
 هكذا كان سيدنامحمد صلى هللا عليه وسلم.
 " كما يجب أن نعرفه "

 

َم  ََ ي َكَ يادد َّ َم ِيَّا َددَه وَّ ََ لَّددَي َم يَّ َلاددل عَّ َا ََ دد َت َمَ ساددل يََددي"َّ  َّ الحمدددر  ا العددالمي"..و"هالَّ ال ددَذث  َّعَّددْلَّ فَدد  اَناَمَ

إَن كَّانالا َم" قََّبلا لَّفَ  ةَّ وَّ اَلَحَكمَّ ما اَلَك َّااَّ وَّ َا ياعَّلََما بَيٍ"")الجمعة/وَّ ٍل مُّ َلَّ  (. 2  ضَّ

ددَ َ  َ يددَ" اَلحَّ دددَّ   وَّ َا ساددللَّها  َاَل ددلَّ  َّ وأشددَد ان َإلدده إَ هللا والدددك َشددريس لدده فدد  سددللانه و" أََّ سَّ

َشَركالنَّ ")ال ل ة/ لََّل كََّركَّ اَلما كا عَّلَّى الَدَيَ" كاَلََه وَّ رَّ ََ  (. 33َلياَظ

بيبه طب القلدلا و واهَدا وعافيدة ان ددان وأشَد أن محمدات عبدك و سلله وصفيه م" خلقه وال

وشاهَا ونل  ان صا  وضياهَا محمدصل  هللا عليه وسلم  قال عد" نفهده و"أَ وأندا البيدب هللا 

وَ فخر وأنا الامل للاء الحمد يلم القيامة وَ فخر وأنا أول شافع وأول مشدفع يدلم القيامدة وَ 

فيدخلَيَا ومع  فقراء المؤمَي" وَ فخر وأندا  فخر وأنا أول م" يحرك الل  الجَة فيف ح هللا ل 

 أكرم انولي" واآلخري" وَ فخر")ال رمذث(. 

َ  مَّ  لَّدهاإ إَ أََّجمَّ دََّها وَّ َّاَلهَّ ٍل  َََّّى  ََّي تا فَّأ جا ثََّل  َّ ثَّلَّ اَنََّنبَيَّاَء َمَ" قََّبَل  كَّمَّ مَّ ثََّل  وَّ َلَضدعَّ لَّبَََّدٍة ويقلل و"إَن  مَّ

عَّلَّ الَ   اَويٍَّةإ فَّجَّ َّنَّدا َمَ" زَّ و فَّأ َضعََّت هََّذَك الل بَََّةا؟ قَّدالَّ و هََّل  وا يَّقاللالنَّ بالنَّ لَّهاإ وَّ يََّعجَّ اسا يَّلالفالنَّ  ََهإ وَّ

")البخا ث ومهلم(.  ا َما الَ بَيََي"َّ أَّنَّا خَّ  الل بَََّةا. وَّ

 سيدث  يا سلل هللا و"

 الح  أنت وأنت إشراق الَد ***ولس الك اا الخالدالصفحات

 ا  غيرك يلقَا ***   يَا م" انهلال والظلماتم" يقصد الدنـي

 ظلت عللمَــم  رغم نبلغَم *** و عرضل لمَالس الخلرات

 و َكبل سبل الهـَلم وأقبللا  ***  ي شدقـلن  أسـفه الكلمات

 لل شرق القلم الكبا  وغر لا *** فأليس ال ما مَ َى الخللات 

ت عليس ياسيدث يا سلل هللا وعل  ت كثيدرات . أمدا  عدد  اللَم صَلة وسَلما ِلس وصحبس وسلم  هدليما

 فياجماعة اإلسَلم .

