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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 رضا الوالدين من حسن التنمية البشرية

 4102ًََٗ٘  42:فٖ خشٗذٓ أخجبس الخل٘ح تبسٗخ الٌشش 

 صمشٗب خٌدٖ متَسذالثقلن: 

 

هي سٍائع ّزا الذٗي تود٘ذُ للَالذٗي ٍثشّوب، فقذ قشى اهلل سجحبًِ 
ٍتعبلى ّزا الجش ثعجبدتِ، فوب ٗأتٖ أهش الجش إال ثعذ عجبدتِ ٍتَح٘ذُ 

النث٘ش هي اٙٗبت، هٌْب هب رمش فٖ سَسٓ سجحبًِ ٍتعبلى ٍرلل فٖ 
ح٘ث ٗقَل تعبلى: )ٍَقَضى سَثُّلَ أَال تَعِجُذٍُا إِال إَِّٗبُُ  42اإلسشاء اٙٗٔ 

ٍَثِبلََْالِذَِٗيِ إحسبًًب إِهَّب َٗجِلُغَيَّ عٌِذَكَ الْنِجَشَ أَحَذُُّوَب أٍَِ مِالُّوَب فَال تَقُل 
ل لَُّْوَب قََِال مَشِٗوّب(، ل٘س رلل فحست ٍإًوب لَُّْوَب أُفٍّ ٍاَل تٌََْْشُّْوَب ٍَقُ

لَالذِٗ هْوب ثذس هٌْوب « أف»ًْى اهلل تعبلى أى ٗقَل اإلًسبى ملؤ 
 .هي شٖء

ٗشٍى عي عجذاهلل ثي عوشٍ سضٖ اهلل عٌِ قبل: خبء سخل إلى سسَل اهلل 
صلى اهلل علِ٘ ٍسلن فقبل خئت أثبٗعل على الْدشٓ ٍتشمت أثَٕ 

 .«اسخع إلْ٘وب فأضحنْوب موب أثن٘تْوب»ٗجن٘بى، فقبل: 

ٍفٖ سٍاٗٔ أخشى، أتى سخل فقبل: ٗب سسَل اهلل: إًٖ خئت أسٗذ الدْبد 
فبسخع إلْ٘وب فأضحنْوب »هعل، ٍلقذ أت٘ت ٍإى ٍالذَّٕ ٗجن٘بى، قبل: 

 .«موب أثن٘تْوب
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خبء سخل إلى الٌجٖ صلى »ٍعي عجذاهلل ثي عوشٍ سضٖ اهلل عٌْوب قبل: 
فبستأرًِ فٖ الدْبد، فقبل: أحٖ ٍالذاك؟ قبل: ًعن،  اهلل علِ٘ ٍسلن

 .«قبل: ففْ٘وب فدبّذ

ٍعي أثٖ سع٘ذ سضٖ اهلل عٌِ، أى سخالً ّبخش إلى الٌجٖ صلى اهلل علِ٘ 
ٍسلن هي ال٘وي، فقبل: ّل لل أحذ ثبل٘وي؟ فقبل: أثَإ، فقبل: أرًب 

ّذ ٍإال لل؟ قبل: ال، قبل: فبسخع إلْ٘وب، فبستأرًْوب، فئى أرًب لل فدب
 .فجشّوب

ٍعي هعبٍٗٔ ثي خبّؤ السلوٖ، أى خبّؤ خبء إلى الٌجٖ صلى اهلل 
علِ٘ ٍسلن فقبل: ٗب سسَل اهلل أسدت الغضٍ ٍخئتل أستش٘شك، فقبل: 

 .ّل لل هي أم ؟ قبل: ًعن، فقبل: الضهْب؛ فئى الدٌٔ عٌذ سخلْ٘ب

، ٍلن تني تعل٘وبتِ صلى اهلل علِ٘ ٍسلن هدشد ملوبت ٗقَلْب للٌبس
خشج الٌجٖ صلى اهلل »فعي عجذ اهلل ثي هسعَد سضٖ اهلل عٌِ، أًِ قبل: 

علِ٘ ٍسلن َٗهّب، ٍخشخٌب هعِ، حتى اًتٌْ٘ب إلى الوقبثش، فأهشًب 
فدلسٌب، ثن تخطى القجَس حتى اًتْى إلى قجش هٌْب، فدلس إلِ٘ 
فٌبخبُ طَٗالً، ثن استفع صَتِ ٌٗتحت ثبمّ٘ب، فجنٌ٘ب لجنبء سسَل اهلل 

هلل علِ٘ ٍسلن، ثن إى سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن أقجل صلى ا
علٌ٘ب، فتلقبُ عوش ثي الخطبة سضٖ اهلل عٌِ، فقبل: هب الزٕ أثنبك ٗب 
سسَل اهلل؟ فقذ أثنبًب ٍأفضعٌب، فأخز ث٘ذ عوش، ثن أٍهأ إلٌ٘ب، فأتٌ٘بُ، 

فقلٌب: ًعن، ٗب سسَل اهلل، فقبل رلل هشت٘ي أٍ « أفضعنن ثنبئٖ؟»فقبل: 
إى القجش الزٕ سأٗتوًَٖ أًبخِ٘ قجش آهٌٔ ثٌت ٍّت، »الثًب، ثن قَبل: ثَ

ٍإًٖ استأرًت سثٖ فٖ صٗبستْب، فأرى لٖ، ثن استأرًتِ فٖ االستغفبس 
هب مبى للٌجٖ ٍالزٗي آهٌَا أى »، فأًضل اهلل عض ٍخل: «لْب، فلن ٗأرى لٖ
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هلل علِ٘ ، قبل الٌجٖ صلى ا«ٗستَغفشٍا للوششم٘ي ٍلَ مبًَا أٍلٖ قشثى...
 .«فأخزًٖ هب ٗأخز الَلذ للَالذ هي الشقٔ، فزلل الزٕ أثنبًٖ»ٍسلن: 

ٍٗقبل إى سسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن مبى عوشُ آًزاك قذ ثلغ 
 .الست٘ي

ٗحبٍل الغشة أى َّٗوٌب هي خالل أفالم َّلَ٘د أى ثش الَالذٗي هي 
ثبلوحبفظٔ  صٌعتِ، ٍإى التٌو٘ٔ الجششٗٔ ٍتطَٗش الزات ال تنتوالى إال

على الن٘بى األسشٕ، ًٍحي ًقَل ثجسبطٔ إى سسَلٌب األعظن أشبس هي 
خالل ّزا الذٗي إى أعظن الجش ثش الَالذٗي، الزٕ لَ استغشق الوؤهي عوشُ 

 .ملِ فٖ تحص٘لِ لنبى أفضل هي الدْبد

 


