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 مقدمَة
إنَّ احلَْمَد هلل، ََنَْمُده، ونستعيُنه، ونستغفرُُه، ونعوُذ به ِمن ُشُروِر أنُفِسَنا، َوِمْن سيئاِت أْعَمالِنا،  

َمْن يَ ْهِده هللا َفال ُمِضلَّ َلُه، ومن ُيْضِلْل، َفال َهاِدي َلُه.

أنَّ ُُمَمًَّدا عْبُده وَرُسولُه.  وَأْشَهُد أْن ال إَلَه إال هللاُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، وأشهدُ 

  1﴿ََيي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإال َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن﴾.

َها َزْوَجَها َوبَ  ُهَما رَِجاال  ثَّ ﴿ََيي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ  ِمن ْ
  2َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾. 

َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن  رْ الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوال َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغفِ  ََيي َُّها﴿
 3يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما﴾. 

وبعد، فقد أرسل هللا تعاىل رسوله ُممًدا صلى هللا عليه وسلم على حني فرتة من الوحي، وانقطاع  
الكفر وقد ضرب  الظلم،  عليها  وخييم  اجلهل،  يعمها  واألرض  العلم،  من  ودروس  الرسل  يها  ف  من 

فيها حبق،   يعتصم  الشرك جنباهتا، وقل من  أو يتصف أبخالق،  أطنابه، ومأل  أو يستمسك خبري، 
فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، الذي أدبه ربه تبارك وتعاىل فأحسن أتديبه، وزكاه أعظم تزكية،  

مثااًل حيتذى للبشرية  الكون ملكارم األخالق  فجعله  تتلى على مسامع  وآية  ا  ،  البشريلكيف  ،  مال 
فتغري وجه األرض ببعثته،  ومشًسا تنشر التوحيد يف ربوع األرض،  وسراًجا منريًا يبدد ظلمات اجلهل،  

به  وتبدد ظالم اجلهل بدعوته،   التأسي  الناس حبسن  الفضيلة بني  َوَسلَّمَ وانتشرت  َعَلْيِه  ؛  َصلَّى هللاُ 
األملاين  يقول جبميع  ("جوتة":   األديب  أوراب  أهل  إليه  مفإننا  وصل  ما  إىل  بعد  نصل  مل  اهيمنا، 

"ُممد"، وسوف ال يتقدم عليه أحد، ولقد حبثت يف التاريخ عن مثل أعلى هلذا اإلنسان، فوجدته  
يف النيب "ُممد" … وهكذا وجب أن يظهر احلق ويعلو، كما جنح "ُممد" الذي أخضع العامل كله 

. )بكلمة التوحيد

 102ُسورَُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 1ُسورَُة النِ َساِء: اآلية/  - 2
70،71اأَلْحزَاِب: اآلية/رَُة ُسو  - 3
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املسل  ما جيب على  أوىل  أن من  معرفة رسول هللا ُممد  م  ال شك  تعاىل  توحيد هللا  بعد  معرفته 
صلى هللا عليه، ومعرفة صفات الكرمية ومشائله الشريفة، لتتحقق األسوة اليت أمران هللا تعاىل هبا؛ كما  

َوالْ ﴿قال هللا تعاىل:    َ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر ي َ َلَقْد كاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن يَ ْرُجوا اَّللَّ
   1.﴾اَّللََّ َكِثرياً 

  2. ﴾أَْم ملَْ يَ ْعرُِفوا َرُسوهَلُْم فَ ُهْم َلُه ُمْنِكُرونَ ﴿قال هللا تعاىل:  و 

الرازي:   الفخر  َِّنَايَ قال  يف  الر َِسالََة َكْونَُه  ادِ َعائِِه  قَ ْبَل  ِمْنُه  َعَرُفوا  ُْم  َأَّنَّ َعَلى  ِبَذِلَك  ُسْبَحانَُه    ةِ نَ بََّه 
بُوُه بَ ْعَد أَِن ات َّ  ِميَمِة َفَكْيَف َكذَّ َفَقْت َكِلَمتُ ُهْم اأْلََمانَِة َوالصِ ْدِق َوَغايَِة اْلِفرَاِر ِمَن اْلَكِذِب َواأْلَْخاَلِق الذَّ

  3. َعَلى َتْسِمَيِتِه اِبأْلَِمنيِ 
ُ عَ    ، َوِصْدَقهُ   ،َوَعَرُفوا َنَسَبهُ   ،ِه َوَسلََّم َصِغريًا وََكِبريًايْ لَ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: أَلَْيَس َقْد َعَرُفوا ُُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ

 . َوَوفَاَءُه اِبْلُعُهودِ  ،نَ َتهُ َوأََما
برسوله   اإلميان  عن  إعراضهم  املشركني  على  أنكر  قد  تعاىل  َعَلْيِه    ُُمَمَّدٍ وإذا كان هللا   ُ اَّللَّ َصلَّى 

به وصدقه وأمانته، ووفائه ومكارم أخالقه، فمثل  م بنس ته، مع معرفومبا جاء به من عند هللا  ،َوَسلَّمَ 
الذي   للمسلم  يقال  هللا  هذا  رسول  هدي  َوَسلََّم،يُعرض  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فيستمرئ  ،  مستهوخيالف    َصلَّى 

ُ َعَلْيِه الكذب، وخيون األمانة، ويغدر وال يفي ابلعهد، فيقال ملثل هذا: أمل تعرف رسولك   َصلَّى اَّللَّ
  ؟َوَسلَّمَ 

 ن يتصف بشيء من تلك الصفات اليت فيك؟ أكا
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ورسولك   ؟كيف تكذب     .، أصدق الناس هلجةَصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ورسولك   ؟وكيف تغدر    .، أوىف الناس ذمةَصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ورسولك   ؟وكيف ختون  . ، أعظم الناس أمانةَصلَّى اَّللَّ
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ُ  سن التأسي برسوله اإلخالص يف القول والعمل، وأن يوفقنا حلأل هللا تعاىل أن يرزقنا  س ن َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قيامة يف زمرة نبينا  عمالنا، وأن حيشران يوم الوأن يتقبل منا صاحل أ  ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َصلَّى اَّللَّ

تى هللا بقلب ، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أقيامةوحتت لواء حبيبنا وأن يرزقنا شفاعته يوم ال
 سليم.

، وصلى هللا على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما  ا وظاهرًا وابطًنا وآخرً واحلمد هلل أواًل 
 كثريًا.

 ن مصطفى دايبد بسعي
 ه 1443 األوىلمجادى  20سكندرية يف: األ

 م2021 /12 /24املوافق: 
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َلَ وَ الَََلَ صَ الفََ
َعَلي ِهََوَسلََّمَونَََءَ اس ََأََ َهَالعظيمةَ فضائلَ َوَيفَ رَِالشَََّهَ بَ سََالنَِّبَََّصلَّىَللاَ 

هرقل ؛ كما قال  ا ا، وُمتدً ا، ونسبً ا إال يف وسط من قومه شرفً يبعث نبي    أال  ة هللا تعاىلجرت سن
َكَذِلَك الرُُّسُل تُ ب َْعُث يف  َسٍب، فَ ِفيُكْم ُذو نَ   َسأَْلُتَك َعْن َنَسِبِه َفذََكْرَت أَنَّهُ سفيان رضي هللا عنه:  أليب  

  َنَسِب قَ ْوِمَها.

هم لَ ضَ هم ُمتًدا، وأفمَ م قدرًا، وأكرَ هُ عَ نسًبا، وأرف َ   الناسِ   أوسطَ   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َرُسولُ كان  
الناس  منزلةً  على  تعاىل  هللا  اصطفاه  واخت  ، ابلرسالة،  النبوة،  به  اخلوختم  من  جبملة  مل صه  صائص 

 .َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وشيء من فضائله  ،ان أمسائه ونسبه الشريفوهذا بي غريه،  اركه فيهايش 

ُ َعْنُه،اأْلَْسَقِع    َواثَِلَة ْبنِ َعْن  ف   ِإنَّ هللاَ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: »: مسَِ قال  َرِضَي اَّللَّ
ِمْن  اْصطَفَ  إِ ى ِكَنانََة  ِمْن ِكَنانَ َوَلِد  قُ َرْيًشا  َواْصطََفى  ِمنْ مْسَاِعيَل،  َواْصطََفى  َهاِشٍم،  َة،  َبِِن  قُ َرْيٍش   

  1. «َهاِشمٍ َبِِن ِمْن َواْصطََفاين 

عليه وسلم ُممدُ    صَّلىاَّللَِّ   َرُسولُ هو    ُ اْلُمطَِّلبِ بن عبد هللا بن    اَّللَّ َواسْ َعْبِد  َعبْ .  اْلُمطَِّلِب: ُم  ِد 
  قصي، بن كالب: َعْمُرو ْبُن َعْبِد َمَناٍف، َواْسُم َعْبِد مناف: املغرية بن  َواْسُم َهاِشمٍ ْبُن َهاِشٍم.    َبةَشي ْ 

 ُمْدرَِكَة، َواْسُم  النَّْضِر ْبِن ِكَنانََة، ْبِن ُخَزمْيََة، ْبنِ ابن مرة، بن كعب بن لؤي، بن غالب، بن فهر، ْبِن  
 . ، ْبِن َمَعد ْبِن َعْداَننَ زَارِ ابن نِ  َس، ْبِن مضر،َكَة: َعاِمُر، ْبُن إْلَياُمْدِر 

 

 

حديث رقم:   ، وَّةِ ن ُّب ُ َل ال ِل َنَسِب النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَتْسِليِم احلََْجِر َعَلْيِه قَ بْ اَبُب َفضْ ،  ِكَتاُب اْلَفَضاِئلِ   -رواه مسلم - 1
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ُ َعْنهُ   َعِن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعمٍ و  ْْحَُد،  قَاَل: »َأاَن ُُمَمٌَّد، َوَأاَن أَ    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،، َأنَّ النَّيبَّ َرِضَي اَّللَّ
ميُْ  الَِّذي  اْلَماِحي،  َوَأانَ َوَأاَن  اْلُكْفُر،  يبَ  الَّذِ َحى  احْلَاِشُر  اْلَعاِقُب    َوَأاَن  َعِقيب،  َعَلى  النَّاُس  حُيَْشُر  ي 

  1.َواْلَعاِقُب الَِّذي لَْيَس بَ ْعَدُه َنيبٌّ«

ت َ و   ُ اَّللَّ َرِضَي  ُحَذيْ َفَة  َرسُ َعْن  َلِقيُت  قَاَل  َعْنُه  َوَسلَّ َعاىَل  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ  طَرِيِق  وَل  بَ ْعِض  َم يف 
فَ َقالَ اْلمَ  َوأَ »:  ِديَنِة  اْلُمَقفَّى  َوأاََن  الت َّْوبَِة  َوَنيبُّ  الرَّْْحَِة  َنيبُّ  َوَأاَن  َأْْحَُد  َوَأاَن  ُُمَمٌَّد  َوَنيبُّ  َأاَن  احْلَاِشُر  اَن 
  2. الِحِم«اْلمَ 

قَالَ وَ  َعْنُه  تَ َعاىَل   ُ اَّللَّ َرِضَي  َجاِبٍر  َرسُ   :َعْن  اَّللَِّ قَاَل  عَ وُل  هللاُ  َصلَّى  َوَسلَّمَ   َوال »  :َلْيِه  اِبمسِْي  مَسُّوا 
َا ُجِعْلُت قَامِسً  َييِت فَِإَّنَّ   3.ا أقسم بينكم«َتْكتَ ُنوا ِبُكن ْ

 

َناِقبِ  ِكَتابُ   -البخاريرواه  - 1
َ
كتاب    -سلمم، و 3532، حديث رقم: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ   َأمْسَاءِ  يف  َجاءَ  َما  اَببُ   ، امل

 2354: اْلَفَضاِئِل، اَبٌب يف َأمْسَائِِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم
حديث    ،اَبُب: َما َجاَء يف َأمْسَاِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -والرتمذي يف الشمائل ،  23445حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2
   بسند صحيح،  368م: رق
 ، بسند صحيح 1923حديث رقم:  -رواه أبو يعلى  - 3
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َعَلي هَََِحممدَ َللاَََِرس ولََِفضائلَ  َََوَسلَّمَََصلَّىَللاَ 
وثناء  رسالة،  لهو اصطفاء هللا تعاىل له اب  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ال شك أن أعظم فضل لرسول هللا  
واختاذ األعلى،  املأل  يف  عليه  تعاىل  و هللا  خلياًل،  الرسل،  أنه ه  من  العزم  أوىل  ابملقام  وختصيص  من  ه 

وبشر هللا تعاىل به يف   كره يف العاملني،ذ تعاىل    هللا  ، ورفعاحملمود الذي يغبطه عليه األولون واآلخرون
وأخذ العهد وامليثاق من النبيني ابإلميان    سالم،نة أنبيائه ورسله عليهم الالكتب السابقة، وعلى ألس

الشرائع، وا الرساالت، وبشريعته  به  إذا بعث، وختم هللا تعاىل  ، أمته على األمم  ىطفصبه ونصرته 
وتنويها  ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ له    اى من كان قبلهم إكرامً نت عل ل اليت كاورفع عنهم اإلصر واألغال

  ال يتسع املقام لسرده، وقد ألف يضيق الوقت عن ذكره، و اخلصائص ما  لفضائل و وله من ا  ، مبنزلته
العلماء وإَّنا ذكرت هنا مقدمات تشري إىل مسو مكانته، وارتفاع  ،  يف فضائله وخصائصه مجلة من 

   لق مجيًعا.وعظيم منزلته عند اخلدره عن ربه، ق

عَََللاَََِرس ولَ  َََ:َتعاىلَبهَمنَيشاءَمنَعبادهيَللَاَيهدنورَ ََلي ِهََوَسلَّمَََصلَّىَللاَ 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ   هللاِ   هُ َرُسولَ تعاىل    هللاُ وصف   رسالته من النور الذي يبدد  عل يف  ا جمل  ابلنورِ   َصلَّى هللاُ 
َن اَّللَِّ  َقْد َجاءَُكْم مِ ﴿تَ َعاىَل:  قال هللاُ  ويهدى من الضالل، ويبصر به من العمى؛    ظلمات الكفر،

  1. ﴾ٌب ُمِبنيٌ  وَِكَتانُورٌ 

اَي أَْهَل الت َّْورَاِة    ُكمْ يَ ُقوُل َجلَّ ثَ َناُؤُه هِلَُؤاَلِء الَِّذيَن َخاطَبَ ُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب: َقْد َجاَء قال الطربي:  
نُورٌ َواإْلِجنِْ  ِمَن اَّللَِّ  َعَليْ يِل  اِبلنُّوِر ُُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ  يَ ْعِِن  َوَسلَّمَ ،  أَ ِه  الَِّذي  بِِه احلَْقَّ اَنَر اَّللَُّ ،  بِِه    َوَأْظَهَر   ،

ْساَلمَ  ْرَك فَ ُهَو نُوٌر ِلَمِن اْستَ َناَر بِ اإْلِ ُ احلَْقَّ ، َوَُمََق ِبِه الشِ   لِْليَ ُهوِد َكِثريًا ِمَّا  احلَْقَّ تَ ْبِييُنهُ   ، َوِمْن ِإاَنَرتِهِ ِه يُ َبنيِ 
 2.ْلِكَتابِ َكانُوا خُيُْفوَن ِمَن ا

 

 15 اآلية/ املائدة: سورة - 1
 ( 264 /8)  ي»تفسري الطرب   - 2
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[. َوَهَذا 15]املائدة:  ﴾نُوٌر وَِكتاٌب ُمِبنيٌ اَّللَِّ ِمَن جاءَُكْم َقْد ﴿ َل:َومَسَّى نَِبيَُّه نُورًا فَ َقاقال القرطيب: 
ُ، َو   1.َكَذِلَك الرَُّسولُ أِلَنَّ اْلِكَتاَب يَ ْهِدي َويُ َبنيِ 

َعلََََللاََََِرس ولَِلتعاىلَََللاَ َرََفع رََََي ِهََوَسلَّمَََصلَّىَللاَ  َ:َهِذك 

  ه لَ   َوَرَفع  هِوْزرَ   هَعنْ   َوَوَضعَ   هَصْدرَ   هلَ   شرحأن هللا تعاىل    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   هللاِ   َرُسولِ   فضائلِ من  
تعاىل:  ه؛  ذِْكرَ  )َنْشرَحْ أملَْ  ﴿قال هللا  َصْدَرَك  َلَك  ِوْزَرَك )1  َعْنَك  َوَوَضْعنا  أَنْ َقضَ 2(  الَِّذي  َظْهَرَك   ( 

   2. ﴾ذِْكَركَ َلَك  َوَرفَ ْعنا(  3)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: "أَََتين ِجرْبِيُل فَ قَ َعْنهُ هللاُ  َرِضَي    َعْن َأيب َسِعيدٍ  اَل:  ، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  3.ا ذُِكرُت ذُِكرَت َمِعي". قَاَل: ِإذَ  أَْعَلمُ ؟ قَاَل: اَّللَُّ ِإنَّ َريبِ  َوَربََّك يَ ُقوُل: َكْيَف َرفَ ْعُت ذِْكَركَ 

قال: ال أُذَْكُر إال ذُْكِرَت معي: أشهد أن ال    .﴾ذِْكَركَ َلَك  َوَرفَ ْعنا  ﴿يف قوله تعاىل:  عن جماهد  و 
 4. ول هللادا رسن ُمم إله إال هللا، وأشهد أ

َعَلي ِهََوَسلَّمََ َللِاََصلَّىَللاَ  ََ:تَ َعاىَلََللاَََِخِليلَ ََرس ول 

َعَليْ   مسَِْعتُ قَاَل: »  َعْنهُ هللاُ  َرِضَي    ُجْنُدبٍ َعْن   َوُهَو  النَّيبَّ َصلَّى هللاُ  مَيُوَت خِبَْمٍس  َأْن  قَ ْبَل  َوَسلََّم  ِه 
ِإىَل هللِا   ِإبْ رَاِهيَم   َما اختََّذَ َخِلياًل كَ   اختَََّذين َأْن َيُكوَن ِل ِمْنُكْم َخِليٌل فَِإنَّ هللَا تَ َعاىَل َقِد  يَ ُقوُل: ِإين ِ أَبْ رَأُ 

َخِلياًل  أُمَّيِت  ِمْن  ُمتَِّخًذا  َوَلْو ُكْنُت  َلُكْم َكانُوا َخِلياًل.  قَ ب ْ َمْن َكاَن  َوِإنَّ  َأاَل  َخِلياًل!  َبْكٍر  َأاَب  اَلختََّْذُت   
  5.«َد! ِإين ِ َأَّْنَاُكْم َعْن َذِلكَ ُبوَر َمَساجِ ِخُذوا اْلقُ ِخُذوَن قُ ُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َوَصاحِلِيِهْم َمَساِجَد، َأاَل َفاَل تَ تَّ يَ تَّ 

 

 ( 257/  12) اجلامع ألحكام القرآن  - 1
 4 -1 / : اآلايت سورة الشرح - 2
 ( 494/ 24)  تفسري الطربي   - 3
 ( 494/ 24)تفسري الطربي    - 4
َاْلَمَساِجِد َعَلى اْلُقُبوِر َوااَبُب الن َّْهِي َعْن بَِناِء ا  ، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلةِ   -رواه مسلم  -  5 صَُّوِر ِفيَها، َوالن َّْهِي َعِن  ِذ الختِ 

َاِذ اْلُقُبوِر َمَساِجدَ   532حديث رقم:   ، اختِ 
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َعَلي ِهََوَسلَّمََ َللِاََصلَّىَللاَ  ََ:النَِّبيِ يَََََخاَتَ َََرس ول 

ُ ِبُكلِ   النَِّبيِ نَي َو َوَخاََتَ ْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اَّللَِّ ٍد مِ ٌد َأاَب َأحَ َما َكاَن ُُمَمَّ ﴿قال هللا تعاىل:   َكاَن اَّللَّ
  1. ﴾ٍء َعِليًماَشيْ 

ُهَما قَاَل قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َمثَِلي َوَمَثُل اأْلَ َعْن  وَ  َياِء  نْبِ َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ
بَ  َدارًا فََأكْ َكَرُجٍل  َوَأْحسَ ََن  لَبِ َمَلَها  َمْوِضَع  يَ نَ َها ِإالَّ  النَّاُس  َفَجَعَل  َلْواَل دْ َنٍة  َويَ ُقوُلوَن  َويَ تَ َعجَُّبوَن  ُخُلوََّنَا 

  2. «ْوِضُع اللَِّبَنةِ مَ 

َعَلي ِهََوَسلَّمََ َللِاََصلَّىَللاَ  َمَال قَََِرس ول  ََ:َياَمةََِسيِ د ََوَلِدَآَدَمَيَ و 

َعَلْيِه وَ   هللاِ   قَاَل: قَاَل َرُسولُ   َعْنهُ هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة    َأيب عن   َأاَن َسيِ ُد َوَلِد آَدَم يَ ْوَم  لََّم: »سَ َصلَّى هللاُ 
  3. « يَ ْنَشقُّ َعْنُه اْلَقرْبُ، َوأَوَُّل َشاِفٍع، َوأَوَُّل ُمَشفَّعٍ اْلِقَياَمِة، َوأَوَُّل َمنْ 

َعَلْيِه وَ قوله   هللا تعاىل    ا أنعمحتدًًث مبذلك  ل  قا،  «َأاَن َسيِ ُد َوَلِد آَدَم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ لََّم: »سَ َصلَّى هللاُ 
َصلَّى هللاُ ك  ذل  مل يقلو   ، هللا تعاىل عليه من الفضل العظيمتَّ ماا  مب  افً اعرت او   ،من اخلري العميم  هيعل 

 َعَلْيِه  َعْن َأيب َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ؛ فبه على اخللق  وال متطاوالً   اُمفتخرً   لَّمَ سَ َعَلْيِه وَ 
َفْخَر، َوَأاَن أَوَُّل َمْن تَ ْنَشقُّ اأْلَْرُض َعْنُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل َفْخَر، َوَأاَن أَوَُّل  َواَل آَدَم، َوَلِد َسيِ ُد َأاَن  َوَسلََّم: »

  4.اَمِة، َواَل َفْخَر«ٍع، َواَل َفْخَر، َوِلَواُء احْلَْمِد بَِيِدي يَ ْوَم اْلِقيَ َشاِفٍع، َوأَوَُّل ُمَشفَّ 

وبيااًن ملا     بنعمة هللا تعاىل،د، بل حتدًثً أي: ال أقول ذلك مفاخرًا ألحد، وال متطاواًل على أح
   أوحاه هللا تعاىل إِلَّ.

 

 40 اآلية/  األحزاب:  سورة - 1
َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َتاُب اْلَمَناِقبِ كِ   -رواه البخاري  -  2   ، اِئلِ اْلَفضَ   ِكَتابُ   -، ومسلم3534حديث رقم:    ، اَبُب َخاَتِِ النَِّبيِ نَي َصلَّى هللاُ 

 2286حديث رقم:   ، َكْونِِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاََتَ النَِّبيِ نيَ اَبُب ِذْكِر  
يِع اخلَْاَلِئقِ اَبُب تَ ْفِضيِل نَِبيِ َنا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى    ، ِكَتاُب اْلَفَضاِئلِ -رواه مسلم - 3  2278، حديث رقم: مجَِ
 4308حديث رقم:   ،اَبُب ِذْكِر الشََّفاَعةِ   ،ِكَتاُب الزُّْهدِ   -ماجه  رواه ابن - 4
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القيامة    يومبه    ه هللا تعاىلمأراد ابلسيادة ما ُيكر ،  «آَدمَ َوَلِد  َسيِ ُد  َأاَن  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »   قولهو 
وما حباه هللا تعاىل  ل تبًعا يوم القيامة،  الرسأكثر وأنه اخلالئق، يرغب إليه   حنيالعظمي  من الشفاعة

 . به من الكوثر، وأنه أول من يستفتح ابب اجلنة 

خصَّص القيامة الرتفاع دعوى السؤدد فيها، وتسليم الكل له ذلك، وكون آدم ومن ولد حتت  و 
، أى انقطعت دعاوى [16غافر:  ]  ﴾ِن اْلُمْلُك اْليَ ْوَم َّللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ مَ لِ ﴿لوائه، كما قال تعاىل:  

  1.الُدعاة ىف امللك 

َََيص َعقَ  َمَال ِقَياَمِةَفََالنَّاس  َعَلي هَِن َك َوييَ و  َللِاََصلَّىَللاَ  ََأوََّلََََََوَسلَّمَََرس ول  َ:ِفيقَ يَ َمن 

اْلِقَياَمِة َم قَاَل »النَّاُس َيْصَعقُ  َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنُه َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ   َأيب َسِعيٍد َرِضَي هللاُ َعْن  وَ  يَ ْوَم  وَن 
ُجوزَِي    أَفَاَق قَ ْبِلي أَمْ   يَوائِِم اْلَعْرِش َفاَل أَْدرِ اَن مبُوَسى آِخٌذ ِبَقائَِمٍة ِمْن ق َ يُِفيُق فَِإَذا أَ َمْن  أَوََّل  فََأُكوُن  
  2.« الطُّورِ ِبَصْعَقةِ 

َعَلي ِهََ َللِاََصلَّىَللاَ  ََكافَّةَ َاىَلَعََت ََََللاَ َهَ لََسََرَ َأَََوَسلَّمَََرس ول  َل ِق ََ:ِإىَلَاْل 

ُهَريْ َرَة  َعْن   َصلَّ   َعْنهُ هللاُ  َرِضَي  َأيب  هللِا  َرُسوَل  َوَسلَّ َأنَّ  َعَلْيِه  هللاُ  قَا ى  »َم  اأْلَنِْبَياِء  َل:  َعَلى  ُفضِ ْلُت 
َونُ ِبِست ٍ  اْلَكِلِم،  َجَواِمَع  أُْعِطيُت  اِبلرُّ :  َطُهورًا  ِصْرُت  اأْلَْرُض  ِلَ  َوُجِعَلْت  اْلَغَنائُِم،  ِلَ  َوُأِحلَّْت  ْعِب، 

  3. «النَِّبيُّونَ يبَ َوُخِتَم  ْلِق َكافًَّة، أُْرِسْلُت ِإىَل اخلَْ َوَمْسِجًدا، وَ 

 

 ( 582/ 1)  بفوائد مسلمإكمال املعلم    - 1
َلًة َوأََْتَْمَناَها ِبَعْشٍر فَ َتمَّ ِميقَ ﴿  : اَبُب قَ ْوِل هللِا تَ َعاىَل كتاب أحاديث األنبياء،    -واه البخارير   -  2 اُت َرب ِِه  َوَواَعْداَن ُموَسى َثالِثنَي لَي ْ

َلًة....  7472حديث رقم:   املشيئة واإلرادة، ابب يف  ،  الت َّْوِحيدِ ِكَتابُ   -، ومسلم3398، حديث رقم:  ﴾  أَْربَِعنَي لَي ْ
 523حديث رقم:  ، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلةِ ،  ةِ ِكَتاُب الصَّاَل   -رواه مسلم - 3
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َعَلي ِهََوَسلَّمََولَ َرسَ  َر ضََِخَزاََمَفاتِيحَََاىَلَعََت َََللاَ ََآاتهََللِاََصلَّىَللاَ  ََ:ِئِنَال 

ُهَريْ َرَة  َعْن   َوَسلََّم: »  َعْنهُ هللاُ  َرِضَي  َأيب  َعَلْيِه  اْلكَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ِلِم،  بُِعْثُت جِبََواِمِع 
اِبلرُّعْ  مبََفاتِ ،  بِ َوُنِصْرُت  أُتِيُت  اَنئٌِم  َأاَن  َنا  يَِدي«يِح َخزَاَوبَ ي ْ فَ ُوِضَعْت يف  اأْلَْرِض  ُهَريْ َرَة:  َل  قَا  .ِئِن  أَبُو 

َتِثُلوََّنَاُتْم َوأَن ْ َفَذَهَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   1. تَ ن ْ

  َوَوَقَع َكَما َأْخرَبَ َصلَّى اَّللَُّ   ، مَِّتهِ َهَذا ِمْن أَْعاَلِم الن ُّبُ وَِّة فَِإنَُّه ِإْخَباٌر ِبَفْتِح َهِذِه اْلِباَلِد أِلُ قال النووي:  
َتِثُلوََّنَاُتْم  َوأَن ْ "  :قوله  .سلم وهلل احلمد واملنةْيِه و َعلَ  اأْلَْرِض    "تَ ن ْ يَ ْعِِن َخزَاِئَن  ِفيَها  َما  َتْسَتْخرُِجوَن  يَ ْعِِن 

نْ َيا  2. َوَما فُِتَح َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ِمَن الدُّ

َعَلي ِهََوَسلَّمَََهولَََرسَ ََتعاىلَللاَ َلََفضََّ َ:َعَلىَال َممََِوفضلَأمته،ََياءََِعَلىَالَن بَََِصلَّىَللاَ 

ُ َعلَ  صَ لنَّيب ِ ، َعِن اَعْنهُ هللاُ  َرِضَي    َعْن َأيب أَُماَمةَ  َ َفضََّلِِن َعَلى األَنِْبَياِء«،  لَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ اَّللَّ
   3. َعَلى األَُمِم، َوَأَحلَّ لََنا اْلَغَنائَِم« أَْو قَاَل: »أُمَّيِت 

َأاَن َسيِ ُد َوَلِد آَدَم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َوأَوَُّل  »:  تقدم يف قولهَم  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ هللِا َصلَّ   َرُسولِ   ةدليل أفضلي
ُفضِ ْلُت َعَلى اأْلَنِْبَياِء »  :مَ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ ه  قول ، و « يَ ْنَشقُّ َعْنُه اْلَقرْبُ، َوأَوَُّل َشاِفٍع، َوأَوَُّل ُمَشفَّعٍ َمنْ 

 . «....ِبِست ٍ 

تعاىل قوله  األمم  على  أمته  تفضيل  لِلنَّاسِ أُمٍَّة  َخرْيَ  ُكنُتْم  ﴿:  ودليل  عمران:   ﴾ُأْخرَِجْت  ]آل 
ُة أُمَِّتِه  َرُسوهُلُْم َخرْيَ الرُُّسِل، َوَقْد يُ َقاُل: َخرْيِيَّ   َويَ ْلَزُم ِمْن َكْوَِّنِْم َخرْيَ أُمٍَّة َأْن َيُكونَ   ل العلماء:، قا[110

َا ِهَي خِلَرْيِيَِّة َرُسوهِلِمْ   4. ِإَّنَّ
 

 523 حديث رقم:  ، ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلةِ ،  ِكَتاُب الصَّاَلةِ   -رواه مسلم - 1
 ( 5/ 5)  مشرح النووي على مسل - 2
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أَبْ َواُب السِ رَيِ َعْن َرُسو  -رواه الرتمذي - 3 ند  ، بس1553حديث رقم:  ، اَبُب َما َجاَء يف الَغِنيَمةِ   ، ِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 صحيح
 ( 2585/ 6)  اة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحمرق  - 4
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َعَلي ِهََوَسلَّمََلا ثَ رَ َنَِّبََُّصلَّىَللاَ  َن ِبَياءََََِأك  َمَال ِقَياَمةَََِال  ََ:اَتِبع اَيَ و 

قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمَن اأْلَنِْبَياِء َنيبٌّ ِإالَّ أُْعِطَي  ،َعْنهُ هللاُ  َرِضَي  َأيب ُهَريْ َرةَ َعْن 
ًعا  ََتبِ َأْكثَ َرُهْم ا َكاَن الَِّذي أُوتِيُت َوْحًيا أَْوَحاُه هللاُ ِإَِلَّ، فََأْرُجو َأْن َأُكوَن  ْلَبَشُر، َوِإَّنََّ َما ِمثْ ُلُه آَمَن َعَلْيِه ا

   1يَ ْوَم اْلِقَياَمِة«.

َصلَّى  مد نتهاء حياته، ومعجزة رسول هللا ُموالعلة يف ذلك أن معجزات األنبياء مجيًعا انقطعت اب
ذه املعجزة قائم إىل أن يرث هللا والتحدي هب  ساعة،يام الإىل ق  ( ابقية، )القرآن الكرميهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

العذب العل زال  ، وماومن عليهارض  ألاتعاىل   واملورد  ينضب،  الذي ال  املعني  ينهلون من هذا  ماء 
دهش وتتجلى هلم كل يوم أمارات صدقه، ودالئل إعجازه، اليت ختلب األلباب، وتالذي ال يتكدر،  

َ هلَُ َسُنرِيِهْم  ﴿:  قولإذ ي  ؛ وصدق هللا تعاىلعقولال ْم أَنَُّه احلَْقُّ آاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنْ ُفِسِهْم َحَّتَّ يَ تَ َبنيَّ
شَ  َعَلى ُكلِ   أَنَُّه  ِبَربِ َك  َيْكِف  َشِهيدٌ أََوملَْ  دين هللا ،  [53]فصلت:  ﴾ْيٍء  يف  يدخلون  الناس  ومازال 

 .وأصغوا إليها آبذان قلوهبم، سامعهمم إذا طرقت كلمات القرآن ىل زرافات ووحداًن تعا

قَاَل: »ُكنَّا َمَع النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قُ بٍَّة، فَ َقاَل:    ،َعْنهُ هللاُ َرِضَي بن مسعوٍد  َعْبِد هللِا  َعْن  وَ 
ِة؟ قُ ْلَنا: نَ َعْم،  أَتَ ْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا رُبَُع أَْهِل اجْلَنَِّة؟ قُ ْلَنا: نَ َعْم، قَاَل: تَ ْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا ثُ ُلَث أَْهِل اجْلَنَّ 

ْطَر أَْهِل اجْلَنَِّة؟ قُ ْلَنا: نَ َعْم. قَاَل: َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه ِإين ِ أَلَْرُجو أَْن  ْن َتُكونُوا شَ : أَتَ ْرَضْوَن أَ قَالَ 
ْرِك ِإالَّ  ْم يف أَْهِل ااجْلَنَِّة، َوَذِلَك َأنَّ اجْلَنََّة اَل يَْدُخُلَها ِإالَّ نَ ْفٌس ُمْسِلَمٌة، َوَما أَنْ تُ أَْهِل  ِنْصَف  َتُكونُوا   لشِ 

   2.«َكالشَّْعَرِة اْلبَ ْيَضاِء يف ِجْلِد الث َّْوِر اأْلَْسَوِد، أَْو َكالشَّْعَرِة السَّْوَداِء يف ِجْلِد الث َّْوِر اأْلَْْحَرِ 

 

البخاري  -  1 اْلُقْرآنِ   -رواه  نَ َزلَ ،  َفَضاِئِل  َما  َوَأوَُّل  اْلَوْحِي،  نُ ُزوُل  رقم:  حدي  ، َكْيَف  ومسلم 4981ث  ميَانِ   -،  اإْلِ اَبُب    ،ِكَتاُب 
ميَاِن ِبرَِساَلِة نَِبيِ َنا ُُمَمٍَّد  يِع النَّاِس َوَنْسِخ اْلِمَلِل مبِلَِّتهِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ُوُجوِب اإْلِ  152حديث رقم:  ،َوَسلََّم ِإىَل مجَِ

ميَانِ -ومسلم ،6528حديث رقم:    ،اَبٌب: َكْيَف احلَْْشرُ   ، الرَّقَاقِ اُب  كتَ -رواه البخاري  -  2 ِنْصَف  اَبُب َكْوِن َهِذِه اأْلُمَِّة ، ِكَتاُب اإْلِ
 221م: حديث رق ،اجْلَنَّةِ َأْهِل  
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َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعْن  وَ  َعْنُه َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ  تَ َعاىَل اَي  َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  َرِضَي هللاُ  »يَ ُقوُل هللاُ 
ْج بَ ْعَث النَّاِر قَاَل: َوَما بَ ْعُث النَّاِر قَاَل ِمْن ِر آَدُم فَ يَ ُقوُل: لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخلَْرْيُ يف يََدْيَك فَ يَ ُقوُل: َأخْ 
 َذاِت َْحٍْل َْحَْلَها َوتَ َرى النَّاَس  ُع ُكلُّ َوَتضَ ﴿ُكلِ  أَْلٍف ِتْسَعِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعنَي َفِعْنَدُه َيِشيُب الصَِّغرُي  

َشِدي هللِا  َعَذاَب  َوَلِكنَّ  ِبُسَكاَرى  ُهْم  َوَما  قَاَل:   ﴾دٌ ُسَكاَرى  اْلَواِحُد  َذِلَك  َوأَي َُّنا  هللِا  َرُسوَل  اَي    قَاُلوا: 
اَل: َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإين ِ أَْرُجو أَْن َتُكونُوا  أَْبِشُروا فَِإنَّ ِمْنُكْم َرُجٌل َوِمْن ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج أَْلٌف. ُُثَّ قَ 

ِنْصَف  َل: أَْرُجو َأْن َتُكونُوا ثُ ُلَث أَْهِل اجْلَنَِّة َفَكربَّْاَن فَ َقاَل: أَْرُجو َأْن َتُكونُوا  نَِّة َفَكربَّْاَن فَ َقارُبَُع أَْهِل اجلَْ 
اَء  أَنْ ُتْم يف النَّاِس ِإالَّ َكالشَّْعَرِة السَّْوَداِء يف ِجْلِد ثَ ْوٍر أَبْ َيَض أَْو َكَشَعَرٍة بَ ْيضَ اجْلَنَِّة َفَكربَّْاَن فَ َقاَل: َما  أَْهِل  

  1. «يف ِجْلِد ثَ ْوٍر َأْسَودَ 

 

 3348حديث رقم:  ،اَبُب ِقصَِّة ََيُْجوَج َوَمْأُجوجَ  ، أحاديث األنبياء اُب  كتَ   -رواه البخاري - 1
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َعَلي ِهََوَسلََّمَاْلَل ِقيَّةَ َاتَ ِصفََ َالنَِّبِ ََصلَّىَللاَ 
اخْلَْلِق،  ،مجيَل احمليا   مَ لَّ ِه َوسَ َعَليْ   ى اَّللَُّ َصلَّ   َرُسوُل اَّللَِّ   كانَ  َلَة    ُمْعَتِدَل  لَي ْ اْلَقَمِر  َتأَلُْلَؤ  َوْجُهُه  يَ َتأَلْأَلُ 

َولَْيَس  ،  ريِ َواَل اِبلَقصِ لَْيَس اِبلطَِّويِل اْلَباِئِن    َمْربُوًعا   َكأَنَُّه ِقْطَعُة َقَمٍر، َحَّتَّ ِإَذا ُسرَّ اْستَ َناَر َوْجُهُه،    ،اْلَبْدرِ 
ااِبأْلَ  َواَل  أْلَْمهَ بْ َيِض  اِبلسَّْبطِ وَ   ،اِبآْلَدمِ ِق  َواَل  اْلَقَطِط  اِبجْلَْعِد  أَزَجُّ  ،  لَْيَس  اجْلَِبنِي،  َواِسُع  اللَّْوِن،  أَْزَهُر 

بَ ْيَضاءَ الشَّعِر    دَ وَ ، أسبِ احْلََواجِ  َشَعَرًة  ِعْشُروَن  َوحِلَْيِتِه  رَْأِسِه  لُ ،  لَْيَس يف  أُ   هُ رُ َشعُغ  يَ ب ْ   هُ َكفُّ   ُذنِِه،َشْحَمَة 
ْيِن، ُمْفَلَج اأْلَ   املْسِك،   ِمْن رِيحِ   َأْطَيبُ   وَرحُيهُ   ،يَباجِ لد ِ اوَ   رِيرِ احلَ   ِمنَ أَْلنَيَ     ْسَناِن، َكثَّ اللِ ْحَيِة، َسْهَل اخْلَدَّ

اْلَغَمامِ  َحبِ   ِمْثِل  َعْن  َويَ ْفرُتُ  الت ََّبسُِّم،  َضِحِكِه  َما  رِ الصَّدْ َعرِيَض    ،ُجلُّ  بَِعيَد  ا  اَء  وَ سَ   ،ِكَبنْيِ ْلَمنْ َبنْيَ 
  .اْلَبْطِن َوالصَّْدرِ 

ُ َعْنُه،   َماِلكٍ   ْبنِ   َعْن أََنسِ  ِه َوَسلََّم، قَاَل: »َكاَن َربْ َعًة ِمَن َيِصُف النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ وهو    َرِضَي اَّللَّ
َوالَ َسْبٍط    ْعٍد َقَططٍ ، لَْيَس جِبَ َوالَ آَدمَ أَْمَهَق    بْ َيضَ ْيَس أبَِ َر اللَّْوِن لَ أَْزهَ   الَقْوِم لَْيَس اِبلطَِّويِل َوالَ اِبلَقِصرِي،

َزُل َعَلْيِه، َواِبْلَمِديَنِة َعْشَر ِسِننَي، َوقُِبَض  أُْنزَِل َعَلْيِه َوُهَو اْبُن أَْربَِعنَي، فَ َلِبَث مبَكََّة    ،َرِجلٍ  َعْشَر ِسِننَي يُ ن ْ
َوحلِْ رَْأسِ َولَْيَس يف   بَ ْيضَ   ِعْشُرونَ َيِتِه  ِه  َأْْحَُر  َشَعَرًة  ُهَو  فَِإَذا  َشَعرِِه،  ِمْن  َشَعرًا  »فَ رَأَْيُت  َربِيَعُة:  قَاَل  اَء« 

 1َ.«َفَسأَْلُت َفِقيَل اْْحَرَّ ِمَن الطِ يبِ 
ُهَما، قَاَل: َكاَن النَّيبُّ َصلَّ وَ  َعن ْ  ُ  َما  بُوًعا، بَِعيدَ رْ لََّم »مَ ْيِه َوسَ  َعلَ ى هللاُ َعِن الرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اَّللَّ

رَ  أُُذنِِه،  َشْحَمَة  ُلُغ  يَ ب ْ َشَعٌر  َلُه  ْنِكَبنْيِ، 
َ
امل ِمْنُه«َبنْيَ  َأْحَسَن  َقطُّ  ًئا  َشي ْ أََر  ملَْ  َْحْرَاَء،  ُحلٍَّة  قَاَل   .أَيْ ُتُه يف 

  2. « بَ ْيهِ ْبُن َأيب ِإْسَحاَق، َعْن أَبِيِه: »ِإىَل َمْنكِ ايُوُسُف 

ِإْسحَ َعْن َأيب وَ  النَّيب ِ َق، قَاَل: ُسِئلَ ا  َوْجُه  َأَكاَن  الرَبَاُء  َوَسلََّم،    َعَلْيِه  ِمْثَل السَّْيِف؟ قَاَل:   َصلَّى هللاُ 
  3.»الَ َبْل ِمْثَل الَقَمِر«

 

َناِقِب، اَبُب ِصَفِة    -رواه البخاري  -  1
َ
  كتاُب اْلَفَضاِئِل، اَببٌ -، ومسلم3547النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:  ِكَتاُب امل