 هكذا كان سيدنا محمد صل  هللا عليه وسلم.
 صاالب الخل  الكريمو"

عبا  هللا و" ونحد" فد  شدَر مللددك صدل  هللا عليده وسدلم مدا أاللجَدا نن ن خلد   أخَلقده و أن 

يقلل هللا  عدال  و"لَّقَّدَد  -ة وخير قدوة ن أسى  أفعاله  فَل انسلة والقدوة الذث نق دث  خير أسل

َّ كَّثَيدرت  ذَّكَّدرَّ َّللا  اَليََّلمَّ اآَلَخرَّ وَّ َّ وَّ ل َّللا  َ" كَّانَّ يََّرجا هَََّّةٌ َلمَّ ةٌ الَّ َ أاَسلَّ سالَل َّللا  ا ")انالد اا كَّانَّ لَّكاَم فَ   َّ

لاٍ  عََّظيٍم")القلم /21 / إَن سَّ لَّعَّلَّى خا (. وقال ع" نفهه 4(. وقد ام داله الملل  ع وجل  قلله و"وَّ

و"إنما  عثت ن مم مكا م انخَلق")مهَد الب ا (. وقال و"إنمدا أندا  المدة مَدداة ". )الحداكم (.  

ت يدلم القيامدة أالاسدَكم  وكان صلى هللا عليه وسلم يقللو"إن م" أالبكم إل  وأقر كم مَد  مجلهدا

  الهد"  وإن هللا أخَلقا". ويقلل و"ما م" ش ء أثقدل فد  ميد ان المدؤم" يدلم القيامدة مد" خلد

يددبغا الفدداالب البددذثء" . ويقددلل و"أكمددل المددؤمَي" إيمانددا أالهددََم خلقددا إ وخيددا كم خيددا كم 

 نهله".

ولمدا سددأله أ ددل  كدر الصدددي  و"مددا كددل هدذا ان ا الجددم يددا سددلل هللا قدال و"أ  َدد    دد  فأالهدد" 

 ه  أقلاله. أ يب  ")الهخاوث(. فكان يدعل إلى هللا  أخَلقه ومعامَل ه إ كما يدعل إلي

ت وأكدرمَم و أ قداهم وأنقداهم معاملدة . قدال  ت وأ  دا لقدا فكان   صلى هللا عليه وسلم أالهد" الَداس خا

لادٍ  عََّظديٍم  إَنَدسَّ لَّعَّلَّدىَّ خا لقده الكدريم صدلى هللا عليده وسدلم "وَّ ت خا ت وواصدفا عَه   ه ع  وجدل ما الدا

 (.4")القلم/

ه وسلمو"أالهد" الَداس خلقتدا ") م فد  ع" أنس  ض  هللا عَه قالو" كان الَبد  صدلى هللا عليد

عليه(. و عَه قال و " خدمت الَب  صلى هللا عليه وسلم عشر سَي" إ وهللا ما قال أف قد  إ وَ 

قال لش ء لم فعلت كذا وهدَل فعلدت كدذا" ) الشديخان وأ دل  او  و ال رمدذث(.وع" عاهشدة قالدت 



أة وَ ضدرا  يددك شديقا قد  إَ أن و"ما ضرا  سلل هللا صلى هللا عليه وسلم خا ما له وَ امدر

 يجاهد ف  سبيل هللا") م ف  عليه(.

وع" صفية  َت الي   ض  هللا عََا قالتو"ما  أيت أاله" خلقتا م"  سلل هللا صلى هللا عليده 

 وسلم ")اللبران  ف  انوس   إسَا  اله"(.

لدت و "كدان وع" عاهشة لما سدقلت  ضد  هللا عََدا عد" خلد  الَبد  عليده الصدَلة والهدَلم إ قا

 خلقه القرِن") مهلم(.

ع" علاء  ض  هللا عَه قال و قلت لعبدد هللا  د" عمدرو أخبرند  عد" صدفة  سدلل هللا صدلى هللا 

دا  ََّ عليه وسلم ف  ال ل اة إ قدال و أجدل وهللا إنده لملصدلف فد  ال دل اة  صدف ه فد  القدرِن يَّدا أَّيُّ

ددرات  بََّشَ ما دداَهدات وَّ ددَلََّاكَّ شَّ ا لنميددي" إ أنددت عبدددث و سددلل  إ سددمي س  الَ بَدد ُّ إَن ددا أََّ سَّ نَّددَذيرات والددرزت وَّ

الم لكل إ َ فظ وَ غليظ وَ صخاا ف  انسلاق وَ يدفع  الهديقة الهديقة ولكد" يعفدل ويغفدرإ 

ول" يقبضه هللا ال ى يقيم  ه الملة العلجداء إ  دأن يقللدلا َ إلده إَ هللا إ ويفد ح  َدا أعيَتدا عميتدا 

ا وقلل تا غ  لفتا ")البخا ث(.   وِذانتا صمت

 #هكذا كان سيدنا محمد صل  هللا عليه وسلم.

