).٥٢١(رواه ابن حبان   -٣٨
 ).٤٦٤٦(، ومسلم )٤٧٤٧(رواه البخاري   -٣٩
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١٤٦ 
                                                                                                                                                                            

 ).٢٣٠٤(، وابن ماجه )٦٦٨٩(رواه أمحد   -٤٠
 ).١٢٥٦(رواه الرتمذي   -٤١
 ).٤١١٠(، وابن ماجه )٤٧٠١(رواه البخاري   -٤٢
 ).٤٧٥٤(رواه مسلم   -٤٣
 ).١٦٦٧٥(رواه أمحد   -٤٤
 ).٨٧٦(رواه أمحد   -٤٥
 ).٣١٤٠( ومسلم ،)٢٩(رواه البخاري   -٤٦
 ).٤٨٧٤(، ومسلم )٢٦١١(رواه البخاري   -٤٧
 ).٧٧٥(رواه الطرباين   -٤٨
 ).٤٩٤٢(، ومسلم )٥٥٤١(رواه البخاري   -٤٩
 ).٢٠٤٩٩(، وأمحد )٣٤٦٣(رواه الرتمذي   -٥٠
 .، واللفظ له)١٥٨(، ومسلم )٥٣٣٣(رواه البخاري   -٥١
 ).٩٢٤٥(، وأمحد )١٢٧٦(رواه البخاري   -٥٢
 ).٤٦٧٥(رواه مسلم   -٥٣
 ).٢٦٥٤(رواه أبو داود   -٥٤
 ).٤٦٧٤(رواه مسلم   -٥٥
 ).٤٦٧٨(رواه مسلم   -٥٦