َعِثِه، َوِسنِ ِه، حديث رقم: ، وَ ِة النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ يف صِ   2347َمب ْ
َناِقِب، اَبُب ِصَفِة النَّيبِ  َصلَّى   -رواه البخاري  -  2

َ
اَبٌب  كتاُب اْلَفَضاِئِل،    -مسلم، و 3551هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:    ِكَتاُب امل

 2337ْحَسَن النَّاِس َوْجًها، حديث رقم:  أَ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَُّه َكانَ صَ   يف ِصَفِة النَّيب ِ 
َناِقِب، اَبُب ِصَفِة النَّيبِ  َصلَّ ِكَتاُب ا  -رواه البخاري - 3

َ
 3551ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم: مل
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َعْبَد اَّللَِّ ْبنَ وَ  ْبِن َكْعٍب، َأنَّ  َعْبِد اَّللَِّ  ْبِن  الرَّْْحَِن  َعْبِد  َماِلٍك،    بَ ُت َكعْ اَل: مسَِعْ ٍب، قَ  َكعْ َعْن  ْبَن 
فَ َلمَّا َسلَّْمُت َعَلى تَ ُبوَك، قَاَل:  ُث ِحنَي خَتَلََّف َعْن  َيرْبُُق    حُيَدِ  َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
وَ  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ  َرُسوُل  وََكاَن  السُُّروِر،  ِمَن  ِإذَ َسلَّ َوْجُهُه  اَم  ُسرَّ  َحَّتَّ   ْستَ َنارَ ا  ِقْطَعُة َوْجُهُه،   َكأَنَُّه 

   1.َقَمٍر، وَُكنَّا نَ ْعِرُف َذِلَك ِمْنُه«

ُ َعْنُه، قَاَل: »َما َمِسْسُت َحرِيرًا َواَل ِديَباًجا أَْلنَيَ ِمْن َكفِ  النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَليْ   َعنْ وَ  ِه  أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
  2. لََّم« َأْطَيَب ِمْن رِيِح أَْو َعْرِف النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ْو َعْرفًا َقطُّ أَ  ا َقطُّ ْمُت رحيً  مشَِ ، َوالَ َوَسلَّمَ 

مَسَُرةَ وَ  ْبِن  َجاِبِر  قَاَل:    َعْن  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َصاَلةَ »َرِضَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمَع    َصلَّْيُت 
ِهْم َواِحًدا َواِحًدا،  ْجُت َمَعُه، فَاْستَ ْقبَ َلُه ِوْلَداٌن، َفَجَعَل مَيَْسُح َخدَّْي َأَحدِ أَْهِلِه َوَخرَ   َج ِإىَل ُُثَّ َخرَ   وىَل،اأْلُ 

َا َأْخَرَجَها ِمنْ    3. طَّاٍر«ِة عَ ُجْؤنَ  قَاَل: َوأَمَّا َأاَن َفَمَسَح َخدِ ي، قَاَل: فَ َوَجْدُت لَِيِدِه بَ ْرًدا أَْو رحًِيا َكَأَّنَّ

َعنْ َرِضَي اَّللَُّ   َعِلي ٍ َعْن  وَ  َعَليْ    ُ َيُكْن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اِبلَقِصرِي ُه، قَاَل: »ملَْ  َواَل  اِبلطَِّويِل  َوَسلََّم  ِه 
ْسرُبَِة، 

َ
َوالَقَدَمنْيِ، َضْخَم الرَّْأِس، َضْخَم الَكرَاِديِس َطِويَل امل َا  ؤً َتَكفُّ   َتَكفَّأَ   َمَشى  ِإَذا  َشْثَن الَكفَّنْيِ  ا َكَأَّنَّ

َلُه َواَل بَ ْعَدُه ِمثْ َلُه َصلَّى اي َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم«.ْنَحطُّ ِمْن َصَبٍب ملَْ أََر قَ ب ْ   4َّللَّ

يبِ  َيِة النَّ ْن ِحلْ ا، عَ َعِن احلََْسِن ْبِن َعِليٍ  قَاَل: َسأَْلُت َخاِل ِهْنَد ْبَن َأيب َهاَلَة التَِّميِميَّ وََكاَن َوصَّافً وَ 
ًئا أَتَ عَ ى هللاُ َعَليْ لَّ صَ  َها َشي ْ لَُّق ِبِه، فَ َقاَل: »َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِه َوَسلََّم َوَأاَن َأْشَتِهي، أَْن َيِصَف ِل ِمن ْ

لَ  اْلَقَمِر  َتأَلْلَُؤ  َوْجُهُه  يَ َتأَلْأَلُ  َفْخًما ُمَفخًَّما  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َلةَ هللاُ  َأطْ اْلبَ   ي ْ ِمَن اْلَمْربُوِع، وَ   َوَل ِمنَ ْدِر،  أَْقَصَر 
انْ َفَرَقْت َعِقيَصُتُه فَ َرَق َوِإالَّ َفاَل جُيَاِوُز َشْعرُُه َشْحَمَة أُُذنَ ْيِه،    اْلُمَشذَِّب، َعِظيَم اهْلَاَمِة، َرِجَل الشَّْعِر، ِإنِ 

نَ ُهَما ِعْرٌق يُِدرُُّه َغَضٌب،  َواِبَغ يف َغرْيِ سَ َواِجِب  جُّ احلَْ ، أَزَ ِبنيِ ِإَذا ُهَو َوفْ َرٌة أَْزَهُر اللَّْوِن، َواِسُع اجلَْ   قَ َرٍن، بَ ي ْ
ْيِن، َضِليَع اْلَفِم، َأْشَنبَ أَْقََن اْلِعْرِننَي،   ، َلُه نُوٌر يَ ْعُلوُه حَيِْسُبُه َمْن يَ َتَأمَُّلُه َأَشمَّ، َكثَّ اللِ ْحَيِة، َسْهَل اخْلَدَّ

اأْلَ  الْ اِن،  ْسنَ ُمْفَلَج  ُعن ُ ةِ َمْسرُبَ َدِقيَق  اَبدِ ، َكَأنَّ  اخْلَْلِق،  ُمْعَتِدَل  اْلِفضَِّة،  َصَفاِء  يف  ُدِمَيْت  ِجيٌد  َن  َقُه 

 

َناِقِب، اَبُب ِصَفِة ال  -رواه البخاري - 1
َ
 3556 رقم: يبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث  نَّ ِكَتاُب امل

َناِقِب، اَبُب ِصَفِة النَّيب ِ   -رواه البخاري  -  2
َ
كتاُب اْلَفَضاِئِل، اَبُب  -، ومسلم3561قم:   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث ر ِكَتاُب امل

 2330رقم:  حديث َوِلنِي َمسِ ِه َوالتَّرَبُِّك مبَْسِحِه، مَ ِطيِب رَاِئَحِة النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
ِه َوالتَّرَبُِّك مبَْسِحِه، حديث رقم: النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ كتاُب اْلَفَضاِئِل، اَبُب ِطيِب رَاِئَحِة -رواه مسلم - 3  2329 َوِلنِي َمسِ 
ُ َعَلْيهِ بِ أَبْ َواُب اْلَمَناقِ  -رواه الرتمذي - 4  3637َسلََّم، ابٌب، حديث رقم:  وَ  َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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أَنْ َورَ  اْلَكرَاِديِس،  َضْخَم  اْلَمْنِكَبنْيِ  َبنْيَ  َما  بَِعيَد  الصَّْدِر  َعرِيَض  َوالصَّْدِر،  اْلَبْطِن  َسَواَء    ُمَتَماِسَك 
بَ َمْوصُ   رَّدِ اْلُمَتجَ  َما  ال وَل  َوالسُّرَّ لَّ نْيَ  ِمَّ بَِّة  َواْلَبْطِن  الثَّْدَينْيِ  َعارَِي   ، جَيْرِي كاخلَْطِ  ِبَشْعٍر،  َذِلَك،  ِة  ِسَوى  ا 

رَاَعنْيِ َواْلَمْنِكَبنْيِ وأََعاِل الصَّْدِر، َطِويَل الزَّْنَدْيِن، َرْحَب الرَّاَحِة َسْبَط اْلَقَصبِ  َكفَّنْيِ  َن الْ ، َشثْ َأْشُعَر الذِ 
ُبو  نْيِ، َساِئَل  مَ َواْلَقدَ  ُهَما اْلَماُء، ِإَذا زَاَل زَاَل قُ ْلًعا  اأْلَْطرَاِف، ُُخَْصاَن اأْلَُْخََصنْيِ، َمِسيَح اْلَقَدَمنْيِ يَ ن ْ َعن ْ

َا يَ ْنَحطُّ مِ  يعً الْ تَ َفَت  َوِإَذا الْ َبٍب،  ْن صَ خَيُْطو َتَكفِ ًيا َومَيِْشي َهْواًن، َذرِيَع اْلِمْشَيِة ِإَذا َمَشى َكَأَّنَّ ا تَ َفَت مجَِ
ىَل السََّماِء، ُجلُّ َنظَرِِه اْلُماَلَحظَُة َيُسوُق َأْصَحابَُه،  َخاِفَض الطَّْرِف، َنظَرُُه ِإىَل اأْلَْرِض َأْطَوُل ِمْن َنظَرِِه إِ 

َم ُمتَ َواِصَل َعَلْيِه َوَسلَّ   ى هللاُ هللِا َصلَّ   ُسولُ اَن رَ يَ ْبُدُر َمْن َلِقَي اِبلسَّاَلِم« قُ ْلُت: ِصْف ِل َمْنِطَقُه قَاَل: كَ 
رَاَحةٌ  َلُه  لَْيَسْت  اْلِفْكَرِة،  َدائَِم  اْلَكاَلَم  اأْلَْحزَاِن،  يَ ْفَتِتُح  السِ كَِّة،  َطِويَل  َحاَجٍة،  َغرْيِ  يف  يَ َتَكلَُّم  اَل   

ِمَث لَْيَس اِبجْلَايف، َواَل اْلُمِهنِي   تَ ْقِصرَي، دَ اَل ُضوَل وَ ٌل اَل فُ ، َفصْ َكِلمِ َوخَيَْتِتُمُه أبَِْشَداِقِه، َويَ َتَكلَُّم جِبََواِمِع الْ 
نْ َيا، َواَل َما َكاَن    يُ َعظِ ُم النِ ْعَمَة، َوِإنْ  ًئا اَل يَِذمُّ َذوَّاقًا، َواَل مَيَْدُحُه َواَل تُ ْغِضُبُه الدُّ َها َشي ْ َدقَّْت اَل يَِذمُّ ِمن ْ

ت ُ  فَِإَذا  َوملَْ   هُ يَ ْعرِفْ قَّ ملَْ   احلَْ ُعوِطيَ هَلَا  لِنَ ْفسِ   َأَحٌد،  يَ ْغَضُب  َلُه، اَل  َتِصَر  يَ ن ْ لَِغَضِبِه َشْيٌء َحَّتَّ  َواَل يَ ُقْم  ِه، 
فَ يَ  هِبَا  اتََّصَل  َوِإَذا حَتَدََّث  قَ َلبَ َها،  تَ َعجََّب  َوِإَذا  ِبَكفِ ِه ُكلِ َها،  َأَشاَر  َأَشاَر  ِإَذا  هَلَا،  َتِصُر  ِن  َباطِ ِرُب بِ ضْ يَ ن ْ

اْليُ رَاَحتِ  ِإهبَْ مْ ِه  اَبِطَن  َفرَِح  ََن  َوِإَذا  َوَأَشاَح،  أَْعَرَض  َوِإَذا َغِضَب  اْلُيْسَرى،  َضِحِكِه  اَمِه  َغضَّ طَْرَفُه ُجلُّ 
 إِلَْيِه،  ِِن ْد َسبَ قَ ْدتُُه قَ فَ َوجَ  ثْ ُتهُ الت ََّبسُِّم، َويَ ْفرُتُ َعْن ِمْثِل َحبِ  اْلَغَماِم قَاَل: َفَكَتْمتُ َها احْلَُسنْيَ َزَمااًن، ُُثَّ َحدَّ 

ًئا   َسأََلُه َعمَّا َسأَْلُتُه َعْنُه َوَوَجْدتُُه َقْد َسَأَل َأاَبُه َعنْ فَ  َمْدَخِلِه َوجَمِْلِسِه َوََمَْرِجِه َوَشْكِلِه فَ َلْم يَدَْع ِمْنُه َشي ْ
ُدُخولُُه لِنَ ْفِسِه َمْأُذواًن   فَ َقاَل: َكانَ  مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ ى هللاُ َصلَّ  قَاَل احْلَُسنْيُ: َسأَْلُت َأيب َعْن ُدُخوِل َرُسوِل هللاِ 

ِإَذا أََوى إِ  نَ ْفَسُه  َلُه يف َذِلَك َفَكاَن  :، وجزٌء أِلَْهِلِه،   -ُدُخولِِه    -ىَل َمْنزِلِِه َجزَّأَ  َثاَلثََة َأْجزَاٍء: ُجْزءٌ َّللَِِّ
َنهُ َءُه ب َ وجزٌء لِنَ ْفِسِه، ُُثَّ ُجْزٌء َجزَّ  ًئا،  َفرَيُدُّ َذِلكَ   النَّاسِ    َوَبنْيَ ي ْ ُهْم َشي ْ  َعَلى اْلَعامَِّة اِبخْلَاصَِّة َفاَل يَدَِّخُر َعن ْ

ْم  يِن، َفِمن ْهُ اَن ِمْن ِسريَتِِه يف ُجْزِء اأْلُمَِّة ِإيثَاُر أَْهِل اْلَفْضِل أِبُُذنِِه، َوَقسََّمُه َعَلى َقْدِر َفْضِلِهْم يف الد ِ َفكَ 
ُهْم  اَجِة، َومِ احلَْ   ُذو ُهْم ُذو احْلََواِئِج فَ يَ َتَشاَغُل هِبِْم ِفيَما َأْصَلَحُهمْ و احْلَاَجَتنْيِ ذُ ن ْ َواأْلُمََّة َعْن َمْسأََلٍة   ، َوِمن ْ

وأَْبِلُغوين  اْلَغاِئَب،  الشَّاِهُد  لِيُ بَ لِ َغ  َويَ ُقوُل:  هَلُْم  َبِغي  يَ ن ْ اِبلَِّذي  َوِإْخَبارِِهْم  َحا َعْنُه،  مَ   يَ َجَة  اَل    ْسَتِطيعُ ْن 
َي، فَِإنَُّه َمْن أَبْ َلَغ ُسْلطَااًن َحاَجَة َمْن اَل َيْسَتِطيعُ ِإْباَلَغَها إِ  ُه ثَ بََّت هللاُ َقَدَمْيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة،   ايَّ ِإْباَلَغَها ِإايَّ

الَّ َعْن َذوَّاٍق َوخَيُْرُجوَن  ْفرَتُِقوَن إِ ي َ   ا َواَل َن ُروَّادً ُخُلو ُه يَدْ اَل يُْذَكُر ِعْنَدُه ِإالَّ َذاَك، َواَل يَ ْقَبُل ِمْن َأَحٍد َغريَْ 
َعَلْيِه َوَسلََّم خَيُْزُن أَِذلًَّة قَاَل َفَسأَْلُتُه َعْن َمَْ  َرِجِه َكْيَف َكاَن َيْصَنُع ِفيِه فَ َقاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 

ُر  : يُ نَ فِ رُُهْم، فَ ُيْكرُِم َكرمَِي ُكلِ  قَ ْوٍم َويُ َول ِيِه َعَلْيهِ ُهْم أَْو قَالَ ق ُ  يُ َفر ِ ُهْم َواَل َؤل ِفُ ْم وي ُ ِلَسانَُه ِإالَّ ِمَّا يَ ْعِنيهِ  ْم، َوحُيَذِ 
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َويَ  َأْصَحابَُه  يَ تَ َفقَُّد  ُخُلُقُه،  َواَل  َبَشَرُه  َأَحٍد  َعْن  َيْطِوَي  َأْن  َغرْيِ  ِمْن  ُهْم  ِمن ْ َوحَيْرَتُِس  النَّ ْسَألُ النَّاَس،  اَس   
اأْلَْمِر َغرْيَ َُمَْتِلٍف اَل يَ ْغُفُل ََمَاَفَة ُن احلََْسَن ويُ َقوِ يِه َويُ َقبِ ُح اْلَقِبيَح ويُوِهَنُه، ُمْعَتِدَل  اِس، َوحُيَس ِ نَّ ا يف الَعمَّ 

ِس، ِخَيارُُهْم  ُه ِمَن النَّاونَ يَن يَ لُ ُه الَّذِ و ِزُ اَل جيَُ َأْن يَ ْغُفلوا، ومَيِيُلوا ِلُكلِ  َحاٍل ِعْنَدُه َعَتاٌد اَل يَ ْقُصُر َعِن احلَْقِ  وَ 
َوأَْعَظمُ  َنِصيَحًة،  أََعمُُّهْم  ِعْنَدُه،  وُمَؤاَزرَ أَْفَضُلُهْم  ُمَواَساًة  َأْحَسنُ ُهْم  َمْنزَِلًة  ِعْنَدُه  جَمِْلِسهِ ُهْم  َعْن  َفَسأَْلُتُه    ٌة 

 َعَلى ذِْكِر هللِا اَل يُ َوطِ ُن اأْلََماِكَن  يَ ُقوُم ِإالَّ اَل ِلُس وَ َم اَل جيَْ َسلَّ ْيِه وَ فَ َقاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ 
َويُ ْعِطي ُكلَّ َويَ ن َْهى َعْن ِإيطَاَّنَِ  اْلَمْجِلُس َوََيُْمُر ِبَذِلَك  بِِه  َتِهي  يَ ن ْ انْ تَ َهى ِإىَل قَ ْوٍم َجَلَس َحْيُث  َوِإَذا  ا 
اَل  بَِنِصيِبِه  أَ ُب جَ حَيْسِ   ُجَلَسائِِه  َأحَ ِليُسُه  َعلَ دً نَّ  َأْكَرُم  َحاَجٍة َصاِبَرُه  ا  قَاَوَمُه يف  أَْو  َجاَلَسُه  َمْن  ِمْنُه  ْيِه 

  نَّاَس ِمْنهُ َيُكوَن ُهَو اْلُمْنَصِرُف َوَمْن َسأََلُه َحاَجًة ملَْ يَ ُردَُّه ِإالَّ هِبَا أَْو مبَْيُسوٍر ِمَن اْلَقْوِل َقْد َوِسَع الَحَّتَّ  
ٍء َوَصرَبٍ َوأََمانٍَة، اَل  اُروا ِعْنَدُه يف احلَْقِ  َسَواًء، جَمِْلُسُه جَمِْلُس ِحْلٍم َوَحَياْم َأاًب، َوصَ َصاَر هلَُ ُخُلُقُه فَ ُه وَ َبْسطُ 

اِضِعنَي  وَ َوى ُمت َ  اِبلت َّقْ  ِفيهِ َضُلونَ تُ ْرَفُع ِفيِه اأْلَْصَواُت، َواَل تُ ْؤبَُن ِفيِه احْلُُرُم، َواَل تُ ن َْثى فَ َلَتاتُُه ُمتَ َعاِدِلنَي يَ تَ َفا
احْلَايُ َوق ِ  َذِوَي  َويُ ْؤثُِروَن  الصَِّغرَي  ويَ ْرَْحُوَن  اْلَكِبرَي،  قُ ْلُت َكْيَف َكاَنْت  ُروَن  قَاَل  اْلَغرِيَب  وحَيَْفُظوَن  َجِة 

َ اْهَل اخلَْ ْلِبْشِر سَ ئَِم اَم َداِسريَتُُه يف ُجَلَسائِِه قَاَل َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  جْلَاِنِب لَْيَس  ْلِق َلنيِ 
اٍح يَ تَ َغاَفُل َعمَّا اَل َيْشَتِهي َواَل يُوَئُس ِمْنُه  ِبَفظٍ  َواَل َغِليٍظ َواَل َصخَّاٍب َواَل َفحَّاٍش وَ  اَل َغيَّاٍب َواَل َمدَّ
َوتَ َرَك نَ ْفَسُه ِمْن َثاَلٍث َكاَن اَل  اَل يَ ْعِنيِه    ا َوِمَّ إْلِْكثَارِ ِء َواِمرَاَواَل خيَِيُب ِفيِه َقْد تَ َرَك نَ ْفَسُه ِمْن َثاَلٍث الْ 

َايَِذمُّ َأَحًدا َواَل يُِعري ُِ  َعَلى  ُه َواَل َيْطُلُب َعْوَرَتُه َواَل يَ َتَكلَُّم ِإالَّ ِفيَما َرَجا ثَ َوابَُه ِإَذا َتَكلََّم َأْطَرَق ُجَلَساُؤُه َكَأَّنَّ
َغ َحِديثُ ُهْم ِعْنَدُه   يَ تَ َناَزُعوَن ِعْنَدُه َمْن َتَكلََّم أَْنَصُتوا َلُه َحَّتَّ يَ ْفرُ َتَكلَُّموا َواَل   ا َسَكتَ ، َوِإذَ الطَّرْيُ ِهُم  ُرُءوسِ 

َوَيْصربُ  ِمْنُه،  يَ تَ َعجَُّبوَن  ِمَّا  َويَ تَ َعجَُّب  ِمْنُه،  َيْضَحُكوَن  ِمَّا  َيْضَحُك  أَوَّلِي َّتُ ُهْم،  لِلْ َحِديُث  َعَلى  َغرِي  ِب 
َمْنِطِقهِ   ةِ جْلَْفوَ ا لََيْسَتْجِلُبوََّنُْم،ِمْن  َأْصَحابُُه  ِإَذا َكاَن  َحَّتَّ  َوَمْسأَلَِتِه،  احْلَاَجِة      طَاِلَب  َرأَيْ ُتْم  ِإَذا  َويَ ُقوُل: 

يَ ْقَطعُ  َواَل  ُمَكاِفٍئ،  ِمْن  الث ََّناَء ِإالَّ  يَ ْقَبُل  َواَل  فََأْرَشُدوُه،  فَ ي َ جيَُ    َحَّتَّ  َحِديَثهُ َأَحدٍ   َعَلى  َيْطلُبُ َها  ْقطَُعُه و َِزُه 
َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل َكاَن ُسُكوُت  بِنَ ْهٍي أَْو ِقَياٍم. قَاَل: قُ ْلُت: َكْيَف َكاَن ُسُكوُت َرسُ  وِل هللِا َصلَّى هللاُ 

احْلِلْ  أَْربََع: َعَلى  َوَسلََّم َعَلى  َعَلْيِه  َوالت َّ احْلَذَ ِم وَ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  َفِفي َوالت ََّفكُِّر  ،  ْقِديرِ ِر  تَ ْقِديرُُه  فََأمَّا 
َع َلُه احْلِْلُم يف   َتْسِويِتِه النَّظَُر َوااِلْسِتَماُع َبنْيَ  النَّاِس، َوأَمَّا َتذَكُّرُُه، أَْو قَاَل تَ َفكُّرُُه َفِفيَما يَ ب َْقى ويُ ْفيِت، َومجُِ

َع َلُه احْلََذُر يف أَْربََع: َأْخُذُه اِبحْلُْسََن لِيُ ْقَتَدى  ْسَتِفزُُّه، وَ يَ  َواَل  ُضُه َشْيءٌ يُ ْبغِ ُبُه  الصَّرْبِ، َفَكاَن اَل يُوصِ  مجُِ
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مجُِ بِ  ِفيَما  َواْلِقَياُم  أُمََّتُه،  َأْصَلَح  َما  الرَّْأَي يف  َواْجتَ َهاُدُه  َعْنُه،  لِيَ تَ َناَهى  اْلَقِبيَح  َوتَ رَُكُه  ِمنْ ِه،  هَلُْم  أَمْ َع  ِر  
   1". ةِ اآْلِخرَ نْ َيا وَ الدُّ 

 

لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فصل يف خلق  حب النيب صَ -، والبيهقي يف شعب اإلميان414: حديث رقم -رواه الطرباين يف الكبري - 1
 ، 1362م: رقرسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وخلقه، حديث 
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َالثَّاِنَالَفص ل َ

َعَلي ِهََوَسلََّمَوِصَفاتَ  َه َاْل ل ِقيةَ َشَاِئل َال َرس وِلََصلَّىَللاَ 
َعَلي ِهََوَسلََّمَات  قََ ََ:ىَالنَّاِسَوَأع َلم ه مَابللَِالنَِّبََُّصلَّىَللاَ 

   1. ﴾َعِظيمٍ  يَ ْومٍ  َعَذاَب َريبِ   َصْيتُ ﴿ُقْل ِإين ِ َأَخاُف ِإْن عَ قال هللا تعاىل: 
 يب َواَل ِبُكْم ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى  ﴿ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسِل َوَما أَْدرِي َما يُ ْفَعلُ   عاىل:قال تو 

   2.﴾ ِإَِلَّ َوَما َأاَن ِإالَّ نَِذيٌر ُمِبنيٌ 
َمنَتقوىَللاَالوقوفَعندَحدودَالشرع:

َصلَّى هللاُ يبُّ النَّ   كانَ  َعلَ   النَّاسِ شَ خْ أَ َوَسلََّم    ْيهِ   يَ تَ َعاىَل   َّللَِّ ْم  هُ َوأَتْ َقا  ى  َصلِ ي يُ وَ   ْفِطُر،ي ُ ُصوُم وَ ، وكان 
َعْنُه،    ْبنِ   أََنسِ عْن  ؛ فتَ َزوَُّج النِ َساءَ ي َ ْرُقُد، وَ ي َ وَ   ُ  ْزَواجِ وِت أَ : َجاَء َثالَثَُة َرْهٍط ِإىَل بُ يُ قَالَ َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

َصلَّ النَّيب ِ  َعَلْيِه  هللاُ ى    َعَلْيِه    هللاُ  َصلَّى  النَّيبِ   ِعَباَدِة  َعْن  َيْسأَُلوَن  ُْم  َوَسلََّم،  ُأْخربُوا َكَأَّنَّ فَ َلمَّا  َوَسلََّم، 
خََّر،  نِْبِه َوَما أتََ  ذَ َم ِمنْ َما تَ َقدَّ َلُه    ُغِفرَ تَ َقالُّوَها، فَ َقاُلوا: َوأَْيَن ََنُْن ِمَن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َقْد  

أُْفِطُر، َوقَاَل آَخُر: أاََن  قَاَل َأَحُدُهْم: أَمَّا َأاَن فَِإين ِ ُأَصلِ ي اللَّْيَل أَ  بًَدا، َوقَاَل آَخُر: َأاَن َأُصوُم الدَّْهَر َوالَ 
َم إِلَْيِهْم، فَ َقاَل: »أَنْ ُتُم الَِّذيَن قُ ْلُتْم  َلْيِه َوَسلَّ  عَ ى هللاُ  َصلَّ وُل اَّللَِّ  َرسُ أَْعَتزُِل النِ َساَء َفالَ أَتَ َزوَُّج أَبًَدا، َفَجاءَ 

،  ُج النِ َساءَ ا َواَّللَِّ ِإين ِ أَلَْخَشاُكْم َّللَِِّ َوأَتْ َقاُكْم َلُه، َلِكِنِ  َأُصوُم َوأُْفِطُر، َوُأَصلِ ي َوأَْرُقُد، َوأَتَ َزوَّ َكَذا وََكَذا، أَمَ 
«ف َ  نَّيِت َب َعْن سُ ْن َرغِ َفمَ   3َ.َلْيَس ِمِنِ 

«»َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّيِت فَ َلْيَس    :قَ ْولُهُ قال احلافظ ابن حجر:   اْلُمرَاُد اِبلسُّنَِّة الطَّرِيَقُة اَل الَّيِت    ،ِمِنِ 
اْلَفْرضَ  ِإىَل َغريِْ   ،تُ َقاِبُل  َعْنُه  ْعرَاُض  اإْلِ الشَّْيِء  َعِن  َوأَ َك طَ تَ رَ ْن  مَ   :َواْلُمرَادُ   ، هِ َوالرَّْغَبُة  ِبطَرِيَقِة  رِيَقيِت  َخَذ 

فَ لَ  ِمِنِ  َغرْيِي  طَرِ   ،ْيَس  ِإىَل  ِبَذِلَك  ُ  َوَلمََّح  اَّللَّ َوَصَفُهُم  التَّْشِديَد َكَما  ابْ َتَدُعوا  الَِّذيَن  ُُم  فَِإَّنَّ الرَّْهَبانِيَِّة  يِق 
عاهب َوَقْد  مبَِ تَ َعاىَل  وفو  َما  ُم  أبََِّنَّ التم  النَّ َوطَرِيَقةُ   ،زموه ا  اَّللَُّ يب ِ   َصلَّى  احْلَِنيِفيَّةُ   َوَسلََّم  َعَلْيِه  السَّْمَحةُ     ،  

لِيَ تَ َقوَّ  الصَّْومِ فَ يُ ْفِطُر  َعَلى  اْلِقَيامِ   ،ى  َعَلى  لِيَ تَ َقوَّى  الن َّْفِس    ،َويَ َناُم  َوِإْعَفاِف  الشَّْهَوِة  ِلَكْسِر  َويَ تَ َزوَُّج 
 

 13ُسورَُة الزَُّمِر: اآلية/  - 1
 9رَُة اأْلَْحَقاِف: اآلية/ ُسو  - 2
البخاري  -  3 النِ َكاِح، ابَ   -رواه  رقِكَتاُب  النِ َكاِح، حديث  ِْغيِب يف  الرتَّ اْسِتْحَبابِ   -، ومسلم5063م:  ُب  اَبُب  النِ َكاِح،    ِكَتاُب 

 1401اْلُمَؤِن اِبلصَّْوِم، حديث رقم:  َعنِ َوَوَجَد ُمَؤنَُه، َواْشِتَغاِل َمْن َعَجَز  ،النِ َكاِح ِلَمْن ََتَقْت نَ ْفُسُه ِإلَْيهِ 
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 َفَمْعََن   ،ِبَضْرٍب ِمَن التَّْأِويِل يُ ْعَذُر َصاِحُبُه ِفيهِ   الرَّْغَبة ِإْن َكاَنِت    «ِنِ  َس مِ »فَ َليْ   : لُهُ قَ وْ وَ   ،لِ َوَتْكِثرِي النَّسْ 
َأيْ  ِمِنِ   طَرِيَقيِت   :فَ َلْيَس  اْلِملَّةِ   ،َعَلى  َعِن  خَيْرَُج  َأْن  يَ ْلَزُم  ِإىَل   ، َواَل  يُ ْفِضي  َوتَ َنطًُّعا  ِإْعرَاًضا   َوِإْن َكاَن 

 1.ِمَن اْلُكْفرِ أِلَنَّ اْعِتَقاَد َذِلَك نَ ْوٌع  ؛َلْيَس ِمِنِ  لَْيَس َعَلى ِملَّيِت ِه َفَمْعََن ف َ َملِ ِة عَ أَْرَجِحيَّ  َقادِ اْعتِ 
َها  َعْن َعاِئَشةَ وَ  َعن ْ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أََمَرُهْم، أَ َرِضَي هللاُ  َن  ْم مِ َمَرهُ ، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َ قَ يُِطيُقوَن، قَ   ااِل مبَِ اأَلْعمَ  ، ِإنَّ اَّللَّ َئِتَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ْد َغَفَر َلَك َما تَ َقدََّم ِمْن َذنِْبَك  اُلوا: ِإانَّ َلْسَنا َكَهي ْ
  2. َأاَن« اِبَّللَِّ َلَمُكْم َوأَعْ  اُكمْ َوَما أَتَخََّر، فَ يَ ْغَضُب َحَّتَّ يُ ْعَرَف الَغَضُب يف َوْجِهِه، ُُثَّ يَ ُقوُل: »ِإنَّ أَتْ قَ 

ا التقوى وهو العمل، وكب:  بن رجقال  ونه  فكونه أتقاهم هلل يتضمن شدة اجتهاده يف خصال 
 أعلمهم به يتضمن أن علمه ابهلل أفضل من علمهم ابهلل وإَّنا زاد علمه ابهلل ملعنيني:

من  قه  ما يستحوكربايئه و عظمته  كامه و أحدمها: زايدة معرفته بتفاصيل أمسائه وصفاته وأفعاله وأح
 رام واإلعظام. اجلالل واإلك

بعني بصره أو بعني بصريته، كما قال    والثاين: أن علمه ابهلل مستند إىل عني اليقني، فإنه رآه إما
املرتني   به مستند إىل علم يقني، وبني  بفؤاده مرتني، وعلمهم  ابن مسعود وابن عباس وغريمها: رآه 

لم اليقني إىل مرتبة عني اليقني ابلنسبة  رقيه من مرتبة عن يم ربه أعليه السالراهيم  سأل إبتباين، وهلذا  
 3. إىل رؤية إحياء املوتى 

َها، َأنَّ َرُجاًل َجاَء ِإىَل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَ ْفِتيِه، َوِهَي َتسْ َعْن عَ وَ  َمُع  اِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
َصلَّى هللاُ  رُِكِِن الصَّاَلُة َوَأاَن ُجُنٌب، أَفََأُصوُم؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  وَل هللِا، ُتدْ َرسُ : اَي  ِب، فَ َقالَ اْلَبارَاِء  ِمْن وَ 

  َفَر هللاُ ْد غَ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوَأاَن ُتْدرُِكِِن الصَّاَلُة َوَأاَن ُجُنٌب فََأُصوُم« فَ َقاَل: َلْسَت ِمثْ َلَنا، اَي َرُسوَل هللِا، قَ 
تَ قَ َلَك   َأْن َأُكوَن أَ َم ِمْن َذنْبِ دَّ َما  َوأَْعَلَمُكْم مبَا  َك َوَما أَتَخََّر، فَ َقاَل: »َوهللِا، ِإين ِ أَلَْرُجو   ، ْخَشاُكْم َّللَِِّ

  4.أَتَِّقي«

 

 ( 105/ 9فتح الباري البن حجر )  - 1
«. َوَأنَّ ِكَتاُب اإِلميَانِ   -رواه البخاري  -  2 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَن َأْعَلُمُكْم اِبَّللَِّ ْعرَِفَة ِفْعُل الَقْلِب، حديث    ، اَبُب قَ ْوِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ 

َ
امل

 20رقم: 
 ( 89/ 1ح الباري البن رجب )فت - 3
 1110ُر َوُهَو ُجُنٌب، حديث رقم: حَِّة َصْوِم َمْن طََلَع َعَلْيِه اْلَفجْ ِكَتاب الصِ َياِم، اَبُب صِ   -رواه مسلم - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

22 

ِة َمْعََن    َعَلى، َوِإْن َكانَ َر«خَّ  ِمْن َذْنِبك َوَما أتََ قَ ْوُل الرَُّجِل »َلْسَت ِمثْ َلَنا َقْد ُغِفَر َلك َما تَ َقدَّمَ   ِشدَّ
َوالت َّ ا اخْلَْوِف  وََكثْ َرِة  ْشَفاِق  ي َ إْلِ ظَاِهَرُه  َأنَّ  إالَّ  أَ َوقِ ي  النَّيبِ   ْقَتِضي  يف  يَ ْعَتِقَد  َوَسلَّمَ َصلَّ ْن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  ى 

َنا؛ أِلَ  ْد أَرَاَد اَّللََّ تَ َعاىَل ْن َيُكوَن قَ َوَلَعلَُّه أَ   ،هُ  لَ َغَفَر اَّللَُّ    َقدْ نَّهُ اْرِتَكاَب َما َشاَء ِمْن اْلَمْحُظوِر اْلُمَحرَِّم َعَلي ْ
 1َشاَء فَأََتى هِبََذا اللَّْفِظ الَِّذي ظَاِهرُُه َأَشدُّ ِمْن ُمرَاِدِه.َأْن حيُِلَّ لَِرُسولِِه َما 

َلَمَة أُمِ  سَ ؛ حلديث  ءَ َما َشالَِرُسولِِه    لُّ حيُِ   اَّللََّ تَ َعاىَل َأنَّ  أَرَاَد  قلت: الصواب أن حيمل كالمه على أنه  
َوَسلََّم  زَ  َعَلْيِه  النَّيبِ  َصلَّى هللاُ  َوقَاَل:    قَاَلْت:وفيه:  ْوِج  َذِلَك َشر ا،  فَ زَاَدُه  فََأْخرَبَْتُه.  َزْوِجَها  ِإىَل  َفَذَهَبْت 

 2َلْيِه َوَسلََّم َما َشاَء. َصلَّى هللاُ عَ ِه َرُسولِ حيُِلُّ لِ  َم. اَّللَُّ َلْسَنا ِمْثَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
«»وَ :  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   وقوله َبٍة  ،  هللِا، ِإين ِ أَلَْرُجو َأْن َأُكوَن َأْخَشاُكْم َّللَِِّ َهِذِه اخلَْْشَيُة َخْشَيُة َهي ْ

 3 .ِويُّ  الدَّْهلَ اَّللَِّ  َوِلُّ الشَّْيُخ  هُ الَ قَ ، هِ َوِإْجاَلٍل اَل َخْشَيَة تَ َوقُِّع َمْكُرو 
َوُهَو َصائٌِم يف َرَمَضاَن، فَ َوَجَد ِمْن َذِلَك َوْجًدا َشِديًدا   َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َأنَّ َرُجاًل قَ بََّل اْمرَأََتهُ وَ 

أُ  َلُه َعْن َذِلَك. َفَدَخَلْت َعَلى  َتْسَأُل  َعلَ  صَ نَّيب ِ َزْوِج ال  َلَمةَ مِ  سَ فََأْرَسَل اْمرَأََتُه  ْيِه َوَسلََّم َفذََكَرْت لَّى هللاُ 
َسَلَمةَ  أُمُّ  فََأْخرَبهَْتَا  هَلَا.  فَ َرَجَعْت   َذِلَك  َصائٌِم«.  َوُهَو  »يُ َقبِ ُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  أَنَّ 

ُ حيُِلُّ ْثَل َرُسوِل اا مِ َلْسنَ   . َوقَاَل:َشر اِلَك  فََأْخرَبَْت َزْوَجَها ِبَذِلَك. فَ زَاَدُه ذَ  َّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَّللَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشاَء. ُُثَّ َرَجَعِت اْمرَأَتُُه ِإىَل أُمِ  َسَلَمَة فَ َوَجَدْت ِعْنَدَها َرُسوَل اَّللَِّ لَِرُسوِل اَّللَِّ     َصلَّى هللاُ 

اْلَمْرأَِة؟« فََأْخربََ  َرُسوُل اَّللَِّ الَ َم، فَ قَ ِه َوَسلَّ َعَليْ هللاُ  َصلَّى   هِلَِذِه  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما  ْتُه أُمُّ َسَلَمَة   َصلَّى هللاُ 
  َذَهَبتْ هُتَا، فَ ْخربَْ َقْد أَ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَل َأْخرَبْتِيَها َأين ِ أَفْ َعُل َذِلَك«، فَ َقاَلْت:  

َزْوِجَها  إِ  َرُسولِ ىَل  ِمْثَل  َلْسَنا  َوقَاَل:  َشر ا،  َذِلَك  فَ زَاَدُه  حيُِلُّ فََأْخرَبَْتُه.   ُ اَّللَّ َوَسلََّم.  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ   
اَّللَِّ  َرُسوُل  فَ َغِضَب  َشاَء.  َما  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِ ى هللاُ َصلَّ   لَِرُسولِِه  َواَّللَِّ   مَ َوَسلَّ     . »ِإين ِ َوقَاَل: 

، َوأَْعَلُمُكْم حِبُُدوِدِه« َ  4.أَلَتْ َقاُكْم َّللَِِّ

 

 ( 43/ 2املنتقى شرح املوطإ ) - 1
 سيأيت خترجيه قريًبا.  - 2
 ( 14/ 7ملعبود وحاشية ابن القيم )ا عون - 3
َلِة لِ كِ   -رواه مالك - 4  13لصَّائِِم، حديث رقم:  َتاُب الصِ َياِم، اَبُب َما َجاَء يف الرُّْخَصِة يف اْلُقب ْ
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ت َ ِفي قَاَل  النَّاُس  بِِه  لِيَ ْقَتِدَي  هِبَا  خُيْربَْن  َأْن  َعَلْيِهنَّ  ُب  َوجيَِ أِبَفْ َعالِِه،  ْخَباِر  اإْلِ َعَلى  تَ ْنِبيٌه  َعاىَل:  ِه 
َلى يف  نَ ُكرْ َواْذ ﴿  1قَاَلُه اْلَباِجيُّ.  ،[34 اَّللَِّ َواحلِْْكَمِة﴾ ]األحزاب: ِمْن آاَيتِ  ِتُكنَّ  بُ ُيو َما يُ ت ْ

اي أَي َُّها النَّيبُّ اتَِّق اَّللََّ َوال ُتِطِع اْلكاِفرِيَن َواْلُمناِفِقنَي ﴿:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ لرسولِِه    تَ َعاىَل   هُ لُ و قَ وأما  
  جوبة فقد أجاب عنه العلماء أب  ،وهو سيِ د املتَّقني،ََ[34﴾ ]األحزاب:  ا يمً ماً َحكِ  كاَن َعِلي اَّللََّ نَّ إِ 

 . من التقوى  ستدامة ما هو عليهاالملراد بذلك : أحدها: أن اثالثة
َ. والزايدة منهاإِلكثار األمر ابلتقوى لالثاين: 

: تعاىل  قوله  يدل على ذلك ، و مَ  َوَسلَّ  َعَلْيهِ ى هللاُ َصلَّ   هأُمَّتُ به  ، واملراد  إليهِجَه  الثالث: أنه خطاب وُ 
 [ ومل يقل: مبا تعمل. 2 :األحزاب ] ﴾ِإنَّ اَّللََّ َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا﴿

الرازي:   الفخر  بِ وقال  اِبْلَمْأُموِر  اْلَمْأُموِر  اْشِتَغاِل  َعَدِم  ِعْنَد  ِإالَّ  َيُكوُن  اَل  اِبلشَّْيِء  ِإذْ اأْلَْمُر  اَل  ِه   
أَ  يُ قَ َيْصُلُح  ا الَ ْن  لِْلَجاِلِس  ُمتَّ   السَّاَلُم َكاَن  َعَلْيِه  َوالنَّيبُّ  اْسُكْت  َولِلسَّاِكِت  ِفيِه؟  ْجِلْس  اْلَوْجُه  َفَما  ِقًيا 

َأَحُدمُهَا: َوْجَهاِن:  ِفيِه  أَ   نَ ُقوُل  َيِصحُّ  فَِإنَُّه  اِبْلُمَداَوَمِة  أُِمَر  أَنَُّه  َوُهَو  ُقوٌل  يَ قُ َمن ْ اْن   ِلسِ لِْلَجاْلَقاِئُل  وَل 
اْلَقاِئُل لِلسَّاِكِت َقْد َأَصْبَت فَ   اْجِلْس هاهنا َويَ ُقوُل  َأْن َأِجيَئَك،  َما ِإىَل  َتْسَلْم، َأْي ُدْم َعَلى  اْسُكْت 