 صاالب الَهب الرفيع و"

ت  ت وأعدددلَم م اجددا ت وأللفَددم طبعددا ولقددد كددان الَبدد  صددلى هللا عليدده وسددلم مدد" أكمددل الَدداس شددرفا

وأسمحَم صلة وأنداهم يدات إ ننه مه غ" ع" الفانيات  الباقيات الصالحات. فقال عد" نفهده و" 

 اصلفى كَانة م" ولد إسماعيل إ واصلفى قريشا م" كَاندة إ واصدلفى مد" قدريب  َد  إن هللا

هاشم إ واصلفان  م"  َ  هاشم")مهلم(. وقال يلم غ وة الَي" مف خرأ  َهدبه " أندا الَبد ُّ َ 

ل لب")البخدا ث(. وهددذا   ات علد  مدد" يلعَدلن فد  نهددبه صدل  هللا عليدده  كدَذاإ أندا ا دد"ا عبدَد الما

 كان ف  نهبه ذ ة م" غبا  لقال له المشركلن ف  ع  الحرا َقف هَا ..وسلم فلل 

ت نن يفخر فقالو "  ولما سقل عَه عل  كرم هللا وجَه   الذث اضلر يلما

 -#والم ة سيد الشَداء عم  -#محمٌد الَب  أخ  وصَرث 

 -#وجعفر الذث يمه  ويضح  يلير مع المَلهكة ا " أم  

 -لحمَا  دم  ولحم   #و َت محمد سكَ  وزوج  مَلط

 #وسبلا أالمد ولداث مََا فأيكم له سَم كهَم ..

 هكذا كان سيدنا محمد صل  هللا عليه وسلم.
 صاالب المقام المحمل والشفاعةالعظمى"

ل تا ")اإلسراء/ َحما ا م  قَّامت (. فهيدنا محمد صلى هللا عليده 79قال  عالىو " عَّهَّى  أَّن يََّبعَّثَّسَّ  َّ ُّسَّ مَّ

َمدَد  وسلم هل صاالب اَء الحَّ اَمدلا َلدلَّ أَّنَّدا الَّ للاء الحمد يلم القيامة قدال صدلى هللا عليده وسدلم و " وَّ

")ال رمذث(.  محمد ََّ فََّخرَّ َة وَّ شَّف عٍ يََّلمَّ الَقيَّامَّ لا ما أَّو  لا شَّافَعٍ وَّ أَّنَّا أَّو  إ وَّ ََّ فََّخرَّ َة وَّ صدلى  يََّلمَّ الَقيَّامَّ

َة فَدل الدذث يقدللو"ِ ى  داا الجَدة يدلم القيامدة هللا عليه وسلم هل أول م"  ف ح له أ لاا الج

فاس ف ح إ فيقلل الخازن و م" أنت ؟ قدال و فدأقلل و محمدد. قدال و يقدلل و  دس أمدرت أن َ أفد ح 

َع  فاقَّ  مَّ ا وَّ ََّ َي ا َل  فَّياَدَخلَا َ َة فَّيََّف َّحا َّللا  كا اَللَّ َّ الجَّ َرَ َ" ياحَّ لا مَّ أَّنَّا أَّو  اءا رَّ نالد قبلس ")مهلم(. وقالو"وَّ

")ال رمذث(. ََّ فََّخرَّ َؤَمََي"َّ وَّ  الما

وف  الديْل أ   هريرة  ض  هللا عَده و"فيدأ لن  إ فيقللدلن و يدا محمدد أندت  سدلل هللا وخدا م 

اننبياء وقد غفر هللا لس ما  قدم م" ذنبس وما  دأخرإ اشدفع لَدا إلدى   دس إ أَ  در  إلدى مدا نحد" 

لر د  عد  وجدل إ ثدم يفد ح هللا علد  مد" محامددك فيه إ فأنلل  فآ    حت العرش إ فدأقع سداجدات 

ت لم يف حه على أالد قبل  إ ثم يقدال يدا محمدد ا فدع  أسدس إ سدل  علدى إ  واله" الثَاء عليه شيقا

 واشفع  شفع ") م ف  عليه(.

