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 ثَيغةمبةر )د.خ( ثَيشةنطَيكي ضاك
 زس٘ي اهلل اهقدٗٝ احلشِٞ

طةوسةيي ثَيغةمبةسي خوا لةوة دةسةكةوَيت، كة لة ٍةس سووَيكةوة طةيشي دةكةي منوىةي ٍةسة بةسصو جواىي 
بووٌ لة قيامةت لَيي بِشواىني ثَيغةمبةسة ثَيصةىطية، باشرتيً كةس بؤ ئَينةي موطَمناٌ كة بؤ رياىي دوىياو طةسفشاص

 )دسودى خواي لةطةس بَيت(.

 حَشََِْٞ أُسَِْ٘ٝ اهوَِّٕ زَسُ٘يِ فِٛ هَلٍُِ كَاَْ هَقَدِدةفةسموَيت: ) ئةو ساطتيةماٌ بؤ بةياٌ دةكاو خواي طةوسة لة قوسئاىي ثريؤص
َ َٙسِجُ٘ كَاَْ هٌَِِّ  ًََّٗ اهللَ أَطَاعَ فَقَدِ اهسَّسُ٘يَ ُٙطِعِ ًٍَّّةسوةٍا دةفةسموَي: ) .12: األحزاب( كَثرِيّا َٕاهوَّ َٗذَكَسَ اِهآَخِسَ َٗاِهَََِٚ٘ اهوَّٕ

 .08:نساءلا( حَفِٚظّا عَوٍَِِِٚٔ أَزِسَِوَِانَ فٌََا تََ٘هَّٟ

 كةي سةٍ رياىي ةب ةطتةثةيو ةك يًةكةد باس طشىط تَيكيةباب ويظتناٌةخؤش سيةمبةثَيغ مولودي ماىطي َلةط ةل
ء داىاىي وةك ثَيصةىطي كاسواىي سماٌةمبةثَيغةل ضاولَيكشدٌ ءكشدٌ الطاييى تةباب ئةويض ،موطَمناٌ يةئَينةل

 ريامناٌ.

 بَيت، رياىذا شَيكيةب سةٍ ةل جا كاتةد طَيكةك ويةكشدى الطايي ةب صةح خؤي طشوشيت ةب مشؤظَيك سةٍ ةئاشكشاي
، واتة ئةوةي داةبواس وةل كيَيتةمؤئ بؤ َلبزاسدووةٍ سيةمبةَيغث ةوسةط خواي جياواصيً َمناٌموط يةئَين َلاوةب

سةصامةىذي خواو بةختةوةسي دوا سؤري مةبةطتة، ئةوة ثَيغةمبةس )دسودي خواي لةطةس بَيت( ثَيصةىطء سابةسو 
 اهتأسٛ يف كبري أصى ٙٞاأل ٓرٖ) سموَيت:ةفةتذا دةئاي وةئ فظرييةتةل طريةك ئينب صامين ئةو ثايةء مةقامةية. ثَيصةوا

 ٗتسن هشِتٕ ٗاالتباع بٕ االقتداء اهسس٘ي يف االس٘ٝ": َلَيتةد توسمضي كينيةح .(ٗاح٘اهٕ ٗافعاهٕ اق٘اهٕ يف اهلل بسس٘ي
  ".عٌوٕ ٗٙثٌس زجاؤٖ ٙتحقق حتٟ ًؤًّ كى عوٟ جتب اهسس٘ي فٌتابعٞ ٗفعى ق٘ي يف خماهفتٕ

 .ةوةطشَيتةد رياٌ كاىيةبواس وةسجةط و سةك مووةٍ ء ثابةىذيء ئيقتيذا بةو صاتةكشدٌ سةمبةثَيغ ةل ضاو ةبؤي

 صوٟ اهلل عوٕٚ ٗسوٍ اهلل زس٘ي ضسب ًا: قاهت -عِٔا اهلل زضٟ- عائشٞ حدٙث) ةوةطَيشَيتةد ةعائيص تيةصسةح ةمنوى بؤ
 شٛء ُِٙتٔم أْ إال بٕصاح ًّ فِٚتقٍ قطُّ شٛء ًِٕ ُٚى ًٗا اهلل، سبٚى يف جيآد أْ إال خادًاّ، ٗال اًسأّٝ، ٗال بٚدٖ، قطُّ شٚئاّ

 مظمه. سواة (تعاىل هلل فِٚتقٍ اهلل، حمازَ ًّ

 ءىطةثَيص واوةثَيص ةىةبيك باباٌ ءدايك بَيتةد خَيضاىذا ىَيو ةل س )دسودي خواي لةطةس بَيت(ةمبةثَيغ سةوشيت
  ٌ.ةبك حةمةدياٌمو كيةسدةيةسوةث بةَلكو ثَيويظتة ،ٌةبك خؤياٌ كاىيةميذاَل ةل وةطت ىابَيت ةك ،ةوةىةبك الطايي

 ةبشد َلةط ةل سَييتةوطاٍ رياىي تيةسايةمبةثَيغ ثَيض طاَل ٥١ ةك ةدجيةخ تيةصسةح بضاىً دا تيةَلايةكؤم بواسي ةل
  تيناٌ.ةطايةك كشدىي ٍَيضةب بؤ ةمنوى ةببَيت تا كاتةد تةصسةح ظفيةو ضؤٌ سةط
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 ماَل ةوةَيتسِةطةد كشدةد تشس ءساوكَيةدَل ةب طيتةٍ يصتبووةط ثَي ثةيامي ةوةئامساى ةل ةتاص سةمبةثَيغ كاتَي
 خيزٙم ال ٗاهلل كال)كات: ةد فَيشماٌ ةيةوش ىذةض وةب ضؤٌ ةدجيةخ تيةصسةح َلاوةب كات،ةد خَيضاىي بؤ خؤي باطي