ِعَبا ِمْنُه  يَ تَِّقي  اْلَمِلَك  َأنَّ  َوُهَو  َلِطيٌف،  َمْعُقوٌل  َوُهَو  َوالثَّاين:  َعَلْيِه  عَ أَْنَت  ثَ ُدُه  أَ َلى  ْعُضُهْم  ب َ   ْوُجهٍ اَلثَِة 
اُف ِمِن اْحِتَجاِبِه فَالنَّيبُّ ملَْ يُ ْؤَمْر اِبلت َّْقَوى   ِمْن ِعَقاِبِه َوبَ ْعُضُهْم خَيَاُف ِمْن َقْطِع ثَ َواِبِه َوًَثِلٌث خيََ خَيَافُ 

ن ْ ما َمُنهُ ُص اَل َيَْ ُمْخلِ فَالْ  اِبْلَمْعََن اأْلَوَِّل َواَل اِبْلَمْعََن الثَّاين، َوأَمَّا الثَّاِلثُ   2َيا.دام يف الدُّ

َ:الكاذبَ َالورعَ 
،  النَّاسِ  أَْعَلمُ وهو  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   أن يتورع املرء عما يفعله رسول هللا  الورع الكاذب من  اِبَّللَِّ

ًئا فَ َرخََّص ِفيِه،  َشي ْ   َوَسلَّمَ   هِ  َعَليْ لَّى هللاُ  صَ النَّيبُّ َعْن َمْسُروٍق: قَاَلْت َعاِئَشُة: َصَنَع  ؛  َوَأَشدُُّهْم َلُه َخْشَيةً 

 

 ( 240/  2على املوطأ ) شرح الزرقاين  - 1
 ( 153/ 25تفسري الرازي )  - 2
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أَقْ َواٍم فَ تَ نَ زََّه َعْنُه قَ ْوٌم، فَ بَ َلَغ َذِلَك النَّيبَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَخَطَب َفَحِمَد اَّللََّ ُُثَّ قَاَل: »َما اَبُل   َصلَّى هللاُ 
، وَ هُ ْعَلمُ ِإين ِ أَلَ  َّللَِّ فَ َوا يَ تَ نَ زَُّهوَن َعِن الشَّْيِء َأْصنَ ُعُه،   1. َأَشدُُّهْم َلُه َخْشَيًة«ْم اِبَّللَِّ

ال يكفيه،    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   النَّيبَّ كان يكفي  أن يظن بعض الناس أن ما    من الورع الكاذب و 
َّللَِّ  ْبُن َعْبِد اِبُر  ِل َجااَل: قَاَل  ، قَ َفرٍ عْ جَ   َأيب   َعنْ ال يسعه؛    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   النَّيبَّ وما كان يسع  

اِبحَلسَ  يُ َعرِ ُض  َك  َعمِ  اْبُن  ابْ َوَأََتين  ُُمَمَِّد  ْبِن  فَ ُقْلُت: ِن  اجلََنابَِة؟  ِمَن  الُغْسُل  قَاَل: َكْيَف  احلََنِفيَِّة.  ِن 
َثالَثََة   ََيُْخُذ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَّيبُّ  َويُ َأُكف ٍ »َكاَن  عَ   رَ ِفيُضَها  يُفِ ْأسِ َلى  ُُثَّ  َسائِِر  ِه،  َعَلى  يُض 

الشََّعِر، فَ ُقْلُت: »َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكثَ َر ِمْنَك َجَسِدِه« فَ َقاَل ِل احَلَسُن ِإين ِ َرُجٌل َكِثرُي 
  2.َشَعرًا«

َ

 

البخاري  -  1 اِبلِكَتا   -رواه  ااِلْعِتَصاِم  الت َّعَ   بِ ِكَتاُب  ِمَن  يُْكرَُه  َما  اَبُب  َوالِبدَعِ مُّ َوالسُّنَِّة،  يِن  الدِ  يف  َوالغُُلوِ   الِعْلِم،  يف  َوالت ََّنازُِع    ، ِق 
ِة َخْشَيِتِه، حديث رقمكتاب اْلَفَضاِئلِ   -، ومسلم7301حديث رقم:   2356:  ، اَبُب ِعْلِمِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبهلِل تَ َعاىَل َوِشدَّ

 256ْن أَفَاَض َعَلى رَْأِسِه َثاَلًًث، حديث رقم:  مَ ِكَتاُب الُغْسِل، اَببُ   -رواه البخاري - 2
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َ َ:ةَ ح ََلرَّاَََوَسلَّمََي ِهَََعلَََصلَّىَللاَ َشَاِئِلَالنَِّبِ َِمن 

َ:ََح َةَِال رَََيفَ عرَِتََ

ََ.اإِلْحَساَن ِإىَل اْلَمْرُحومِ  رق ة تقتِضي :الرَّْْحَةُ 
ا تُ ىَل إِ   انَ سَ حْ ي اإلِ الرَّْْحَُة رق ة تقتضِ لراغب األصبفهاين:  قال  اْلَمْرُحوِم، وقد  الر ق ة    َترةً   لُ مَ عَ ت َ سْ   يف 

صف به الباري فليس يراد به  إذا و  فالان. و هللا  َرِحمَ ق ة، َنو:  ن الر  ر د عاجملر دة، وَترة يف اإلحسان اجمل
ي أن  الرَّْْحََة من هللا إنعام وإفضال، ومن اآلدمي ني رق ة إال  اإلحسان اجملر د دون الر ق ة، وعلى هذا رو 

 1وتعط ف.
اُل ِمْن َذِلَك  رَّأَْفِة. يُ قَ َوالْطِف  ِة َواْلعَ لر ِقَّ َلى االرَّاُء َواحْلَاُء َواْلِميُم َأْصٌل َواِحٌد يَُدلُّ عَ وقال ابن فارس:  

ِه. َوالرُّْحُم َواْلَمْرَْحَُة والرَّْْحَُة مبَْعًَن. َوالرَِّحُم: َعاَلَقُة اْلَقرَابَِة، ُُثَّ مُسِ َيْت  َرِْحَُه يَ ْرَْحُُه، ِإَذا َرقَّ لَُه َوتَ َعطََّف َعَليْ 
 2ُم َويُ َرقُّ َلُه ِمْن َوَلٍد.ُكوُن َما يُ ْرحَ ا يَ َها مَ نَّ ِمن ْ ا، أِلَ ْن َهذَ َرِحُم اأْلُنْ َثى َرِْحًا مِ 

ََ:ََعَلي ِهََوَسلَّمَََصلَّىَللاَ النَِّبِ ََةَ فََصَََِرح َةَ الَ 
الرْحة، فلن خواطر  تستحضر    مبخيلتك   تَ مهما تواردت على ذهنك صور الرْحة، ومهما سرحْ 

تتخيل  لك أن  ّنَّ ، وأَ لَّمَ َعَلْيِه َوسَ   هللاُ لَّى  صَ   ني ُممدٌ املرسل خاَُت  تدرك تلك الرْحة اليت كان يتصف هبا  
ما عهدانه من صور الرْحة بواًن شاسًعا، وشأًوا    تلك الصفة، أو تدرك كنه ذلك اخللق، وبينه وبني

الوالدةِ   ؟بعيًدا ال  ، رْحة  ، أَتها بعد ألي، أو وجدته بعد فقدٍ بولدها الصغريِ   الرؤومِ   فهو أرحم من 
الع  ديكا للمؤمنني  ، ومل خيص هبا أحًدا دو العاملني مجيًعا  سعت، و جبُ ينقضي منها  ن أحٍد، رْحة 

للبشرية مجعاء،   العجماوات،ورْحة  للجن،  ورْحة  ورْحة  للطرِي    للبهائم  وُُكناهِتاورْحة  أن  يف  ، وإايك 
ِل بلغ قو ى أن يتظن أين قد حدت عن اجلادِة يف قوِل، أو ركبت جناح الشطط يف كالمي، وما عس 

َعَلْيِه َوَسلََّم    ىَصلَّ رى، ومشائله  الث  ثر علىوهو يتع ، أمل تسمع قول هللا تعاىل  هللاُ  ومن    -تعانق الثرايَّ
   3؟ ﴾َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ ﴿ :-أصدق من هللا قياًل 

 

 ( 347ريب القرآن )ص: املفردات يف غ - 1
 ( 498/ 2مقاييس اللغة )  - 2
 107ُسورَُة األنبياِء: اآلية/  - 3
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العواملو  يشمل كل  عامٌّ  العاملني  مل  ،لفظ  وما  منها  علمنا  نعلمما  تعاىل  جعل،    ا  هللا   لرْحةتلك 
 .  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ  ، وأكرِم خلقههِ لِ سُ رُ  ريِ خَ  سالِ علة إر العامة 

غري تلك   من  َفاَلَن  جوارحه،  على  وفاضت  قلبه،  مألت  حَّت  هبا  تعاىل  هللا  اليت خصَّه  الرْحة 
ٍة  ْحَْ ا رَ فَِبمَ ﴿ىل:  ال تعاكما ق  ضعف، ورقَّ من غري هواٍن، فأحسن لكل من خالطه غاية اإلحسان؛ 

   1. ﴾َحْوِلكَ ظ ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت فَ ِمَن اَّللَِّ 
خاَت   فجعله  تعاىل  هللا  اصطفاه  األخالق النبينيوكما  بكمال  اصطفاه  الشمائل  ،  وصفوة   ،

َا بُِعْثتُ هللاُ َعلَ   ى َصلَّ اَّللَِّ   ، َأنَّ َرُسولَ َعْنهُ   َرِضَي اَّللَُّ   َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ فوالصفات؛    أِلََُتِ َم ْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَّنَّ
  2. ِق«َصاِلَح اأْلَْخاَل 

قال هللا تعاىل: ﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز ؛  اِبْلُمْؤِمِننيَ ُث جعله هللاُ تعاىل رْحًة خاصًة  
   3َرُءوٌف َرِحيٌم﴾.ْلُمْؤِمِننَي  ابِ ْيُكمْ رِيٌص َعلَ ْم حَ َعِنتُّ  َعَلْيِه َما

قال هللا تعاىل:  ؛  ه جناح  هلمفض  خيو لني هلم جانبه،  أن يو   ،خاصةً   اْلُمْؤِمِننيَ   أمره هللا تعاىل برْحةِ ف
   4﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي﴾. 

نَ ْيَك ِإىَل َما تعاىلقال  ننَي وتفضاًل؛  مؤ ى املومنًَّة عل ِلِه،  ا بفضوَكرََّر اأَلمَر َلُه تنويهً  : ﴿اَل ََتُدَّنَّ َعي ْ
ُهْم َوال حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِننَي﴾. َمت َّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا     5ِمن ْ

َوَسلَّمَ   رَ قرَّ وَ  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ  احل  َرُسوُل  عل   رًا؛رام   قيقةتلك  تكوأكدَّ  به،  تعليًما ألصحا  ا رارً يها 
  َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريْ َرةَ   َأِب   َعنْ ف  ؛م على االقتداء به يف ذلك اخللق العظيِم، وتلك الصفة الكرميةِ وحث ا هل

َا انً َلعَّا أُبْ َعثْ  ملَْ  »ِإين ِ  :قَالَ  اْلُمْشرِِكنيَ  َعَلى ادْعُ  اَّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  :ِقيلَ  :قَالَ    1. َرْْحًَة« ِعْثتُ بُ  َوِإَّنَّ

 

 159سورة آل عمران: اآلية/  - 1
،  8952حديث رقم:    -، وأْحد 8ُلِق، حديث رقم:   اخلُْ  ُحْسِن اخْلَُلِق، اَبُب َما َجاَء يف ُحْسنِ ابُ ِكتَ   -رواه مالك يف املوطأ  -2

ِمنَي ِمَن اأْلَنِْبَياِكَتاُب تَ َوا  -واحلاكم اَبُب ُحْسِن اخْلُُلِق،    -، والبخاري يف األدب املفرد4221ِء َواْلُمْرَسِلنَي، حديث رقم:  رِيِخ اْلُمتَ َقدِ 
 273حديث رقم: 

 128ُسورَُة الت َّْوبَِة: اآلية/  - 3
 215الشَُّعرَاِء: اآلية/  رَةُ ُسو  - 4
 88سورة احلِْْجِر: اآلية/  - 5
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َرةَ  َأيب  نْ ع  َ وَ  يَ  ُهَري   ْ هُ  اَّللَُّ  َرض  ِ ولُ  ق َ الَ : ق َ الَ  ،َعن  ْ لَّى اَّللَِّ  َرس  ُ هِ  هللاُ  ص  َ لَّمَ  َعَلي  ْ ا» :َوس  َ  َأانَ  ِإَّن  ََّا الن  َّاسُ  ََيي ُّه  َ

 2.«ُمْهَداةٌ  َرْْحَةٌ 

القرطيب فَالرُُّسلُ رْحه هللا  قال    َرْْحًَة،   بِنَ ْفِسهِ   ُخِلقَ   لَّمَ سَ وَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   َوُُمَمَّدٌ   ،ةِ ْحَْ رَّ لِل   ُخِلُقوا  : 
 حيَِلُّوا   ملَْ   اأْلَنِْبَياءِ   َوَسائِرُ   ،الصُّورِ   نَ ْفَخةِ   ِإىَل   اْلَعَذابَ   اخْلَْلقُ   أَِمنَ   اَّللَُّ   بَ َعَثهُ   َلمَّا  ،لِْلَخْلقِ   أََماانً   َصارَ   فَِلَذِلكَ 

)اَلمُ سَّ ال  هِ َعَليْ   قَالَ   ِلكَ َوِلذَ   اْلَمَحلَّ،  َهَذا  ، اَّللَِّ   ِمنَ   لِْلَخْلقِ   َرْْحَةٌ   بِنَ ْفِسهِ   أَنَّهُ   خُيْربُ   . (ُمْهَداةٌ   ةٌ ْحَْ رَ   َأانَ : 
 3. لِْلَخْلقِ  اَّللَِّ  ِمنَ  َهِديَّةٌ  َأيْ ( ُمْهَداةٌ ) َوقَ ْولُهُ 
ُهَما  اَّللَُّ   َرِضيَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس  وَ  النَّاِس َفَمْن  جِلَِميِع  َرْْحًَة    َوَسلَّمَ   هِ يْ َعلَ   هللاُ   َصلَّىمٌَّد  قَاَل: َكاَن ُمَُ   َعن ْ

  4يُ ْؤِمْن ِبِه َسِلَم ِمَّا حلََِق اأْلَُمَم ِمَن اخلَْْسِف َواْلَغَرِق. آَمَن ِبِه َوَصدََّق ِبِه َسِعَد، َوَمْن ملَْ 

اأَلْشَعرِ وَ  ُموَسى  َأِب  اَّللَِّ َرُسو   َكانَ   :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ي ِ َعْن  لََنا    لَّمَ سَ وَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ى َصلَّ   ُل  ُيَسمِ ى 
 5«.  الرَّْْحَةِ  الت َّْوبَِة َوَنيبُّ ْْحَُد َواْلُمَقفِ ى َواحْلَاِشُر َوَنيبُّ َأاَن ُُمَمٌَّد َوأَ » :نَ ْفَسُه َأمْسَاًء فَ َقالَ 

 6«.َوَنيبُّ اْلَمْلَحَمةِ » ويف رواية:
لربه  وأان أْحدي:  ، أ«َوَأْْحَدُ »  .لقواخلُ   ُممود اخللق  :أي  «مَّدٌ »َأاَن ُمَُ قوله:    « اْلُمَقفِ ى»  .اخللق 

الذي حيشر الناس أي:    «َواحْلَاِشرُ »،  من األنبياء يف االعتقادِ بلي  بصيغة اسم الفاعل أي املتبع ملن ق
َوالسَّاَعَة   ْثُت َأانَ »بُعِ َل:  َم قَا ِه َوَسلَّ َعَليْ هللاُ  َعْن أََنٍس، َعِن النَّيبِ  َصلَّى    تَ بَ ؛ ودليُلُه ما ث َ بعده إىل القيامة

   7.َكَهاَتنْيِ«

 . الذي تكثر التوبة يف أمتهو  ،عوث بقبول توبة من َتبعِناملب :أي  ،«َوَنيبُّ الت َّْوبَةِ »وقوله:  

 

 4810النهي عن لعن الدواب وغريها، حديث رقم:  كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب   -ُمْسِلمٌ  َرَواهُ  - 1
احلاكم  -  2 رقم:    -رواه  اإلميان، حديث  القضاعيو   وصححه،   97كتاب  الشهاب  حدي  -رواه  مهداة،  رْحة  أان  رقإَّنا  م:  ث 

 1424قم:  َلْيِه َوَسلََّم على أمته ورأفته، حديث ر فصل يف حدب النيب َصلَّى هللاُ عَ  -، والبيهقي يف شعب اإلميان 1074
 ( 63/ 4تفسري القرطيب )  - 3
 ( 350/ 11تفسري القرطيب )  - 4
ُ َعْنُه، حديث ر ئل كتاب الفضا  -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 5  4448قم:  ، ابب يف أمسائه َرِضَي اَّللَّ
 ، بسند صحيح  2769، والطرباين، حديث رقم:  22850حديث رقم:   -رواه أْحد - 6
البخاري  -  7 ال -رواه  َأاَن َوالسَّاَعَة كَ ِكَتاُب  َوَسلََّم: »بُِعْثُت  َعَلْيِه  النَّيبِ  َصلَّى هللاُ  قَ ْوِل  ،  6504اَتنْيِ«، حديث رقم:  هَ ر ِقَاِق، اَبُب 

 2951َأْشرَاِط السَّاَعِة، اَبُب قُ ْرِب السَّاَعِة، حديث رقم:  وَ كتاب اْلِفَتِ -ومسلم
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حد من يعط أ  وقد أعطي منها ما مل  ا،الرتفق والتحنن على األمة واللطف هب  :أي   ،»َوَنيبُّ الرَّْْحَِة«
َ.العاملني

 1. احْلَْرب مسي ِبِه حِلِْرِصِه على اجلَِْهاد :َأي، «اْلَمْلَحَمةِ  َوَنيبُّ »
َ

 

 ( 377/ 1التيسري بشرح اجلامع الصغري )  - 1
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َص َوِرََرح ََ َعَلي ِهََوَسلََّمَ:ِمن  َِةَالنَِّبِ ََصلَّىَللاَ 

ِمِنَيَ: َعَلي ِهََوَسلََّمَاِبل م ؤ   َرح َة َالنَِّبِ ََصلَّىَللاَ 
ْؤِمِننَي  ٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم اِبْلمُ ُكْم َعزِيسِ أَنْ فُ   ِمنْ اءَُكْم َرُسولٌ جَ  َقدْ : ﴿لَ هللا تعاىل قَالَ 

   1.﴾ِحيمٌ وٌف رَ َرءُ 
َعَلْيِه َوَسلَّمَ ميت هللا تعاىل على املؤمنني ببعثة رسوله    ﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمنْ ، بقوله:  َصلَّى هللاُ 

تعأي؛  ﴾أَنْ ُفِسُكمْ  و   رفون:  حاله،  خيوال    نسبه،أصله  عليكم  َعَلْيِه﴾زِي﴿عَ فى  أي: ٌز  فيه  َما    ، 
النَّاَر،  و   ،مشقتكم َتْدُخُلوا  َعَلْيُكْم﴾،﴿َحرِيصٌ َأْن  تُ ْؤِمُنوا    اجْلَنَّةَ ل  أَْن  َوالشََّفَقةِ ،  َتْدُخُلوا  الرَّأَْفِة  ، اَبِلُغ 

 . اِبْلُمْؤِمِننيَ عظيُم الرْحِة 
يبِ  َعْن النَّ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأيب قَ َتاَدَة  ما ثبت  ِننَي  ُمْؤمِ اِبلْ   ،لَّمَ ِه َوسَ َعَليْ َصلَّى هللاُ    يب ِ نَّ ال  َرْْحَةِ ومْن  

ُز يف  وَّ فََأتََ   ِإين ِ أَلَُقوُم يف الصَّاَلِة أُرِيُد َأْن أَُطوِ َل ِفيَها فََأمْسَُع ُبَكاَء الصَّيب ِ »  : قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى
   2.«ُشقَّ َعَلى أُمِ هِ اِهَيَة َأْن أَ َكرَ يت  َصاَل 

  األمِ   بشعورِ   يشعرَ   نْ أَ   ،على أهل اإلميان  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ   هِ شفقتِ   ةِ دَّ ، وشِ هِ رْحتِ   ابلغِ   نْ وهذا مِ 
ك ، رْحًة بتل تعاىلهللا    فريق هلا، ويتجوز يف الصالِة على ما هلا من األمهية يف دين  إذا بكى طفلها 

 . يبكي صبيها اليت األم
َعَلْيِه َوَسلََّم،  ن رْحته  مو  على أمته، ومن ذلك األمر    يشقُّ   ما  بكلِ   األمرِ   تركُ ابملؤمنني  َصلَّى هللاُ 

َواكِ  ترَك    اِبلسِ  َمْن  َواكَ وحَّت ال َيُثُ  به    ُكلِ  َصاَلةٍ  عنَد  السِ  َوسَ َعَليْ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  مل َيمر  لََّم ِه 
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىاَّللَِّ َأنَّ َرُسوَل  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ف َ  ؛ضل واألجره ملا فيه من الفإليشد أر  ولك 
َواِك َمَع كُ » :قَالَ  َوَسلَّمَ    3. «اَلةٍ لِ  صَ َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت أَْو َعَلى النَّاِس أَلََمْرهُتُْم اِبلسِ 

 ، واملستضعفني منهم؛ج عن فقراء أمتهمع السرااي، رفًعا للحر روج إىل اجلهاد  اخل  تركلك  ومن ذ
َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت َما  »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َريْ َرَة  َعْن َأيب هُ ف

 

 128سورة الت َّْوبَِة: اآلية/  - 1
 686ب من أخف الصالة عند بكاء الصيب، حديث رقم:  اب  كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة،  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 2
اْلُبَخارِيُّ   -  3 هارة، ابب السواك،  كتاب الط  -، َوَرَواُه ُمْسِلمٌ 861رقم:    كتاب اجلمعة، ابب السواك يوم اجلمعة، حديث   -َرَواُه 

 396حديث رقم:  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

30 

َعنْ لَّْفتُ ختََ  ْحَُ ْن  َوَلكِ   َسرِيَّةٍ     َأِجُد  يَ تَ اَل  َأْن  َعَليَّ  َوَيُشقُّ  َعَلْيِه  ُلُهْم  َأْحِْ َما  َأِجُد  َواَل  َعِنِ   وَلًة  َخلَُّفوا 
  1. «َوَلَوِدْدُت َأين ِ قَاتَ ْلُت يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ ُقِتْلُت ُُثَّ ُأْحِييُت ُُثَّ قُِتْلُت ُُثَّ ُأْحِييتُ 

فعل   صَ سُ رَ ذلك  ولو  اَّللَِّ  هللاُ وُل  عَ لَّى  َوَسلَّ لَ   ولتأُث  مَ ْيِه  الغزو،  عن  بعده  القعود  أحٌد  وسع  ملا   ،
 يرفع احلرج عن األمة مجعاء من ميكنه اخلروج، ومن ال ميكنه اخلروج.   ، فأرد أناجلميع بتخلفهم

ن فيه  ضل، لكومن ذلك إقامة صالة العشاء يف أول وقتها، وإن كان أتخريها إىل نصف الليل أف
َعْنهُ َة  َعْن َعاِئشَ ني؛  ؤمنالب املمشقة على غ  ُ َذاَت    َوَسلَّمَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّى  أَْعَتَم النَّيبُّ   : قَاَلتْ   َرِضَي اَّللَّ

َلٍة َحَّتَّ َذَهَب َعامَُّة اللَّْيِل َوَحَّتَّ اَنَم أَْهُل اْلَمْسِجِد   قَّ ْن َأشُ َها َلْوالَ أَ ت ُ َلَوق ْ ِإنَُّه  »  :ُُثَّ َخرََج َفَصلَّى فَ َقالَ لَي ْ
  2«.ى أُمَّيِت لَ عَ 

ومراعاة مشاعرهم وخلجات نفوسهم، تفقد أصحابه،    ومن رْحته َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ابملؤمنني
 اَّللَُّ   َرِضيَ   َعْن َماِلِك ْبِن احْلَُوْيِرثِ وإدراكه مبا يعتمل يف صدورهم، وارشادهم إىل من خيفف عنهم؛ ف َ 

َنا  اقَ   هُ نْ عَ  َلًة، وََكاَن  َوََنُْن َشبَ َبٌة ُمتَ َقارِبُوَن، فَأََقْمَنا ِعنْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ َرُسولَ َل: أَتَ ي ْ َدُه ِعْشرِيَن لَي ْ
هللِا   أَْهَلَنا  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َرُسوُل  اْشتَ ْقَنا  َقِد  أانَّ  َفَظنَّ  َرِقيًقا،  َفسَ َرِحيًما  َمنْ أَلَنَ ،  َعْن  تَ َر ا  ِمْن ْكنَ   ا 

ِفيِهْم َوَعلِ ُموُهْم، َوُمُروُهْم فَِإَذا َحَضَرِت الصَّاَلُة  ا، فََأْخرَبْاَنُه، فَ َقاَل: »اْرِجُعوا ِإىَل أَْهِليُكْم، فَأَِقيُموا  أَْهِلنَ 
   3. فَ ْليُ َؤذِ ْن َلُكْم َأَحدُُكْم، ُُثَّ لِيَ ُؤمَُّكْم َأْكرَبُُكْم«

قَاَل    من األهل،من تركوه وراءهم  عو   أحوال أصحابه   سؤاله عن  َم،َوَسلَّ ْيِه  ى هللاُ َعلَ َصلَّ ته  رْحمن  ف
ُ َعْنُه: َفَسأَلََنا َعْن َمْن تَ رَْكَنا ِمْن أَْهِلَنااحْلَُوْيرِ   ْبنُ   َماِلكُ  ، وملا رأى أَّنم قد اشتاقوا هلم أمرهم  ِث َرِضَي اَّللَّ

   ىل.  تعادين هللاابلرجوِع، وحثهم على تعليمهم 
رم، ليظلوا يف سعة  عما مل حي  م من السؤالِ هُ يرُ حتذِ   ْلُمْسِلِمنيَ اب  َلْيِه َوَسلَّمَ هللاُ عَ َصلَّى    النَّيب ِ   ةِ رْح  َومن

  هللاُ   ىَصلَّ َأنَّ النَّيبَّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص  ؛ فيف احلرامِ   ابلوقوعِ من أمرهم، وال يتحرجوا  

 

   2663حديث رقم:  ، كتاب اجلهاد والسري، ابب َتِن الشهادة   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 1
اْلُبَخارِيُّ ، وَروَ 1043اجد ومواضع الصالة، ابب وقت العشاء وأتخريها، حديث رقم:  املسكتاب    -َرَواُه ُمْسِلمٌ   -  2 كتاب    -اُه 

 ، عن ابن عمر مبعناه.  555ب النوم قبل العشاء ملن غلب، حديث رقم:  مواقيت الصالة، اب
اْلُبَخارِيُّ   -  3 كتاب املساجد ومواضع الصالة،    -سلم، وم5669دب، ابب رْحة الناس والبهائم، حديث قم:  األكتاب    -َرَواُه 

 1115ابب من أحق ابإلمامة، حديث رقم:  
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أَْعظَ   لَّمَ َوسَ   َعَلْيهِ  »ِإنَّ  الْ قَاَل:  َفحُ َم  حُيَرَّْم،  ملَْ  َشْيٍء  َعْن  َسَأَل  َمْن  ُجْرًما،  َأْجِل ُمْسِلِمنَي  ِمْن  ر َِم 
   1َمْسأَلَِتِه«.

  ، يطيب خاطر ما آذاه ويتحلل منه على َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وهذه حادثة تبني مدى رْحِة النَّيبِ   
َأيب َبْكٍر،    اَّللَِّ ْبنِ   َعْن َعْبدِ ف  رجله بنعله كثيفة؛ملا وطء على    ملاأل  من شدةضربه هبا    ابلسوطضربة  

،  َن اْلَعَرِب قَاَل: َزَْحُْت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم ُحَننْيٍ َويف رِْجَليَّ نَ ْعٌل َكِثيَفةٌ َعْن َرُجٍل مِ 
»ِبْسِم   َعَلْيِه َوَسلََّم فَ نَ َفَحِِن نَ ْفَحًة ِبَسْوٍط يف يَِدِه َوقَاَل:   َصلَّى هللاُ اَّللَِّ ُسوِل  رِْجِل رَ   َعَلى  هِبَا  فَ َوِطْئتُ 

ِبتُّ َل: فَ ، قَااَّللَِّ أَْوَجْعَتِِن«، قَاَل: فَِبتُّ لِنَ ْفِسي اَلئًِما أَُقوُل: َأْوَجْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َلةٍ  ُ،  يَ عْ   َكَما  بَِلي ْ ُت: َهَذا َواَّللَِّ الَِّذي َكاَن ِمِنِ   فَ َلمَّا َأْصَبْحَنا، ِإَذا َرُجٌل يَ ُقوُل: أَْيَن ُفاَلٌن؟ قَاَل: قُ لْ َلُم اَّللَّ

عَ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ  َرُسوُل  فَ َقاَل ِل  ُمَتَخوِ ٌف،  َوَأاَن  فَاْنطََلْقُت  قَاَل:  َوسَ َلْيهِ اِبأْلَْمِس،  »إِ   ْئَت َوطِ نََّك  لََّم: 
  2. ْوِط، فَ َهِذِه ََثَانُوَن نَ ْعَجًة، َفُخْذَها هِبَا«َعَلى رِْجِلي اِبأْلَْمِس فََأْوَجْعَتِِن، فَ نَ َفْحُتَك نَ ْفَحًة اِبلسَّ  بِنَ ْعِلكَ 

ََ:ِصَغارَِابلََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِرح َةَ 
فقد كانت آية تغري هبا وجه جزيرة العرب، وتغريت   ارِ َسلََّم ابلِصغَ  وَ َلْيهِ ى هللاُ عَ  َصلَّ يب ِ َرْْحَُة النَّ أما  

  اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  ف  يرون ذلك ضعًفا يتنزهون عنه، وسفًها يتحاشونه؛   هبا أخالقهم فقد كانوا
َعَشَرًة ِمَن اْلَوَلِد   اَل ِإنَّ ِل َسَن فَ قَ يُ َقبِ ُل احلَْ   مَ لَّ َوسَ   هِ َعَليْ   هللاُ   ىَصلَّ   َأنَّ األَقْ رََع ْبَن َحاِبٍس أَْبَصَر النَّيبَّ   َعْنهُ 

ُهْم فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ا مِ َما قَ ب َّْلُت َواِحدً     3«.َمْن الَ يَ ْرَحْم الَ يُ ْرَحمْ  ِإنَّهُ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ن ْ
 

 ، فيقول قائلهم:غارالصلى كباد حَّت علظ األوب، وغبل كان يفتخرون بقسوة القل 

 

،  7289يِه، حديث رقم:  نِ ِم اِبلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، اَبُب َما يُْكَرُه ِمْن َكثْ َرِة السَُّؤاِل َوَتَكلُِّف َما اَل يَ عْ ِكَتاُب ااِلْعِتَصا   -رواه البخاري  -  1
َأْو اَل يَ تَ َعلَُّق بِِه َتْكِليٌف َوَما اَل    ُسَؤالِِه َعمَّا اَل َضُرورََة إِلَْيِه،   ُب تَ ْوِقريِِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوتَ ْرِك ِإْكثَارِ ، ابَ كتاب اْلَفَضاِئلِ   -ومسلم

 2358يَ َقُع، َوََنِْو َذِلَك، حديث رقم: 
 ، وصححه األلباين 73َلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:  عَ اَبٌب يف َسَخاِء النَّيبِ  َصلَّى هللاُ   -ارميلدرواه ا - 2
كتاب الفضائل، ابب    -، وَرَواُه ُمْسِلمٌ 5658ه ومعانقته، حديث رقم:  كتاب األدب، ابب رْحة الولد وتقبيل  -ارِيُّ َرَواُه اْلُبخَ   -  3

 4384  رقم: لََّم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث سَ رْحته َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
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  ِبلِ ا من اإْلِ كبادً أ ... لَنْحُن اغلظُ  دٍ حْ أَ ي على كِ بْ ى علينا َواَل ن َ كَ بْ ي ُ 
،  َيالِ أَْرَحَم النَّاِس اِبْلعِ َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَاَل: »َكاَن النَّيبُّ  َعْنُه    اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  وَ 

اوَكَ  َلُه  مُ بْ اَن  انَ ْسرتَْ ٌن  يف  َوقَ َضٌع  ََنْتِيِه،  وَُكنَّا  ًنا،  قَ ي ْ رُُه  ِظئ ْ وََكاَن  اْلَمِديَنِة،  ِبِِْذِخٍر،  ِحَيِة  اْلبَ ْيُت  َدَخَن  ْد 
  1. فَ يُ َقبِ ُلُه َوَيُشمُُّه«

 . َنةِ اْلُقَرى الَّيِت ِعْنَد اْلَمِدي وهي:، »يف َعَواِل اْلَمِديَنِة«يف رواية: 
ِظئ ْرُهُ  قَ ي ْ »وََكاَن  أَ ا،  َحدَّادً مرضعِتِه  ُج  زو   وََكانَ أي:  ًنا«    ْبُن  اْلرَبَاُء  َوامْسُُه  مسَِنٍي  أَبُو  ْوٍس  َوُهَو 

َيِتهِ اأْلَْنَصارِيُّ  اًدا هِ ِظْئرِ  هو كونُ  َن ِبِِْذِخرٍ خ ِ َقْد دُ   اْلبَ ْيتَ   دُ علُة أنَّه جيَِ وَ  ، ، َوُهَو َمْعُروٌف ِبُكن ْ  . َحدَّ
 . ِظئ ْرٌ   أْلُنْ َثىل وَ  ئ ْرٌ ظِ  :لذََّكرِ ل الُ ، َويَ قَ َهاَوَزْوجِ  ُمْرَضعِ لْ ا َلدِ وَ  يطلُق علىُر الظِ ئ ْ وَ 

َكاَن ِإَذا أَمََّر أَِمريًا َعَلى َجْيٍش، أَْو َسرِيٍَّة، أَْوَصاُه َوَمْن َمَعُه  أنه    نَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ال  َرْْحَةِ   نْ ومِ 
 ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ ف؛  اَصِبي  واَل    اْمرَأَةً ْقتُ ُلوا  ي َ   ، َواَل أبَْعَدائِهم  ُلواث ِ ميَُ َواَل  ْغِدُروا،  ي َ اَل  أَ وَ   ،بِتَ ْقَوى هللاِ   نيَ ْسِلمِ ِمَن اْلمُ 

ُ َعن ْهُ    َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   اَّللَِّ   َرُسولُ   فَ نَ َهى   ي اْلَمَغازِ   تِْلكَ   بَ ْعضِ   يف   َمْقُتوَلةً   اْمرَأَةٌ   ُوِجَدتِ :  قَالَ   َما َرِضَي اَّللَّ
َيانِ  َساءِ ن ِ ال قَ ْتلِ  َعنْ  مَ َوَسلَّ     2.واأُلَجراِء الذين ال َشَأَن هلم ابلقتالِ  والصِ ب ْ

ِه َراَبِح ْبِن الرَّبِيِع، َأِخي  اإلماُم أْحَد    وروى ، َعْن َجدِ  َثِِن اْلُمَرقِ ُع ْبُن َصْيِفيٍ  َعْن َأيب الز اَِنِد، قَاَل: َحدَّ
اْلكَ َحْنظََلةَ  أَنَُّه  اِتبِ   َخرَجَ هُ َأْخربََ ،  أَنَُّه  َغزَ :  َغْزَوٍة  َوَسلََّم يف  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  َوَعَلى   اَها، 

َمِتِه َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد، َفَمرَّ َراَبٌح َوَأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى امْ  ا  ُتوَلٍة، ِمَّ  َمقْ رَأَةٍ ُمَقدِ 
اْلُمَقد ِ َأصَ  َخْلِقهَ اَبِت  ِمْن  َويَ تَ َعجَُّبوَن  َها،  إِلَي ْ يَ ْنظُُروَن  فَ َوقَ ُفوا  َصلَّى هللاُ  َمُة،  اَّللَِّ  َرُسوُل  حَلَِقُهْم  َحَّتَّ  ا، 

َها َرُسوُل   َها، فَ َوَقَف َعَلي ْ : »َما َسلََّم، فَ َقالَ  وَ َلْيهِ ى هللاُ عَ  َصلَّ اَّللَِّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَاِحَلِتِه، فَانْ َفَرُجوا َعن ْ
  3.«ُلوا ُذر ِيًَّة، َواَل َعِسيًفاًدا فَ ُقْل َلُه: اَل تَ ْقت ُ َكاَنْت َهِذِه لِتُ َقاِتَل« فَ َقاَل أِلََحِدِهْم: »احلَْْق َخالِ 

 

 ، بسند صحيح 376، حديث رقم: اَبُب َرْْحَِة اْلِعَيالِ  -رواه البخاري يف األدب املفرد - 1
اجلهاد والسري،    ابكت  -، وَرَواُه ُمْسِلمٌ 2873كتاب اجلهاد والسري، ابب قتل النساء يف احلرب، حديث رقم:    -ُبَخارِيُّ َرَواُه الْ   -  2

 3367احلرب، حديث رقم:  يف   ابب حترمي قتل النساء والصبيان 
َياِن، حديث رقم:  ِكَتاُب اجلَِْهاِد، اَبُب اْلَغارَِة، َوا  -، وابن ماجه15992حديث رقم:    -رواه أْحد  -  3 ْلبَ َياِت، َوقَ ْتِل النِ َساِء، َوالصِ ب ْ

 صحيحسند  ، ب8572سِ رَيِ، قَ ْتُل اْلَعِسيِف، حديث رقم: الِكَتاُب -، والنسائي يف السنن الكربى2842
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ِإَذا أَمََّر    لَّمَ سَ وَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ    َرُسوُل هللاِ نَ ا: كَ قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيهِ و 
أَْوَصاُه   أَْو َسرِيٍَّة،  اْلُمْسِلِمنَي َخرْيًا، ُُثَّ قَاَل:  أَِمريًا َعَلى َجْيٍش،  ِمَن  َمَعُه  َوَمْن  بِتَ ْقَوى هللِا،  يف َخاصَِّتِه 
َواَل تَ ْغِدُروا، َواَل ََتْثُ ُلوا، َواَل تَ ْقتُ ُلوا    اَل تَ ُغلُّوا،وا وَ اْغزُ    اِبهلِل،َكَفرَ   ا َمنْ »اْغُزوا اِبْسِم هللِا يف َسِبيِل هللِا، قَاتُِلو 

  1«.َولِيًدا

َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا بَ َعَث َسرِيًَّة قَاَل:   ْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّالٍ عَ وَ  َعْنُه، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ   ُ َرِضَي اَّللَّ
 2.َولِيًدا« تُ ُلوا تَ قْ »اَل 

النَّيب ِ ْن  ومِ  َعَليْ َرْْحَِة  هللاُ  َصلَّى  أنه َكانَ   َوَسلََّم  اب  ِه  ُر  ْرأَةِ َواْلمَ   ْلَيِتيمِ يُوِصي  وحَيذِ  من شديًدا    حَتِْذيرًا، 
ُ َعْنهُ   ُهَريْ َرةَ   َأيب  َعنْ ظُلِمِهَما، والتعدي على حقوقهما؛ ف َ   ْيهِ َعلَ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  لُ َرُسو  قَالَ : قَالَ  ،َرِضَي اَّللَّ

   3.«ةِ َواْلَمْرأَ  اْلَيِتيِم،: الضَِّعيَفنْيِ  َحقَّ  ُأَحر ِجُ  ِإين ِ  ُهمَّ لَّ ال»: َوَسلَّمَ 
التضييق ُثِْ    ؛ التحريج:  اإْلِ َهَذا  يف  النَّاِس  َعَلى  ُأَضيِ ُق  َحقُّ َأْي:  َيِضيَع    بينَ ُهم َواْلَمْرأَِة    اْلَيِتيمِ   َأْن 

 .َوأَْزُجُر َعْنُه َزْجرًا َأِكيًدا ،ًغاحَتِْذيرًا بَِليا ُهمَ مَ ظَلَ ُر ِمْن َحذ ِ َوأُ  ،وُأحر ُِمه

ََ:ِب َ صَََارَِضََتَِاحَ ََدََنَ عََََِعَلي ِهََوَسلَّمََالنَِّبِ ََصلَّىَللاَ اء َكََبَ 
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  النَّيبِ   َرْْحَِة  َصيب ٍ ؤهُ ُبَكا  وِمْن  اْحِتَضاِر  ِعْنَد  ف َ يَد  بني    زَْيٍد    ْبنِ َة  مَ اُأسَ   َعنْ ِيِه؛ 

ُهَما، قَاَل: أَْرَسَلِت ابْ َنُة النَّيبِ  َصلَّى هللاُ ِضَي اَّللَُّ رَ   َعَلْيِه َوَسلََّم إِلَْيِه ِإنَّ ابْ ًنا ِل قُِبَض، فَْأتَِنا، فََأْرَسَل   َعن ْ
وَ  َأَخَذ،  َما  َّللَِِّ  »ِإنَّ  َويَ ُقوُل:  السَّاَلَم،  أَ َلُه  يُ ْقرُِئ  وَكُ َما  عِ ْعَطى،  مُ ْندَ لٌّ  أبََِجٍل  فَ ْلَتْصربْ،  ُه  َسم ى، 

َلْيِه لََيْأتِيَ ن ََّها، فَ َقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، َوَمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوُأيَبُّ َوْلَتْحَتِسْب«، فََأْرَسَلْت إِلَْيِه تُ ْقِسُم عَ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم الصَّيبُّ َونَ ْفُسُه تَ تَ َقْعَقُع  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ َرُسولِ َع ِإىَل  فَ رُفِ   َجاٌل،ْبُن َكْعٍب، َوَزْيُد ْبُن ًَثِبٍت َورِ 

َا شَ  ُ يف    نٌّ َكَأَّنَّ َجَعَلَها اَّللَّ َرْْحٌَة  فَ َقاَل: »َهِذِه  َهَذا؟  َما   ، َرُسوَل اَّللَِّ اَي  َسْعٌد:  فَ َقاَل  َناُه،  َعي ْ فَ َفاَضْت 
َا، َوإِ قُ ُلوِب ِعَباِدهِ    4. رَُّْحَاَء«ْن ِعَباِدِه ال مِ اَّللَُّ يَ ْرَحُم  َّنَّ

 