ت علددى  -وعدد" ا دد" عمددر  ضدد  هللا عََمددا قددال و "إن الَدداس يصدديرون يددلم القيامددة جثددا  جللسددا

َا إ يقلللن و يا فدَلن اشدفع إ يدا فدَلن اشدفع إ ال دى  َ َد  الشدفاعة إ كل أمة   بع نبي -الركب 

 إلى الَب  صلى هللا عليه وسلم إ فذلس يلم يبعثه هللا المقام المحمل  ")البخا ث( . 



 هكذا كان سيدنا محمد صل  هللا عليه وسلم.
 خير الَاس نهله 

اللدرف عد" أخلداهَم فَدل  كان صل  هللا عليه وسلم  خير الَداس نهلده يصدبر علديَم إ ويغدا

 القاهلو"خيركم خيركم نهله وأنا خيركم نهل  ")ال رمذث( .  

كان يمازح أهله ويَلعبَم ويها قَم. ع" عاهشة  ضد  هللا عََدا قالدت " و خرجدت مدع  سدلل 

هللا صلى هللا عليه وسلم ف   عا أسفا ك إ وأنا جا ية لم أالمل اللحم ولم أ ددن إ فقدال للَداس و 

 قدملا إ ثم قدال لد  و  عدال  ال دى أسدا قس فهدبق ه إ فهدكت عَد  ال دى إذا الملدت اللحدم اقدملا ف

و دددنت خرجددت معدده فدد   عددا أسددفا ك إ فقددال للَدداس و  قدددملا ف قدددملا إ ثددم قددال لدد  و  عددال  

 أسا قس فهبقَ  إ فجعل يضحس وهل يقلل هذك   لس "  واك أالمد. 

فد  أمدل هم ويكدلن فد  الداج َم فعد" عاهشدة كان صلى هللا عليه وسلم يعي" أهله ويهداعدهم   

 ض  هللا عََا قالت و"كان يخي  ثل ده ويخصدف نعلده ويعمدل مدا يعمدل الرجدال فد   يدل َم ") 

 أالمد(.

وع" انسل  قال و سألت عاهشة ما كدان الَبد  صدلى هللا عليده وسدلم يصدَع فد   ي ده؟ قالدت و" 

ج إلى الصَلة") مهلم وال رمدذث(. كان يكلن ف  مََة أهله إ فإذا الضرت الصَلة ي لضأ ويخر

وكددان صددلى هللا عليدده وسددلم يحمددل ا َددة ا َ دده وهددل يصددل   الَدداس  إذا قددام الملَدداإ وإذا سددجد 

سادـللا  لَّ  َّ اَنإ فَََّّد َّ يََّعثارَّ اَن وَّ اَنإ يََّمَشيَـّ ـرَّ ـاَن أَّاَلمَّ ا قََّميصَّ مَّ ََ إ عَّلََّي هَّـَي"ا اَلحا هَّـ"ا وَّ ـاءَّ اَلحَّ جَّ  وضعَا. وَّ

َيددَهإ ثاددم  قَّددالَّو هللا صددلى هللا عليدد ا  َّددَي"َّ يَّدَّ مَّ َا ددعَّ ضَّ دداإ فَّلَّ مَّ َا لَّ مَّ بَّددَرإ فَّحَّ ََ دد" اَلَم دددَّقَّ هللا »ه وسددلم عَّ صَّ

كا أََّجٌر عََّظيٌم")ال غدا "/ ََدَّ ا َع َّللا  ََّ اكاَم فَ َََّةٌۚ  وَّ أََّو الاكاَم وَّ ا أََّملَّ ساللاهاو" إَن مَّ دذََّيَ" 15وَّ َّ (. نَّظَّدَرت إلَّدى هَّ

ددبَي َيَ" يََّمَشدديَّانَ  ددا" )أ ددل  او  وال رمددذث  الص  مَّ فََّع َا ددَديثَ  فَّرَّ اَنإ فَّلَّددَم أََّصددبََر الَّ  ددى قَّلََّعددتا الَّ يََّعثاددرَّ وَّ

 والَهاه  وا " ماجه(. 