  البخاري رواه (احلق ُ٘ائب عوٟ ٗتعني املعدَٗ ٗتلشب اهضٚف ٗتقسٜ اهلى ٗحتٌى اهسحٍ هتصى اُم ابدا اهلل

 ةل كاىيةجواى ةشوو يةمنوى !ٌةدةد ئاصاسماٌ ةك طاىَيكةك ويةداىةى وَلاو ةل بنيةد فَيش طشىط كيةيةواى ثاشاٌ
 بداسي.ال ة(سواالٙعوٌْ٘ فأٍُ هقً٘ٛ اغفس اهؤٍكشدىي دةيفةسموو: ) ماىذوو لَيذاىيء دواي تائيف شاسيةل ويةساىةط

 دَلي ةبؤي بشي، تيةىذايةب كاىيةثاي وةسجةط وكشد ىَاةت ءتاك خواي بؤ تيةىذايةب ةك بوو مشؤظ تشيًةوسةط وةئ
  ثةسطتيذا. ةل كشدةد ماىذوو صؤس خؤي ،ةوةثاساى ىضاو ةل ةوةتواى ،بوو ةوسةط خواي سطتينةث صسؤيةتام

 و تةعيباد ةل ٌوبو ماىذوو ةب سوحي يةثم سصتشيًةب تواىي ةك بوو ةوَيي بَي طَيكيةك دا تيةمشؤظاي رياىي ةل ةبؤي
 خواي طةوسة. ياميةث ياىذىيةط ضاالكي كاسو ةل بوو تيةطايةك سصتشيًةب اٌ كاتذامةٍ ةل سطتيذاةث

 سيةطَيب رَيش ةل تييةطوى سطتينةث بَيتةد ةوةبكةيي الطايي رياىي ىَيكيةالي ىَاةت ىابَيت وابني بَيتةد ةئَين
 ىيصتيناٌ. ءوَلات َلطاوةكؤم بؤ باط ءثاك وةىاواص كاسيةل يًةك ثش خؤماٌ رياىي شذاةمةئ َلةطةل تةطوى ءكيتاب

 : بَيت ئاطا بَي لَيي موطَمناٌ مشؤظي ىابَيت خًةباي يةجَيط ةك كاىيةسةوشت ةوسةط ةل

 بؤ ٍاوكاسي طيتةد صاٌء وةكةب خؤ تءةو حوسم سَيضو ٌةخاو ةكشاو طتةد و طةخي و كةمةئةب وةفاداسو حةياو
 دسَيز بووة. مواٌةٍ

شةِسو لةطةَل خواثةسطيتء موعامةالتذا، لة  ءلةكاتي ئاشيت طةفةسو ماألء خاىةوادةو ءكةواتة لة طةشت
خولقء لوتف خؤشيء بضةو  ءتايبةتي لة طفتوطؤو قظةىةبِشيً بة بةسامبةسو طوَيشاطشتً ءخةطَمةتي كةطي

طييطفشاواىيء  ءدةسو جرياٌ و ساوَيزو ئيظَماح و طؤساىكاسيء ىةسموىياىي ءخةىذةي لَيواىي، ٍةواَلجشطي دؤطت
ووسبيينء سَيضطشتين بةسامبةسو تةىاىةت لة ئيذاسةو بةسَيوةبشدىذا منوىةي بةسصي ثَيصةىطيء حيكنةتء د

 مامؤطتايةكي ثايةبةسصو خاوةٌ ثَيطةو تايبةمتةىذي بووة.

ًّ أزاد خري األخسٝ ٗحلٌٞ اهدُٚا ٗعدي اهشريٝ ٗاإلحت٘اء عوٟ حماسّ األخالق كؤا، ئينب حةصو لةو باسةوة دةَلَيت: )
 (.ٗهٚشتعٌى أخالقٕ ٗسريٖ ًا أًلِٕ -صوٟ اهلل عوٕٚ ٗسوٍ -اهفضائى بأسسٓا، فوٚقتد مبحٌد زس٘ي اهللٗإستحقاق 

 كاىي سةىطي داوةتةوة،ةكشداس كاىيءةوتاس ةل قظةو ىاخ و كشدةوةي يةك بووة، ساطتطؤيي داةماىةئ مووةٍ َلةطةل
وتذا، سَيك ةَلظوكةٍ و وشتةس و رياٌ َلةط ةل تيةسمويةف ةك كةيةسمودةف سةٍ ةل ىابيين كةجياواصي ٍيض ةبؤي

ٍةسوةٍا خؤيصي  .4(القمه: عَظٍٍِٚ خُوُقٍ هَعَوَٟ َٗإَُِّمَئةخالقي وةك قوسئاٌ بووة. بؤيةط خواي طةوسة دةفةسموَي: )
 .(اِهأَخِوَاقِ صَاهِحَ هِأُتٌٍََِّ بُعِثِتُ إٌََُِّادةفةسموَي: )

و سفتاسو ٍةَلظوكةوتةكاىي بكةوَيتء بة ثَيصةىطي خؤي دابيَيت ء شوَيً سَيباصةوةبكات الطايي طَيةك سةٍ ةبؤي
 باوكء باشرتيً خَيضاٌء جواىرتيً .ي دةطت دةكةوَىةضاك ء صؤستشيًةوةبَيتةكؤد لَي وشيتةس جواىرتيً: ئةوا
طةسكةوتووي ٍةسدوو  كات.ةد جَيةب جَي خوا كاىيةسماىةف و ياوةث جواىرتيً ضَيت.ةسدةد لَي طيةك تشيً ضاك
 يا دةبَيتء بةس شةفاعةتي سطول اهلل دةكةوَيت.دوى
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