 3348مراء على البعوث، حديث رقم:  كتاب اجلهاد والسري، ابب أتمري اإلمام األ  -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 1
 33136ِكَتاُب اْلسرِي، َمْن يُ ن َْهى َعْن قَ ْتِلِه يف َداِر احْلَْرِب، حديث رقم:   -ه ابن أيب شيبةروا - 2
 3678اأْلََدِب، اَبُب َحقِ  اْلَيِتيِم، حديث رقم:  ابُ ِكتَ    -، وابن ماجه9666حديث رقم:  -رواه أْحد - 3
اْلبُ   -  4 َعَلْيِه َوَسلََّم: "يعذب امليت"، حديث رقم:  كتاب اجلنائز، ابب قول النيب صَ   -َخارِيُّ َرَواُه    -، وَرَواُه ُمْسِلمٌ 1237لَّى هللاُ 

 1582البكاء على امليت، حديث رقم:   ب كتاب اجلنائز، اب
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النووي رْحه هللا:   َأنَّ قال  َظنَّ  َسْعًدا  َأنَّ  َحرَامٌ َمْعَناُه  اْلُبَكاِء  أَنْ َواِع  يَع  َحرَامٌ   ، مجَِ اْلَعنْيِ  َدْمَع    ، َوَأنَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنِسيَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ جمَُ نَّيبُّ َصلَّى االَمُه  فََأْعلَ   ،كََّرهُ  َفذَ َوَظنَّ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ رََّد اْلُبَكاِء  َّللَّ

َا اْلُمَحرَُّم الن َّْوُح َوالنَّْدُب َواْلُبَكاءُ اْلَمْقُروُن    ،َبْل ُهَو َرْْحٌَة َوَفِضيَلةٌ   ،لَْيَس حِبَرَاٍم َواَل َمْكُروهٍ َوَدْمٍع ِبَعنْيٍ   َوِإَّنَّ
 1. اأبََِحِدمِهَ  ا أَوْ هِبِمَ 

القسطالين:   َعْنهُ   ُعَباَدةَ   ْبنِ   َسْعدِ   لُ وْ ق َ وقال   ُ اَّللَّ َرُسولَ )  :َرِضَي  اَي  َهَذا  اَّللَِّ َما  هذا يعِن:    (  ما 
 2. إنكارٍ  استفهامَ  ال  عن احلكمةِ  وهو استفهامٌ  ؟ البكاء وأنت تنهى عنه

 . َصوتٌ هَلَا  عُ مَ سْ يُ ضطرب وَ ( َأي: تَونَ ْفُس الصَّيبِ  تَ َقْعَقعُ قَ ْوله: )

ََ:ابحليوانَََِوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِرح َةَ 
وال على البشر فقط حَّت تعدت    ،على املؤمنني فقط  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   لَّىصَ   النَّيب ِ مل تقتصر رْحة  

عذيبه  وينهى عن تواِن،  ابحلي  ، فقد سبق اإلسالم كل نظاٍم َيمر ابلرفقذلك إىل البهائم العجماوات 
َخْلَفُه    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى وُل اَّللَِّ  َرسُ   قَاَل: أَْرَدَفِِن   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ  ْبِن َجْعَفٍر  ْبِد اَّللَِّ َعْن عَ ف  ؛ سبيلٍ أبي  

ُث ِبِه َأَحًدا ِمَن النَّاِس وَكَ    هللاُ   َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ ِه رَتَ بِ َما اْستَ  َحبُّ اَن أَ َذاَت يَ ْوٍم فََأَسرَّ ِإىَلَّ َحِديثًا الَ ُأَحدِ 
: َفَدَخَل َحاِئطًا لَِرُجٍل ِمَن األَْنَصاِر فَِإَذا مَجٌَل فَ َلمَّا رََأى  . قَالَ فًا أَْو َحاِئَش ََنْلٍ حِلَاَجِتِه َهدَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ 
َناَفْت عَ َحنَّ َوَذرَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبَّ  َفَمَسَح ِذفْ رَاُه َفَسَكَت    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  يبُّ ُه النَّ ُه فََأَتَ ي ْ

هَ »  فَ َقاَل: َربُّ  فَ َقاَل: َمْن  األَْنَصاِر  ِمَن  َفًَّت  َفَجاَء  اجْلََمُل«  َهَذا  ِلَمْن  اجْلََمِل  .  اَي    ِل   َذا  اَّللَِّ َرُسوَل 
َها فَ َملََّكَك اَّللَُّ  يِت ِة الَّ ِه اْلَبِهيمَ ذِ هَ  يف  أََفالَ تَ تَِّقى اَّللََّ » فَ َقاَل:   3«. َوُتْدئُِبهُ  ِإنَُّه َشَكى ِإىَلَّ أَنََّك تُِيُعهُ  ِإايَّ

وقد استهدف لك الشيء إذا   ،اهلدف كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغريهقال اخلطايب:  
ر  ري مؤخوالذفري من البع   ،لفظه  واحلائش مجاعة النخل الصغار ال واحد له من  ،قام وانتصب لك 

 لذي يعرق من قفاه.املوضع ا وهو رأسه

 

 ( 225/ 6ي على مسلم )لنوو شرح ا - 1
 ( 382/ 9إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  - 2
كتاب اجلهاد، ابب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، حديث رقم:    -، وأبو داود1697حديث رقم:    -رواه أْحد  -  3

 بسند صحيح  ، 2199
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 1. وقوله تدئبه يريد تكده وتتعبه
، وشدِة رأفته، وعظيم رْحته ابحليوان،  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىشفقته    ويف هذا احلديث من كمال

به صاحبه،   يفعله  إليه ما  ِذفْ رَاحني بكى هذا اجلمل وشكى  ن  احبه ابإلحسا صي ص، وو هُ َفَمَسَح 
 فق به.   ، والر إليه

َعَلى أاَُنٍس َوُهْم   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىوُل اَّللَِّ  قَاَل: َمرَّ َرسُ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفٍر    نْ عَ وَ 
 2«.مِ َهائِ اِبْلب َ يَ ْرُموَن َكْبًشا اِبلن َّْبِل، َفَكرَِه َذِلَك، َوقَاَل: »اَل ََتْثُ ُلوا 

 .رت طرفه، أو بأذنه قطع أنفه، أو جدعَ ف، ِبهِ   : َمثََّل ِبِه، ِإَذا َنكَّلَ لُ اقَ ي ُ وَ ، َلةً ث ُ مَ  علوهاال ت َأي:
  .تقطعوا أطرافها، وهي حي ة وأرتموها، ل غرًضا ال تنصبوها :واملعَن
د ِ  عَ م َ  تُ َدَخلْ  :قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  ِهَشامِ  َوَعنْ  يَ  َمالِ كٍ  بْ نِ  أَنَ سِ  يج َ هُ  اَّللَُّ  َرض ِ  َدارَ  َعن ْ

الَ  :قَ الَ  يَ ْرُموََّنَا َجاَجةً دَ  َنَصُبوا  َقدْ   قَ ْومٌ   فَِإَذا  أَيُّوبَ   ْبنِ   احلََْكمِ  ولُ  َّن ََى :أَنَ سٌ  فَ ق َ لَّى اَّللَِّ  َرس ُ  َعَلي ْهِ  هللاُ  ص َ
 3«.اْلبَ َهائِمُ  ُتْصرَبَ  َأنْ » :َوَسلَّمَ 

تُ »قوله:   اْلبَ َهاْصرَبَ َأْن  من  : ئُِم«  وغريه  الطائر  يصرب    هو  الروح،  يقتل ذوات  يرمى حَّت  ُث  حيا 
ًئا فقد صربه. ومنه قيل للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل وأصل الصرب: احلبس، وكل من حبس شي

 4صربًا. عَن: أمسك للموت.
ًئا  ِخُذواتَّ ت َ   الَ »  قَاَل:  مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   النَّيبَّ   َأنَّ َما  َعن ْهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعبَّاسٍ   اْبنِ   َعنِ وَ   الرُّوحُ   ِفيهِ   َشي ْ

 5.«َغَرًضا

 

 ( 248/ 2سنن ) المعامل   - 1
النسائي  -  2 وال  -رواه  الصيد  رقم:  ذابئكتاب  حديث  اجملثمة،  عن  النهي  الكبري 4388ح،  يف  والطرباين  رق  -،   م: حديث 

 وصححه األلباين  ، 13615
كتاب    -اُه ُمْسِلمٌ وَ ، ورَ 5201كتاب الذابئح والصيد، ابب ما يكره من املثلة واملصبورة واجملثمة، حديث رقم:    -ُبَخارِيُّ َرَواُه الْ   -  3

 3710يوان، ابب النهي عن صرب البهائم، حديث رقم:  احل الصيد والذابئح وما يؤكل من
 ( 427/ 5رى البن بطال ) شرح صحيح البخا - 4
 3711كتاب الصيد والذابئح وما يؤكل من احليوان، ابب النهي عن صرب البهائم، حديث رقم:    -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 5
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َيانٍ   ُعَمرَ   اْبنُ   َمرَّ   قَاَل:  ُجَبرْيٍ   ْبنِ   َسِعيدِ   َعنْ وَ   َجَعُلوا   َوَقدْ   يَ ْرُمونَهُ   َوُهمْ   َطرْيًا  َنَصُبوا  َقدْ   قُ َرْيشٍ   ِمنْ   ِبِفت ْ
 َلَعنَ   َهَذا  فَ َعلَ   َمنْ   ُعَمَر:   اْبنُ   فَ َقالَ   تَ َفرَُّقوا  ُعَمرَ   اْبنَ   رَأَُوا   ا مَّ فَ لَ   مْ نَ ْبِلهِ   ِمنْ   ةٍ اِطئَ خَ   ُكلَّ   الطَّرْيِ   ِلَصاِحبِ 

ًئا اختََّذَ  َمنِ  َلَعنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولَ  ِإنَّ  َهَذا فَ َعلَ  َمنْ  اَّللَُّ   1.َغَرًضا الرُّوحُ  ِفيهِ  َشي ْ
َعبَّ ََاَّللَِّ   ْبدِ عَ َََعنِ وَ  َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ    ا ُهمَ َعن ْ   اَّللَُّ   َرِضيَ اٍس  ْبِن  َرُجٍل َعلَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى قَاَل:  ى 

 رِيدُ ا أَتُ أََفالَ قَ ْبَل َهذَ »  :َواِضٍع رِْجَلُه َعَلى َصْفَحِة َشاٍة َوُهَو حَيُدُّ َشْفَرَتُه َوِهَى تَ ْلَحُظ إِلَْيِه بَِبَصرَِها فَ َقالَ 
  2«.رِيُد َأْن َُتِيتَ َها َمْوََتتٍ أَتُ » قَاَل:ة َ ويف رواي «.ْوَتً مَ  ا يتَ هَ َتُِ َأْن 

الرَّْحَْ وَ  َعْبِد  اَّللَِّ  َعْن  َرُسوِل  َمَع  قَاَل ُكنَّا  أَبِيِه  َعْن  اَّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َسَفٍر   يف   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىِن 
َها َفَجاَءِت احْلُمََّرُة َفَجَعَلْت تُ َعرِ ُش َفَجاَء  ا فَ ْرَخاِن فََأخَ هَ  َمعَ ا ُْحََّرةً أَيْ نَ  فَ رَ فَاْنطََلَق حِلَاَجِتهِ    النَّيبُّ ْذاَن فَ ْرَخي ْ

َهاَمْن َفَجَع َهِذِه ِبَوَلدِ »  :فَ َقالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َناَها  رَّق ْ َقْد حَ «. َورََأى قَ ْريََة ََّنٍْل  َها رُدُّوا َوَلَدَها إِلَي ْ
َبغِ » :«. قُ ْلَنا ََنُْن. قَالَ َهِذهِ َمْن َحرََّق » :الَ فَ قَ  َب ابِ  يِإنَُّه الَ يَ ن ْ  3«. اِر ِإالَّ َربُّ النَّارِ لنَّ َأْن يُ َعذِ 

 «. اْرُدْدُه َرْْحًَة هَلَا» :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ   َصلَّى النَّيبَّ  ويف رواية أن
»أملَْ    رََأى ِْحَارًا َقْد ُوِسَم يف َوْجِهِه، فَ َقاَل:  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىيبَّ  نَّ ال  نَّ أَ   َعْنهُ   َّللَُّ ا  يَ ضِ رَ   َعْن َجاِبرٍ وَ 

ُ َمْن فَ َعَلُه«    4. أَْنَه َعْن َهَذا؟! َلَعَن اَّللَّ

ُعَمرَ وَ  اْبِن  ُهَما  اَّللَُّ   َرِضيَ   َعِن  النَّيبِ     َعن ْ »لَ قَالَ   َوَسلَّمَ   ْيهِ لَ عَ   هللاُ   َصلَّىَعِن  مَ عَ :  َمْن   ُ اَّللَّ ثََّل  َن 
  5. اِبحْلَيَ َواِن«

 

 3713، ابب النهي عن صرب البهائم، حديث رقم:  يوان كتاب الصيد والذابئح وما يؤكل من احل  -ُمْسِلمٌ  َرَواهُ  - 1
، والبيهقي  11706ين يف املعجم الكبري، حديث رقم:  ، والطربا7629كتاب األضاحي، حديث:   -ستدركرواه احلاكم يف امل  -  2

 17805قم:  ومبا يكون أخف على املذكي وما يستحب من، حديث ر د  كتاب الضحااي، ابب الذكاة ابحلدي  -يف السنن الكربى
  -، واحلاكم 2314كراهية حرق العدو ابلنار، حديث رقم:   كتاب اجلهاد، ابب يف  -، وأبو داود3722حديث:   -رواه أْحد  -  3

، والبخاري يف  4240  حديث رقم:  -، واألوسط10180حديث رقم:    -، والطرباين يف الكبري7666كتاب الذابئح، حديث:  
 ، وصححه األلباين 395حديث رقم:   احلمرة، ض منابب أخذ البي -األدب املفرد

اَبَحِة، ِذْكُر الزَّجْ   ِكَتابُ   -رواه ابن حبان  -  4 ، وأبو  5627حديث رقم:  ََِر َعْن َوْسِم َشْيٍء ِمْن َذَواِت اأْلَْرَبِع َعَلى َوْجِهِه، احلَْْظِر َواإْلِ
ُ َعْنهُ َجاِبٍر َرضِ  ُمْسَندُ َ-يعلى  ند صحيح، بس2099، حديث رقم: َي اَّللَّ

اَبَحِة، ِذْكرُ   -رواه ابن حبان  -  5   ِء ِمَن احْلَيَ َواِن، حديث رقم:  َوَسلََّم اْلُمَمثِ َل اِبلشَّيْ َلْعِن اْلُمْصَطَفى َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   ِكَتاُب احلَْْظِر َواإْلِ
5617   
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َنِب   واألَنفِ  َكاأْلُُذنِ   َحيَ َوانٍ َء َقَطَع أَْعَضا مْ : اللعن هو الطرُد من رْحة هللا تعاىل، واملعَن َوالذَّ
 فأبعده هللا.  اَوَغرْيِهَ 
، ِإين ِ أَلَْذَبُح ا َرُجٌل: اَي َرُسو : قَالَ قَالَ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، َعْن أَبِيهِ وَ  لشَّاَة  َل اَّللَِّ

  1. أَلَْرَحُم الشَّاَة َأْن أَْذحَبََها، قَاَل: »َوالشَّاُة ِإْن َرِْحْتَ َها، َرِْحََك اَّللَُّ« َمرََّتنْيِ فََأْرَْحَُها، أَْو قَاَل: ِإين ِ 

ََ:اةَِصََعَ لابَََِوَسلَّمَََََلي هَِعَََللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِرح َةَ 
النَّيبُّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريْ َرةَ   َعْن َأيب  ُأيتَ  َمْن    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَاَل  َفِمنَّا  ِبَضْرِبِه  فََأَمَر  ِبَسْكرَاَن 

َيضْ  َمْن  َوِمنَّا  بِنَ ْعِلِه  َيْضرِبُُه  َمْن  َوِمنَّا  بَِيِدِه  بِث َ رِبُهُ َيْضرِبُُه  فَ لَ   َرجُ اْنصَ مَّا  ْوِبِه  قَاَل  اَّللَُّ َرَف  َأْخزَاُه  َلُه  َما    . ٌل 
   2»اَل َتُكونُوا َعْوَن الشَّْيطَاِن َعَلى َأِخيُكْم«. :َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  هللاُ  َصلَّىفَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

ابن حجر:   احلافظ  َأنَّ قال  ِبَذِلَك  الشَّْيطَاَن  َعْوَِّنُِم  الشَّ َوَوْجُه  يُرِيدُ ْيطَ   بِت َ اَن  الْ ْزيِ   َلُه  أَْن  مَ يِنِه  ْعِصَيَة 
ُْم َقْد َحصَُّلوا َمْقُصوَد الشَّْيطَانِ حَيُْصَل َلُه اخْلِْزُي فَِإَذا َدَعْوا َعَلْيِه اِبخلِْ   3. ْزِي َفَكَأَّنَّ

ْبِن اخلَْطَّاِب  وَ  َكاَن   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  ِل هللاِ َرُسو   َأنَّ َرُجاًل َعَلى َعْهدِ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن ُعَمَر 
  َصلَّى وََكاَن َرُسوُل هللِا  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىَرُسوَل هللِا  امْسُُه َعْبَد هللِا وََكاَن يُ َلقَُّب ِْحَارًا، وََكاَن ُيْضِحكُ 

َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: اللُهمَّ اْلَعْنُه  ، فَ َقالَ ُجِلدَ  فَ َر ِبهِ ا، فََأمَ يَ ْومً   ِبهِ َقْد َجَلَدُه يف الشَّرَاِب، فَُأيتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ 
ُه لَُيِحبُّ  اَل تَ ْلَعْنُه، فَ َوهللِا َما َعِلْمُت أَنَّ »:  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  َما َأْكثَ َر َما يُ ْؤَتى ِبهِ 

  4. هللَا َوَرُسولَُه«
الالقال صا الصبيححب  النَّيب  يناال  : )مع  َعَليْ يف هذا أن  اخلَْمِر،   َصلَّى هللاُ  َوَسلََّم لعن شارَب  ِه 

ومعتَ  لعوعاِصَرها،  ذاك  تعاىل:ِصَرها؛ ألن  قال  ؛ كما  معنيَّ غرِي  الظَّاِلِمنَي﴾    نُة  َعَلى  اَّللَِّ  َلْعَنُة  ﴿َأاَل 

 

أْحد  -  1 رقم:    -رواه  املفرد   ،15592حديث  األدب  َمْعرِ   -والبخاري يف  ُهمْ   َفةِ ِكَتاُب  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  رقم:    ،الصََّحابَِة  حديث 
 ين وصححه األلبا  ، 6482

 6411، ابب ما يكره من لعن شارب اخلمر، حديث رقم:  كتاب احلدود  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 2
 ( 67/  12فتح الباري البن حجر )  - 3
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للتائبني، وذاك هذا  ، أو:  ، هذا بعدهابحلد  لتكفري[، وهذا يف املعني، أو: أن ذاك قبل ا18]هود:  
 1لغريهم. 

ََ:رَِافََّكَ لابَََِوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِرح َةَ 
َها   اَّللَُّ   َرِضيَ َعِن َعاِئَشَة   َا قَاَلْت لِلنَّيبِ     َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَزْوَج النَّيبِ     َعن ْ :  َسلَّمَ وَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّى َأَّنَّ

َلِقيُت، وََكاَن َأَشدَّ َما  َلَقْد َلِقيُت ِمْن قَ ْوِمِك َما  » َل:   َأَشدَّ ِمْن يَ ْوِم ُأُحٍد، قَاْيَك يَ ْوٌم َكانَ لَ َتى عَ َهْل أَ 
ف َ  َعْبِد ُكاَلٍل،  ْبِن  اَيلِيَل  َعْبِد  اْبِن  َعَلى  نَ ْفِسي  َعَرْضُت  ِإْذ  الَعَقَبِة،  يَ ْوَم  ُهْم  ِمن ْ مَ ْبِِن َلْم جيُِ َلِقيُت  ِإىَل  ا  

ْرِن الث ََّعاِلِب فَ َرفَ ْعُت رَْأِسي، فَِإَذا َأاَن   َوَأاَن َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، فَ َلْم َأْسَتِفْق ِإالَّ َوَأاَن ِبقَ ، فَاْنطََلْقتُ ْدتُ أَرَ 
َك، َوَما ْوَل قَ ْوِمَك لَ  ق َ مسَِعَ    َقدْ نَّ اَّللََّ َل: إِ ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِِن، فَ َنظَْرُت فَِإَذا ِفيَها ِجرْبِيُل، فَ َناَداين فَ َقا

َتْأُمَرُه مبَا ِشْئَت ِفيِهْم، فَ َناَداين َمَلُك اجلَِباِل َفَسلََّم َعَليَّ، ُُثَّ َردُّوا َعَلْيَك، َوَقْد بَ َعَث إِلَْيَك َمَلَك اجلَِباِل لِ 
  هللاُ   َصلَّىَبنْيِ؟ فَ َقاَل النَّيبُّ  ْيِهُم اأَلْخشَ َعلَ ِبَق   َأْن أُطْ ِشْئتَ   ، ِإنْ قَاَل: اَي ُُمَمَُّد، فَ َقاَل، َذِلَك ِفيَما ِشْئتَ 

ًئاَبْل أَْرجُ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ُ ِمْن َأْصاَلهِبِْم َمْن يَ ْعُبُد اَّللََّ َوْحَدُه، الَ ُيْشرُِك بِِه َشي ْ  2«. و َأْن خُيْرَِج اَّللَّ

  َقدْ   َدْوًسا  ِإنَّ   هللاِ   َرُسولَ   ايَ :  فَ َقاُلوا  ابُهُ َوَأْصحَ   الطَُّفْيلُ   ِدمَ قَ :  قَالَ   ،َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريْ َرةَ   َأيب   َعنْ وَ 
َها هللاَ  فَادْعُ  ،َوأََبتْ  َكَفَرتْ     3. «هِبِمْ  َواْئتِ  َدْوًسا اْهدِ  اللُهمَّ : »فَ َقالَ  َدْوسٌ  َهَلَكتْ : َفِقيلَ  َعَلي ْ

يَ ُعوُدُه   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  َأََتُه النَّيبُّ َكاَن َمِرَض فَ وِد  اْليَ هُ ًما ِمَن   ُغالَ َأنَّ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن أََنٍس  وَ 
اْلَقاِسِم فََأْسَلَم فَ َقاَم النَّيبُّ اَل أَبُوهُ ِعْنَد رَْأِسِه فَ َعَرَض َعَلْيِه اإِلْساَلَم فَ قَ فَ َقَعَد   َأاَب    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  : أَِطْع 

   4«.ِمَن النَّارِ  أَنْ َقَذُه يب  يلَّذِ احْلَْمُد َّللَِِّ ا» :ولُ َوُهَو يَ قُ  مَ َوَسلَّ 

ْبنِ وَ  َجاِبَر  َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    َما، َعن ْهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعْبِد اَّللَِّ   َعْن  ِقَبَل جَنٍْد    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىأَنَُّه َغزَا 
ُهْم اْلَقائَِلُة يف َواٍد َكِثرِي اْلِعَضاِه فَ نَ َزلَ ُه فََأْدَر قَ َفَل َمعَ   َسلَّمَ وَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   لَّىصَ   فَ َلمَّا قَ َفَل َرُسوُل اَّللَِّ  َرُسوُل   َكت ْ
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 حَتْتَ   َوَسلَّمَ   هِ يْ َعلَ   هللاُ   َصلَّىَوتَ َفرََّق النَّاُس َيْسَتِظلُّوَن اِبلشََّجِر فَ نَ َزَل َرُسوُل اَّللَِّ    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىاَّللَِّ  
َفُه َوَّنَْنا نَ ْوَمًة فَإِ   ٍة َوَعلََّق هِبَامَسُرَ   »:يَْدُعواَن َوِإَذا ِعْنَدُه أَْعرَايبٌّ فَ َقالَ   َوَسلَّمَ   هِ َعَليْ   هللاُ  َصلَّىَذا َرُسوُل اَّللَِّ  َسي ْ

َقْظُت َوهُ  ُ  ْن مَيْنَ ُعَك  َل مَ فَ َقا  ِه َصْلًتا يَدِ َو يف ِإنَّ َهَذا اْخرَتََط َعَليَّ َسْيِفي َوَأاَن اَنئٌِم فَاْستَ ي ْ ِمِنِ  فَ ُقْلُت اَّللَّ
  1«. َثاَلًًث َوملَْ يُ َعاِقْبُه َوَجَلسَ 

ُهَريْ َرةَ   َعنْ وَ  َعْنهُ   َأيب   ُ اَّللَّ هللِا  َرِضَي  َرُسوُل  بَ َعَث  قَاَل:  جَنٍْد،   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى،  ِقَبَل  َخْياًل 
ْن َسَوارِي  ُة ْبُن أًَُثٍل، َسيِ ُد أَْهِل اْلَيَماَمِة، فَ َرَبُطوُه ِبَسارِيٍَة مِ : َُثَامَ  َلهُ َقالُ َة ي ُ ِِن َحِنيفَ ْن بَ ُجٍل مِ َفَجاَءْت ِبرَ 

 ِدي ايَ : ِعنْ فَ َقاَل: »َماَذا ِعْنَدَك اَي َُثَاَمُة؟« فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىاْلَمْسِجِد، َفَخرََج إِلَْيِه َرُسوُل هللِا 
 تُرِيُد اْلَماَل َفَسْل تُ ْعَط ِمْنُه  تَ ْقُتْل َذا َدٍم، َوِإْن تُ ْنِعْم تُ ْنِعْم َعَلى َشاِكٍر، َوِإْن ُكْنتَ ِإْن تَ ْقُتْل    ،ُد َخرْيٌ ُُمَمَّ 

اَمُة؟«  اَي َثَُ   ا ِعْنَدكَ : »مَ فَ َقالَ َحَّتَّ َكاَن بَ ْعَد اْلَغِد،    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَما ِشْئَت، َفرَتََكُه َرُسوُل هللِا  
ْقُتْل َذا َدٍم، َوِإْن ُكْنَت تُرِيُد اْلَماَل َفَسْل ا قُ ْلُت َلَك، ِإْن تُ ْنِعْم تُ ْنِعْم َعَلى َشاِكٍر، َوِإْن تَ ْقُتْل ت َ قَاَل: مَ 

ْنَدَك اَي َل: »َماَذا عِ فَ َقا َغِد،  َن ِمَن الْ  َكاَحَّتَّ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىتُ ْعَط ِمْنُه َما ِشْئَت، َفرَتََكُه َرُسوُل هللِا  
تُ ْنِعْم َعَلى َشاِكٍر، َوِإْن تَ ْقُتْل تَ ْقُتْل َذا َدٍم، َوِإْن ُكْنَت  ْلُت َلَك، ِإْن تُ ْنِعْم  َُثَاَمُة؟« فَ َقاَل: ِعْنِدي َما ق ُ 

اَمَة«، فَاْنطََلَق ُقوا َثَُ : »َأْطلِ َوَسلَّمَ   ْيهِ لَ عَ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   تُرِيُد اْلَماَل َفَسْل تُ ْعَط ِمْنُه َما ِشْئَت، فَ َقاَل َرُسولُ 
ْغَتَسَل، ُُثَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد، فَ َقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ، َوَأْشَهُد  ِإىَل ََنٍْل َقرِيٍب ِمَن اْلَمْسِجِد، فَا

اَي   َوَرُسولُُه،  َعْبُدُه  ُُمَمًَّدا  وَ ُُمَمَّ َأنَّ  مَ ُد،  عَ ا َكانَ هللِا،  وَ   اأْلَْرِض  فَ َقْد َلى  َوْجِهَك،  ِمْن  ِإَِلَّ  أَبْ َغَض  ْجٌه 
اْلُوُجوِه ُكلِ َها ِإَِلَّ، َوهللِا، َما َكاَن ِمْن ِديٍن أَبْ َغَض ِإَِلَّ ِمْن ِديِنَك، فََأْصَبَح ِديُنَك  َأْصَبَح َوْجُهَك َأَحبَّ  
يِن ُكلِ ِه ِإَِلَّ  َِلَّ ِمْن بَ َلِدَك، فََأْصَبَح بَ َلُدَك َأَحبَّ اْلِباَلِد ُكلِ َها  ٍد أَبْ َغَض إِ بَ لَ    ِمنْ ، َما َكانَ هللاِ ، وَ َأَحبَّ الدِ 

َلَك َأَخَذْتِِن َوَأاَن أُرِيُد اْلُعْمَرَة َفَماَذا تَ َرى؟ فَ َبشََّرُه َرُسوُل هللِا  إِ  ْن  َرُه أَ َوأَمَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ  َصلَّىَِلَّ، َوِإنَّ َخي ْ
َلُه قَاِئٌل: َأَصبَ ْوَت، فَ َقاَل: اَل مَّا َقِدَم َمكَّ فَ لَ ِمَر،  يَ ْعتَ    هللاُ   َصلَّى َمَع َرُسوِل هللِا  ، َوَلِكِنِ  َأْسَلْمتُ َة قَاَل 

ِفي   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ  ََيَْذَن  ِحْنطٍَة َحَّتَّ  َحبَُّة  اْلَيَماَمِة  ِمَن  ََيْتِيُكْم  اَل  َوهللِا،  رَ َواَل    َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ هللِا  ُسوُل  َها 
   2.  مَ َوَسلَّ 
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اْلَفْتِح َدَخَل احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيب َربِيَعَة    َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِعْكرَِمَة قَاَل: َلمَّا َكاَن يَ ْومُ وَ 
عَ   ُ اَّللَّ َرِضَي  طَاِلٍب  َأيب  بِْنِت  َهاِنِئ  أُمِ   َها  َعَلى  هبَِ فَاْستَ ن ْ ف َ َجارَا  ََنُْن يف َقاا،  فََأَجاَرهْتَُما،    اَل:  ِجَوارِِك، 

ُ َعْنُه فَ َنظََر إِلَْيِهَما َفَشَهَر َعَلْيِهَما السَّْيَف فَ تَ َفلََّت َعَلْيِهَما  َفَدَخَل َعَلْيِهَما َعِليُّ ْبُن َأيب طَ  اِلٍب َرِضَي اَّللَّ
َلُهَما، فَ َقاَل: تُِريِيَن اْلُمْشرِِكنَي؟ َفَخرََج،  ِس لَتَ ْبَدَأنَّ نَّا  الا ِمْن َبنْيِ  َهذَ ُع يب َواْعتَ نَ َقْتُه، َوقَاَلْت: َتْصنَ   يب قَ ب ْ

، َما َلِقيُت ِمَن قَاَلتْ  اْبِن أُمِ ي   أُمُّ َهاِنٍئ: فَأَتَ ْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
أَفْ  َما  َعِلي ٍ  لِيَ ْقتُ َلُهمَ ُه، َأَجْرُت ْحَْ ِمنْ ِلُت  ِكْدُت  َعَلْيِهَما  فَانْ َفَلَت  اْلُمْشرِِكنَي  ِمَن  فَ َقاَل َرُسوُل  َوْيِن ِل  ا، 

ا  إِلَْيِهمَ   َجْعتُ « فَ رَ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َكاَن َذِلَك َلُه َقْد َأَجْراَن َمْن َأَجْرِت، وأَمَّنَّا َمْن أَمَّْنتِ 
َلْيِه َوَسلََّم: احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم َوَعْبُد اَّللَِّ  َصَرفَا ِإىَل َمَنازهلَِِما، َفِقيَل لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ هُتَُما فَانْ ْخربَْ فَأَ 

اْلُمأَلِ   يف  ُمتَ َنضََّلنْيِ  اَنِديِهَما  يف  َجاِلَساِن  َربِيَعَة  َأيب  فَ َقاْعَفرَ اْلُمزَ ْبُن  َرسُ ِة،  َصلَّى  ولُ َل  َعَلْيِه    اَّللَِّ  هللاُ 
« قَاَل احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم: َوَجَعْلُت اْسَتْحِيي َأْن يَ رَاينَ َرُسوُل اَّللَِّ  َوَسلََّم: »اَل َسِبيَل إِلَْيِهَما َقْد أَمَّنَّامُهَا
ُرْؤيَ تَ  َوأَذُْكُر  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  ِإايَّ َصلَّى هللاُ  اْلُمْشرِكِ ٍن مِ َمْوطِ يف ُكلِ   َي  ُه  فَأَْلَقاُه  َن  َوَرْْحََتُه،  ِبرَُّه  أَذُْكُر  ُُثَّ  نَي، 

، فَ َقاَل:  َوُهَو َداِخٌل الْ  ُتُه َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َوَشِهْدُت َشَهاَدَة احلَْقِ  َمْسِجَد فَ تَ َلقَّاين اِبْلِبْشِر َوَوَقَف َحَّتَّ ِجئ ْ
ْساَلَم« قَاَل احْلَاِرُث: فَ َواَّللَِّ َما َرأَْيُت ِمْثَل اإْلِسْ   ثْ ُلَك جَيَْهلُ  مِ ا َكانَ َهَداَك مَ ِذي   الَّ »احْلَْمُد َّللَِّ  اَلِم  اإْلِ

  1. ُجِهلَ 

  نْيِ َرُجلَ   ثَِقيفُ   فََأَسَرتْ   ُعَقْيلٍ   لَِبَِن   ُحَلَفاءَ   ثَِقيفُ   َكاَنتْ   قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُحَصنْيٍ   ْبنِ   ِعْمرَانَ   َعنْ وَ 
  َرُجاًل   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولِ   َأْصَحابُ   َوَأَسرَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   ىَصلَّ   اَّللَِّ   ولِ سُ رَ   ابِ َأْصحَ   ِمنْ 
  ايَ   قَالَ   َوًَثقِ لْ ا  يف   َوُهوَ   َوَسلَّمَ   هِ يْ َعلَ   اَّللَُّ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َعَلْيهِ   فَأََتى  اْلَعْضَباءَ   َمَعهُ   َوَأَصابُوا  ُعَقْيلٍ   َبِِن   ِمنْ 

  َأَخْذُتكَ   ِلَذِلكَ   ِإْعظَاًما  فَ َقالَ   احْلَاج ِ   َساِبَقةَ   َأَخْذتَ   َوبَِ   َأَخْذَتِِن   بَِ   فَ َقالَ   َشْأُنكَ   َما  فَ َقالَ   فََأََتهُ   ُُمَمَّدُ 
 َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى  اَّللَِّ   ولُ َرسُ   وََكانَ   دُ مَّ ُمَُ   ايَ   ُُمَمَّدُ   ايَ   َقالَ ف َ   فَ َناَداهُ   َعْنهُ   اْنَصَرفَ   ُُثَّ   ثَِقيفَ   ُحَلَفاِئكَ   جِبَرِيَرةِ 
  أَْمَركَ   ََتِْلكُ   َوأَْنتَ   قُ ْلتَ َها  َلوْ   قَالَ   ُمْسِلمٌ   ِإين ِ   قَالَ   َشْأُنكَ   َما  :فَ َقالَ   إِلَْيهِ   فَ َرَجعَ   َرِقيًقا  َرِحيًما  َوَسلَّمَ 

 

ُهْم، ِذْكُر َمَناِقِب احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم اْلَمْخُزوِمي ِ َّللَُّ ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحابَِة َرِضَي ا   -دركسترواه احلاكم يف امل - 1 ُ َعْنُه،   َعن ْ  َرِضَي اَّللَّ
 5210حديث رقم: 
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  َجائِعٌ   ِإين ِ   قَالَ   َشْأُنكَ   َما  فَ َقالَ   فََأََتهُ   مَّدُ ُمَُ   ايَ   ُُمَمَّدُ   ايَ   الَ قَ ف َ   فَ َناَداهُ   فَ َصرَ نْ ا  ُُثَّ   اْلَفاَلحِ   ُكلَّ   أَفْ َلْحتَ 
   1اِبلرَُّجَلنْيِ". فَ ُفِديَ  َحاَجُتكَ  َهِذهِ  قَالَ  فََأْسِقِِن  َوَظْمآنُ  ِِن فََأْطِعمْ 

 دار  لك لكنه رده إىلمع ذ  لَّمَ َلْيِه َوسَ  عَ ى اَّللَُّ ُث مل خيله النيب َصلَّ   (ِإين ِ ُمْسِلمٌ )  :وقولهقال اخلطايب:  
دون    أنه تكلم به على التقية  هالكفر فإنه يتأول على أنه قد كان أطلعه هللا سبحانه على كذبه وأعلم

اإلخالص، أال تراه يقول له هذه حاجتك حني قال إين جائع فأطعمِن وظمآن فاسقِن، وليس هذا  
المه ووكلت سريرته مسلم قبل منه إس إين  لكافر  فإذا قال اوسلم     عليهألحد بعد رسول هللا صلى هللا

 إىل ربه وقد انقطع الوحي وانسد علم ابب الغيب. 
نك لو تكلمت بكلمة  يريد أ  "َوأَْنَت ََتِْلُك أَْمَرَك أَفْ َلْحَت ُكلَّ اْلَفاَلحِ   كَ لِ قُ ْلَت ذَ   َلْو كنتَ "  :وقوله

طائعً  راغبً اإلسالم  األس  اا  قبل  أفل فيه  يف  ار  ابخلاحت  ملدنيا  االص  ا  ،لرقن  يف  آلخرة وأفلحت 
 ة من النار. ابلنجا

 

 1641ِلُك اْلَعْبُد، حديث رقم: ميَْ كتاب النَّْذِر، اَبُب اَل َوفَاَء لَِنْذٍر يف َمْعِصَيِة هللِا، َواَل ِفيَما اَل    -رواه مسلم - 1
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َ:َتَ َعاىَلَللاَِفضلَال َرح َِةَومنزلتهاَعندَ

َ:اىَلَعََت َََللاََِصفةَ ََرح َةَ ل َا
ىَل  نَُّكْم إِ ْجَمعَ  لَيَ ُقْل ِلَمْن َما يف السََّماَواِت َواألْرِض ُقْل َّللَِِّ َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه الرَّْْحَةَ ﴿ قال هللا تعاىل:

   1.﴾ َرْيَب ِفيِه الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم فَ ُهْم ال يُ ْؤِمُنونَ اْلِقَياَمِة ال ْومِ ي َ 
   2.﴾ُكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّْْحَةَ َكَتَب َربُّ ﴿  قال تعاىل:و 
 3َ.﴾َوَرْْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ ﴿  قال تعاىل:و 

ُ اخْلَْلَق َكَتَب يف »  قَاَل:  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  يب ِ النَّ ِن  عَ   َعْنهُ   َّللَُّ ا  يَ ضِ رَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة     َلمَّا َخَلَق اَّللَّ
4َتَ ْغِلُب َغَضِب«.  ِإنَّ َرْْحَيِت  -ُهَو َيْكُتُب َعَلى نَ ْفِسِه ، َوْهَو َوْضٌع ِعْنَدُه َعَلى اْلَعْرِش  -ِكَتاِبِه 

ُ اخلَْ ا َخلَ »َلمَّ  :ويف رواية    5َغَضيب«.  َو ِعْنَدُه فَ ْوَق اْلَعْرِش ِإنَّ َرْْحَيِت َسبَ َقتْ ااًب فَ هُ ِكتَ َتَب  ْلَق كَ َق اَّللَّ
الن ورِ ﴿  تعاىل:  هللا  قالو  ِإىَل  الظ ُلَماِت  م َن  لُِيْخرَِجُكْم  َوَمالَِئَكُتُه  َعَلْيُكْم  ُيَصل ي  ال ِذي  وََكاَن  ََُهَو 

   6. ﴾ابملؤمنني َرِحيماً 

   7. ﴾ٌف رَِّحيمٌ ُءو ْم رَ ِإنَُّه هبِِ ﴿ اىل:قال تعو 
ُتُكْم َعلَ ﴿  قال تعاىل:و  أَِمن ْ َعَلْيِه ِإال َكَما  آَمُنُكْم  َوُهَو  قَاَل َهْل  َخرْيٌ َحاِفظًا   ُ قَ ْبُل فَاَّللَّ ِمْن  َأِخيِه  ى 
8َََ.﴾الرَّاِْحِنيَ  أَْرَحمُ 
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 1َ. ﴾نيَ اِْحِ ْرَحُم الرَّ  أَ َوُهوَ   َلُكمْ  اَّللَُّ ْغِفرُ قَاَل اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم ي َ ﴿ قال تعاىل:و 
   2.﴾َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِْحِنيَ الضُّرُّ َوأَيُّوَب ِإْذ اَنَدى َربَُّه َأين ِ َمسَِِّنَ ﴿ قال تعاىل:و 
َ  3.﴾نيَ لرَّاِْحِ َوأَْنَت أَْرَحُم اقَاَل َربِ  اْغِفْر ِل َوألِخي َوأَْدِخْلَنا يف َرْْحَِتَك ﴿ قال تعاىل:و 

 ِإال َمْن َرِحَم َربَُّك  َل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يَ زَاُلوَن َُمَْتِلِفنيَ رَبَُّك جَلَعَ َوَلْو َشاَء ﴿ ىل:اع تقال هللا
 4.﴾َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوََتَّْت َكِلَمُة َربِ َك ألْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ 

َعْنهُ   يَ َرضِ َة  ُهَريْ رَ   َأِب   َعنْ وَ   ُ اَّللَِّ    ،اَّللَّ َرُسوَل  ُ »  :يَ ُقولُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَاَل مسَِْعُت  اَّللَّ َجَعَل 
  َك اجْلُْزءِ َذلِ   ِمنْ فَ ،  ْرِض ُجْزًءا َواِحًدااألَ   ، َوأَنْ َزَل يف ُه ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي ُجْزًءاالرَّْْحََة ِماَئَة ُجْزٍء، فََأْمَسَك ِعْندَ 

 5«. َبهُ ِدَها َخْشَيَة َأْن ُتِصيَحَّتَّ تَ ْرَفَع اْلَفَرُس َحاِفَرَها َعْن َولَ  اخْلَْلُق، اَحمُ َيرتََ 
فَِإَذا    يْبٍ سَ بِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىأَنَُّه قَاَل َقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  وَ 
َتغِ يْبِ  السَّ ٌة ِمنَ اْمرَأَ  ْطِنَها َوأَْرَضَعْتُه فَ َقاَل لََنا َرُسوُل   َأَخَذْتُه فَأَْلَصَقْتُه بِبَ السَّيْبِ   َوَجَدْت َصِبي ا يف ى ِإَذا   تَ ب ْ
ُر َعَلى َوِهَى تَ ْقدِ   َّللَِّ  َوا «. قُ ْلَنا الَ ارالنَّ   »أَتَ َرْوَن َهِذِه اْلَمْرأََة طَارَِحًة َوَلَدَها يف   :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىاَّللَِّ  

ُ أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها«. :َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاُ  َصلَّىاَّللَِّ  َأْن الَ َتْطَرَحُه.فَ َقاَل َرُسولُ   6»َّللَّ
، َفَجَعَل َيُضمُُّه َعُه َصيبٌّ َرُجٌل َومَ  َسلَّمَ وَ  ْيهِ َعلَ   هللاُ  لَّىصَ   قَاَل: أََتى النَّيبَّ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة وَ 