وع" انس  ض  هللا عَه قال كان صلى هللا عليه وسلم يمر  الصبيان فيهدلم علديَم ")البخدا ث 

دبََ َإ  عا  اكَّداءَّ الص  ََّسدمَّ داإ فَّأ ََّ أَّنَّدا أاَ يددا إَطَّالَّ َّ دَلََّة وَّ لا فَ  الص  ََّ خا واللفظ له ومهلم(..وكان يقلل"إَنََ  نَّ

ا أََّعلَّما َمَ" َشد   َلَّ َ  َمم  زا فَ  صَّ ل  َّ َّجَّ َه َمَ"  اكَّاهََه")البخا ث(. فَّأ َجَد أاَمَ  َة وَّ

 #هكذا كان سيدنا محمد صل  هللا عليه وسلم.

 نب  الرالمة وال يهير على أم ه وعلى الَاس أجمعي".

كان صل  هللا عليه وسلم يحب ال يهير ويََ  ع" المغاَة ف  الدي" ع" عاهشة  ض  هللا عََا 

دا إ قالت " ما خير  سلل هللا صلى هللا عل يه وسلم  ي" أمري" ق  إَ أخذ أيهرهما ما لم يكد" إثمت

ا كان أ عد الَاس مَه وما ان قم صلى هللا عليه وسدلم لَفهده قد  إَ أن  َ َدس الرمدة  فإن كان إثمت

 هللا فيَ قم")البخا ث(.

ت  كان صلى هللا عليه وسلم يحب أم ه ويدعل على م" ِذاها و" اللَم م" ول َّ م" أمَر أم د  شديقا

ت إ فرف   َم إ فا ف   ه ")مهلم(. إ   فش   عليَم إ فاشقا  عليه إ و م" ول  م" أمر أم   شيقا

و عَدما قيل له ا ع على المشركي" قال صلى هللا عليه وسلم " إن  لم أ عْل لعانتدا إ وإنمدا  عثدت 

  المة ")مهلم(. 

عد" أندس  ضد  هللا كان صلى هللا عليه وسلم  اليما ف   عامله مع الَداس الكيمدا فد   دلجيََم 

عَه قال و "  يَما نح" ف  المجلس مع  سدلل هللا صدلى هللا عليده وسدلمإ إذ جداء أعرا د  فقدام 

ده" أث ا ددرك "  دده مَّ يبدلل فد  المهددجد فصداح  دده أصدحاا  سددلل هللا صدلى هللا عليدده و سدلم و مَّ

 ة انعرا د  !!.قال الَب  عليه الصَلة و الهَلم و" َ  ا  ملكإ "َ  قلعدلا  للده".ف رك الصدحا

يقض   َّلله إ ثم  عاك الرسلل صلى هللا عليده و سدلم و قدال لدهو" إن المهداجد َ  صدلح لشد ء 

م" هذا البلل والقذ إ إن ما ه  َلَذكر هللا والصَلة و قراءة القرِن " إ ثم قدال نصدحا ه صدلى هللا 

بَ  بََّشري" إ ولم  ابعَّثلا معهري"إ صا لا عليه  للات مد" المداء ".عَددها عليه و سلم و " إن ما  اَعث م ما

قال انعرا   و "اللَم ا المَ  ومحمدات إ وَ  رالم معَا أالدات ".فقال له الرسلل صلى هللا عليده 

ت(إ )م ف  عليه(. ي قتَّ واسعا ت"إ )أث ضَّ رتَّ واسعا  وسلم و "لقد  حج 



 الخلبة الثانية و

 ة للعالمي"..الحمد ر  ا العالمي" والصَلة والهَلم عل  المبعلث  الم

 َزلَا نلاصل الحديْل اللل  أما  عد فياجماعة اإلسَلم و

 #هكذا كان سيدنا محمد صل  هللا عليه وسلم.
 سماال ه  ف  معاملة غير المهلمي"و"

إخلة اإلسدَلم و"  عدْل هللا  عدالى نبيده  صدل  هللا عليده وسدلم   المدة للعدالمي" إ وهدل صدل  هللا 

  اليا ده كلَدا إ مثدال للكمدال فد  عَلق ده  ر ده وفد  عَلق ده عليه وسلم  مثال للكمال البشدرث فد

 الَاس كلَم  مخ لدف أجَاسدَم وأعمدا هم وألدلانَم إ مهدلمي" وغيدر مهدلمي" إ قدال جدا ر  د" 

عبد هللا  ضى هللا عَه كان  سدلل هللا صدل  هللا عليده وسدلمو"  جدَل سدََل قدال الَدلوث و "أث 

 لخل  "سَل الخل  كريم الشماهل لليفا ميهرا ف  ا

و عد  صل  الهماالة ف  هدث الَب  صل  هللا عليه وسلم  مع غير المهلمي" وشدلاهد ذلدس مد" 

 سير ه َ  حصر وأذكر مََا ما يل و"

قال صل  هللا عليه وسلم  و "َ يرالم هللا م" َ يرالم الَاس وكلمة الَاس هَا  شمل كل أالد م" 

ص فد   داا الرالمدة مللقدة إ وقدد سداق الَاس إ  ون اع با  لجَهَم أو  يدََم وجداءت الَصدل

البخا ث ف   اا  المة الَاس والبَاهم الديْل الَب  صلى هللا عليه وسلم و" ما م" مهلم غرس 

غرسددا فأكددل مَدده إنهددان أو  ا ددة إَ كددان لدده صدددقة") الَهدداه (. فدددي" اإلسددَلم  يدد" الهددماالة 

 والرالمة يهع الَاس كلَم ويغمرهم  الرالمة واإلالهان .

مخالفيه مم" ناصدبلا لده العدداء فقدد كاندت سدماال ه يدلم الفد ح غايدة مدا يمكد" أن  * جاوزك ع"

يصل إليه صفح البشر وعفلهم فكان ملقفه مم" كانلا الر ا علدى الددعلة ولدم يضدعلا سديلفَم 

  عد ع" الر َا أن قال لَم و اذهبلا فأن م الللقاء .

ت لَدم إ *وكان م" سماالة الَب  صل  هللا عليه وسلم  أن يخاطب مخالف يه  اللي" م" القلل  أليفدا

كما  ظَر سماالة الَب  صل  هللا عليه وسلم  مع غيدر المهدلمي" فد  ك بده إلديَم اليدْل  ضدمَت 

 هذك الك ب  عل َم إلى اإلسَلم  أللف أسللا وأ لغ عبا ة..

كان صدل  هللا عليده وسدلم  يحدرص كدل الحدرص علد  هدداي َم وإنقداذهم مد" الَدا  يدلم القيامدة 

 -صدلى هللا عليده وسدلم-إل  سبيل الَداية  الحهَ  و" كدان غدَلم يَدل ث يخددم الَبد    دعل َم

يعدل ك إ فقعدد عَدد  أسدهإ فقدال لدهو )أسدلم( إ فَظدر  -صلى هللا عليه وسلم-فمرضإ فأ اك الَب  

صلى -فأسلم إ فخرج الَب   -صلى هللا عليه وسلم-إلى أ يه وهل عَدكإ فقال له و أطع أ ا القاسم 

 وهل يقلل و "الحمد ر الذث أنقذك م" الَا ")البخا ث( .  -ليه وسلمهللا ع

*وكان صل  هللا عليه وسلم  يغشى مخالفيه فد   و هدم فعد" أ د  هريدرة  ضد  هللا عَده قدال و 

َال َّ "   يَا نح" ف  المهجد إذ خرج إليَا  سلل هللا صل  هللا عليه وسلم  فقال و" اَنلََّلقالا إَلَّى يَّ

َجََّ  رَّ لا " . . فَّخَّ لا  ََّهدلَّما دل َّ أََّسدَلما َا َعشَّدرَّ يَّ اهاَم فَّقَّدالَّ و " يَّدا مَّ اَس إ فَََّّدا َّ عَّها الَّ  ى َجقَََّا  ََّيتَّ اَلَمدَد َّ ا مَّ