ُ أَْرَحُم ِبَك ِمْنَك ِبِه، َوُهَو  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   هللاُ  َصلَّىإِلَْيِه، فَ َقاَل النَّيبُّ  : »أَتَ ْرَْحُُه؟« قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: »فَاَّللَّ
    7.أَْرَحُم الرَّاِْحِنَي«

َ
 

 92سف: اآلية/ ة يو سور  - 1
 83سورة اأْلَنِْبَياِء: اآلية/  - 2
 151اآلية/ سورة األعراف:  - 3
 119، 118سورة هود: اآلية /  - 4
كتاب التوبة، ابب يف    -م ، ورواه مسل5661كتاب األدب، ابب جعل هللا الرْحة مائة جزء، حديث رقم:    -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  5

 5049حديث رقم:   ، قت غضبه ا سب رْحة هللا تعاىل وأَّنسعة 
كتاب التوبة، ابب يف    -، ورواه مسلم 5660ب رْحة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم:  كتاب األدب، اب  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  6

 5054سعة رْحة هللا تعاىل وأَّنا سبقت غضبه، حديث رقم:  
 ، بسند صحيح 377َياِل، حديث رقم: ْلعِ اَبُب َرْْحَِة ا -فردواه البخاري يف األدب املر  - 7
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َ:ارَرةَالباملالئكصفةََةَ َرح ََل َا
ُيَسبِ ُحوَن حِبَْمدِ ﴿:  قال هللا تعاىل َحْوَلُه  َوَمْن  اْلَعْرَش  َوَيْستَ ْغِفُروَن الَِّذيَن حَيِْمُلوَن  ِبِه  َويُ ْؤِمُنوَن   َرهبِ ِْم 

لِلَِّذينَ  فَاْغِفْر  َوِعْلماً  َرْْحًَة  َشْيٍء  َوِسْعَت ُكلَّ  َرب ََّنا  آَمُنوا  َواََتبُ   لِلَِّذيَن  َعَذابَ َك  َسِبيلَ ت َّبَ ُعوا  وا    َوِقِهْم 
هِتِْم ِإنََّك أَْنَت  اجلَِْحيِم َرب ََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّيِت َوَعْدهتَُ  ْم َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذر ايَّ

 1.﴾اْلَعزِيُز احلَِْكيُم َوِقِهُم السَّيِ َئاتِ 
 . س املالئكة رْحة على أهل األرضفو ن يفم دليل على أن ارهم هلاستغف : رْحه هللا بطال قال ابن 

َالَ َرح َةَ الَ  َ:َرح َةَََِسَبب 
ُهَما  اَّللَُّ   َرِضيَ ْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص  َعْن عَ  الرَّاِْحُوَن  »  قَاَل:  َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َعن ْ

  2«. السََّماءِ  ْم َمْن يف يَ ْرَْحْكُ اأَلْرِض   يف َمنْ  وا ْحَُ رْ ْْحَُن االرَّ  ُهمُ يَ ْرْحَُ 
ُهَما  اَّللَُّ   َرِضيَ   ْبِن اْلَعاصِ   َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِووَ  قَاَل: »اْرَْحُوا  َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَعِن النَّيبِ     َعن ْ

َوْيٌل لِْلُمِصر ِيَن الَِّذيَن ُيِصرُّوَن َعَلى َما فَ َعُلوا َوُهْم اِع اْلَقْوِل،  ْقمَ  أِلَ ْم، َوْيلٌ  َلكُ اَّللَُّ   تُ ْرَْحُوا، َواْغِفُروا يَ ْغِفرُ 
   3.ْعَلُموَن«ي َ 

،  يَحةً ْو َذبِ : »َمْن َرِحَم َولَ َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْنُه    اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأيب أَُماَمَة  وَ 
   4. ِة«يَ ْوَم اْلِقَيامَ  اَّللَُّ  هُ َرِْحَ 

، ِإين ِ أَلَْذَبُح الشَّاَة   ْنهُ عَ  اَّللَُّ  َرِضيَ  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، َعْن أَبِيهِ وَ  قَاَل: قَاَل َرُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
  5.ِْحََك اَّللَُّ« َمرََّتنْيِ َرِْحْتَ َها، رَ ْن اُة إِ : »َوالشَّ ، قَالَ َهافََأْرَْحَُها، أَْو قَاَل: ِإين ِ أَلَْرَحُم الشَّاَة َأْن أَْذحبََ 

 

 9: 7سورة غافر: اآلايت/  - 1
كتاب األدب، ابب يف    -، وأبو داود 7343، حديث رقم:  رب والصلةكتاب ال  -، احلاكم6322حديث رقم:    -ه أْحدروا  -  2

 بسند صحيح  ، 1896رقم:  ديث ب الرب والصلة، ابب ما جاء يف رْحة املسلمني، حواأب -، والرتمذي4311الرْحة، حديث رقم:  
 ، بسند صحيح  380حديث رقم:  اَبُب َرْْحَِة اْلبَ َهائِِم،   -ألدب املفرد ، والبخاري يف ا6541حديث رقم:  -رواه أْحد - 3
 ، بسند حسن 381 م:اَبُب َرْْحَِة اْلبَ َهائِِم، حديث رق -رواه البخاري يف األدب املفرد - 4
أْحد  -  5 املفرد ، وا15592حديث رقم:    -رواه  األدب  رقم:   -لبخاري يف  اأْلَْرِض، حديث  َمْن يف  اْرَحْم  بسند  373  اَبُب   ،

 صحيح
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أَْرَحَم النَّاِس اِبْلِعَياِل،  َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَاَل: »َكاَن النَّيبُّ  َعْنُه    اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  وَ 
اَنحِ  يف  ُمْسرَتَْضٌع  اْبٌن  َلُه  َو اْلَمدِ َيِة  وََكاَن  َو ِظئ ْ َكاَن  يَنِة،  ًنا،  قَ ي ْ ِبِِْذِخٍر،  رُُه  اْلبَ ْيُت  َدَخَن  َوَقْد  ََنْتِيِه،  ُكنَّا 

  1. َيُشمُُّه«فَ يُ َقبِ ُلُه وَ 

َنا َرُجٌل ميَْ »  :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  وَ   َتدَّ فَاشْ   ِشىبَ ي ْ
اَعلَ  فَ نَ َزَل  ْيِه  ي َ ْلَعَطُش،  ِبَكْلٍب  ُهَو  فَِإَذا  َخرََج  ُُثَّ  َها،  ِمن ْ َفَشِرَب  رًا  اْلَعَطِش،  ْلَهُث،  بِئ ْ ِمَن  الث ََّرى  ََيُْكُل 

ُ   َكرَ  َفشَ ى اْلَكْلبَ َفَسقَ ِقَى،  َفَمألَ ُخفَُّه ُُثَّ أَْمَسَكُه ِبِفيِه، ُُثَّ رَ   بَ َلَغ يب   يفَ َقاَل َلَقْد بَ َلَغ َهَذا ِمْثُل الَّذِ  اَّللَّ
، َوِإنَّ لََنا يف َلُه،   2«. َأْجرٌ  ُكلِ  َكِبٍد َرْطَبةٍ   يف » :ئِِم َأْجرًا قَالَ اْلبَ َها فَ َغَفَر َلُه«. قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َعاِئَشةَ وَ  َجاَءْتِِن   َعْن  قَاَلْت  َا  هلََ   َأَّنَّ ابْ نَ َتنْيِ  حَتِْمُل  فَأَ ِمْسِكيَنٌة  َثالَ ْطَعمْ ا  َتََ تُ َها  ُكلَّ    فََأْعَطتْ اٍت  رَ َث 

ُهَما ََتَْرًة َوَرفَ َعْت ِإىَل ِفيَها ََتَْرًة لِ  َها ابْ نَ َتاَها َفَشقَِّت التَّْمَرَة الَّيِت َواِحَدٍة ِمن ْ َكاَنْت تُرِيُد    َتْأُكَلَها فَاْسَتْطَعَمت ْ
فََأْعَجَبِِن  نَ ُهَما  بَ ي ْ أَتُْكَلَها  فَ َشْأَّنَُ   َأْن  الَّذِ ذَ ا  لِ َصنَ عَ   يَكْرُت  اَّللَِّ ْت  : فَ َقالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  َرُسوِل 

 3«.أَْعتَ َقَها هِبَا ِمَن النَّارِ  هَلَا هِبَا اجْلَنََّة أَْو ِإنَّ اَّللََّ َقْد أَْوَجبَ »
َنَما رَ »  اَل:قَ   مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  وَ  ِبطَرِيٍق   ُجٌل مَيِْشىبَ ي ْ

ُ َلُه، فَ َغَفَر َلهُ ، َفَشكَ ٍك َعَلى الطَّرِيِق فََأخََّرهُ َوَجَد ُغْصَن َشوْ     4«.َر اَّللَّ

َدخولََِرح َةَ الَ  َ:ةَِاجلنَََََّسَبب 
قَاَل َذاَت يَ ْوٍم   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   لَّىصَ   نَّ َرُسوَل اَّللَِّ أَ   هُ نْ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ي ِ َعْن ِعَياِض ْبِن ِْحَاٍر اْلُمَجاِشعِ 

َهَذا ُكلُّ َماٍل ََنَْلُتُه َعْبًدا َحاَلٌل   ييَ ْومِ   َأْن أَُعلِ َمُكْم َما َجِهْلُتْم ِمَّا َعلََّمِِن   َرين َأالَ ِإنَّ َربِ  أَمَ »  :ُخْطَبِتهِ   يف 
ِعَبادِ   َوِإين ِ  وَ اَء كُ ُحنَ فَ   يَخَلْقُت  الشَّ ْم  ِإَّنَُّ لَُّهْم  ُهُم  َوَحرَّ أَتَ ت ْ ِديِنِهْم  َعْن  ُهْم  فَاْجَتالَت ْ َما  َياِطنُي  َعَلْيِهْم  َمْت 

ْم َرهبَُ ُهْم عَ َما ملَْ أُْنزِْل ِبِه ُسْلطَااًن َوِإنَّ اَّللََّ َنظََر ِإىَل أَْهِل اأَلْرِض َفَمَقت َ   ْحَلْلُت هَلُْم َوأََمَرهْتُْم َأْن ُيْشرُِكوا يب أَ 
بَ َقااَي مِ ِإالَّ   َمُهمْ َوَعجَ  َوأَبْ تَ   بَ َعثْ ُتَك ألَبْ َتِلَيَك  َا  اْلِكَتاِب َوقَاَل ِإَّنَّ َوأَنْ زَْلُت َعَلْيَك ِكَتااًب الَ ْن أَْهِل  ِلَى ِبَك 

 

 ، بسند صحيح 376اَبُب َرْْحَِة اْلِعَياِل، حديث رقم:  -املفرد رواه البخاري يف األدب  - 1
اْلُبَخارِيُّ   -  2 الناس والبهائم، حديث رقم:    ب، كتاب األد  -َرَواُه  السالم، ابب فضل    -مسلم  رواه، و 5670ابب رْحة  كتاب 

 4258م:  ساقي البهائم احملرتمة وإطعامها، حديث رق
 4871واآلداب، ابب فضل اإلحسان إىل البنات، حديث رقم:    كتاب الرب والصلة   -رواه مسلم - 3
اْلُبَخارِيُّ   -  4 وا  -َرَواُه  املظامل  رقم:  لغ كتاب  حديث  الغصن،  أخذ  من  ابب  و 2360صب،  والصلة    -ُمْسِلمٌ اُه  َروَ ،  الرب  كتاب 

 4850حديث رقم:  واآلداب، ابب فضل إزالة األذى عن الطريق، 
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فَ َيَدُعوُه   يا يَ ثْ َلُغوا رَْأسِ  ِإذً ُت َرب ِ ُقلْ ًشا ف َ قُ َريْ َأْن ُأَحر َِق    يَ ْغِسُلُه اْلَماُء تَ ْقَرُؤُه اَنئًِما َويَ ْقظَاَن َوِإنَّ اَّللََّ أََمَرين 
َواغْ  اْسَتْخَرُجوَك  اْسَتْخرِْجُهْم َكَما  قَاَل  َزًة  َعْث  ُخب ْ نَ ب ْ َجْيًشا  َوابْ َعْث  َعَلْيَك  َفَسنُ ْنِفَق  َوأَْنِفْق  نُ ْغزَِك  زُُهْم 
ٌق ُمَوفٌَّق    ُذو ُسْلطَانٍ ثَةٌ  َثالَ اجْلَنَّةِ   أَْهلُ اَل وَ َُخَْسًة ِمثْ َلُه َوقَاِتْل مبَْن َأطَاَعَك َمْن َعَصاَك. قَ  ُمْقِسٌط ُمَتَصدِ 

ِلكُ  اْلَقْلِب  َرِقيُق  َرِحيٌم  ذِ َوَرُجٌل  ِعَياٍل    يلِ   ُذو  ُمتَ َعفِ ٌف  َوَعِفيٌف  َوُمْسِلٍم  النَّاِر   -قَاَل    -قُ ْرَب  َوأَْهُل 
الَ خَيَْفى   ي َوالَ َماالً َواخْلَاِئُن الَّذِ بَ ُعوَن أَْهالً  يَ ت ْ ًعا الَ يُكْم تَ ب َ ْم فِ يَن هُ الَ َزبْ َر َلُه الَّذِ   ي َُخَْسٌة الضَِّعيُف الَّذِ 

 ِإالَّ َخانَُه َوَرُجٌل الَ ُيْصِبُح َوالَ مُيِْسى ِإالَّ َوُهَو خُيَاِدُعَك َعْن أَْهِلَك َوَماِلَك «. َوذََكَر  َلُه َطَمٌع َوِإْن َدقَّ 
ْنِظرُي الْ الوَ َب »اْلُبْخَل أَِو اْلَكذِ   1«.شُ َفحَّاشِ 

َ:َرح َةَِالَ َدَِقَ ف َََرَ ثَََآ
َعْبِد اَّللَِّ  تقدم يف حديث  كما    نس العملألن اجلزاء من ج  ؛هللا تعاىل  لرْحةِ ا  سببً   ملا كانت الرْحةُ 

ُهَما: »الرَّاِْحُ  ُ َعن ْ   احلرمانُ   ةَ اْلَرْحَْ   دَ فَ قَ   نْ مَ   اءُ كان جز     2«.  .......وَن يَ ْرَْحُُهُم الرَّْْحَنُ ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اَّللَّ
 احلرمان من الرْحة:  صور ومن  .ياًذا ابهللِ عِ  اهَ ن ْ مِ 

َالََيَ ر َحم َالََي  ر َحمَ  ََ:َمن 

 فإن من آًثر فقد الرْحة عدم الرْحة، فمن خال قلبه عن الرْحة فال حظ له من رْحة هللا تعاىل. 
ُ    َعَلْيهِ   هللاُ   اَّللَِّ َصلَّى  ولُ َل َرسُ قَاَل: قَا  اُهمَ َعن ْ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  ف َ  َوَسلََّم: »الَ يَ ْرَحُم اَّللَّ

 3اَس«. َمْن الَ يَ ْرَحُم النَّ 
 

  اَّللَُّ   يَ َرضِ   احلََْسَن ْبَن َعِلى ٍ َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَ بََّل َرُسوُل اَّللَِّ   :قَالَ َعْنُه    اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  وَ 
ُهْم  َعشَ   األَقْ رَُع ِإنَّ ِل   فَ َقالَ    َجاِلًسا يُّ ِميمِ ُع ْبُن َحاِبٍس التَّ َوِعْنَدُه األَقْ رَ ا  ُهمَ َعن ْ  َرًة ِمَن اْلَوَلِد َما قَ ب َّْلُت ِمن ْ

 1ُم«. ْرَحُم الَ يُ ْرحَ الَ ي َ »َمْن : ُُثَّ قَالَ َوَسلََّم  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىفَ َنظََر إِلَْيِه َرُسوُل اَّللَِّ   َأَحًدا.

 

نْ َيا أَ كتاب اجلَْ   -رواه مسلم  -  1 ُل اجْلَنَِّة َوَأْهُل النَّاِر، حديث رقم:  هْ نَِّة َوِصَفِة نَِعيِمَها َوَأْهِلَها، اَبُب الصِ َفاِت الَّيِت يُ ْعَرُف هِبَا يف الدُّ
2865 

 تقدم خترجيه   - 2
كتاب    -َرَواُه ُمْسِلمٌ ،  6964ديث رقم:  تبارك وتعاىل: قل ادعوا هللا أو ادعوا، حكتاب التوحيد، ابب قول هللا  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  3

 4385والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث رقم:  ن الفضائل، ابب رْحته َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصبيا
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ََ:فَ ق ِدَال َرح َةََِآَثرََِِمنَ َأثرَ َالشقاءَالبدي
  ِمنْ   ِإالَّ   الرَّْْحَةُ   تُ ن ْزَعُ   »الَ   :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ   : قَالَ َعْنُه    اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  و 
َ 2.َمرَّاتٍ  َثاَلثَ . «ي ٍ َشقِ 

َ:عندهَةَََرح َََالَنَ زاءَمََنارَجولَاَلخد
ِهرٍَّة    َدَخَلِت اْمرَأٌَة النَّاَر يف »  :قَالَ   َوَسلَّمَ   َلْيهِ عَ   هللاُ   َصلَّىَعْن َرُسوِل اَّللَِّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َة   ُهَريْ رَ َعْن َأِب 

َها َفالَ هِ  َها َوالَ هِ يَ َرَبطَت ْ َها أَتُْكُل مِ يَ  َأْطَعَمت ْ   3«. َهْزالً اَتتْ َّتَّ مَ اأَلْرِض حَ اِش ْن َخشَ  أَْرَسَلت ْ
النية واملالطفة  رف ُممد خبلوص  عُ :  قال الفيلسوف الفرنسي إدوار مونته يف آخر كتابه )العرب(

ونزاهة التعبري عن الفكر والتحقق، وابجلملة كان ُممد أزكى وأدين وأرحم عرب    وإنصافه يف احلكم، 
 م دولةا من قبل، وأسس هلهبا  لمو حياة مل حي  هم إىلقد وجهوأشدهم حفاظاً على الزمام ف عصره،

  4.زمنية ودينية ال تزال إىل اليوم
فات الرسول يف أعقاب فتح مكة تدل على أنه نيب مرسل،  قال واشنجتون إيرفنج: "كانت تصر 

ال على أنه قائد مظفر؛ فقد أبدى رْحة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح يف مركز قوي، ولكنه  
 و".العفرْحة و نتصاره ابلاحه واو ج جنت

رئيًسا    "برتلي سانت هيلر" يف كتابه "الشرقيون وعقائدهم": "كان ُممدٌ   رق األملاينوقال املستش 
اجلناايت   جيرتحون  الذين  األشخاص  يعاقب  وكان  وحريته،  الشعب  حياة  على  وساهرًا  للدولة، 

اليت ك الوحشية  اجلماعات  تلك  وأحوال  زمانه  أحوال  يعيحسب  النيبُّ ان  بني ظهش  فكرانيها   ان  ، 

 

 دم خترجيه تق  - 1
البخاري يف األدب    ،4942اَبٌب يف الرَّْْحَِة، حديث رقم:    ،ِكَتاب اأْلََدبِ   -، وأبو داود 8001حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2

اِن ِمَن اْلِقَياِم  ْلطَ اَبُب َما َعَلى السُّ ُع أَبْ َواِب الرَُّعاِة،  ا مِجَ   -، والبيهقي يف السنن374اَبُب اْرَحْم َمْن يف اأْلَْرِض، حديث رقم:    -املفرد
ُهْم َما مَلْ َيُكْن َحد ا، حديث رقم:  ِعيَِّة , َوالرَّْْحَِة هِبِْم , َوالشَّفَ ِفيَما َوِلَ اِبْلِقْسِط , َوالنُّْصِح لِلرَّ  ، بسند  16643َقِة َعَلْيِهْم , َواْلَعْفِو َعن ْ

 حسن
اْلُبَخارِيُّ اَروَ   -  3 ُمْسِلمٌ ،  2257ء، حديث رقم:  املاكتاب املساقاة، ابب فضل سقي    -ُه  كتاب السالم، ابب حترمي قتل    -َرَواُه 
 4257هلرة، حديث رقم:  ا

 م 1894 -1817لد يف بلدة لوكادا سنة: مستشرق فرنسي و   - 4
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داعًيا الواحدِ   النيب  اإلله  داينة  أعدائإىل  مع  حَّت  ورحيًما  لطيًفا  هذه  دعوته  يف  وكان  يف  ،  وإن  ه، 
 شخصيته صفتني مها من أجل  الصفات اليت حتملها النفس البشرية؛ ومها: العدالة والرْحة. 
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ََشَاِئِلَالنَِّبِ َ َعَليَ ِمن   الر ِف قَ َََسلَّمََِهَوَََصلَّىَللاَ 

َر ِف ِقَ:َالَحدَُّ
   1. ني اجلانب ولطافة الفعلُق: لالر ِفْ 

وخالفه العنف وهو التشديد يف   ،لسهولة يف التوصل إليهاوا  ،األموراليسر يف  هو:    الر ِْفقُ وقيل:  
  2. التوصل إىل املطلوب 
 3أبحسن وجوهه وأقرهبا. اللطف وأخذ األمر وقيل: الر ِْفُق هو:

ا الناُس، وهو من الصفات اليت حيبها هللا  ليت يتصف هبا  لشمائلأكرم اأمجل الصفات، و ن  م  ْفقُ الر ِ 
َها  اَّللَُّ   َرِضيَ   َعْن َعاِئَشةَ فال؟ وهي من صفات هللا تبارك وتعاىل؛  ىل، وحيب من يتصفه هبا، وملا  تعا   َعن ْ

ْفَق َويُ ْعِطى َعَلى الر ِْفِق َما اَل  بُّ الر ِ حيُِ ِفيٌق  رَ ُة ِإنَّ اَّللََّ شَ ائِ  عَ »ايَ : قَالَ َوَسلََّم  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
 4 يُ ْعِطى َعَلى َما ِسَواُه«.ى اْلُعْنِف َوَما الَ يُ ْعِطى َعلَ 

هِ قال احلافظ ابن حجر:   5. َواْلَمْعََن أَنَُّه يَ َتأَتَّى َمَعُه ِمَن اأْلُُموِر َما اَل يَ َتأَتَّى َمَع ِضدِ 
يَ تَ َواتَ ْر َوملَْ ُيْستَ ْعَمْل ىَل امْسًا أِلَنَُّه ملَْ  وُز ِإْطاَلُق الرَِّفيِق َعَلى اَّللَِّ تَ َعانَُّه اَل جيَُ ُر أَ لظَّاهِ َقاِضي: َوا الْ قَالَ 

َفكَ  بَ ْعَدُه،  الَِّذي  لِْلُحْكِم  ََتِْهيًدا  َعْنُه  ُأْخربَ  َا  َوِإَّنَّ يَِّة،  ااِلمسِْ َقْصِد  َعَلى  قَا أَنَّ أَْيًضا  اُه  ُهَو  ُفُق  يَ رْ   لَِّذي َل: 
َا ذََكَر قَ ْوَلُه  يف أُُمورِِهْم فَ يُ ْعِطيِهْم اِبلر ِْفِق َما اَل يُ ْعِطيِهْم َعَلى مَ   ِعَباَدهَ  َوَما اَل يُ ْعِطي َعَلى » ا ِسَواُه، َوِإَّنَّ

َها َوأَنْ َفُعَها  أْلَْسَباِب ُكل ِ ُح اَأجنَْ الر ِْفَق  َأنَّ  َعَلى  ، لَِيُدلَّ  «َما اَل يُ ْعِطي َعَلى اْلُعْنفِ »بَ ْعَد قَ ْولِِه:    «َما ِسَواهُ 
 ُل الشَّاِعِر:ْعَناُه قَ وْ أبَِْسرَِها. قَاَل الطِ ييبُّ: َويف مَ 

َهاَت أَْنَت بَِباِطٍل َمْشُغوفُ  *****اَي طَاِلَب الر ِْزِق اهْلَِِنِ  ِبُقوٍَّة   َهي ْ
 1 َضِعيفُ الشَّْهَد َوُهوَ ُب لذُّابَ َوَرَعى ا *****  َفاَل َأَكَل اْلُعَقاُب ِبُقوٍَّة ِجيَف الْ 

 

 ( 149/ 5العني ) - 1
 ( 176/ 1معجم الفروق اللغوية للعسكري )  - 2
 ( 176/ 3مطالع األنوار على صحاح اآلًثر )  - 3
اْلُبَخارِيُّ َواهُ رَ   -  4 إذا    -  وقتاهلم، ابب  واملعاندين  املرتدين  استتابة  عَ كتاب  َصلَّى هللاُ  النيب  الذمي وغريه بسب  َوَسلََّم،  عرض  َلْيِه 

 4803كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب فضل الرفق، حديث رقم:    -ومسلم،  6544حديث رقم:  
 ( 449/  10فتح الباري البن حجر )  - 5
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هم،  الناس وأرْحَ   َوَسلََّم أرفقَ   َعَلْيهِ   هللاُ   كان َصلَّى  ، فقدَسلَّمَ الر ِْفُق ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
 اَلنْ َفضُّوا   بِ َقلْ الْ   َغِليظَ   َفظ ا  ُكْنتَ   َوَلوْ   هَلُمْ   لِْنتَ   اَّللَِّ   ِمنَ   َرْْحَةٍ   فَِبَما ﴿:  هللاُ تَ َعاىَل   هم شفقة؛ قَالَ وأعظمَ 

   2. ﴾َحْوِلكَ  ِمنْ 
ُهَما،  اَّللَُّ   َرِضيَ   الَعاصِ   ْبنِ   َعْمرِو  ْبنَ   اَّللَِّ   َعْبدَ   َلِقيتُ   : قَالَ   َيَساٍر،  ْبنِ   َعطَاءِ   َعنْ    َأْخربْين :  قُ ْلتُ   َعن ْ

  الت َّْورَاةِ   يف   َلَمْوُصوفٌ   ِإنَّهُ   َواَّللَِّ   ، لْ َأجَ »:  قَالَ   ؟رَاةِ الت َّوْ   يف   َوَسلَّمَ   َلْيهِ عَ   هللاُ   َصلَّى   اَّللَِّ   َرُسولِ   ِصَفةِ   َعنْ 
  َوِحْرزًا ،[45: األحزاب ] ﴾َونَِذيرًا َوُمَبشِ رًا  َشاِهًدا أَْرَسْلَناكَ  ِإانَّ  النَّيبُّ  أَي َُّها ايَ ﴿ : الُقْرآنِ  يف  ِصَفِتهِ  بِبَ ْعضِ 

 َوالَ   اأَلْسَواِق،  يف   َسخَّابٍ   َوالَ   َغِليٍظ،  َوالَ   ِبَفظ ٍ   لَْيسَ   لَ املتَ وَك ِ   ُتكَ ي ْ مَسَّ   ،َوَرُسوِل   ْبِديعَ   تَ نْ أَ   ِلأْلُمِ يِ نَي،
  الَ :  ُقوُلواي َ   نْ أبَِ   الَعْوَجاَء،  املِلَّةَ   ِبهِ   يُِقيمَ   َحَّتَّ   اَّللَُّ   يَ ْقِبَضهُ   َوَلنْ   َويَ ْغِفُر،  يَ ْعُفو  َوَلِكنْ   السَّيِ َئَة،   اِبلسَّيِ َئةِ   يَْدَفعُ 

ُ، الَّ إِ  هَ لَ إِ    3.«ُغْلًفا َوقُ ُلوابً  ُصم ا،  َوآَذاانً  ُعْمًيا،  أَْعيُ ًنا  هِبَا  حُ ْفتَ َوي َ  اَّللَّ

َها   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َعاِئَشَة  وَ    ِإالَّ ٍء  يْ شَ   ِإنَّ الر ِْفَق الَ َيُكوُن يف »  :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   َأنَّ   َعن ْ
 4«. َشانَهُ   ٍء ِإالَّ يْ شَ   ِمنْ ن ْزَعُ انَُه َوالَ ي ُ زَ 

َيُكوُن  أي:   يُ ن ْزَُع ِمْن َشْيءٍ ومَجََّله  َنُه  ي َ زَ   ِإالَّ ِمَن األُُموِر  يف َشْيٍء    الر ِْفقُ الَ  َعابَُه  ِمَن األُُموِر ِإالَّ    َوالَ 
 وقبََّحُه.
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ََ:لَّمََسََوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَالنَِّب ََِرِف قَِمنَصورَ

َأبمتهَ:ََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ َلَّىصَََالنَِّب ََِرِف قَ 
بَِيِدِه    ينَ ْفسِ   يَوالَّذِ »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ ُهَريْ َرَة    َعْن َأيب وَ 

َأْن َأُشقَّ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َما قَ َعدْ  أَ   َسِبيِل اَّللَِّ   يف ْغُزو  رِيٍَّة ت َ َف سَ ُت َخلْ َلْوالَ  َلُهْم  َوَلِكْن الَ  ِجُد َسَعًة فََأْحِْ
ُدوَن َسَعًة فَ يَ تَّ   1«.ْم َأْن يَ ْقُعُدوا بَ ْعِدىَوالَ َتِطيُب أَنْ ُفُسهُ  ِبُعوين َوالَ جيَِ

  ى أُمَّيِت َأُشقَّ َعلَ   َلْوالَ َأنْ »  :الَ قَ   مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  وَ 
َواِك ِعْنَد كل َصاَلةٍ لْ ابِ أَلَمْرهُتُْم     2«. سِ 

َها  اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َعاِئَشَة  وَ    اللَُّهمَّ َمْن َوىِلَ »  يَ ُقوُل:  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىاَّللَِّ    قَاَلْت مسَِْعُت َرُسولَ   َعن ْ
ًئا َمْن َوىِلَ ِمْن أَْمِر أُمَّيِت ْم فَاْشُقْق َعَلْيِه وَ َشقَّ َعَلْيهِ ًئا فَ َشي ْ  يِت ِر أُمَّ  أَمْ ِمنْ     3«.َق هِبِْم فَاْرُفْق ِبهِ فَ َرفَ  َشي ْ

َ
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ََ:ارَِفََّابلكَ ََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب ََِرِف قَ 
َسالمٍ  بن  اَّللَِّ  َعْبِد  ِإنَّ  قَالَ   هُ َعنْ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعْن  هُ   اَّللََّ :  أَرَاَد  َسعْ َلمَّا  بن  َزْيِد  بن  َدى  َزْيُد  قَاَل  َنَة، 

ِحنَي َنظَْرُت   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىن ُّبُ وَِّة َشْيءٌ ِإال َوَقْد َعَرفْ تُ َها يف َوْجِه ُُمَمٍَّد  : َما ِمْن َعالَماِت الَسْعَنةَ 
ُة  ْلُمُه َجْهلَ ِبُق حِ ، َيسْ مُهَا ِمْنهُ ربُْ  َأخْ نْيِ ملَْ إِلَْيِه ِإال ثْ نَ تَ  ُطُف  أَلْ ، َفُكْنُت  اجْلَْهِل َعَلْيِه ِإال ِحْلًماُه َوال َتزِيُد ِشدَّ

  مَ َسلَّ وَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى: َفَخرََج َرُسوُل اَّللَِّ  ِلِه. قَاَل َزْيُد بن َسْعَنةَ ، فََأْعِرَف ِحْلَمُه ِمْن َجهْ َلُه أَلْن ُأَخاِلطَهُ 
، فَ َقاَل:  َلِتِه َكاْلَبَدِوي ِ َلى رَاحِ فََأََتُه َرُجٌل عَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ يُّ بن َأيب طَاِلٍب  َوَمَعُه َعلِ   رَاتِ احْلُجُ يَ ْوًما ِمَن  

، ِإنَّ ُبْصَرى قَ ْريََة بِن ُفالٍن َقْد َأْسَلُموا، َوَدَخُلوا يف اإِلْسالِم، وَُكنْ    ُموا َأْسلَ ُهْم ِإْن  ثَ ت ْ ُت َحدَّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُهْم َسَنٌة وَ َأََتُهُم الر ِ  ٌة وُقُحوٌط ِمَن اْلغَ ْزُق َرَغًدا، َوَقْد َأَصابَ ت ْ ، فََأاَن َأْخَشى اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْن خَيُْرُجوا  ْيثِ ِشدَّ

، فَ َنظََر  تَ ُهْم ِبِه فَ َعلْ ين ُ تُعِ ٍء  يْ ْم ِبشَ لَْيهِ ِسَل إِ ، فَِإْن رَأَْيَت أَْن تُ رْ ا َكَما َدَخُلوا ِفيِه َطَمًعاِمَن اإِلْسالِم َطَمعً 
َعِلي ا   أُرَاُه  َجانِِبِه  ِإىَل  َرُجٍل  زَْيُد بن    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ ِإىَل  قَاَل  ِمْنُه َشْيٌء،  بَِقَي  َما   ، َرُسوَل اَّللَِّ اَي  فَ َقاَل: 

ْن َحاِئِط بِن ُفالٍن ِإىَل َأْجِل  رًا َمْعُلوًما مِ َتَْ   ِِن ْن تَِبيعَ َلَك أَ َهْل    ، فَ ُقْلُت: اَي ُُمَمَُّد،ْيهِ َسْعَنَة: َفَدنَ ْوُت إِلَ 
ي َحاِئَط بِن  وِديُّ، َوَلِكِنِ  أَبِيُعَك ََتْرًا َمْعُلوًما ِإىَل َأْجِل َكَذا وََكَذا، َوال ُتَسم ِ َكَذا وََكَذا؟ فَ َقاَل: ال اَي يَ هُ 

ُتُه ََثَانِ عْ ، فَأَ مِهَْياين   َلْقتُ فََأطْ ، قُ ْلُت: بَ َلى، فَ َبايَ َعِِن  ُفالنٍ  نَي ِمثْ َقاال ِمْن َذَهٍب يف ََتٍْر َمْعُلوٍم ِإىَل َأْجِل  طَي ْ
ُهْم هبَِ َكَذا وََكذَ  ، فَ َقاَل َزْيُد بن َسْعَنَة: فَ َلمَّا َكاَن قَ ْبَل َُمَلِ  اا، فََأْعطَاَها الرَُّجَل، فَ َقاَل: اْغُد َعَلْيِهْم فََأِعن ْ

ُتُه فََأَخذْ أَت َ   الٍث، أَْو ثَ ْوَمنْيِ ِل بِي َ اأَلجَ  يٍظ، فَ ُقْلُت َلُه: ُت مبََجاِمِع َقِميِصِه َورَِدائِِه، َوَنظَْرُت إِلَْيِه ِبَوْجٍه َغلِ ي ْ
ت َ  اَي ُُمَمَُّد َحقِ ي َأال  َوَلَقْد َكاَن  ْقِضَيِِن  َلَمْطٌل،  اْلُمطَِّلِب  َعْبِد  َعِلْمُتُكْم بِن  َما  فَ َواَّللَِّ  طَِتُكْم  َخالَ ِل مبُِ ؟ 
َناُه َتُدورَاِن يف َوْجِهِه كاْلَفَلِك اْلُمْسَتدِ ُعَمرَ ، َوَنظَْرُت ِإىَل  َعِلمٌ  ، فَ َقاَل: اَي   َرَماين بَِبَصرِهِ يِر، ُُثَّ ، َوِإَذا َعي ْ

أَتَ ُقوُل لَِرُسوِل اَّللَِّ   حلَْقِ  بَ َعَثُه ابِ   يالَّذِ ى، فَ وَ ِبِه َما أَرَ   عُ نَ َتصْ ، وَ عُ َما َأمسَْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَعُدوَّ اَّللَِّ 
َلَضَرْبُت   فَ ْوَتُه  ُأَحاِذُر  َما  رَْأَسَك،  َلْوال  اَّللَِّ  ِبَسْيِفي  ُعَمَر يف    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَوَرُسوُل  ِإىَل  يَ ْنظُُر 

َأاَن َوُهَو ُكنَّ  ، وأَتُْمَرُه َداءِ حِبُْسِن األَ   أَتُْمَرين   ، َأنْ ا َهذَ ِإىَل َغرْيِ   َوجَ َأحْ ا  ُسُكوٍن وتُ َؤَدٍة، ُُثَّ قَاَل: اَي ُعَمُر، 
:  َما َروَّْعَتُه، قَاَل َزْيدٌ    ُعَمُر وأَْعِطِه َحقَُّه َوزِْدُه ِعْشرِيَن َصاًعا ِمْن ََتٍْر َمَكانَ ، اْذَهْب ِبِه ايَ ِن التِ َباَعةِ حِبُسْ 

ِه الز اَِيَدُة  َن َصاًعا ِمْن ََتٍْر، فَ ُقْلُت: َما َهذِ  ِعْشرِيَدين َوزَا  قِ ي،فََأْعطَاين حَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َفَذَهَب يب ُعَمُر  
َأْن أَزِيَدَك َمَكاَن َما َروَّْعُتَك، قُ ْلُت: وتَ ْعرُِفِِن اَي    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَقاَل: أََمَرين َرُسوُل اَّللَِّ  اَي ُعَمُر؟ ف َ 

ْن  ، قُ ْلُت: احلَْرْبُ، قَاَل: َفَما َدَعاَك أَ احلَْرْبُ   َسْعَنَة، قَاَل:  َأاَن َزْيُد بنُت:  ؟ قُ لْ ْن أَْنتَ ال، مَ   قَاَل:ُعَمُر؟  
ِبَرُسوِل اَّللَِّ   َلُه    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىفَ َعْلَت  َوقُ ْلَت  قُ ْلتَ َما فَ َعْلَت  َتُكْن ِمْن  َما  ؟ قُ ْلُت: اَي ُعَمُر، ملَْ 
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الَعالمَ  إِ َشْيءٌ   ن ُّبُ وَّةِ اِت  َوقَ   َعَرف ْ ال  َرُسوِل اَّللَِّ  ْد  َوْجِه  ِإال ِحنَي    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىُتُه يف  إِلَْيِه  َنظَْرُت 
َك  ْشِهدُ ، فَأُ ربْهُتَُما ُأخْ   َقدْ ف َ ،  ْلًماَوال يَزِيُدُه اجْلَْهُل َعَلْيِه ِإال حِ   ،اثْ نَ َتنْيِ ملَْ َأْخرُبمُْهَا ِمْنُه، َيْسِبُق ِحْلُمُه َجْهَلهُ 

َأْكثَ رَُها  ِم ِديًنا َومبَُحمَّ َأين ِ َقْد َرِضيُت اِبَّللَِّ َراب  َواِبإِلْسال  اَي ُعَمرُ  َوُأْشِهُدَك َأنَّ َشْطَر َماِل َوِإين ِ  نَِبي ا،  ٍد 
أَْو    :ُعُهْم. قُ ْلتُ ، فَِإنََّك ال َتسَ ِضِهمْ أَْو َعَلى بَ عْ   :ْنهُ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ َماال َصَدَقٌة َعَلى أُمَِّة ُُمَمٍَّد. فَ َقاَل ُعَمُر  

فَ َقاَل َزْيٌد: َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه ِإال   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىُسوِل اَّللَِّ  َعَلى بَ ْعِضِهْم، فَ َرَجَع ُعَمُر َوَزْيٌد ِإىَل رَ 
ُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه وَ  َقُه َواَبيَ َعُه َوَشِهَد َمَعُه َمَشاِهَد  َن بِ َوآمَ   َوَسلَّمَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّىلُُه  َرُسو اَّللَّ ِه َوَصدَّ

ُ َزْيًدا تُ ُويف ِ َزْيٌد يف َغْزَوِة ت َ َكِثريًَة، ُُثَّ   1. ُبوَك ُمْقِبال َغرْيَ ُمْدِبٍر، َرِحَم اَّللَّ
ِقَبَل جَنٍْد فَ َلمَّا    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىُسوِل اَّللَِّ  َع رَ زَا مَ أَنَُّه غَ   ْنهُ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْبِد اَّللَِّ    َعْن َجاِبَر ْبنِ وَ 

ُهْم اْلَقائَِلُة يف َواٍد َكِثرِي اْلِعَضاِه فَ نَ َزَل َرُسوُل اَّللَِّ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَّللَِّ  قَ َفَل َرُسوُل ا قَ َفَل َمَعُه فََأْدرََكت ْ
النَّ   مَ َسلَّ وَ   َعَلْيهِ   هللاُ   لَّىصَ  َيْسَتِظلُّ َوتَ َفرََّق  اَّللَِّ  اُس  َرُسوُل  فَ نَ َزَل  اِبلشََّجِر  حَتَْت    َوَسلَّمَ   َلْيهِ عَ   هللاُ   َصلَّى وَن 

َفُه َوَّنَْنا نَ ْوَمًة فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ    »:فَ َقالَ   رَايبٌّ  أَعْ َوِإَذا ِعْنَدهُ  ُعوانَ يَدْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ  َصلَّىمَسَُرٍة َوَعلََّق هِبَا َسي ْ
َقْظُت وَ  ُ  ِإنَّ َهَذا اْخرَتََط َعَليَّ َسْيِفي َوَأاَن اَنئٌِم فَاْستَ ي ْ ُهَو يف يَِدِه َصْلًتا فَ َقاَل َمْن مَيْنَ ُعَك ِمِنِ  فَ ُقْلُت اَّللَّ

  2«. َثاَلًًث َوملَْ يُ َعاِقْبُه َوَجَلسَ 
رواية: اَّللَِّ   ويف  إ  مَ لَّ َوسَ   هِ َعَليْ   هللاُ   ىَصلَّ   َرُسوُل  فجاء  فقالسبيله  قومه  جئتكم من عند خري   :ىل 

  3. الناس
 اِرَ:غََالص َِاِءَوََسَََوَسلََّمَابلن َََِعَلي هََِللاَ ََصلََّىَالنَِّب َََِرِف قَ 

، عِن َعْنهُ   اَّللَُّ َرِضَي    يْ َرةَ رَ يب هُ َعْن أَ ما ثبت    َوَسلََّم ابلنِ َساِء َوالصِ َغارِ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   رِْفقِ ومن  
   4.َحقَّ الضَِّعيَفنْيِ اْلَيِتيِم َواْلَمْرأَِة« ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اللُهمَّ ِإين ِ ُأَحر ِجُ يبِ  َصلَّ النَّ 

 

احلاكم  -  1 البيوع   -رواه  رقم:    ،كتاب  وابن حبان 2178حديث  واإلحسان   -،  الرب  االستح  ،كتاب  َيمر  با ذكر  أن  للمرء  ب 
قاضي، حديث  ابب ما جاء يف الت  ،كتاب التفليس   -، والبيهقي يف السنن287حديث رقم:  نه،  ابملعروف من هو فوقه ومثله ودو 

 5000حديث رقم:   -بري ، والطرباين يف الك10554رقم:  
 2774ر عند القائلة، حديث رقم:  سفكتاب اجلهاد والسري، ابب من علق سيفه ابلشجر يف ال  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 2
 4265كتاب املغازي والسرااي، حديث رقم:    -كمرواه احلا  - 3
أْحد  -  4 رقم:    -رواه  ماجه9666حديث  وابن  حَ  -،  اَبُب  اأْلََدِب،  رقم:  ِكَتاُب  حديث  اْلَيِتيِم،  يف  3678قِ   واحلاكم   ،