دل مَّ و " ذََّلدسَّ أا َ  سَّ ا عَّلََّيدَه وَّ دل ى َّللا  َ صَّ سادللا َّللا  دَم  َّ َا ََّسدلَ قَّالالا و قََّد  َّل َغتَّ يَّا أَّ َّا اَلقَّاَسَم . قَّدالَّ لَّ لا يددا فَّأ ما

دددا الث اَلثَّدددةَّ...  ََّ لا " . فَّقَّدددالالا و قَّدددَد  َّل َغدددتَّ يَّدددا أَّ َّدددا اَلقَّاَسدددَم . قَّدددالَّ و " ذََّلدددسَّ أاَ يددددا " . ثادددم  قَّالَّ  ََّهدددلَّما

 الحديْل)البخا ث ومهلم وأ ل او (. 

وكان صل  هللا عليه وسلم  يعامل مخالفيه م" غير المهلمي" ف  البيع والشراء وانخذ والعلاء 

ه مرهلنة عَد يَل   مقا ل اللعام ... فع" عاهشة  ض  هللا عََدا قالدت و"مدات صدل  إ و  ع

ت َمَ" شََّعيٍر")البخا  (. يعَ  و صاعا  اعَّا َالَ ثٍَ  َثََّلثَي"َّ صَّ ََدَّ يَّ َرهالنَّةٌ َع َ َ عاها مَّ سَّل مَّ وَّ هللا عليه  وَّ

 م" شعير . 

ر مهدلم فقدال نسدماء  َدت أ د   كدر وكان صل  هللا عليه وسلم  يأمر  صلة القريب وإن كان غيد

  ض  هللا عََما و صل  أمس ")البخا ث(.

 

 



 

 

 

 هكذا كان سيدنا محمدصل  هللا عليه وسلم 
 "  " كما يجب أن نعرفه

ومعامل ه وسماال ه مع مخالفيه والرصه عل  هداي َم وإنقاذهم م" نا  جَدَم والمحافظدة علد  

َلم  انول وعداش فد  كَفده اليَدل   عَدد مدع  ماهَم  فف  المديَدة اليدْل  أسدس المج مدع اإلسد

المهلمي" وكان صل  هللا عليه وسلم  غاية ف  الحلم معَم والهماالة ف  معامل َم ال ى نقضدلا 

العَد وخانلا  سلل هللا صل  هللا عليه وسلم إأما م" يعيشلن  دي" المهدلمي" يح رمدلن قديمَم 

وسددلم لمدد" عدداش  ددي" ظَراندد   ومجدد معَم فلَددم الضددمان الَبلثإفقددد ضددم" صددلى هللا عليدده

المهلمي"  عَد و ق  على عَدك أن يحظى  محاجة الَب  صل  هللا عليه وسلم  لمد" ظلمده فقدال 

ََدها  دذَّ َم دها إ أََّو كَّل فَّدها فَّدَلقَّ طَّاقَّ َدَه إ أََّو أَّخَّ عَّاَهددتا إ أََّو اَن َّقَّصَّ دَ" ظَّلَّدمَّ ما ََّ مَّ صل  هللا عليده وسدلم و" أَّ

َيقتا  َغََّيَر َطيَب  اوا َّ (.شَّ َة ") أَّ ال  َّ ها يََّلمَّ اَلَقيَّامَّ َجيجا َّنَّا الَّ  نََّفٍس إ فَّأ

عَّاهَّدتا لََّم   َ" قَّ َّلَّ نََّفهتا ما وشد  اللعيد على م" ه س الرمة  ماهَم فقال صلى هللا عليه وسلم و" مَّ

ا " َة أََّ  ََّعي"َّ عَّامت َهيرَّ دا َمَ" مَّ ا لَّيالجَّ ََّ إَن  َ يحَّ َ َة وَّ ةَّ اَلجَّ اهَحَّ  )البخا ث(.   يََّرَح  َّ