ميَاِن، حديث رقم:   -املستدرك  يح ، بسند صح 211ِكَتاُب اإْلِ
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   َعْنُه، اَّللَُّ   يَ َرضِ   َماِلكٍ   ْبنُ   َنسُ أَ ما حكاه    َوالصِ َغارِ   لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ النَّيبِ  صَ   رِْفقِ ومن أظهِر صوِر  
ُ َعْنُه،    أََنسٍ وعند    ،َعْشَر ِسِننيَ ، الذي الزمه  النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ادم  وهو خ ما عند  َرِضَي اَّللَّ

  لَّمَ  َوسَ لَّى هللاُ َعَلْيهِ صَ أترابه من حب اللعب، والتواين أحيااًن عن فعل ما يؤمر به ومع ذلك ما عاتبه  
فعيوًما على   أوشيء  ع  له  منه؛تركه، فضاًل  التأفِف  َماِلكٍ َعنْ ف َ   ن  ْبِن  أََنِس  َعْنهُ      ُ اَّللَّ قَاَل: َرِضَي   ،  

َشْيٍء:  َخَدْمُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسِننَي، َوهللِا َما قَاَل ِل: أُف ا َقطُّ، َواَل قَاَل ِل لِ "
  1."ْلَت َكَذا؟فَ عَ الَّ َكَذا؟ َوهَ ْلَت   فَ عَ ملَِ 

  فََأْرَسَلِِن   ُخُلًقا  النَّاسِ   َأْحَسنِ   ِمنْ َوَسلََّم    ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ   َعْنُه قال  اَّللَُّ   َرِضيَ   هعنو 
َوَسلََّم   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َنيبُّ   ِبهِ   أََمَرين   ِلَما  أَْذَهبَ   َأنْ   ينَ ْفسِ   َوىِف .  أَْذَهبُ   الَ   َواَّللَِّ   فَ ُقْلتُ   حِلَاَجةٍ   يَ ْوًما
َيانٍ   َعَلى  أَُمرَّ   َحَّتَّ   َفَخَرْجتُ   قَالَ  َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   فَِإَذا  السُّوقِ   ىِف   يَ ْلَعُبونَ   َوُهمْ   ِصب ْ

 قُ ْلتُ .  أََمْرُتَك«  َحْيثُ   اْذَهبْ   أُنَ ْيسُ   ايَ »  :الَ فَ قَ   َيْضَحكُ   وَ َوهُ   إِلَْيهِ   فَ َنظَْرتُ   ي َورَائِ   ِمنْ   يَ ِبَقَفا  قَاِبضٌ 
 قَالَ   َعِلْمتُ   َما  ِسِننيَ   ِتْسعَ   أَوْ   ِسِننيَ   َسْبعَ   َخَدْمُتهُ   َلَقدْ   َواَّللَِّ   أََنسٌ   قَالَ   .اَّللَِّ   َرُسولَ   ايَ   أَْذَهبُ   َأانَ   نَ َعمْ 
 2. وََكَذا اذَ كَ   فَ َعْلتَ  َهالَّ  ْكتُ َر ت َ  ءٍ يْ ِلشَ  الَ وَ . َذاوَكَ  َكَذا  فَ َعْلتَ  ملَِ  َصنَ ْعتُ  ءٍ يْ ِلشَ 

َوَسلَّمَ صوِر  ومن   َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَّيبِ   ابلنِ َساءِ رِْفِق  بيدها،      له  أشاحت  اليت  املرأة  بتلك  رفقه 
تعرفه ينبغي وهي ال  مبا ال  َوَسلََّم  وعظها  حني    وتكلمت معه  َعَلْيِه  ابلوذكَّرَ َصلَّى هللاُ  عند صها  رِب 

ُ عَ أََنِس ْبِن َمالِ   نْ عَ ؛ ف َ املصيبة ْيِه َوَسلََّم اِبْمرَأٍَة ِعْنَد َقرْبٍ  ْنُه قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ٍك َرِضَي اَّللَّ
فَِإنََّك   إِلَْيَك َعَنِ   فَ َقاَلْت:  َواْصربِي«.  هَلَا: »اتَِّقى اَّللََّ  تَ ْبِكى فَقاَل  تُ َوِهَى  َوملَْ مبُِصيَبيِت َصْب  ملَْ  تَ ْعرِْفُه    

ْثُل اْلَمْوِت فَأََتْت اَبَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  يَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخَذَها مِ َفقِ 
ا َرُسوَل  اَي  فَ َقاَلْت:  بَ وَّاِبنَي  ِعْنَدُه  تَِْد  فَ َلْم  أَعْ ِإين ِ   َّللَِّ َوَسلََّم  ملَْ  فقَ رِْفكَ   اَّللَِّ   َرُسوُل  َعَلْيِه  اَل  هللاُ  َصلَّى   

  3الصَّْدَمِة«.َوَسلََّم: »ِإنَّ الصَّرْبَ ِعْنَد أَوَِّل 

 

 2309ا، حديث رقم: ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس ُخُلقً  رَ كتاب اْلَفَضاِئِل، اَبُب َكانَ   -رواه مسلم - 1
 2310 حديث رقم: ،ا اَبُب َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس ُخُلقً ، اْلَفَضاِئلِ  كتاب -ُمْسِلمٌ رواه  - 2
 َعَلى اْلُمِصيَبِة  اَبٌب يف الصَّرْبِ   ،ِكَتاُب اجْلََنائِزِ  -، َوُمْسِلمٌ 1283حديث رقم:  ،اَبُب زاَِيرَِة الُقُبورِ   ، اجلََنائِزِ َتابُ كِ  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 3

 629 حديث رقم:  ، ِعْنَد َأوَِّل الصَّْدَمةِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

55 

 أَمَّرَ   ِإَذا  مَ لَّ َوسَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ   قَالَ   ، َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أَبِيهِ   َعنْ   بُ َرْيَدةَ   ْبنِ   ُسَلْيَمانَ   َعنْ 
  اْغُزوا »  قَاَل:  ُُثَّ   َخرْيًا  اْلُمْسِلِمنيَ   ِمنَ   َمَعهُ   َوَمنْ   اَّللَِّ   بِتَ ْقَوى  َخاصَِّتهِ   يف   أَْوَصاهُ   َسرِيَّةٍ   أَوْ   َجْيشٍ   َعَلى  اِمريً أَ 

  1.«َولِيًدا ُلواتَ ْقت ُ  َوالَ  واثُ لُ َتَْ  َوالَ  تَ ْغِدُروا َوالَ  تَ ُغلُّوا َوالَ  اْغُزوا اِبَّللَِّ  َكَفرَ   َمنْ  قَاتُِلوا اَّللَِّ  َسِبيلِ  يف  اَّللَِّ  اِبْسمِ 

ا  ألبيه: وهللا ال تدخل املدينة أبدً أنه قال    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ عبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول  عن  
 َسلَّمَ وَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   لَّىصَ   النَّيب ِ   إىلاألعز وأان األذل قال وجاء    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىحَّت تقول رسول هللا  

قط هيبة    الذي بعثك ابحلق ما أتملت وجهه   ه بلغِن أنك تريد أن تقتل أيب فو ول هللا إنفقال اي رس
   2.له وإن شئت أن أتيك برأسه ألتيتك فإين أكره أن أرى قاتل أيب

ُهَريْ َرةَ وَ  َعْنهُ   َعْن َأيب   ُ النَّيبَّ َصلَّ َرِضَي اَّللَّ ِجَناَزةٍ   َكانَ َم  لَّ ْيِه َوسَ  َعلَ ى هللاُ ، َأنَّ  اْمرَأًَة،  يف  ُعَمُر  فَ رََأى   ،
َصلَّى هللاُ  النَّيبُّ  فَ َقاَل  هِبَا،  ُمَصابٌَة،  َفَصاَح  َوالن َّْفَس  َداِمَعٌة،  اْلَعنْيَ  ُعَمُر، »فَِإنَّ  اَي  َدْعَها  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   

  3.َواْلَعْهَد َقرِيٌب«

ََ:هَِتَِمََّأ ََنَ مََِاةَِصََابلعَ َمَََوَسلََََّعَلي هََِللاَ َىَصلََّالنَِّب ََِرِف قَ 
  قَاَل:   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أَُماَمةَ   َأيب   َعنْ ثَ َبَت  ما    هِ من أمتِ   اةِ صَ ابلعُ   ومن رِْفِق النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 َعَلْيهِ   اْلَقْومُ   فَأَقْ َبلَ   اِبلز انَ   ِل   اْئَذنْ   اَّللَِّ   ُسولَ رَ   ايَ   فَ َقاَل:  لَّمَ سَ وَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبَّ   أََتى  َشااب    َفًَّت   ِإنَّ 
 َواَّللَِّ   اَل   قَاَل:  أِلُمِ كَ   َأحتُِبُّهُ »  قَاَل:  َفَجَلسَ   قَاَل:  َقرِيًبا   ِمْنهُ   َفَدانَ   اْدنُهْ »  فَ َقاَل:  هْ مَ   َمهْ   قَاُلوا:  فَ َزَجُروهُ 
 اَّللَِّ   لَ َرُسو   ايَ   َواَّللَِّ   اَل   قَالَ   اِلبْ َنِتكَ   أَفَ ُتِحبُّهُ »  قَاَل:  اهِتِمْ أِلُمَّهَ   ونَهُ بُّ حيُِ   سُ النَّا  َواَل »  :قَالَ   ِفَداَءكَ   اَّللَُّ   َجَعَلِِن 
  اَّللَُّ   َجَعَلِِن   َّللَِّ َوا  اَل   قَاَل:  «أِلُْخِتكَ   أَفَ ُتِحبُّهُ »  قَاَل:  «لِبَ َناهِتِمْ   حيُِبُّونَهُ   النَّاسُ   َواَل »  :قَالَ   ِفَداَءكَ   اَّللَُّ   َجَعَلِِن 

 ِفَداَءكَ   اَّللَُّ   َجَعَلِِن   َواَّللَِّ   اَل   قَاَل:  «كَ لَِعمَّتِ   أَفَ ُتِحبُّهُ »  قَاَل:  «أِلََخَواهِتِمْ   حيُِبُّونَهُ   النَّاسُ   َواَل »  قَاَل:  كَ اءَ ِفدَ 
  َواَل »  قَاَل:  كَ ِفَداءَ   اَّللَُّ   ِِن َجَعلَ   َواَّللَِّ   : اَل قَالَ   «خِلَالَِتكَ   أَفَ ُتِحبُّهُ »  قَاَل:  «لَِعمَّاهِتِمْ   حيُِبُّونَهُ   النَّاسُ   َواَل   قَالَ 

 

 3348رقم:    حديثوالسري، ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث، د  كتاب اجلها   -َرَواُه ُمْسِلمٌ   -1
 1183حديث رقم:   -رواه احلميدي - 2
اْلَميِ ِت، حديث رقم:  ِكَتاُب اجْلََنائِزِ   -، والنسائي5889رقم:    حديث   -رواه أْحد  -  3 اْلُبَكاِء َعَلى  ،  1859، اَبُب الرُّْخَصِة يف 

 بسند ضعيف   ،1587ِت، حديث رقم: ي ِ َلى اْلمَ ِز، اَبُب َما َجاَء يف اْلُبَكاِء عَ ئِ ِكَتاُب اجْلََنا  -وابن ماجه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

56 

 « فَ ْرَجهُ   َوَحصِ نْ   قَ ْلَبهُ   َوَطهِ رْ   َذنْ َبهُ   اْغِفرْ   اللَُّهمَّ »  َوقَاَل:  َعَلْيهِ   يََدهُ   فَ َوَضعَ   قَاَل:  «خِلَااَلهِتِمْ   حيُِبُّونَهُ   النَّاسُ 
   1.َشْيءٍ  ِإىَل  تُ يَ ْلَتفِ  اْلَفََّت  َذِلكَ  بَ ْعدُ  َيُكنْ  فَ َلمْ 

صَ ْفقِ رِ   ومن َعلَ   هللاُ  َوَسلََّم  لَّى  اجلاهلِ   هُ رِفْ قُ ابلنَّاِس  ْيِه  َوتَ ْعِليِم  املنكِر  إنكاِر  فعل    ؛يف  بذلك  كما 
َنَما   قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َماِلكٍ   ْبنِ   َعْن أََنسِ ف َ   على مرأى من الناِس؛  يف اْلَمْسِجدِ األعرايب الذي ابَل     بَ ي ْ

 َأْصَحابُ   فَ َقالَ   اْلَمْسِجدِ   يف   يَ ُبولُ   فَ َقامَ   أَْعرَايبٌّ   َجاءَ   ِإذْ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   اَّللَِّ   ولِ َرسُ   عَ مَ   اْلَمْسِجدِ   يف   نُ َنَْ 
 تُ ْزرُِموهُ   الَ »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ   قَاَل:.  َمهْ   َمهْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولِ 

 اْلَمَساِجدَ   َهِذهِ   ِإنَّ »  َلُه:  فَ َقالَ   اهُ َدعَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولَ   ِإنَّ   ُُثَّ .  اَبلَ   َحَّتَّ   َفرَتَُكوهُ   .«وهُ َدعُ 
َا  اْلَقَذرِ   َوالَ   اْلبَ ْولِ   َهَذا  ِمنْ   ِلَشْيءٍ   َتْصُلحُ   الَ   قَالَ   .«اْلُقْرآنِ   اَءةِ رَ َوقِ   ةِ َوالصَّالَ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اَّللَِّ   ِلذِْكرِ   ِهيَ   ِإَّنَّ

 2. َعَلْيهِ  َشنَّهُ فَ  َماءٍ  ِمنْ  ِبَدْلوٍ  َفَجاءَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجالً  فََأَمرَ 
َأْن  اأْلَْعرَايبُّ بَ ْعَد    فَ َقالَ   ، ففي رواية البن ماجه: أْلَْعرَايب ِ ابَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  وقد ظهر أثر رفقه  

، فَ َقاَل: »ِإنَّ َهَذا اْلَمْسِجَد اَل يب َوأُمِ ي،  أبَِ   َِلَّ فَ َقاَم إِ   ِقَه،فَ  َا ُبِِنَ    فَ َلْم يُ َؤنِ ْب، َوملَْ َيُسبَّ يُ َباُل ِفيِه، َوِإَّنَّ
  3. ِلذِْكِر اَّللَِّ َولِلصَّاَلِة، ُُثَّ أََمَر ِبَسْجٍل ِمْن َماٍء، فَأُْفرَِغ َعَلى بَ ْولِِه«

َ:هَِيِمَأمتَِلَِعَ فَت ََََوَسلَّمََََهََِعَليَ َللاَ ََصلَّىَنَِّب َِلاَرِف قَ 
ُ َعْنهُ   ي ِ السَُّلمِ   احلََْكمِ   ْبنِ   ُمَعاِويَةَ   َعنْ ف َ   ،  تَ ْعِليِم أمِتهِ يف  ومن رِْفِق النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َرِضَي اَّللَّ

َنا  قَالَ  .  اَّللَُّ   يَ ْرَْحُكَ   فَ ُقْلتُ   اْلَقْومِ   ِمنَ   لٌ جُ رَ   َعَطسَ   ِإذْ   مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   اَّللَِّ   َرُسولِ   َمعَ   ُأَصلِ ى  َأانَ   بَ ي ْ
 َعَلى   أِبَْيِديِهمْ   َيْضرِبُونَ   َفَجَعُلوا.  ِإىَلَّ   تَ ْنظُُرونَ   َشْأُنُكمْ   َما   أُمِ َياهْ   َواُثْكلَ   فَ ُقْلتُ   ْبَصارِِهمْ أبَِ   اْلَقْومُ   فَ َرَماين 

  ُهوَ   فَِبَأيب   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َصلَّى  فَ َلمَّا  َسَكتُّ   َلِكَنِ    ِِن ُتونَ ُيَصم ِ   رَأَيْ تُ ُهمْ   افَ َلمَّ   أَْفَخاِذِهمْ 
َلهُ   ُمَعلِ ًما  رَأَْيتُ   َما  يَوأُم ِ    : الَ قَ   َشَتَمِِن   الَ وَ   ِِن َضَربَ   َوالَ   َكَهَرين   َما  فَ َواَّللَِّ   ِمْنهُ   تَ ْعِليًما   َأْحَسنَ   بَ ْعَدهُ   َوالَ   قَ ب ْ
َا النَّاسِ  َكاَلمِ   ِمنْ  ءٌ يْ شَ  ِفيَها َيْصُلحُ  الَ  ةَ الصَّالَ  َهِذهِ  ِإنَّ »   4.«اْلُقْرآنِ  َوِقرَاَءةُ  َوالتَّْكِبريُ  ْسِبيحُ التَّ  ُهوَ  ِإَّنَّ

 

 -يف الكبري  ، والطرباين 5164رقم:  ابب يف حترمي الفروج، حديث    -يهقي يف الشعب، والب21654رواه أْحد حديث رقم:    -  1
 ، بسند صحيح7535حديث رقم:  

كتاب الطهارة، ابب وجوب    -مٌ ْسلِ َرَواُه مُ ، و 5686فق يف األمر كله، حديث رقم:  لر كتاب األدب، ابب ا   -رواه البخاري  -  2
 455املسجد، حديث رقم:   غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف 

 529م: رقِكَتاُب الطََّهارَِة َوُسَنِنَها، اَبُب اأْلَْرِض ُيِصيبُ َها اْلبَ ْوُل، َكْيَف تُ ْغَسُل، حديث   -هرواه ابن ماج - 3
   868الصالة، ابب حترمي الكالم يف الصالة، حديث رقم:  اضع كتاب املساجد ومو   -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 4
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تَ ْعِليِم    هِ رِْفقِ ومن   َوَسلََّم يف  َعَلْيِه  هللاُ  ثبت  َصلَّى  ما   اَّللَُّ   ِضيَ رَ   اَّللَِّ   َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ وأرشادهم 
ُهَما   ُأَصلِ يَ   َأنْ   َمكَّةَ   َعَلْيكَ   اَّللَُّ   فَ َتحَ   ِإنْ   َّللَِّ   نََذْرتُ   ِإين ِ   اَّللَِّ   َرُسولَ   ايَ   :فَ َقالَ   اْلَفْتحِ   يَ ْومَ   قَامَ   َرُجاًل   نَّ أَ   َعن ْ

  : فَ َقالَ   َعَلْيهِ   ادَ أَعَ   ُُثَّ   َهاُهَنا  َصل ِ   فَ َقالَ   َعَلْيهِ   ادَ عَ أَ   ُُثَّ   «َهاُهَنا  َصل ِ »  :قَالَ   رَْكَعَتنْيِ   اْلَمْقِدسِ   بَ ْيتِ   يف 
  1. «ِإَذنْ  َشْأُنكَ »

أن خيفَف عنه فأرشده إىل ترك املعني ابلنذر إىل ما هو أفضل منه    َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ   النَّيبُّ أراَد  
َعَليْ  َصلَّ النَّيبُّ له    فَ َقالَ وأنفع له، فأب إال أن يشق على نفسه،     : أي .  َذْن«»َشْأُنَك إِ :  لَّمَ ِه َوسَ ى هللاُ 

 إذن. ألزم شأنك 

َ:اءَِفََعََابلضََُّلَّمَََوسَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب ََِرِف قَ 
َعَلْيِه َوَسلََّم ابلضَُّعَفاِء   ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  ما ثبت  ومن رِْفِق النَّيبِ  َصلَّى هللاُ  ُهَما  َعن ْ   َرِضَي اَّللَُّ َعْن َجاِبِر 

َعَلْيِه َوَسلََّم   َرُسوُل اَّللَِّ صَ »َكانَ   قَاَل: اْلَمِسرِي فَ يُ ْزِجي الضَّ لَّى هللاُ  َويُ ْرِدُف َويَْدُعو  يَ َتَخلَُّف يف  ِعيَف، 
   2.هَلُْم«

َعَلْيِه َوَسلََّم ابلنَّاسِ   هُ رِفْ قُ   ذلك   ومن رضى وذوي  املو   اءِ ابلضَُّعفَ   رِفْ ُقهُ عموًما يف الصالِة وَ   َصلَّى هللاُ 
ُ َعْنهُ ْثَماَن ْبِن َأيب اْلَعاِص   عُ َعنْ صوص؛ ف َ اخلى وجه  جات عل احلا ، قَاَل: قُ ْلُت: ايَ   َرِضَي اَّللَّ  َرُسوَل اَّللَِّ

ْذ ُمَؤذِ اًن اَل ََيُْخُذ      3.ا«ِه َأْجرً أََذانِ َعَلى اْجَعْلِِن ِإَماَم قَ ْوِمي. فَ َقاَل: »أَْنَت ِإَماُمُهْم، َواقْ َتِد أبَِْضَعِفِهْم، َواختَِّ
َوَسلَّ : َكاقَالَ ويف رواية عنه   َعَلْيِه  النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  ِإَِلَّ  َما َعِهَد  الطَّاِئِف  َن آِخُر  أَمََّرين َعَلى  َم ِحنَي 

لسَِّقيَم، َوا  ِغرَي،، َوالصَّ َكِبريَ ُم الْ قَاَل ِل »اَي ُعْثَماُن َتَاَوْز يف الصَّاَلِة، َواْقِدِر النَّاَس أبَِْضَعِفِهْم، فَِإنَّ ِفيهِ 
   4. َبِعيَد، َوَذا احْلَاَجِة«َوالْ 

 

 ، بسند صحيح 2891أن يصلي يف بيت املقدس، حديث رقم:   كتاب األميان والنذور، ابب من نذر   -َداُود  رواه أَبُو - 1
،  2541اُب اجلَِْهاِد، حديث رقم:  ِكتَ   -، واحلاكم2639لُُزوِم السَّاَقِة، حديث رقم:    ِكَتاب اجلَِْهاِد، اَبٌب يف   -رواه أبو داود  -  2

ُمْسِلمٍ  خُيَر َِجاُه، والبيهقي يف السنن  وقال: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط  َومَلْ  يَ ْلَتزُِم السَّاَقَة،    -الكربى  َماِم  اإْلِ أَبْ َواِب آَداِب السََّفِر، اَبُب  مُجَّاُع 
 ، وصححه األلباين 10352حديث رقم: 

أْحد  -  3 رقم:    -رواه  داود  ،16270حديث  التَّأْ   -وأبو  َعَلى  اأْلَْجِر  َأْخِذ  اَبُب  الصَّاَلِة،  رقم:  ِكَتاب  حديث  ،  531ِذيِن، 
َاُذ اْلُمَؤذِ ِن الََّذي اَل ََيُْخُذ َعَلى أََذانِِه َأْجرًا، حديث رقم: ِكَتاُب ا  -والنسائي   صحيح  ند، بس672أْلََذاِن، اختِ 

 ، بسند صحيح 987حديث رقم: ِة، َوالسُّنَُّة ِفيَها، اَبُب َمْن أَمَّ قَ ْوًما فَ ْلُيَخفِ ْف، صَّاَل ِكَتاُب ِإقَاَمِة ال   -رواه ابن ماجه - 4
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قَ وَ  األَْنَصارِيِ   َمْسُعوٍد  َأيب  بَِنا  َعْن  يَُطوِ ُل  ِمَّا  الصَّاَلَة  أُْدرُِك  َأَكاُد  ، الَ  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َرُجٌل  قَاَل  اَل: 
َضًبا ِمْن يَ ْوِمِئٍذ، فَ َقاَل: »أَي َُّها النَّاُس،  َظٍة َأَشدَّ غَ ْوعِ يف مَ   َوَسلَّمَ   َلْيهِ  عَ ُفاَلٌن، َفَما رَأَْيُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ 

رِيَض، َوالضَِّعيَف، َوَذا احلَاَجِة«ِإنَُّكْم ُمنَ فِ رُ 
َ
  1. وَن، َفَمْن َصلَّى اِبلنَّاِس فَ ْلُيَخفِ ْف، فَِإنَّ ِفيِهُم امل

َجاِبرِ  اَّللَِّ   ْبنِ   َعْن  األَ َعْبِد  قَالَ يَّ ْنَصارِ   أَق ْ ،  بَِناضِ بَ :  َرُجٌل  ُمَعاًذا  َل  فَ َواَفَق  اللَّْيُل،  َجَنَح  َوَقْد  َحنْيِ 
البَ َقَرِة  َفرَتََك    ُيَصلِ ي، ِبُسوَرِة  فَ َقَرأَ  ُمَعاٍذ،  ِإىَل  َوأَقْ َبَل  النِ َساِء    -اَنِضَحُه  َأنَّ   -أَِو  َوبَ َلَغُه  الرَُّجُل  فَاْنطََلَق 

 َعَلْيِه َوَسلََّم: ِه َوَسلََّم، َفَشَكا إِلَْيِه ُمَعاًذا، فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ ى هللاُ َعَليْ َصلَّ   يبَّ أََتى النَّ ُه، فَ  ِمنْ ُمَعاًذا اَنلَ 
أَفَ تَّاٌن أَْنَت«   ِبَسبِ ِح اْسَم َربِ كَ   -أَْو »أَفَاِتٌن«    -»اَي ُمَعاُذ،  َصلَّْيَت  َوالَثاَلَث ِمرَاٍر: »فَ َلْوالَ    شَّْمسِ ، 

   2. ِة«َشى، فَِإنَُّه ُيَصلِ ي َورَاَءَك الَكِبرُي َوالضَِّعيُف َوُذو احلَاجَ ْيِل ِإَذا يَ غْ اللَّ ا، وَ َوُضَحاهَ 

َ:وابَِابلدََََّوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب ََِرِف قَ 
  كُل من تكلم عن اِت و لعجماو والبهائم ا  وابِ ابلدَّ   هُ رِْفِق النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رِفْ قُ ُصَوِر  ومن  

، وكل قانون  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى  واقتفى أثره، وسار على َّنجه    الرفق ابحليوان فإَّنا استقى من معينه
يبِ  نَّ ال  نِ ، عَ  َعْنهُ َّللَُّ َي اضِ رَ   َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ   ؛َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   النَّيبُّ يف ذلك فدون ما أْرَشَد إليه    ُسنَّ 

هللاُ  َعَلْيهِ َصلَّى  َوَسلَّمَ   َدَوا    ظُُهوَر  تَ تَِّخُذوا  َأْن  ُكْم  »ِإايَّ َلُكْم  قَاَل:  َسخََّرَها  َا  ِإَّنَّ اَّللََّ  فَِإنَّ  َمَناِبَر،  بِ ُكْم 
َها فَ  ْرضَ اأْلَ  َل َلُكمُ َوَجعَ  ُفِس،لِتُ بَ لِ َغُكْم ِإىَل بَ َلٍد ملَْ َتُكونُوا اَبلِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِ  اأْلَن ْ    3. اْقُضوا َحاَجَتُكْم«فَ َعَلي ْ

َماُم َأْْحَُد: َوَهَذا ِفيَمْن رَكِ  بَ َها ِمْن َغرْيِ َحاَجٍة ِإىَل َسرْيٍ أَْو ِإْعاَلِم النَّاِس ِمْن َكاَلِمِه َما حَيَْتاُج قَاَل اإْلِ
  4ُه.ْصَعدْ  يَ ِإىَل ِإْعاَلِمِه، َوملَْ َيُكْن ُهَناَك ِمْنرَبٌ 

 

ْوِعظَِة َوالت َّْعِليِم، ِإَذا َرَأى َما َيْكَرُه، حدي  -رواه البخاري - 1
َ
 90رقم: ث ِكَتاُب الِعْلِم، اَبُب الَغَضِب يف امل

الصَّاَلِة، اَبُب اْلِقرَاَءِة يف    ِكَتابُ   -، ومسلم705 َمْن َشَكا ِإَماَمُه ِإَذا َطوََّل، حديث رقم:  اَببُ ِكَتاُب اأَلَذاِن،    -رواه البخاري  -  2
 465َشاِء، حديث رقم: اْلعِ 
ابَّةِ   -رواه أبو داود  -  3 حم  يف ر ابب    -، والبيهقي يف شعب اإلميان2567حديث رقم:  ،  ِكَتاب اجلَِْهاِد، اَبٌب يف اْلُوُقوِف َعَلى الدَّ

 10572الصغري وتوقري الكبري، حديث رقم: 
 ( 424/ 13شعب اإلميان ) - 4
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َصلَّ   يُ ذلك َّنَْ   ومن َعَليْ النَّيبِ   َوَسلََّم  ى هللاُ  الرُّوُح    َشْيئٌ جُيَعَل  أْن  ِه  َغَرًضا  ان أو طائرًا  حيواًن كِفيِه 
ُهَماَرِضَي    َعِن اْبِن َعبَّاسٍ يُ ْرَمى؛ ف َ  ُ َعن ْ ًئا فِ   ِخُذواتَ تَّ   ، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل اَّللَّ يِه  َشي ْ

  1.وُح َغَرًضا«لرُّ ا

 

 58ِئِح َوَما يُ ؤَْكُل ِمَن احْلَيَ َواِن، اَبُب الن َّْهِي َعْن َصرْبِ اْلبَ َهائِِم، حديث رقم: ِكَتاُب الصَّْيِد َوالذَّابَ   -رواه مسلم - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

60 

ََياءَ َََوَسلَّمََََعَلي هَََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِشَاِئلََِِمنَ  َاحل 

ََياءَََِتَ ع رِيفَ  ََ:احل 
 . أو يعاتب عليه به، اإلنسان خلوف ما يعاب  ي: تغري وانكسار يعرت لغةً  احْلََياءُ 

 . احلق حق صاحب يفتفريط من ال ومينع القبائح، خلق يبعث على ترك  :وحقيقته
ََياءَِفََلَِثََمََالَ َبََرَِضَ مََََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ َلَّىصَََالنَِّبََُّكاَنَ َ:احل 
على    الشريفةِ   ، والشمائلِ احلميدةِ   يف األخالقِ   املثلِ   كان مضربَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّيبُّ  َكاَن  

   1.﴾ِظيمٍ عَ  ُخُلقٍ  َلَعلى كَ نَّ َوإِ ﴿ قال هللا تعاىل: ؛وجه العمومِ 
أعظم الناس    ، فهوعلى وجه اخلصوص  احلياءِ   يف خلقِ   املثلِ   مضربَ ِه َوَسلََّم   َعَليْ َصلَّى هللاُ وكان  

قاله   ما  واحلق  سنينب،  وأعداءه، كما  خصومه  وبشهادة  بل  رآه،  ومن  عاشره،  ما  بشهادة  حياًء 
 . األعداء

اخْلُْدرِيِ    َسِعيٍد  َأيب  النَّيبُّ  »  :لَ اقَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   ِضيَ رَ َعْن  ِمْن    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   لَّىصَ َكاَن  َحَياًء  َأَشدَّ 
ًئا َيْكَرُهُه َعَرفْ َناُه يف َوْجِههِ اْلَعْذرَاِء يف خِ   2«. ْدرَِها فَِإَذا رََأى َشي ْ

هَ   َعْن َعاِئَشةَ وَ  ُ َعن ْ ْن اْلَمِحيِض  ِلَها مِ َعْن ُغسْ   َوَسلَّمَ   ْيهِ لَ عَ   هللاُ   َصلَّى  يبَّ َأنَّ اْمرَأًَة َسأََلْت النَّ   اَرِضَي اَّللَّ
قَاَل َتَطهَّرِي   ؟قَاَلْت َكْيَف أََتَطهَّرُ   .َصًة ِمْن َمْسٍك فَ َتَطهَّرِي هِبَاُخِذي ِفرْ »  :فََأَمَرَها َكْيَف تَ ْغَتِسُل قَالَ 

  3.ي هِبَا أَثَ َر الدَّمِ  تَ تَ بَّعِ تُ فَ ُقلْ  َِلَّ تَ َبْذهُتَا إِ اجْ فَ  «.يَل ُسْبَحاَن اَّللَِّ َتَطهَّرِ قَا ؟ قَاَلْت َكْيفَ  .هِبَا
 4«. اْسَتْحَيا فََأْعَرَض ِبَوْجِههِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىُُثَّ ِإنَّ النَّيبَّ » :ويف رواية

َ

 

 4سورة اْلَقَلِم: اآلية/ - 1
َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:  اب ارواه البخاري، كت  -  2 كتاب الفضائل،    -، ورواه مسلم3390ملناقب، ابب صفة النيب َصلَّى هللاُ 

  4386حيائه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:  ابب كثرة 
امل  -  3 دلك  احليض، ابب  البخاري، كتاب  رقم:  ر رواه  احمليض، حديث  من  تطهرت  إذا  نفسها  ور 310أة  مسلم، كتاب  ،  واه 

 525مسك يف موضع، حديث رقم:   احليض، ابب استحباب استعمال املغتسلة من احليض فرصة من 
 311بخاري، كتاب احليض، ابب غسل احمليض، حديث رقم:  رواه ال  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

61 

َألَ َََاَلَانََكََََهَ نََّأَََوَسلََّمَََعَلي هََِللاَ ََََصلَّىالنَِّب ََِمنََحَياءَِ َاه َ:َأع طَََِإالَََّئ اَشي َ َي س 
ْبِن  وَ  ُيْسَأُل    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َسْعٍد  َعْن َسْهِل  َحِيي ا اَل 

ًئا ِإالَّ أَْعطَاُه«   1. َشي ْ
يقدُر عليه، فإن    ًء وهونع عطا مي، وال سائاًل أنه ما كان يردُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    النَّيب ِ من حياء  و 
  َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ نس  أ   َعنْ ف َ   ن ال جيُد يعُد وعًدا مجياًل أو يسكت حَّت ال يكسر خاطَر السائِل؛كا

ًئا، َأاَل أَْعطَاُه، أَْو َسَكَت« قال: ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَل ُيْسَأُل َشي ْ    2. »َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
اْمرَأَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َسْهلٍ َعْن  و  َجاَءْت  َأنَّ  َمْنسُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّيبَّ  ًة  ِفيَها  ِبرُبَْدٍة  وَجٍة 

َها َأَخذَ َها فَ قَاَلْت َنَسْجتُ َها بَِيِدي َفِجْئُت أِلَْكُسوَكَ   .نَ َعمْ   :َحاِشيَ تُ َها أََتْدُروَن َما اْلرُبَْدُة قَاُلوا الشَّْمَلُة قَالَ 
ِإزَارُ   َوَسلَّمَ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّىيبُّ  النَّ  َا  َوِإَّنَّ َنا  إِلَي ْ َفَخرََج  َها  إِلَي ْ َما  ُُمَْتاًجا  اْكُسِنيَها  فَ َقاَل  ُفاَلٌن  َفَحسَّنَ َها  ُه 

ِلْمَت أَنَُّه  َتُه َوعَ أَلْ  سَ َها ُُثَّ ُُمَْتاًجا إِلَي ْ   لَّمَ َوسَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَأْحَسنَ َها قَاَل اْلَقْوُم َما َأْحَسْنَت لَِبَسَها النَّيبُّ  
َا َسأَْلُتُه لَِتُكوَن َكَفِِن اَّللَِّ َما َسأَْلُتُه أِلَلْ اَل يَ ُردُّ قَاَل ِإين ِ وَ    3. قَاَل َسْهٌل َفَكاَنْت َكَفَنهُ َبَسُه ِإَّنَّ

اَبََيواجهَأََاَلََانََكََََهَ أَنَََّوَسلَّمََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَالنَِّب َََِحَياءََِمن ََ:اَُي  زِن هَ حد 
لَّى الن َّيب ِ  َعَلى ُبِِنَ  قَالَ  َعْنهُ  اَّللَُّ   َرِضيَ   أََنسٍ   نْ عَ و  لَّمَ  َعَلي ْهِ  هللاُ  ص َ شٍ  بِن ْتِ  ِبَزيْ نَ بَ  َوس َ  َوحل َْمٍ  خِبُب ْزٍ  َجح ْ

ونَ  فَ يَ ْأُكُلونَ  مٌ وْ ق  َ  يءُ جي َِ  ُُثَّ   ُجونَ رُ خيَْ وَ   فَ َيْأُكُلونَ   قَ ْومٌ   فَ َيِجيءُ   َداِعًيا  الطََّعامِ   َعَلى  فَأُْرِسْلتُ   فَ َدَعْوتُ  َوخَيُْرج ُ
دُ  َما اَّللَِّ  َنيبَّ  ايَ  فَ ُقْلتُ  أَْدُعو َأَحًدا َأِجدُ   َما  َحَّتَّ  ًدا َأج ِ اَمُكمْ  اْرفَ ع ُوا» :قَ الَ  أَْدع ُوهُ  َأح َ يَ  «طَع َ  َثاَلثَ ةُ  َوبَق ِ
طٍ  دَّثُونَ  َره ْ رَ  اْلبَ ي ْتِ  يف  يَ َتح  َ لَّى يبُّ الن َّ  جَ َفخ  َ هِ عَ  هللاُ  ص  َ لَّمَ  َلي ْ َرةِ  ِإىَل  اْنطََلقَ ف َ  َوس  َ ةَ  ُحج  ْ الَ  َعاِئش َ اَلمُ  فَ ق  َ  الس  َّ

ْيُكمْ  لَ  َعل  َ تِ  أَه  ْ كَ  فَ َقال َ تْ  اَّللَِّ  َوَرْح  َْةُ  اْلبَ ي  ْ اَلمُ  َوَعَلي  ْ ْدتَ  َكي  ْفَ   اَّللَِّ  َوَرْح  َْةُ  الس  َّ  ل  َكَ  اَّللَُّ  اَبَركَ  أَْهل  َكَ  َوج  َ
رَّى رَ  فَ تَ ق  َ ائِهِ  ُحج  َ نَّ ُكل ِ   ِنس  َ ولُ  ه  ِ ولُ  ام  َ كَ   هل  َُنَّ  يَ ق  ُ ةَ  يَ ق  ُ نَ  لَِعاِئش  َ ا  ل َ هُ  َويَ ُقل  ْ ةُ  قَال َ تْ  َكم  َ عَ رَ  ُُثَّ  َعاِئش  َ  الن  َّيبُّ  ج  َ
لَّى الن َّيبُّ  وََكانَ  يَ َتَحدَّثُونَ  اْلبَ ْيتِ  يف  َرْهطٍ  ِمنْ  َثاَلثَةٌ  فَِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى هِ َعلَ  هللاُ  ص َ لَّمَ  ي ْ  ِديدَ ش َ  َوس َ

 

 74َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:   ابب يف سخاء النيب َصلَّى هللاُ   -رواه الدارمي - 1
عند التحام احلرب، حديث رقم:  كتاب السري، ابب الغنائم وقسمتها، ذكر ما يستحب لإلمام أن يقول    -حبانابن  رواه    -  2

كتاب قسم    -، والبيهقي يف السنن2523كتاب قسم الفيء، واألصل من كتاب هللا عز وجل، حديث رقم:    -كم، واحلا 4913
 ، بسند صحيح 11942حديث رقم:   اتل،والغنيمة، مجاع أبواب األنفال،  ابب السلب للق  يءالف
 1230َلْيِه َوَسلََّم ، حديث رقم:  ن استعد الكفن يف زمن النيب َصلَّى هللاُ عَ كتاب اجلنائز، ابب م  -رواه البخاري - 3
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رَجَ  احْلَي  َاءِ  ا َفخ  َ وَ  ُمْنطَِلق  ً َرةِ  َن  َْ ةَ  ُحج  ْ ا َعاِئش  َ ربَ  أَوْ  آْخرَبْت ُ هُ  أَْدرِي َفم  َ ْومَ  َأنَّ  ُأخ  ْ وا اْلق  َ عَ  َخَرج  ُ َّتَّ  فَ َرج  َ  ِإَذا ح  َ
نَ  بَ ْيِِن  رْتَ الس ِ  أَْرَخى َخارَِجةً  َوُأْخَرى َداِخَلةً  اْلَبابِ  ُأْسُكفَّةِ  يف  رِْجَلهُ  َوَضعَ    1«.َجابِ احلِْ  آيَةُ  ْنزَِلتْ أُ وَ  هُ َوبَ ي ْ

 َغرْيَ  طََعامٍ  ِإىَل  َلُكمْ  يُ ْؤَذنَ  َأنْ  ِإال النَّيب ِ  بُ ُيوتَ  ُلواَتْدخُ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها  ايَ ﴿َوأنزل هللا تعاىل:
  َكانَ   َذِلُكمْ  ِإنَّ  يثٍ دِ حلَِ  ُمْسَتْأِنِسنيَ  َوال فَانْ َتِشُروا مْ ْمتُ عِ طَ  فَِإَذا فَاْدُخُلوا ُدِعيُتمْ  ِإَذا َوَلِكنْ  ِإاَنهُ  اَنِظرِينَ 
  2.﴾احلَْق ِ  ِمنَ  َيْسَتْحِيي ال اَّللَُّ وَ  ِمْنُكمْ  فَ َيْسَتْحِيي النَّيبَّ  يُ ْؤِذي
َها  اَّللَُّ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ   َعنْ وَ  َطِجًعا لَّمَ َوس َ  َعَلي ْهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ   َكانَ   قَاَلتْ   َعن ْ ًفا  بَ ي ْيِت  يف  ُمض ْ  َكاش ِ
اقَ ْيهِ  أَوْ  ي ْ هِ ذَ َفخِ  ع  َنْ  َتْأَذنَ  س  َ رٍ  أَب ُ و فَاس  ْ وَ  ل َ هُ  ف َ َأِذنَ  َبك  ْ دَّثَ  ،احل  َْالِ  تِل  ْكَ  َعل  َى َوه  ُ َتْأَذنَ  ُُثَّ  فَ َتح  َ رُ  اس  ْ  ُعم  َ

وَ  ،ل  َهُ  ف  ََأِذنَ  َذِلكَ   َوه  ُ دَّثَ  ك  َ َتْأَذنَ  ُُثَّ  فَ َتح  َ انُ  اس  ْ لَّ  اَّللَِّ  ولُ َرس  ُ  َفَجل  َسَ  ُعْثم  َ هِ  هللاُ  ىص  َ لَّ  َعَلي  ْ وَّى مَ َوس  َ  َوس  َ
َها اَّللَُّ  َرِضيَ  ِئَشةُ َعا قَاَلتْ  َخرَجَ  فَ َلمَّا ،فَ َتَحدَّثَ   َفَدَخلَ   ثَِيابَهُ   تُ َبالِهِ  َوملَْ  َلهُ  هَتَْتشَّ  فَ َلمْ  َبْكرٍ  أَبُو َدَخلَ  :َعن ْ

رُ   َدَخلَ   ُُثَّ  لَ  ُُثَّ  لِ هِ تُ َبا َوملَْ  لَ هُ  هت ََْتشَّ  فَ لَ مْ   ُعم َ انُ ُعثْ  َدخ َ تَ  م َ الَ  ثَِيابَ كَ  وَّْيتَ س َ وَ  َفَجَلس ْ َتحِ  »َأالَ  :فَ ق َ  يَأس ْ
   3.اْلَمالَِئَكُة« هُ ِمنْ  يَتْسَتحِ  َرُجلٍ  ِمنْ 

 رُ أَث َ   َوَعَلْيهِ   مَ لَّ َوسَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولِ   َعَلى   َدَخلَ   َرُجالً   َأنَّ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َماِلكٍ   ْبنِ   أََنسِ   َعنْ 
 َخرَجَ   فَ َلمَّا  -  َيْكَرُههُ   ءٍ يْ ِبشَ   َوْجِههِ   يف   َرُجالً   يُ َواِجهُ   قَ لََّما  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  يبُّ النَّ   وََكانَ   -  ةٍ رَ ُصفْ 
 4َ.«َعْنهُ  َهَذا يَ ْغِسلَ  َأنْ  َهَذا أََمْرَتُْ  َلوْ » :قَالَ 

ُممدقال   لويليام: كان  هللا  يك  مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   عبد  ما  أعظم  الطبعلى  من كرمي  اع،  ون 
زًا لقوة إدراك عجيبة، وذكاء مفرط، وشريف األخالق، ومنتهى احلياء، وشدة اإلحساس، وكان حائ

 مطبوًعا على اإلحساس.."  ،وشيم مرضية ،وعواطف رقيقة شريفة، وكان على خلق عظيم

َ

 

، حديث رقم:  ﴾ َن َلُكمْ ْؤذَ يبِ  ِإال َأْن ي ُ ال َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَّ ﴿  كتاب تفسري القرآن، سورة البقرة، ابب قوله:   -رواه البخاري  -  1
 2643تاقه أمته، حديث رقم:  كتاب النكاح، ابب فضيلة إع  -سلم، ورواه م4519

 53زاب: اآلية/ سورة األح - 2
َعْنُه، حديث رَ كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، ابب من فضائل عثمان بن عفان    -رواه مسلم  -  3  ُ   : رقم  ِضَي اَّللَّ

4519 
بيهقي  ورواه ال ،  4789، حديث رقم:   اْلِعْشَرةِ اَبٌب يف ُحْسنِ ،  ِكَتاب اأْلََدبِ   -، وأبو داود 12150حديث رقم:    -ده أْحروا  -  4

َلةِ  -يف السنن الكربى ْنَساِن مبَِ   ،ِكَتاُب َعَمِل اْليَ ْوِم َواللَّي ْ  بسند ضعيف ، 9716حديث رقم:   ،ا َيْكَرُههُ تَ ْرُك ُمَواَجَهِة اإْلِ
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ََياءََِحتقيقََِلَ بَ سَ  ََ:فَالنفوسََِهَِيلَِتكمَوَاحل 
 ِمنَ   اْسَتْحُيوا»  :َوَسلَّمَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ودٍ َمْسعُ   ْبنِ   هللاِ   َعْبدِ   َعنْ 

،  َرُسولَ   ايَ :  قَاُلوا  احْلََياِء،   َحقَّ   اَّللَِّ  ،  َواحْلَْمدُ   لََنْسَتْحِيي  ِإانَّ   اَّللَِّ   اْسَتْحَي   نِ مَ   نْ َوَلكِ   َذِلَك،  سَ لَيْ   : قَالَ   َّللَِِّ
  أَرَادَ   َوَمنْ   َواْلبَ َلى،  اْلَمْوتَ   َوْلَيْذُكرِ   َوَعى،  َوَما  نَ َواْلَبطْ   َحَوى،  َوَما   الرَّْأسَ   فَ ْلَيْحَفظِ   احْلََياِء،   َحقَّ   اَّللَِّ   ِمنَ 

نْ َيا، زِيَنةَ  تَ َركَ  اآلِخَرةَ   1.«َياءِ احلَْ  َحقَّ  اَّللَِّ  نَ مِ   َي اْسَتحْ  فَ َقدِ  َذِلكَ  فَ َعلَ  َفَمنْ  الدُّ
ََياءََِةَِلَ قَََِرَ ث ََأََ َأوَفقدهَعلىَصاحبه:ََاحل 

  َكاَلمِ   ِمنْ   النَّاسُ   أَْدَركَ   ِمَّا   ِإنَّ »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   النَّيبُّ   قَالَ   ْنهُ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َمْسُعودٍ   َأيب   َعنْ 
  2. ِشْئَت« َما َنعْ اصْ فَ  َتْسَتْحيِ  ملَْ  ِإَذا الن ُّبُ وَّةِ 
ََياءََِفقدَ َ ََ:ْل ِميَانَِلَدَ قَ ف َََاحل 

ُهَما  اَّللَُّ   َرِضيَ   ُعَمرَ   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   َعنْ    يُ َعاِتبُ   َوُهوَ   َرُجلٍ   َعَلى  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى النَّيبُّ   َمرَّ :  الَ قَ   َعن ْ
  َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   الَ فَ قَ   ِبكَ   َأَضرَّ   دْ قَ   ولُ يَ قُ   َكأَنَّهُ   َحَّتَّ   لََتْسَتْحِيي  ِإنَّكَ   :يَ ُقولُ   احْلََياءِ   يف   َأَخاهُ 
ميَاِن« ِمنْ  حْلََياءَ ا فَِإنَّ  »َدْعهُ  :َوَسلَّمَ   3.اإْلِ

ََياءَِفقد َ َتعاىل:َللاََِنََمََِعقوبةَ َاحل 
نْ  دِ  ع  َ ِن  اَّللَِّ  َعب  ْ ُعودٍ ب  ْ يَ  َمس  ْ هُ  اَّللَُّ  َرض  ِ زَا »ال :َعن  ْ حَ  يف  لُ ج  ُ الرَّ  لُ ي   َ هِ  نْ م  ِ  ةٍ ُفس  ْ ا ِدين  ِ بْ  ملَْ  م  َ ا ُيص  ِ  َدم  ً
 4.َياُء«احلَْ  ِمْنهُ  نُزِعَ  َحرَاًما َدًما َأَصابَ  فَِإَذا َحرَاًما،

 

 

أبواب صفة القيامة والرقائق    -الرتمذي، و 7990كتاب الرقاق، حديث رقم:    -واحلاكم  ،3565  : رقم  حديث  -ه أْحدروا  -  1
 ، بسند حسن 10094حديث رقم:   -، والطرباين يف الكبري2440ع، ابب حديث رقم:  والور 

 3314اديث األنبياء، ابب حديث الغار، حديث رقم:  أحكتاب    -رواه البخاري - 2
البخاري  -  3 اإلميان، ابب   -رواه  رقم:  كتاب  اإلميان، حديث  احلياء من  اإلميان   كتاب   -، ومسلم24:    ، اإلميان، ابب شعب 

 77حديث رقم:  
 4942حديث رقم:  -، وشعب اإلميان 9071 حديث رقم:  -رواه الطرباين يف الكبري - 4
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َل مَ احل ََََِوَسلَّمََََعَلي هَََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِشَاِئلََِِمنَ 

ََ:ل مَِاحل َِتعريفَ
ُ تَ َعاىَل:    1. ﴾نيَ َعِن اجْلَاِهلِ  ِرضْ أَعْ وَ  ُعْرفِ لْ ْر ابِ َوْأمُ  ُخِذ اْلَعْفوَ ﴿قَاَل اَّللَّ

 .الطمأنينة عند سورة الغضب :هو ْلمُ احلِْ 
ثُ َنا  اْلَمْجِلسِ   يف   َمَعَنا  جَيِْلسُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   َكانَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   يَ َرضِ   ُهَريْ َرةَ   أيبعن    فَِإَذا   حُيَدِ 

ثَ َنا  أَْزَواِجهِ   بُ ُيوتِ   بَ ْعضَ   لَ خَ دَ  دْ قَ   نَ رَاهُ   َحَّتَّ   ا امً ِقيَ   ُقْمَنا  قَامَ   أَْعرَايب ٍ   ِإىَل   فَ َنظَْرانَ   قَامَ   ِحنيَ   فَ ُقْمَنا   يَ ْوًما  َفَحدَّ
  لْ اْحِْ   اأَلْعرَايبُّ   هُ لَ   الَ فَ قَ   فَاْلتَ َفتَ   َخِشًنا  رَِداءً   وََكانَ   ُهَريْ َرةَ   أَبُو  قَالَ   َرقَ بَ َتهُ   َفَحمَّرَ   ِبرَِدائِهِ   َفَجَبَذهُ   أَْدرََكهُ   َقدْ 
  َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   فَ َقالَ .  أَبِيكَ   َمالِ   ِمنْ   َوالَ   َماِلكَ   ِمنْ   ِل   حَتِْملُ   الَ   فَِإنَّكَ   َهَذْينِ   يَّ ريَ بَعِ   َعَلى  ِل 

  الَّيِت   َجْبَذِتكَ   ِمنْ   تُِقيَدين   َحَّتَّ   كَ لَ   َأْحِْلُ   الَ   َّللََّ ا   َوَأْستَ ْغِفرُ   الَ   اَّللََّ   َوَأْستَ ْغِفرُ   الَ   اَّللََّ   َوَأْستَ ْغِفرُ   »الَ   َوَسلََّم:
 بَِعريَْيهِ   َعَلى  َلهُ   »اْحِْلْ   :َلهُ   فَ َقالَ   َرُجالً   فَدَعا.  أَِقيدَُكَها  الَ   َواَّللَِّ   ِبُّ اأَلْعرَا  َلهُ   يَ ُقولُ   َذِلكَ   َفُكلُّ   .«َجَبْذَتِِن 

َنا تَ تَ فَ لْ ا ُُثَّ  .رًا«َتَْ  َخرِ اآل َوَعَلى َشِعريًا بَِعريٍ  َعَلى َهَذْينِ     2.تَ َعاىَل« اَّللَِّ  بَ رََكةِ  َعَلى »اْنَصرُِفوا :فَ َقالَ  إِلَي ْ
ُهَما  اَّللَُّ   َرِضيَ ْبِد اَّللَِّ  َعْن َجاِبِر ْبِن عَ  ِقَبَل جَنٍْد فَ َلمَّا   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىأَنَُّه َغزَا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    َعن ْ

ُهْم اْلَقائَِلُة يف َواٍد َكِثرِي اْلِعَضاهِ ق َ   َوَسلَّمَ   َلْيهِ عَ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ ُسوُل  قَ َفَل رَ  فَ نَ َزَل َرُسوُل اَّللَِّ   َفَل َمَعُه فََأْدرََكت ْ
َرُسوُل    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َونَ َزَل  اِبلشََّجِر  َيْسَتِظلُّوَن  اْلِعَضاِه  النَّاُس يف    َلْيهِ عَ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ َوتَ َفرََّق 
َفُه قَاَل َجاِبٌر فَِنْمَنا نَ ْوَمًة ُُثَّ مَسَُرةٍ حَتَْت    َوَسلَّمَ  يَْدُعواَن    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى ِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ   فَ َعلََّق هِبَا َسي ْ

َناُه فَِإَذا ِعْنَدُه أَْعرَايبٌّ َجاِلٌس فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   َسْيِفي َوأاََن  ا اْخرَتَطَ ِإنَّ َهذَ »  :مَ لَّ َوسَ   هِ َعَليْ   هللاُ   ىَصلَّ   َفِجئ ْ
َقْظُت َوُهَو يف يَِدِه صَ  ُ فَ َها ُهَو َذا َجاِلٌس ُُثَّ ملَْ يُ َعاِقْبُه  اَنئٌِم فَاْستَ ي ْ ْلًتا فَ َقاَل ِل َمْن مَيْنَ ُعَك ِمِنِ  قُ ْلُت اَّللَّ

 3.«مَ لَّ َوسَ  هِ َعَليْ  هللاُ  َصلَّىَرُسوُل اَّللَِّ 

 

 199اأْلَْعرَاِف: اآلية/  ةُ سور  - 1
ِكَتاُب    -لنسائي، وا 4775  حديث رقم:   ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَبٌب يف احْلِْلِم َوَأْخاَلِق النَّيبِ  َصلَّى هللاُ   ، اب اأْلََدبِ ِكتَ   -رواه أبو داود  -  2

 4776، حديث رقم: اْلَقَوُد ِمَن اجْلَْبَذةِ  ، اْلَقَساَمةِ 
َغازِي ِكَتابُ  -رواه البخاري - 3

َ
 4135 رقم: حديث  ، ُب َغْزَوِة َذاِت الر ِقَاعِ ابَ   ، امل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

65 

َها، َزْوَج النَّيب ِ َثِِن ُعْرَوُة، َأنَّ َعاِئَشةَ َهاٍب، قَاَل: َحدَّ ْبِن شِ َعِن ا ُ َعن ْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َرِضَي اَّللَّ
يَ ْوٌم   َعَلْيَك  أََتى  َهْل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  لِلنَّيبِ   قَاَلْت  َا  َأَّنَّ ثَ ْتُه  يَ وْ َأَشدَّ َكاَن  َحدَّ ِمْن  أُ   قَاَل:   ُحٍد،ِم 

ْم يَ ْوَم الَعَقَبِة، ِإْذ َعَرْضُت نَ ْفِسي َعَلى اْبِن يُت ِمْن قَ ْوِمِك َما َلِقيُت، وََكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمن ْهُ  َلقِ َلَقدْ »
ْبِِن ِإىَل َما أََرْدُت، فَاْنطَلَ  ْسَتِفْق ْجِهي، فَ َلْم أَ ى وَ  َعلَ  َمْهُمومٌ َوَأانَ ْقُت  َعْبِد اَيلِيَل ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، فَ َلْم جيُِ

َذا َأاَن ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِِن، فَ َنظَْرُت فَِإَذا ِفيَها ِجرْبِيُل، فَ َناَداين  ِإالَّ َوَأاَن ِبَقْرِن الث ََّعاِلِب فَ َرفَ ْعُت رَْأِسي، فَإِ 
قَ ْومِ  قَ ْوَل  َع  َقْد مسَِ اَّللََّ  ِإنَّ  َلكَ فَ َقاَل:  َومَ َك  َردُّوا،  بَ َعَث    َك،َعَليْ   ا  مبَا  َوَقْد  لَِتْأُمَرُه  اجلَِباِل  َمَلَك  إِلَْيَك 

 َمَلُك اجلَِباِل َفَسلََّم َعَليَّ، ُُثَّ قَاَل: اَي ُُمَمَُّد، فَ َقاَل، َذِلَك ِفيَما ِشْئَت، ِإْن ِشْئَت  ِشْئَت ِفيِهْم، فَ َناَداين 
ُ ِمْن َأْصاَلهِبِْم  لَّى هللاُ َعلَ  صَ نَّيبُّ فَ َقاَل النْيِ؟  ْخَشبَ َأْن أُْطِبَق َعَلْيِهُم األَ  َمْن  ْيِه َوَسلََّم: َبْل أَْرُجو َأْن خُيْرَِج اَّللَّ

ًئايَ ْعُبُد اَّللََّ َوْحَدُه، الَ    1. « ُيْشرُِك بِِه َشي ْ

ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  َعْن ُمَعاِذ ْبِن أََنسٍ  ْيظًا َوُهَو  »َمْن َكَظَم غَ   اَل:َم قَ ِه َوَسلَّ َعَليْ   هللاُ   َرِضَي اَّللَّ
َعزَّ َوجَ   ُ َدَعاُه اَّللَّ يُ ْنِفَذُه،  َأْن  احْلُوِر  قَاِدٌر َعَلى  ِمَن   ُ َُه اَّللَّ اْلِقَياَمِة َحَّتَّ خُيَريِ  يَ ْوَم  ُرُءوِس اخلَْاَلِئِق  لَّ َعَلى 

   2اْلِعنِي َما َشاَء«.

نٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي َربِ ُكْم َوجَ   ِمنْ   َرةٍ فِ ِإىَل َمغْ ُعوا  َوَسارِ قَاَل هللاُ تَ َعاىَل: ﴿
حيُِبُّ 133)  ُ َواَّللَّ النَّاِس  َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمنَي  َوالضَّرَّاِء  السَّرَّاِء  يف  يُ ْنِفُقوَن  الَِّذيَن   ) 

   3﴾. نيَ اْلُمْحِسنِ 

 

الَِئَكُة يف ِكَتاُب َبْدِء اخلَْلِق، اَبُب ِإَذا قَ   -رواه البخاري  -  1
َ
 السََّماِء، آِمنَي فَ َوافَ َقْت ِإْحَدامُهَا اأُلْخَرى، ُغِفَر َلُه  اَل َأَحدُُكْم: آِمنَي َوامل

َذنِْبهِ  ِمْن  َم  تَ َقدَّ رقم:  ،  َما  ومسلم3231حديث  َوا  -،  اجلَِْهاِد  مِ لس ِ ِكَتاُب  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَّيبُّ  َلِقَي  َما  اَبُب  أََذى  رَيِ،  ْن 
 1795، حديث رقم: اْلُمْشرِِكنَي َواْلُمَناِفِقنيَ 

َمْن َكَظَم    -، وأبو داود15637حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2 اَبُب  اأْلََدِب،    -، والرتمذي4777ْيظًا، حديث رقم:  غَ ِكَتاب 
َعَلْيِه َوَسلَّمَ رب ِ أَبْ َواُب ال  ُ ِكَتاُب الزُّْهِد،      -، وابن ماجه2021، اَبٌب يف َكْظِم الَغْيِظ، حديث رقم:   َوالصِ َلِة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ، بسند حسن 4186اَبُب احْلِْلِم، حديث رقم: 
 134، 133اآلية/  ن:ُسورَُة آل عمرا - 3
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ُ َعن ْ   َمرَ َعِن اْبِن عُ وَ  ا ِمْن ُجْرَعٍة أَْعَظُم  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »مَ َماهُ َرِضَي اَّللَّ
.» ، ِمْن ُجْرَعِة َغْيٍظ َكَظَمَها َعْبٌد ابِْتَغاَء َوْجِه اَّللَِّ َ 1َأْجرًا ِعْنَد اَّللَِّ

ِل مَ  َاَاَّللَّ :ََهََب َُُّي َََِةَ َخص لَََاحل 
سَ َأيب   نْ عَ  اخْلُْدرِ   َعْنُه: ِعيٍد   ُ اَّللَّ َرِضَي  وَ   يِ   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيبَّ  َعْبِد  َأنَّ  َأَشجِ   أِلََشجِ   قَاَل  َسلََّم 

ُ: احْلِْلُم َواأْلَاَنُة«.    2اْلَقْيِس: »ِإنَّ ِفيَك َخْصَلَتنْيِ حيُِب ُُّهَما اَّللَّ

أتَْ احْلِْلمُ  ال  ريُ خِ :  اَواأْلَاَنةُ   ،ظَّاملِِ ُمَكافََأِة  َوالت َّثَ بُُّت،  ْلوَ :  خلقان قَاُر  ومها  والعجلة  الطيش  وضدمها 
ن األخالق واألعمال، والفرق بني احللم واألانة أن احللم يف مقابلته لغريه، واألانة يف  مذمومان يفسدا
 احتمال نفسه. 

َاَاحل  ل َمَاِبلتََّحلُّمَِ ََ:ِإَّنَّ
َا اْلِعلْ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َعْنُه، قَاَل:  اَّللَُّ َرِضيَ   ْرَداءِ دَّ يب الَعْن أَ  ُم اِبلت ََّعلُِّم،  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَّنَّ

َا احْلُُلَم اِبلتََّحلُِّم، َوَمْن يَ َتَحرَّ اخلَْرْيَ يُ ْعِطِه، َوَمْن يَ تَ َوقَّ الشَّرَّ يُوَقُه، َثاَلٌث مَ   ْسُكنِ يِه ملَْ يَ نَّ فِ ْن كُ َوِإَّنَّ
   3.َردَُّه ِمْن َسَفِر َتَطريٌُّ«َلى، َواَل أَُقوُل اجْلَنََّة، َوَمْن َتَكهََّن أَْو اْستَ ْقَسَم أَْو دََّرَجاِت اْلعُ ال

أي: ال حيصل العلم إال ابلسعي يف حتصيله، واستفراغ اجلهد يف حتقيقه، والتواضع للعلماء وثِن  
وال عندهم،  عل الركب  و صرب  طيهم،  و األدب يف  باحللم  ال حيصل  لبه،  اإال  عليه  بسط  وحثها  لنفس 

 وجماهدهتا على االتصاف به. 

َ

 

 صحيح ، بسند 4189ِكَتاُب الزُّْهِد، اَبُب احْلِْلِم، حديث رقم:   -ابن ماجه، و 6114حديث رقم:  -رواه أْحد - 1
ميَاِن،    -رواه مسلم - 2 يِن، َوالدَُّعاِء إِلَْيِه، حِكَتاُب اإْلِ ميَاِن اِبهلِل َوَرُسوِلِه، َوَشرَاِئِع الدِ   17ث رقم: دياَبُب اأْلَْمِر اِبإْلِ
  -له(، وجامع بيان العلم وفض174/  5، وحلية األولياء وطبقات األصفياء ) 2663قم:  حديث ر   -رواه الطرباين يف األوسط  -  3

 903اْلُمتَ َعلِ ِم، َفْصٌل، حديث رقم: اَبٌب َجاِمٌع يف آَداِب اْلَعاملِِ وَ 
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َتكونَإالَللصابرينَ:ََخصلةَالَغي ظَِالَمَ َكظَ 
أَُعوذُ  َربِ   َوُقْل   * َيِصُفوَن  مبَا  أَْعَلُم  ََنُْن  السَّيِ َئَة  َأْحَسُن  ِهَي  اِبلَّيِت  ﴿اْدَفْع  تَ َعاىَل:  ِمْن  ِبَك    َوقَاَل 

  1ِبَك َربِ  َأْن حَيُْضُروِن﴾. * َوأَُعوُذ اِطنيِ لشَّيَ زَاِت امهََ 

يٌم * َوَما يُ َلقَّاَها َوقَاَل تَ َعاىَل: ﴿اْدَفْع اِبلَّيِت هِ  َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِلٌّ ْحَِ َنَك َوبَ ي ْ َي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ
نََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نزٌغ فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو  َوِإمَّا يَنزغَ   ٍم *َعِظي  ُذو َحظ ٍ   ا ِإالقَّاهَ ِإال الَِّذيَن َصرَبُوا َوَما يُ لَ 

   2﴾. يُع اْلَعِليمُ السَّمِ 

َ:َأق َدر ََعَلي َكَِمن َكََعَلىََهَذاَللاَ 
َأاَب ِفي، »اْعَلْم،  َخلْ ِمْن    ُت َصْوَتً َسِمعْ ِط، فَ قَاَل أَبُو َمْسُعوٍد اْلَبْدرِيُّ: ُكْنُت َأْضِرُب ُغاَلًما ِل اِبلسَّوْ 

فَ لَ  قَاَل:  اْلَغَضِب،  ِمَن  الصَّْوَت  أَفْ َهِم  فَ َلْم  َعَلْيِه  َمْسُعوٍد«،  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ُهَو  ِإَذا  ِمِنِ   َداَن  مَّا 
يَِدي، فَ َقاَل:  ْوَط ِمْن  سَّ ُت الْلَقيْ ٍد«، قَاَل: فَأَ و َمْسعُ َأاَب    ، اْعَلمْ َأاَب َمْسُعودٍ   فَِإَذا ُهَو يَ ُقوُل: »اْعَلمْ   َوَسلََّم،

 ِمْنَك َعَلى َهَذا اْلُغاَلِم«، قَاَل: فَ ُقْلُت: اَل َأْضِرُب َِمُْلوًكا بَ ْعَدُه  أَْقَدُر َعَلْيكَ  »اْعَلْم، َأاَب َمْسُعوٍد، َأنَّ هللاَ 
   3.أَبًَدا

ُهمَ  عَ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَُّ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِقَبَل َع  ُه َغزَا مَ أَنَّ ُه:  ا، َأْخربََ ن ْ
فَ َلمَّا الِعَضاهِ   جَنٍْد،  َواٍد َكِثرِي  الَقائَِلُة يف  ُهُم  فََأْدرََكت ْ َمَعُه،  قَ َفَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ  َرُسوُل  ،  قَ َفَل 

َل َرُسوُل اَّللَِّ  َوتَ َفرََّق النَّاُس يف الِعَضاِه، َيْسَتِظلُّوَن اِبلشََّجِر، َونَ زَ   ْيِه َوَسلَّمَ َعلَ   هللاُ    َصلَّى اَّللَِّ َرُسولُ فَ نَ َزَل  
َفُه. قَاَل َجاِبٌر: فَِنْمَنا نَ ْوَمًة، ُُثَّ ِإذَ    ى هللاُ  َصلَّ وُل اَّللَِّ ا َرسُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حَتَْت مَسَُرٍة فَ َعلََّق هِبَا َسي ْ

َناُه، فَِإَذا ِعْنَدُه أَْعرَايبٌّ َجاِلٌس، فَ َقاَلْيِه َوَسلَّ عَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ  َم يَْدُعواَن َفِجئ ْ َل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 

 98 -96ُسورَُة اْلُمْؤِمُنوَن: اآلية/  - 1
 36 -34ْت: اآلية/ لَ ُسورَُة ُفص ِ  - 2
 1659ُه، حديث رقم:  اِن، اَبُب ُصْحَبِة اْلَمَمالِيِك، وََكفَّارَِة َمْن َلَطَم َعْبدَ ميَْ ِكَتاُب اأْلَ   -رواه مسلم - 3
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َقْظُت َوُهَو يف يَِدِه َصلْ  ؟ قُ لْ نَ عُ  ميَْ  ِل: َمنْ فَ َقالَ ًتا،  َهَذا اْخرَتََط َسْيِفي َوَأاَن اَنئٌِم، فَاْستَ ي ْ ُ، َك ِمِنِ  ُت: اَّللَّ
  1. َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ َها ُهَو َذا َجاِلٌس " ُُثَّ ملَْ يُ َعاِقْبُه َرُسوُل اَّللَِّ 

 وقال رجل لعمرو بن العاص: وهللا ألتفر غن  لك. قال: هنا لك وقعت يف الش غل.

 لئن قلت ِل  . قال: وأنت وهللاعشرالك    ن  كلمة ألقول لت ِل  لئن ق  قال: كأنك هتد دين، وهللا
 عشرا مل أقل لك واحدة.

معك يدخل ال    ألسب  ن ك سب ا يدخل القرب معك. قال:وقال رجل أليب بكر رضي هللا عنه: وهللا 
 معي.

 وشتم رجل الش عيب، فقال له: إن كنت صادقا فغفر هللا ِل، وإن كنت كاذاب فغفر هللا لك. 

، فقال:  ل أاب تم رجشو   نْ  ال نكايفء مَ ا، فإانَّ ودع للص لح موضعً   تغرق يف شتمنا  ا، الاي هذ  ذر 
 طيع هللا فيه. من أن ن فينا أبكثرَ  عصى هللاَ 

 

 

َغازِي، اَبُب َغْزَوِة َذاِت الر ِقَاِع، حديث رقم: ِكتَ   -رواه البخاري - 1
َ
 4135اُب امل
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َودَ اجل َ َََوَسلَّمََََعَلي هَََِللاَ ََصلَّى النَِّب َِمنَشائلَ

َ:ََودَِاجل َ تعريفَ
 ؤاِل.سُّ لِ  المن ذُ  صيانًة لآلِخذ ِإعطاُء بال َمسأَلةٍ  :ودُ اجلُْ 
 بِغي. نبِغي ملن يَن: ِإعطاُء ما يَ ودُ اجلُ يل قو 

  ولكنَّ َمن يُعِطي بَغرْي ُسؤالِ *****                وما اجلُوُد مْن يُ ْعِطي ِإذا ما سأَْلَته        

َص َوِرَج وِدَ ََ:َوَسلَّمََََعَلي هََِللاَ ََصلََّىَالنَِّب َِِمن 
 َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولَ   َسأَُلوا  ْنَصارِ أْلَ ا  ِمنْ   أاَُنًسا  نَّ أَ   هُ َعنْ   اَّللَُّ   يَ ضِ رَ   ي ِ اخْلُْدرِ   َسِعيدٍ   َأيَب عن  

ُهمْ   َأَحدٌ   َيْسأَْلهُ   َلمْ ف َ    َما »  :بَِيَدْيهِ   أَنْ َفقَ   َشْيءٍ   ُكلُّ   نَِفدَ   ِحنيَ   هَلُمْ   فَ َقالَ   ِعْنَدهُ   َما  نَِفدَ   َحَّتَّ   أَْعطَاهُ   ِإالَّ   ِمن ْ
ْهُ   يَ َتَصربَّْ   َوَمنْ   اَّللَُّ   يُِعفَّهُ   َيْسَتِعفَّ   َمنْ   َوِإنَّهُ   َعْنُكمْ   أَدَِّخْرهُ   اَل   َخرْيٍ   نْ مِ   ِعْنِدي  ُكنْ يَ   َيْستَ ْغنِ   َوَمنْ   اَّللَُّ   ُيَصربِ 

 1. «الصَّرْبِ  ِمنْ  َوأَْوَسعَ  َخرْيًا َعطَاءً  تُ ْعَطْوا َوَلنْ  اَّللَُّ  يُ ْغِنهِ 
ًئا  اإِلْساَلمِ   َعَلى  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   ُسِئلَ   َما»  :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أََنسٍ   َعنْ    ِإالَّ   َشي ْ

 ْعِطىي ُ   ُُمَمًَّدا   فَِإنَّ   َأْسِلُموا  قَ ْومِ   ايَ   :فَ َقالَ   قَ ْوِمهِ   ِإىَل   فَ َرَجعَ   َجبَ َلنْيِ   َبنْيَ   َغَنًما  فََأْعطَاهُ   َرُجلٌ   َفَجاَءهُ   ْعطَاهُ أَ 
   2. «َفاَقةَ لْ ا ىشَ خيَْ  الَ  َعطَاءً 

َأْجَوَد النَّاِس وََكاَن َأْجَوُد   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  ىَصلَّ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ » :قَالَ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ َعبَّاٍس  اْبنِ َعْن 
َلةٍ لِ  لَ َما َيُكوُن يف َرَمَضاَن ِحنَي يَ ْلَقاُه ِجرْبِيُل وََكاَن يَ ْلَقاُه يف كُ  ْرآَن فَ َلَرُسوُل َدارُِسُه اْلقُ فَ يُ   َضانَ  ِمْن َرمَ ي ْ

    3.«خلَْرْيِ ِمْن الر ِيِح اْلُمْرَسَلةِ َأْجَوُد ابِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىاَّللَِّ 
اْلَفتْ  َغْزَوَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  هللِا  َرُسوُل  »َغزَا  قَاَل:  ِشَهاٍب،  اْبِن  ف َ َعِن  مَ ِح،  ُُثَّ ْتِح    رَجَ  خَ كََّة، 

َعَلْيِه َوَسلََّم مبَْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، فَاق ْ َرُسوُل هللِا   ِديَنُه َواْلُمْسِلِمنَي  َصلَّى هللاُ  تَ تَ ُلوا حِبَُننْيٍ، فَ َنَصَر هللاُ 
اَئًة ُُثَّ ِماَئًة« قَاَل  َعِم ُُثَّ مِ الن َّ    ِمنَ َة ِماَئةً أَُميَّ ْبَن    َوأَْعَطى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَمِئٍذ َصْفَوانَ 

 

   6115  :رقم  حديث  ، الصرب عن ُمارم هللا بكتاب الرقاق، اب  -رواه البخاري - 1
 4376  : رقم حديث  ،لََّم شيئاً قط فقال ال كتاب الفضائل، ابب ما سئل رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ   -مسلمواه ر  - 2
كتاب الفضائل، ابب    -سلموم،  3382  : رقم  حديث   ،كتاب املناقب، ابب صفة النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -رواه البخاري  -  3

 4369  :رقم  حديث ،ري من الريح املرسلة ابخل أجود الناس  كان النيب 
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اْلمُ  ْبُن  َسِعيُد  َثِِن  َلَقْد أَْعطَاين َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  اْبُن ِشَهاٍب: َحدَّ َسيِ ِب، َأنَّ َصْفَواَن قَاَل: »َوهللِا 
  1. َّتَّ ِإنَُّه أَلََحبُّ النَّاِس ِإَِلَّ«َح يُ ْعِطيِِن حَ بَِر َفَما ِإَِلَّ،  نَّاسِ ُض الَعَلْيِه َوَسلََّم َما أَْعطَاين، َوِإنَُّه أَلَبْ غَ 

َنا  أَنَّهُ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُمْطِعمٍ   ْبنِ   ُجَبرْيِ عن     النَّاسُ   َوَمَعهُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولِ   َمعَ   ُهوَ   بَ ي ْ
 مَسَُرةٍ   ِإىَل   اْضطَرُّوهُ   َحَّتَّ   َيْسأَُلونَهُ   اأْلَْعرَابُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   اَّللَِّ   َرُسولَ   تْ َعِلقَ   ُحَننْيٍ   ِمنْ   ُمْقِباًل 

 َهِذهِ   َعَددُ   َكانَ   فَ َلوْ   رَِداِئي  أَْعُطوين »  :فَ َقالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   فَ َوَقفَ   رَِداَءهُ   َفَخِطَفتْ 
َنُكمْ  ْمُتهُ َلَقسَ  نَ َعًما اهِ ِعضَ الْ    2. «َجَباانً  َواَل  َكُذوابً   َواَل  خبَِياًل  تَُِدوين  اَل  ُُثَّ  بَ ي ْ

 يف   انْ ثُ ُروهُ »  :فَ َقالَ   اْلَبْحَرْينِ   ِمنْ   مبَالٍ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   ُأيتَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أََنسٍ   َعنْ وَ 
  َرُسولَ   ايَ   :فَ َقالَ   اْلَعبَّاسُ   َجاَءهُ   ِإذْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   ِبهِ   يتَ أُ   َمالٍ   َأْكثَ رَ   انَ كَ فَ   اْلَمْسِجدِ 

 مْ فَ لَ   يُِقلُّهُ   َذَهبَ   ُُثَّ   ثَ ْوِبهِ   يف   َفَحثَا  «ُخذْ »  :قَالَ   ،َعِقياًل   َوفَاَدْيتُ   ،نَ ْفِسي  فَاَدْيتُ   ِإين ِ   ،أَْعِطِِن   اَّللَِّ 
  يُِقلُّهُ   َذَهبَ   ُُثَّ   ِمْنهُ   ثَ رَ فَ ن َ   اَل   :قَالَ   َعَليَّ   أَْنتَ   فَاْرفَ ْعهُ   قَالَ   اَل   :قَالَ   ِإَِلَّ   ْعهُ يَ ْرف َ   بَ ْعَضُهمْ   ْأُمرْ   :فَ َقالَ   ِطعْ تَ َيسْ 
  ُُثَّ   ْنهُ مِ   ثَ رَ فَ ن َ   اَل   :قَالَ   َليَّ عَ   أَْنتَ   فَاْرفَ ْعهُ :  قَالَ   اَل   :قَالَ   َعَليَّ   يَ ْرفَ ْعهُ   بَ ْعَضُهمْ   َفُمرْ   :فَ َقالَ   يَ ْرفَ ْعهُ   فَ َلمْ 

َنا  َخِفيَ   َّتَّ حَ   َبَصَرهُ   يُ ْتِبُعهُ   زَالَ   َفَما  اْنطََلقَ   ُُثَّ   َكاِهِلهِ   َعَلى  َلهُ اْحَتمَ    َرُسولُ   قَامَ   َفَما  ِحْرِصهِ   ِمنْ   َعَجًبا  َعَلي ْ
َها َوَُثَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ    3. «ِدْرَهمٌ  ِمن ْ

 ََتٍْر،  ِمنْ   ُصرْبًا  هُ لَ   فََأْخرَجَ   ِبالاًل،  َعادَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبَّ   َأنَّ   َعْنهُ   اَّللَُّ   يَ َرضِ   ُهَريْ َرةَ   َأيب   َعنْ وَ 
،  َرُسولَ   ايَ   َلكَ   ادََّخْرتُهُ :  قَالَ   ِبالُل؟،  ايَ   َهَذا  َما:  فَ َقالَ    اَنرِ   يف   ارٌ خبَُ   كَ لَ   جُيَْعلَ   َأنْ   خَتْشَ   أََما»  :قَالَ   اَّللَِّ
 4.«ِإْقالالً  اْلَعْرشِ  ِذي ِمنْ  خَتْشَ  َوال ، ِباللُ  أَْنِفقْ  َم،َجَهنَّ 
 

 

ًئا َقطُّ فَ َقاَل اَل وََكثْ َرُة َعطَائِهِ اَبُب َما ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   ، ِئلِ كتاب اْلَفَضا  -رواه مسلم  -  1 َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ   حديث رقم:   ،ى هللاُ 
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 2686:  رقم حديث  ،ب واجلنباحلر ، ابب الشجاعة يف كتاب اجلهاد والسري  -البخاري اهرو  - 2
اْلُبَخارِيُّ   -  3 الصَّ   -َرَواُه  القِ   ،اَلةِ ِكَتاُب  َوتَ ْعِليِق  الِقْسَمِة،  ِقن َْواِن  اَبُب  َوااِلثْ َناِن  الِعْذُق  »الِقن ُْو   : اَّللَِّ َعْبِد  أَبُو  قَاَل  ْسِجِد 

َ
امل يف  ْنِو 

َواٌن ِمْثَل ِصْنٍو َوِصن ْوَ مَ َواجلَ   421 حديث رقم: ،« انٍ اَعُة أَْيًضا ِقن ْ
  لتسليم ألمره يف كل شيء، التوكل ابهلل تعاىل وا  -اإلميان  شعبهقي يف  ، والبي1025  حديث رقم:  -اين يف الكبريرواه الطرب   -  4

 1283 حديث رقم: 
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  ِفيهِ   اْلِعَبادُ   ُيْصِبحُ   يَ ْومٍ   ِمنْ   َما»  :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   النَّيبَّ   َأنَّ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريْ َرةَ   َأيب   َعنْ وَ 
   1. «تَ َلًفا ِمُِْسًكا أَْعطِ  اللَُّهمَّ  اآْلَخرُ  َويَ ُقولُ  َخَلًفا ُمْنِفًقا ْعطِ أَ  اللَُّهمَّ  امهَُ َأَحدُ  فَ يَ ُقولُ  اَلنِ يَ ْنزِ  َمَلَكانِ  ِإالَّ 

َسْهٍل  و  النَّيبَّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن  َجاَءْت  اْمرَأًَة  فِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَأنَّ  َمْنُسوَجٍة  يَها  ِبرُبَْدٍة 
ْكُسوََكَها فََأَخَذَها  قَاُلوا الشَّْمَلُة قَاَل نَ َعْم قَاَلْت َنَسْجتُ َها بَِيِدي َفِجْئُت أِلَ ا اْلرُبَْدُة  َن مَ ُرو دْ تُ َها أَتَ َحاِشي َ 
َفَحسَّ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّيبُّ   ِإزَارُُه  َا  َوِإَّنَّ َنا  إِلَي ْ َفَخرََج  َها  إِلَي ْ فَ َقاَل  ُفاَلنٌ نَ َها  ُُمَْتاًجا  َما  يهَ اْكُسنِ   ا 

َها ُُثَّ َسأَْلَتُه َوَعِلْمَت أَنَُّه    َوَسلَّمَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّىا قَاَل اْلَقْوُم َما َأْحَسْنَت لَِبَسَها النَّيبُّ  َأْحَسنَ هَ  ُُمَْتاًجا إِلَي ْ
َااَل يَ ُردُّ قَاَل ِإين ِ َواَّللَِّ َما َسأَْلُتُه أِلَْلَبَسُه إِ    2 َفَكاَنْت َكَفَنُه. ِِن قَاَل َسْهلٌ َكفَ ُكوَن  ُتُه لِتَ َسأَلْ  َّنَّ

  َعامَ   يَ ُعوُدين   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ :  قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َوقَّاصٍ   َأيب   ْبنِ   َسْعدِ   َعنْ 
  ابْ َنةٌ   ِإالَّ   يَرُِثِِن   َواَل   َمالٍ   و ذُ   َوَأانَ   اْلَوَجعِ   ِمنْ   يب   بَ َلغَ   َقدْ   ِإين ِ   فَ ُقْلتُ   يب   اْشَتدَّ   َوَجعٍ   ِمنْ   اْلَوَداعِ   َحجَّةِ 

  ِإنَّكَ   َكِثريٌ   أَوْ   َكِبريٌ   َوالث ُُّلثُ   الث ُُّلثُ »:قَالَ   ُُثَّ   اَل   :فَ َقالَ   اِبلشَّْطرِ   :فَ ُقْلتُ   اَل   : قَالَ   َماِل   بِثُ لَُثيْ   أَفَأََتَصدَّقُ 
َتِغي  نَ َفَقةً   تُ ْنِفقَ   َلنْ   َوِإنَّكَ   النَّاسَ   َتَكفَُّفونَ ي َ   َعاَلةً   َذَرُهمْ تَ   َأنْ   ِمنْ   َخرْيٌ   اءَ ِنيَ غْ أَ   َوَرثَ َتكَ   َتَذرَ   َأنْ    َوْجهَ   هِبَا  تَ ب ْ
  كَ نَّ إِ :  لَ قَا  َأْصَحايب   بَ ْعدَ   ُأَخلَّفُ   اَّللَِّ   َرُسولَ   ايَ   فَ ُقْلتُ   اْمرَأَِتكَ   يف   يف   َتَْعلُ   َما   َحَّتَّ   هِبَا   ُأِجْرتَ   ِإالَّ   اَّللَِّ 
َتِفعَ   َحَّتَّ   خُتَلَّفَ   َأنْ   َلَعلَّكَ   ُُثَّ   َورِفْ َعةً   َدَرَجةً   ِبهِ   اْزَدْدتَ   ِإالَّ   احِلًاصَ   َعَماًل   تَ ْعَملَ ف َ   فَ خُتَلَّ   َلنْ   أَقْ َوامٌ   ِبكَ   يَ ن ْ

  ْبنُ   َسْعدُ   سُ ائِ اْلبَ   َلِكنْ   مْ اهبِِ قَ أَعْ   َعَلى  تَ ُردَُّهمْ   َواَل   ِهْجَرهَتُمْ   أِلَْصَحايب   أَْمضِ   اللَُّهمَّ   آَخُرونَ   ِبكَ   َوُيَضرَّ 
  3. «مبَكَّةَ  اتَ مَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسولُ  لَهُ  يَ ْرِثي ةَ َخْولَ 

َتِغي  نَ َفَقةً   تُ ْنِفقَ   َلنْ   َوِإنَّكَ »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّيبِ   والشاهد من احلديث هو َقوُل     َوْجهَ   هِبَا  تَ ب ْ
 . «اْمَرأَِتكَ  يف  يف  َتَْعلُ   امَ  َحَّتَّ  هِبَا تَ ُأِجرْ  ِإالَّ  اَّللَِّ 

ًئا يَدَِّخرُ  اَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ   َصلَّى النَّيبُّ  َكانَ » :قَالَ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ  أََنسٍ  عنو   4.«لَِغدٍ  َشي ْ