 #هكذا كان سيدنا محمدصل  هللا عليه وسلم.
 قبلَا خيرات ومصر صاي ه عل  أهل و
 فم" نبلأ ه صل  هللا عليه وسلم للصحا ة أنَم سيف حلن مصر ووصاهم  أهلَا وقبلَا خيرات   

ددل مَّ   عدد" أ دد  ذ  قددالو ف سَّ ا عَّلََّيددَه وَّ ددل ى َّللا  َ صَّ ساددللا َّللا  ددا إَن كاددمَ و"قَّددالَّ  َّ ََّ ددا ياددَذكَّرا فَي لنَّ أََّ ضت دد ََّف َّحا  سَّ

َن فَد لَّدَيَ" يََّق َّد ََلَّ جا أََّيد اَم  َّ ا فََّإذَّا  َّ اَلمت ةت وَّ َّ َم َذم  َا ا فََّإن  لَّ َيرت ا خَّ ََّ ََّهَل لا  َأ اطا فَّاَس ََّلصا َلَضدعَ لَّبَََّدٍة اَلَقيرَّ   مَّ

َ" اَ ََّ َ  اَلمَّ َبَد الر  عَّ ر   َرَّ َيعَّةَّ وَّ ا قَّالَّ فَّمَّ ََّ ََ َج َم َلَضدعَ لَّبَََّدٍة فَّاَخرا داَن فَد  مَّ عَّ َّازَّ  يَّ ََّ
دََّةَّ هَّ اَلبَيلَّ اَ َ" الَّ  شارَّ

ََّا")مهلم(.  ََ جَّ َم رَّ  فَّخَّ

وقدددال صدددل  هللا عليددده وسدددلمو" إذا ف حدددت مصدددر فاس لصدددلا  دددالقب  خيدددراتإ فدددإن لَدددم ذمدددة  

ت". أث أن هداجر  و المات")مهلم(. وقال ا " انثير ف  الََايةو معَى قللهو"فإن لَم ذمدة و المدا

إسماعيل عليه الهَلم كانت قبلية م" أهل مصدر. وأن ما يدة أم إ دراهيم ولدد الَبد  صدلى هللا أم 

 عليه وسلم قبلية..

عبا  هللا و"  لس صل  م" سماالة الَب  صل  هللا عليه وسلم  مع غيدر المهدلمي" وهدل مدا سدا  

 عليه الصحا ة  ض  هللا عََم وال ا علن م"  عدهم .. 

سيدنا محمد صدل  هللا عليده وسدلم " فَدذا غديا مد" فديا وهَداك و لس صل  م" "هكذا كان 

الكثير والكثير عما يجدب أن نعرفده عد"  سدلل اإلنهدانية والرالمدة والرفد   والعددل والهدماالة 

والصدق وانمانة وال لاضع والحيداء ..الدم مكدا م انخدَلق ال د   عدْل مد" أجلَدا و" إنمدا  عثدت 

 ن مم مكا م انخَلق"  

ت مََدا لَ عرفَدا  عضدنا ذكروقد  ت  ون أسد   َداونعمدل ا ونق ددث  ده صدل  هللا عليده وسدلم مصدداقا

ذَّ  اَليََّلمَّ اآَلَخدرَّ وَّ َّ وَّ ل َّللا  َ" كَّانَّ يََّرجا هَََّّةٌ َلمَّ ةٌ الَّ َ أاَسلَّ سالَل َّللا  َّ لقلله  عال و"لَّقََّد كَّانَّ لَّكاَم فَ   َّ كَّدرَّ َّللا 

ا ")انال اا /   (. 21كَّثَيرت

بيَا شر ة هَيقدة َنظمدأ  عددها أ ددات . اللَدم اهددنا إلدى الهدير علدى سدَ" اللَم اسقَا م" اللض ن

هدددث نبيددس الكددريم إ واالفددظ عليَددا أوقا َددا وأسددماعَا وأ صددا ناإ واجعلَددا هددداة مَددديي"  كرمددس 

 وفضلس ياأكرم انكرمي" .

 عبا هللا و"اس غفروا هللا يغفر لكم ..وقلملا إل  صَل كم يرالمكم هللا ..

 وأقم الصَلة .

 