 

ب الزكاة، ابب يف  كتا  -، َوُمْسِلمٌ 1385حديث:    -فأما من أعطى واتقى:  كتاب الزكاة، ابب قول هللا تعاىل  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  1
 1740:  رقم  حديث ، املنفق واملمسك

 1230النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:  كتاب اجلنائز، ابب من استعد الكفن يف زمن   -رواه البخاري - 2
 حديث رقم:  -ْسِلمٌ مُ حديث رقم: ، وَ  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 3
ه  لنيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأهلابب ما جاء يف معيشة ا   -ن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هد ع أبواب الز   -رواه الرتمذي  -  4

 ، وابن حبان وصححه األلباين 2342حديث رقم:  
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  قَامَ   ُُثَّ   َفَسلَّمَ   اْلَعْصرَ   اِبْلَمِديَنةِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   النَّيب ِ   اءَ رَ وَ   َصلَّْيتُ   قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُعْقَبةَ   َعنْ 
ُمْ   فَ رََأى  َعَلْيِهمْ   َفَخرَجَ   ُسْرَعِتهِ   ِمنْ   النَّاسُ   فَ َفزِعَ   ِنَسائِهِ   ُحَجرِ   بَ ْعضِ   ِإىَل   النَّاسِ   قَابَ رِ   فَ َتَخطَّى  ُمْسرًِعا   َأَّنَّ
 1. «ِبِقْسَمِتهِ  فََأَمْرتُ  حَيِْبَسِِن  َأنْ  َفَكرِْهتُ   انَ دَ ِعنْ  ِترْبٍ  ِمنْ  ًئاَشي ْ  ذََكْرتُ »  َقاَل:ف َ  ِتهِ ُسْرعَ  ِمنْ  َعِجُبوا

َعُة َداَنِنرَي أَوْ َعْن َعائِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َسب ْ َا قَاَلِت: اْشَتدَّ َوَجُع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِتْسَعٌة،    َشَة َأَّنَّ
عَ اَل:  فقَ  مَ »اَي  فَ عَ اِئَشُة  الذَّهَ َلتْ ا  تِْلَك  قَاَلْت:    هِبَا«،  »َتَصدَِّقي  قَاَل:  ِعْنِدي،  ِهَي  فَ ُقْلُت:  ُب«؟ 

ْلُت ِبِه، ُُثَّ، قَاَل: »اَي َعاِئَشُة َما فَ َعَلْت تِْلَك الذََّهُب«؟ فَ ُقْلُت: ِهَي ِعْنِدي، فَقاَل: »اْئِتِِن هِبَا«، َفُشغِ 
َوَهِذِه ِعْنَدُه؟ َما    : ِه، ُُثَّ، قَالَ ف ِ يف كَ َها  َوَضعَ ا، ف َ ُت هبَِ قَاَلْت: َفِجئْ   َ َظنُّ  »َما َظنُّ ُُمَمٍَّد َأْن َلْو َلِقَي اَّللَّ

   2.ِقَي اَّللََّ َوَهِذِه ِعْنَدُه«ُُمَمٍَّد َأْن َلْو لَ 
اْبنِ  َأَحًدا َأجنَْ   :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُعَمرَ   َعْن  أَ َد، وَ »َما رَأَْيُت  أَ ْجَوَد، وَ اَل  َأْضوَ شْ اَل  َواَل  ِمْن  َجَع،  أَ 
  3.«َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىَرُسوِل اَّللَِّ 

 تعلق ك  أن قب ل الرج ل ه ذا إئ ت فقال ت اجلن دل بدوم ة وكان عدي أخيها سفانة إىل وملا خرجت
 ك ويف  الفق ري حي ب هرأيت  أعجبتِن خصاالً  رأيت الغلب أهل به  ستغلب  ورأايً   هدايً   رأيت  فإين  حبائله

 4.لَّمَ َوسَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى أكرم وال منه أجود أحداً  رأيت وما الكبري حق رفويع  الصغري ويرحم رياألس
امِ ع َْن وَ  ا أَ  بْ نِ  ِهش َ ا َفم َ ه َ تً ا مبِائَ ِة أَلْ ٍف بَ ع ََث هب َِا إِلَي ْ َة بَ ي ْ ْن َعاِئش  َ رَتَى م ِ تْ ع ُْرَوَة: َأنَّ ُمَعاِويَ َة، اش ْ  ْمس  َ
رَتَْيِت لَنَ ا َعَلى ُخْبٍز َوَزْيٍت َوقَاَلْت هَلَا َمْواَلٌة هَلَا: اَي أُمَّ اْلمُ  ٌم َوأَْفطََرتْ ْرهَ ُه دِ َدَها ِمنْ َوِعنْ  ْؤِمِننَي َلْو ُكْنِت اش ْ

  5.ِبِدْرَهٍم حلًَْما قَاَلْت: »فَ َهالَّ ذَكَّْرتِيِِن« أَْو قَاَلْت: »َلْو ذَكَّْرتِيِِن َلَفَعْلُت«
َاٍل ْغَشى َعا ت َ َكاَنتْ َة، َو َعْن أُمِ  َذرَّ وَ  ا مب ِ ه َ َاِننَي أَْو ِمائَ َة يف غ ِرَاَرَتنْيِ قَالَ ْت: أُرَ ِئَشَة قَاَلْت: بُعِ َث إِلَي ْ اُه َث َ

ا ِعن  ْ  ْت َوم  َ ُم ب َ نْيَ الن  َّاِس فََأْمس  َ ْت تُ ْقس  ِ ائَِمٌة َفَجَلس  َ ٍذ ص  َ َي يَ ْوَمئ  ِ ٍق َوه  ِ ٍف ف  ََدَعْت ِبطَب  َ ْن  َدَهاأَل  ْ َذل  َِك م  ِ
ٌم ِدرْ  ْت قَ فَ لَ ه   َ ا أَْمس   َ ٍز َوَزي   ْتٍ م   َّ رِي« َفَجاَءهت   َْا خِبُب   ْ ي ِفط   ْ ا  ال   َْت: »اَي َجارِي   َُة َهُلم   ِ  ْت هل   ََا أُمُّ َذرََّة: أَم   َ فَ َقال   َ

 

 826ابب من صلى ابلناس، حديث رقم:   -ةصالكتاب األذان، أبواب صفة ال  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 1
َما يُْسَتَحبُّ لِْلَمْرِء َأْن  ِر، َوالزُّْهِد، َواْلَقَناَعِة، ِذْكُر  ِكَتاُب الرَّقَاِئِق، اَبُب اْلَفقْ   -، وابن حبان 24222حديث رقم:    -ْحداه أ رو   -  2

نْ َيا اْلَفانَِيِة الزَّائَِلةِ   ، بسند صحيح 715ِه ِمَّا يف ُعُنِقِه، حديث رقم:  َليْ َوُهَو ِصْفُر اْلَيَدْيِن ِمَّا حُيَاَسُب عَ  ، َيُكوَن ُخُروُجُه ِمْن َهِذِه الدُّ
 ، بسند رجاله ثقات 60َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:  اَبٌب يف ُحْسِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ   -رواه الدارمي - 3
 ( 8/    1غرر اخلصائص الواضحة ) - 4
 ( 49/ 2م يف حلية األولياء وطبقات األصفياء )عيرواه أبو ن - 5
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ِه قَا ُر َعَلي   ْ ِدْرَهٍم نُ ْفط   ِ ا ب   ِ ا حلَْم   ً رَتَِي لَن   َ ْوَم َأْن َتش   ْ ْمِت اْلي    َ َتطَْعِت ِم   َِّا َقس   َ ْت: اس   ْ وْ َعنِ ِفي   ِِن »اَل ت ُ ل   َ ِت  كُ  ل   َ ن   ْ
   1.ِِن َلَفَعْلُت«ذَكَّْرتِي

 

 ( 47/ 2اه أبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء )رو  - 1
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لَِأثرَ ََ:هَِبَِاحَِعلىَصَََال ب خ 

لَ  َ:َداءَ َََأد َوأَ وَََةَِفَََأقبح َصَِال ب خ 
نْ  َرةَ  َأيب  ع   َ يَ  ُهَري    ْ هُ  اَّللَُّ  َرض   ِ الَ  َعن   ْ الَ : ق   َ ولُ  ق   َ لَّى اَّللَِّ  َرس   ُ هِ  هللاُ  ص   َ لَّمَ  َعَلي   ْ نْ » :َوس   َ يِ دُ  م   َ  ب   ِن ايَ  ُكمْ س   َ
يْ   ب ن  اجل َْدُّ :  واقَ الُ   ُعبَ ْيٍد؟ نَ  أَْدَوأُ  َداءٍ  فَ َأيُّ : قَ الَ  ،خب ُْالً  ِفي هِ  َأنَّ  َعلَ ى سٍ ق  َ ِل،اْلبُ  م ِ يِ دُُكمْ  بَ لْ  خ ْ رُ  س َ  ب ن ِبش ْ
 1.«َمْعُرورٍ  بن اْلرَبَاءِ 

نْ  ،َلَمةَ س َ  ب ِن ايَ » :قَ الَ  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولَ   ويف رواية أن يِ دُكُ  م َ  دُّ جل َْ ا: قَ اُلوا ْوَم؟ي  َ الْ  مُ س َ
ُلُه، َوَلِكنَّا قَ ْيٍس، نُ بْ   2.«اجْلَُموحِ  بنُ  ورُ مْ عَ  َسيِ دُُكمْ  َوَلِكنْ  اْلُبْخِل؟ ِمنَ  أُ أَْدوَ  َداءٍ  َوَأيُّ  :قَالَ  نُ َبخِ 

َ:لَِال ب خَ َيستعيذَابللَمنََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَالنَِّبَََُّكانََ
 ِإين ِ   اللَُّهمَّ »  َعَواِت:الدَّ   هِبَُؤاَلءِ   يَْدُعو  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   انَ كَ   قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أََنسٍ   نْ عَ 
َنةِ  اْلَقرْبِ  َوَعَذابِ  اْلُعُمرِ  َوأَْرَذلِ  َواْلَكَسلِ  اْلُبْخلِ  ِمنَ  ِبكَ  أَُعوذُ     3.« َماتِ َواْلمَ  اْلَمْحَيا َوِفت ْ

 

 1203حديث رقم:  -، والطرباين يف الكبري7293ِة، حديث رقم: ِكَتاُب اْلربِ  َوالصِ لَ   -كم يف املستدركرواه احلا  - 1
الطرباين يف األوسط  -  2 أمثال احلديث3650حديث رقم:    -رواه  الشيخ يف  يهقي يف شعب  والب ،  90حديث رقم:    -، وأيب 

 10358حديث رقم:  -اإلميان
 2706ِتْغَفاِر، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َوَغرْيِِه، حديث رقم: ْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلسْ كتاب الذ ِ   -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 3
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َقيامة:مَالالَيَوالعذابَابمل
ْرُهمْ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  يف  ايُ ْنِفُقوَّنََ  َوال َواْلِفضَّةَ  الذََّهبَ  َيْكنزونَ  َوالَِّذينَ ﴿ تعاىل: قال هللا  *  أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فَ َبشِ 

َها  حُيَْمى   يَ ْومَ   َفُذوُقوا   ُكمْ ألنْ ُفسِ   َكنزَتُْ   ا مَ   اذَ هَ   َوظُُهورُُهمْ   مْ َوُجُنوهبُُ   ِجَباُهُهمْ   هِبَا  فَ ُتْكَوى   َجَهنَّمَ   اَنرِ   يف   َعَلي ْ
ُتمْ   َما   1. ﴾َتْكنزونَ  ُكن ْ

  يَ ْومَ   َأَحدُِكمْ   َكن ْزُ   َيُكونُ »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ   قَاَل:   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريْ َرةَ   َأيب   َعنْ وَ 
  ْبُسطَ ي َ   َحَّتَّ   َيْطلُُبهُ   يَ زَالَ   َلنْ   َواَّللَِّ   قَالَ   َكن ُْزكَ   أانَ   ولُ قُ َوي َ   فَ َيْطلُُبهُ   هُ اِحبُ صَ   ِمْنهُ   يَِفرُّ   عَ رَ أَق ْ   ُشَجاًعا  اْلِقَياَمةِ 

  2. « فَاهُ  فَ يُ ْلِقَمَها يََدهُ 

 

 35، 34ة: اآلية/ وبسورة الت - 1
اْلُبَخارِيُّ   -  2 ُمتَ َفر ٍِق، ُب احلَِيِل، اَبٌب يف الزََّكاِة َوَأْن اَل يُ َفرََّق َبنْيَ جُمْتَ َتا كِ   -َرَواُه  َبنْيَ  َخْشَيَة الصََّدَقِة، حديث رقم:    ِمٍع، َواَل جُيَْمَع 
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َعَلي ِهََوَسلَّمََمنَشائلَالنَِّبِ َ لَ َََصلَّىَللاَ  َال َعد 

لََِدَُّحََ َ:ََال َعد 
 .َما َعَلْيهِ َلُه َوأخذ  اْرء مَ اْلمَ  ُهَو ِإْعطَاءوَ  ْنَصافهو: اإْلِ  اْلَعْدلُ 

ن هللا تعاىل أمر به، وَرغََّب فيه، وَحضَّ  فإ  ( اْلَعْدلُ )  : اليت جاء هبا دين اإلسالم  العظيمةمن القيم  
 عليه.

ْلُمْنَكِر َوا  َشاءِ ِن اْلَفحْ َهَى عَ َويَ ن ْ ِإن  اَّلل َ ََيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإلْحَساِن َوِإيَتآِء ِذي اْلُقْرَبَ  ﴿  قال هللا تعاىل:
 1ََ.﴾بَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعل ُكْم َتذَك ُرونَ َوالْ 

اْلِكَتاَب ﴿  قال تعاىل:  ،من إنزال الكتب، وإرسال الرسل  وجعله هللا تعاىل الغايةَ  إِلَْيَك  ِإانَّ أَنزْلَنا 
   2. ﴾يًماَخصِ ِننَي لِْلَخائِ  َتُكنْ َوال  اِبحلَْقِ  لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس مبَا أَرَاَك اَّللَُّ 

ْبِن َعْمرٍو  ْبِد  َعْن عَ  ُهَمااَّللَِّ  َعن ْ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ َعِن النَّيبِ     َرِضَي اَّللَّ »اْلُمْقِسُطوَن ِعْنَد   قَاَل:  ى هللاُ 
الرَّْْحَنِ  ميَِنِي  َعْن  نُوٍر  ِمْن  َمَناِبَر  َعَلى  اْلِقَياَمِة  يَ ْوَم  يَ وَِكلْ   اَّللَِّ  ميَِ َتا  يَ ْعِدُلو الَّ نٌي  َدْيِه  ُحْكِمِهْم  ِذيَن  يف  َن 

  3«.َما َوُلواَوأَْهِليِهْم وَ 
الرَّ  ْبَن  قَاَل  يُ تَ »  :َرِْحَُه اَّللَُّ   ُخثَ ْيمٍ بِيُع  َرُسوِل اَّللَِّ  َكاَن  ِإىَل  َوَسلَّمَ َصلَّ َحاَكُم  َعَلْيِه   ُ اجلَْ   ى اَّللَّ اِهِليَِّة يف 

  4«.مِ إِلْسالُتصَّ يف ا  اخْ ُُثَّ  قَ ْبَل اإِلْسالمِ 
ِلَالنَِّب ََِرَِوََصَ َنَ مَِ َعَلي ِهََوَسلَّمََ َعد  ََ:َصلَّىَللاَ 

َحلدودَبيَالناسَ:املساواةَفَإقامةَا
ُ َعْنهُ َعْن َعاِئَشَة   ُهْم اْلَمْرأَُة اْلَمْخُزوِميَُّة الَّيِت َسَرَقْت فَ َقالُ   َرِضَي اَّللَّ وَل  لِ ُم َرسُ ْن ُيكَ وا: مَ َأنَّ قُ َرْيًشا َأمَهَّت ْ

َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْيٍد ِحبُّ َرُسوِل اَّللَِّ  َوَمْن جَيْرَتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن زَ   َسلَّمَ َعَلْيِه وَ   َصلَّى هللاُ   َّللَِّ ا  َصلَّى هللاُ 

 

 90سورة النحل : اآلية/  - 1
    105سورة النساء:اآلية/   - 2
ُمْسِلمٌ رَ   -  3 َمارَةِ ََ-َواُه  اإْلِ َعلَ َفضِ اَبُب    ، ِكَتاُب  َواحلَْثِ   اجْلَائِِر،  َوُعُقوبَِة  اْلَعاِدِل،  َماِم  اإْلِ َوالن َّْهِي  يَلِة  اِبلرَِّعيَِّة،  الر ِْفِق  ِإْدَخاِل  ى  َعْن 

 1827 حديث رقم:  ، اْلَمَشقَِّة َعَلْيِهمْ 
 ( 125/ 1الكربى )  رواه ابن سعد يف الطبقات - 4
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َطَب قَاَل اَي   قَاَم َفخَ  ُُثَّ اَّللَِّ   ْن ُحُدودِ دٍ  مِ يف حَ »أََتْشَفُع    فَ َقاَل:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َفَكلََّم َرُسوَل اَّللَِّ  
لَ  َا َضلَّ َمْن قَ ب ْ َوِإَذا َسَرَق الضَِّعيُف ِفيِهْم أَقَاُموا ُكْم َأَّنَُّ أَي َُّها النَّاُس ِإَّنَّ تَ رَُكوُه  ِإَذا َسَرَق الشَّرِيُف  ْم َكانُوا 
 1«. اَسَرَقْت َلَقَطَع ُُمَمٌَّد يََدهَ  َسلَّمَ  َعَلْيِه وَ ى هللاُ َصلَّ   ُُمَمَّدٍ  بِْنتَ َمَة  َعَلْيِه احْلَدَّ َوامْيُ اَّللَِّ َلْو َأنَّ فَاطِ 

ُهَمااَّللَِّ    َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ  ُ َعن ْ  النَّاَس فَ َقاَل:   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ  َخَطَب    قَالَ   َرِضَي اَّللَّ
ٍء  يْ بَ َلدُِكْم َهَذا َأالَ ُكلُّ شَ   َشْهرُِكْم َهَذا يف   ْم َهَذا يف ْرَمِة يَ ْوِمكُ َكحُ   ُكمْ يْ رَاٌم َعلَ ْم حَ َواَلكُ ِإنَّ ِدَماءَُكْم َوأَمْ »

ِن ُم ابْ  َمْوُضوٌع َوِدَماُء اجْلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة َوِإنَّ أَوََّل َدٍم َأَضُع ِمْن ِدَمائَِنا دَ يَّ ِمْن أَْمِر اجْلَاِهِليَِّة حَتَْت َقَدمَ 
َمْوُضوٌع َوأَوَُّل راًِب َأَضُع راَِباَن    َسْعٍد فَ َقتَ َلْتُه ُهَذْيٌل َوراَِب اجْلَاِهِليَّةِ   َبِِن   ِضًعا يف ِث َكاَن ُمْسرتَْ ارِ ِن احلَْ بِيَعَة بْ رَ 

 2راَِب َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب فَِإنَُّه َمْوُضوٌع ُكلُُّه«. 
ِلَبََ ََنَِاملساواةَفَال َعد  َِه:َسائَِي 

عَ َة  اِئشَ َعْن عَ   ُ َها َرِضَي اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ    ن ْ َوَسلَّمَ قَاَلْت: َكاَن  َعَلْيِه  فَ يَ ُقوُل:ي َ   َصلَّى هللاُ  فَ يَ ْعِدُل   ْقِسُم 
  3«.ِفيَما ََتِْلُك َوالَ أَْمِلكُ  اللَُّهمَّ َهَذا َقْسِمي ِفيَما أَْمِلُك َفالَ تَ ُلْمِِن »

  ِنَسائِِه. ِل َبنْيَ اْلَعدْ  َذا يف َب َوهَ يَ ْعَِن اْلَقلْ 
   4 َُمُْموالً يف َمَرِضِه َعَلى ِنَسائِِه َحَّتَّ َحَلْلَنُه.: َوبَ َلَغَنا أَنَُّه َكاَن يُطَاُف ِبهِ َرِْحَُه اَّللَُّ  شَّاِفِعيُّ  القَالَ 

ُ َعْنهُ َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي   ِمْن َمالِِه اِلبِْنَها  اْلَمْوِهَبِة  ْعَض  ُه ب َ َلْت َأابَ َة َسأَ َواحَ َأنَّ أُمَُّه بِْنَت رَ   َرِضَي اَّللَّ
فَ َقا َلُه  بََدا  ُُثَّ  َسَنًة  هِبَا  اَّللَِّ  لَ فَاْلتَ َوى  َرُسوَل  ُتْشِهَد  َحَّتَّ  أَْرَضى  الَ  َوَسلَّمَ ْت  َعَلْيِه  هللاُ  َما    َصلَّى  َعَلى 

 

اْلُبَخارِيُّ   -  1 احلُُدوِد،  -َرَواُه  رقم:  اببٌ   ِكَتاُب  َوُمْسِلمٌ 6788، حديث  السَّ   -،  َقْطِع  اَبُب  احْلُُدوِد،  َوَغرْيِِه،  ِكَتاُب  الشَّرِيِف  ارِِق 
 1688 َعِن الشََّفاَعِة يف احْلُُدوِد، حديث رقم: َوالن َّْهيِ 

 1218 حديث رقم:   ، مَ جَِّة النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ حَ اَبُب  ، ِكَتاُب احلَْج ِ  -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 2
ِْمِذيُّ وَ ،  2134قم:  حديث ر   ،  يف اْلَقْسِم َبنْيَ النِ َساءِ اَببٌ   ،ِكَتاب النِ َكاحِ   -أَبُو َداُودَ َرَواُه     -  3 أَبْ َواُب النِ َكاِح َعْن َرُسوِل اَّللَِّ    -الرتِ 

َعَلْيِه َوسَ   ُ َبنْيَ لَّ َصلَّى اَّللَّ التَّْسِويَِة  َما َجاَء يف  الَم، اَبُب  ِإىَل  ،  ِكَتاُب اْلُمزَاَرَعةِ   -َوالنََّساِئيُّ ،  1140ضَّرَائِِر، حديث رقم:    الرَُّجِل  َمْيُل 
ِنَسائِهِ  بَ ْعضٍ   بَ ْعِض  رقم:  ُدوَن  َماَجهْ   ، 3943، حديث  النِ َكاحِ   -َواْبُن  ي َ   ، أَبْ َواُب  هَتَُب  اْلَمْرأَِة  ِلَصاِحَبِتَها وْ اَبُب  رقم:  َمَها  ، حديث 

النِ َكاحِ وَ   -يوالدارم  ،1971 النِ َساءِ ،  ِمْن ِكَتاِب  َبنْيَ  اْلِقْسَمِة  اْلَقَسِم    ِكَتابُ   -والبيهقي يف السنن  ،2253ديث رقم:  ح  اَبٌب يف 
َأنْ   َوالنُُّشوزِ  َتْسَتِطيُعوا  ﴿َوَلْن  َوَجلَّ:  َعزَّ  هللِا  قَ ْوِل  يف  َجاَء  َما  َحَرْصُتمْ   اَبُب  َوَلْو  النِ َساِء  َبنْيَ  فَ تَ ْعِدلُوا  فَ َتَذُروَها    اْلَمْيِل  ََتِيُلوا ُكلَّ  اَل 

 ، بسند فيه ضعف 2761، حديث رقم: ُب النِ َكاحِ ِكَتا   -، واحلاكم14745 حديث رقم: ، [129اء: َكاْلُمَعلََّقِة﴾  ]النس
َتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدلُوا َبنْيَ النِ َساِء َوَلْو  َتسْ  ا جاَء ىف َقوِل اَّللَِّ َعزَّ وَجلَّ: ﴿َوَلنْ م  اببُ  ، كتاُب القسم والنشوزِ   -رواه البيهقي يف السنن - 4

 14861 حديث رقم:  ، [129َكاْلُمَعلََّقِة﴾ ]النساء:  ََتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَ َتَذُروَها  َحَرْصُتْم َفاَل 
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فَ َقاَل اَي َرُسوَل    ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَّ صَ وَل اَّللَِّ  َرسُ   أََتى ُغاَلٌم فَ   َمِئذٍ  يَ وْ َوَهْبَت اِلْبِِن. فََأَخَذ َأيب بَِيِدي َوَأانَ 
َصلَّى هللاُ َذا بِْنَت َرَواَحَة أَْعَجبَ َها َأْن ُأْشِهَدَك َعَلى الَِّذي َوَهْبُت اِلبِْنَها. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  اَّللَِّ ِإنَّ أُمَّ هَ 

«. قَاَل  ُهْم َوَهْبَت َلُه ِمْثَل َهَذا»َأُكلَّ   َعْم. فَ َقاَل:اَل ن َ «. قَ َهَذا  ىٌد ِسوَ  َولَ َبِشرُي أََلكَ   »ايَ   :مَ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 1«.الَ َأْشَهُد َعَلى َجْورٍ  َفالَ ُتْشِهْدين ِإًذا فَِإين ِ » . قَاَل:الَ 

َعَلي ِهََوَسلَّمََالنَِّبَُّ َََصلَّىَللاَ  َيَ ع ِدل  َأَََأَحقََُّمن  ِلَِمن  َاَلر ِضَ:ه 
أَ  َعْنهُ اَّللَُّ   َرِضيَ ِعيٍد  يب سَ َعْن  النَّيبُّ      َنا  بَ ي ْ َوَسلَّمَ قَاَل  َعَلْيِه  ْبُن ِذي   َصلَّى هللاُ  َعْبُد اَّللَِّ  َجاَء  يَ ْقِسُم 

ُعَمُر    :لَ اقَ   «.لْ دِ  أَعْ َذا ملَْ ِدُل إِ َويْ َلَك َوَمْن يَ عْ »  :اْعِدْل اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَ َقالَ   :اخْلَُوْيِصَرِة التَِّميِميُّ فَ َقالَ 
ااًب حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصاَلتَُه َمَع َصاَلتِِه َوِصَياَمُه  َدْعُه فَِإنَّ لَُه َأْصحَ »  :ِِن َأْضِرْب ُعنُ َقُه قَالَ خلَْطَّاِب َدعْ ْبُن ا

يِن َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمْن الرَّ  ِه َشْيءٌ ُُثَّ يُ ْنظَُر  اَل يُوَجُد ِفي فَ َذِذهِ ظَُر يف قُ  يُ نْ ِميَّةِ َمَع ِصَياِمِه مَيْرُُقوَن ِمْن الدِ 
يُ ْنظَُر يف ِرَصاِفِه َفاَل يُوَجُد ِفيِه َشْيٌء ُُثَّ يُ ْنظَُر يف َنِضيِ ِه َفاَل يُوَجُد ِفيِه  يف َنْصِلِه َفاَل يُوَجُد ِفيِه َشْيٌء ُُثَّ  

َوالدَّمَ  اْلَفْرَث  َسَبَق  َقْد  رَ آيَ تُ هُ   َشْيٌء  ِإْحدَ ْم  يَدَ ُجٌل  ثَ ْيهِ ى  قَاَل  أَْو  مِ   قَاَل  أَْو  اْلَمْرأَِة  ثَْدِي  ِمْثُل  ْثُل  ْديَ ْيِه 
َصلَّى هللاُ  َأْشَهُد مسَِْعُت ِمْن النَّيبِ     : قَاَل أَبُو َسِعيدٍ   «.َدُر خَيُْرُجوَن َعَلى ِحنِي فُ ْرَقٍة ِمْن النَّاسِ اْلَبْضَعِة َتَدرْ 

لَّى هللاُ َعَلْيِه  صَ ِذي نَ َعَتُه النَّيبُّ  َمَعُه ِجيَء اِبلرَُّجِل َعَلى الن َّْعِت الَّ   ُهْم َوَأانَ قَ تَ لَ   ِلي ا َهُد َأنَّ عَ شْ َوأَ   مَ َعَلْيِه َوَسلَّ 
ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقَاتِ ﴿ :قَاَل فَ نَ زََلْت ِفيهِ  َوَسلَّمَ   2«.﴾َوِمن ْ

ى أنه ال يساويه وال يدانيه أحٌد  ٌل عل ، دليأَْعِدْل« ملَْ  ِإَذا   يَ ْعِدُل  َوَمنْ : »مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى هللاُ قوله:  
ُ وسيأسه، حَّت يقيد من نفيف العدل واإلنصاِف،     .البيانِ  ذلك غايةَ  يت ما يبنيِ 

َعْبِد اَّللَِّ   ْبِن  َجاِبِر  ُهَماوَعْن  َعن ْ  ُ َلمَّا َقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ    َرِضَي اَّللَّ َغَنائَِم    مَ َوَسلَّ َعَلْيِه    هللاُ   َصلَّىقَاَل: 
»َويْ َلَك َوَمْن يَ ْعِدُل ِإَذا    َقاَل: اْعِدْل اَي ُُمَمَُّد فَ َقاَل:اِس اِبجْلِْعرَانَِة قَاَم َرُجٌل ِمْن َبِِن ََتِيٍم ف َ زَِن َبنْيَ النَّ َهَوا

أَْعِدلْ  ملَْ  ِإْن  َوَخِسْرُت  ِخْبُت  َلَقْد  أَْعِدْل  ُعمَ فَ َقالَ   :قَالَ   «.ملَْ  َرسُ   اَي  اُر  أَُقومُ َّللَِّ وَل  َأاَل  َهَذا   فَأَقْ ُتَل   

 

اْلُبَخارِيُّ   -  1 الشََّهاَداتِ   -َرَواُه  إِ   ،ِكَتاُب  َجْوٍر  َشَهاَدِة  َعَلى  َيْشَهُد  اَل  رقم:    ،أُْشِهدَ َذا  اَبٌب:  َوُمْسِلمٌ 2650حديث  ِكَتاُب    -، 
 1623 حديث رقم: ،اهْلَِبةِ اَهِة تَ ْفِضيِل بَ ْعِض اأْلَْواَلِد يف اَبُب َكرَ  ، اهْلَِباتِ 

الزََّكاِة، اَبُب ِذْكِر  اب  ِكتَ   -ومسلم،  6163  حديث رقم:   ، لرَُّجِل َويْ َلكَ ا  اَبُب َما َجاَء يف قَ ْولِ   ، ِكَتاُب اأَلَدبِ   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  2
 1064حديث رقم:  اخْلََوارِِج َوِصَفاهِتِمْ 
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  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اأْلَُمُم َأنَّ ُُمَمًَّدا يَ ْقُتُل َأْصَحابَُه ُُثَّ قَاَل النَّيبُّ  َمَعاَذ اَّللَِّ َأْن تَ َتَساَمعَ »  :اْلُمَناِفَق قَالَ 
يِن َكَما مَيُْرُق اْلِمْرَماُة ِمْن الرَِّميَّةِ  تَ رَاِقيَ ُهمْ  اِوزُ  جيَُ ُقْرآَن اَل َن الْ َرُءو ِإنَّ َهَذا َوَأْصَحااًب َلُه يَ قْ   1«.مَيْرُُقوَن ِمْن الدِ 

َم يَ وْ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيب َبْكٍر، َعْن َرُجٍل ِمَن اْلَعَرِب قَاَل: َزَْحُْت َرُسوَل اَّللَِّ  
فَ نَ َفَحِِن نَ ْفَحًة   لَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ فَ َوِطْئُت هِبَا َعَلى رِْجِل َرُسوِل اَّللَِّ  َكِثيَفٌة،    نَ ْعلٌ   َليَّ نْيٍ َويف رِجْ نَ حُ 

لَّى  صَ اَّللَِّ    ُسولَ ْعُت رَ ِبَسْوٍط يف يَِدِه َوقَاَل: »ِبْسِم اَّللَِّ أَْوَجْعَتِِن«، قَاَل: فَِبتُّ لِنَ ْفِسي اَلئًِما أَُقوُل: أَْوجَ 
َوسَ   هللاُ  َأْصبَ   لَّمَ َعَلْيِه  ا  فَ َلمَّ  ،ُ اَّللَّ يَ ْعَلُم  َلٍة َكَما  بَِلي ْ فَِبتُّ  قَاَل: قَاَل:  ُفاَلٌن؟  أَْيَن  يَ ُقوُل:  َرُجٌل  ِإَذا  ْحَنا، 

 ى هللاُ َصلَّ  اَّللَِّ ُسولُ ِل رَ ، فَ َقاَل وِ فٌ ُمَتخَ  قُ ْلُت: َهَذا َواَّللَِّ الَِّذي َكاَن ِمِنِ  اِبأْلَْمِس، قَاَل: فَاْنطََلْقُت َوَأانَ 
َوَسلَّمَ  بِنَ ْعِلَك َعَلى رِْجِلي  َعَلْيِه  َوِطْئَت  فَ َهِذِه  : »ِإنََّك  نَ ْفَحًة اِبلسَّْوِط،  فَ نَ َفْحُتَك  فََأْوَجْعَتِِن،  اِبأْلَْمِس 

  2ََثَانُوَن نَ ْعَجًة، َفُخْذَها هِبَا«. 

َوا وَ  ْبِن  َحبَّاَن  أَ ِسٍع،  َعْن  مِ َعْن  ق َ ْشَياٍخ  َرُسولَ   ْوِمهِ ْن  ُصُفوَف َأنَّ  َعَدَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا   
ُل ِبِه اْلَقْوَم، َفَمرَّ ِبَسَواِد ْبِن َغزِيََّة َحِليِف َبِِن َعِديِ  ْبِن النَّجَّ ي َ َأْصَحاِبِه   اِر  ْوَم بَْدٍر، َويف يَِدِه َقَدٌح يُ َعدِ 

مِ ُمْست َ   َوُهوَ قَاَل:   الصَّ ْنِتٌل  َرسُ ف ِ َن  َفطََعَن  َبْطِنِه،  ،  يف  اِبْلَقَدِح  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َوقَاَل:  وُل 
اِبْلَعْدِل، فَأَِقْدين قَاَل: فَ َقاَل   ُل  َرُسو   َلهُ »اْسَتِو اَي َسَواُد« فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا أَْوَجَعْتِِن َوَقْد بَ َعَثَك هللاُ 

َتِِن َولَْيَس َعلَ َلْيِه َوَسلَّمَ  عَ اَّللَُّ  َصلَّى  هللاِ  يَّ َقِميٌص قَاَل: َفَكَشَف   »اْسَتِقْد« قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإنََّك طََعن ْ
َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َبْطِنِه، َوقَاَل: »اْسَتِقْد« قَاَل: فَاْعتَ نَ َقُه، َوق َ   ُ ا  َل: »مَ ُه، َوقَاَبْطنَ   بَّلَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 آَمِن اْلَقْتَل، فََأَرْدُت َأْن َيُكوَن  َذا اَي َسَواُد؟« قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َحَضَرين َما تَ َرى، َوملَْ َلَك َعَلى هَ ْحََ 
ُ َعَليْ    3.رْيٍ َلُه خِبَ  لَّمَ ِه َوسَ آِخَر اْلَعْهِد ِبَك َأْن مَيَسَّ ِجْلِدي ِجْلَدَك، َفَدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعْنهُ   يَّ ٍد اخْلُْدرِ وَعْن َأيَب َسِعي ُ َعْنهُ اِلٍب  بَ َعَث َعِلىُّ ْبُن َأِب طَ   قَالَ   َرِضَي اَّللَّ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ    َرِضَي اَّللَّ
بَ َعِة نَ َفٍر َبنْيَ َمَها َبنْيَ أَرْ سَ قَ ا ف َ تُ رَاهبَِ    ِمنْ صَّلْ أَِدمٍي َمْقُروٍظ ملَْ حتَُ   ِمَن اْلَيَمِن ِبَذَهَبٍة يف   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 

 14820 حديث رقم: -رواه أْحد - 1
 األلباينه ، وصحح 73املقدمة، اَبٌب يف َسَخاِء النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:  -لدارميرواه ا - 2
/  2، وابن األثري أسد الغابة )2550حديث رقم:    -أبو نعيم يف معرفة الصحابة(، و 195/  2رواه ابن إسحاق يف السرية )   -  3

    2835حة رقم: (، وصححه األلباين أنظر السلسة الصحي590
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ْبِن َحاِبٍس وَ  ْبِن ِحْصٍن َواألَقْ رَِع  َنَة  ْبُن الطَُّفْيِل  ُعيَ ي ْ ْبُن ُعالَثََة َوِإمَّا َعاِمُر  زَْيِد اخْلَْيِل َوالرَّاِبُع ِإمَّا َعْلَقَمُة 
َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ِلَك النَّيبَّ ِء فَ بَ َلَغ ذَ ُؤالَ ِمْن هَ  هِبََذا  َأَحقَّ ُن  فَ َقاَل َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه ُكنَّا َنَْ    فَ َقاَل:   َصلَّى هللاُ 

أَتْمَ  َمْن يف   ُنوين »َأالَ  أَِمنُي  ََيْتِيِِن   َوَأاَن  َغائُِر   السََّماِء  َرُجٌل  فَ َقاَم  قَاَل  َوَمَساًء«.  َصَباًحا  السََّماِء  َخرَبُ 
َننْيِ مُ  َهِة َكثُّ ُز ااَنشِ   ْجنَ َتنْيِ اْلوَ   ْشِرفُ اْلَعي ْ َل اَّللَِّ اتَِّق  اللِ ْحَيِة َُمُْلوُق الرَّْأِس ُمَشمَُّر اإِلزَاِر فَ َقاَل اَي َرُسو جْلَب ْ

فَ َقالَ  فَ قَ »  :اَّللََّ.  الرَُّجُل  ُُثَّ َوىلَّ  قَاَل  يَ تَِّقَى اَّللََّ«.  َأْن  اأَلْرِض  أَْهِل  َأَحقَّ  أََوَلْسُت  ْبُن    اِلدُ اَل خَ َويْ َلَك 
ى«. قَاَل َخاِلٌد وََكْم ِمْن ُمَصلٍ  »الَ َلَعلَُّه َأْن َيُكوَن ُيَصل ِ   :ُعنُ َقُه فَ َقالَ  َأالَ َأْضِرُب  اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :لِيدِ اْلوَ 

بِِلَسانِِه َما لَْيَس يف  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَ ْلِبِه. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    يَ ُقوُل  أُوَمرْ   »ِإين ِ   :َصلَّى هللاُ   َعْن بَ أَنْ قُ َأْن    مَلْ 
َهَذا قَ ْوٌم    ئِ ِمْن ِضْئضِ   ِإنَُّه خَيْرُجُ »  :َو ُمَقفٍ  فَ َقالَ «. قَاَل ُُثَّ َنظََر إِلَْيِه َوهُ اِس َوالَ َأُشقَّ ُبُطوََّنُمْ ِب النَّ قُ ُلو 

ُلوَن ِكَتاَب اَّللَِّ َرْطًبا الَ جُيَاِوُز َحَناِجَرُهْم مَيْرُُقونَ  لرَِّميَِّة لَِئْن أَْدرَْكتُ ُهْم  لسَّْهُم ِمَن اُق امَيْرُ يِن َكَما  الد ِ    ِمنَ يَ ت ْ
 1«. ألَقْ تُ َلن َُّهْم قَ ْتَل ََثُودَ 

ََ:الظُّل مَََِرَ ث ََأََ
َا يُ َؤخِ رُُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخُص فِ ﴿ قال هللا تعاىل: يِه َوال حَتَْسنَبَّ اَّللََّ َغاِفال َعمَّا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإَّنَّ

   2.﴾ِهْم ال يَ ْرَتدُّ إِلَْيِهْم طَْرفُ ُهْم َوأَْفِئَدهُتُْم َهَواءٌ ْقِنِعي ُرُءوسِ  مُ ِطِعنيَ اُر * ُمهْ ألْبصَ ا
ِلت ه :إَِ ي  ف  الظَّاِلََِلََ  ََذاََأَخَذَللاَ 

َعْنهُ َعْن َأِب ُموَسى    ُ َعَلْيِه وَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    َرِضَي اَّللَّ لظَّاملِِ لِ ْمِلي   لَيُ »ِإنَّ اَّللََّ   :َسلَّمَ َصلَّى هللاُ 
يُ ْفِلْتُه«حَ  ملَْ  َأَخَذُه  ِإَذا  قَ رَأَ   . َّتَّ  َأْخذُ ﴿  :ُُثَّ  أَلِيٌم    وََكَذِلَك  َأْخَذُه  ِإنَّ  َوِهَى ظَاِلَمٌة  اْلُقَرى  َأَخَذ  ِإَذا  َربِ َك 

 3.﴾َشِديدٌ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ   هُ لُ و قَ  ْماَلِء َأيْ   نَ مِ   :«ِلي لِلظَّاملِِ مْ  لَيُ  اَّللََّ َصلَّى اَّللَّ رُُه َويَُطوِ ُل ُعْمَرُه : مُيِْهُلُه َويُ َؤخ ِ اإْلِ

ْفاَلِت َوُهَو اخْلُُروُج ِمْن ِضيٍق َمَع ِفرَاٍر ذََكَرُه    َحَّتَّ َيْكثُ َر ِمْنهُ  الظُّْلُم »َحَّتَّ ِإَذا َأَخَذُه ملَْ يُ ْفِلْتُه«: ِمَن اإْلِ
 1. يًدا َأْخًذا َشدِ َخَذهُ بَْل أَ  ُه، َيرْتُكْ  ملْ  :ََن َشارٌِح، َواْلَمعْ 

 

َغازِي، اَبُب بَ ْعِث َعِليِ  ْبِن َأيب طَا  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  1
َ
ُ َعْنُه، ِإىَل الَيَمِن قَ ْبَل  يِد  ٍب َعَلْيِه السَّاَلُم، َوَخاِلِد ْبِن الَولِ لِ ِكَتاُب امل َرِضَي اَّللَّ

 1064، اَبُب ِذْكِر اخْلََوارِِج َوِصَفاهِتِْم، حديث رقم: ِكَتاب الزََّكاةِ   -، َوُمْسِلمٌ 4351ث رقم: َحجَِّة الَوَداِع، حدي
 43،  42سورة إبراهيم: اآلية/  - 2
اْلُبَخارِيُّ وَ رَ   -  3 الُقْرآنِ   -اُه  تَ ْفِسرِي  الُقَرى َوهِ ، ابَ ِكَتاُب  َأَخَذ  ِإَذا  َربِ َك  َأْخُذ  قَ ْولِِه: ﴿وََكَذِلَك  أَلِيٌم َشِديُب  َأْخَذُه  ِإنَّ  ٌد﴾  َي ظَاِلَمٌة 

 2583الظُّْلِم، حديث رقم:  كتاب اْلربِ  َوالصِ َلِة َواآْلَداِب، اَبُب حَتِْرميِ   -، َوُمْسِلمٌ 4686[، حديث رقم:  102]هود:  
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فإن هللا تعاىل )ميهل وال   لعقوبة، الوعيد الشديد للظامل، وإْن أُْمِهل على ظلمه، ومل يُعاجل اب  فيهو 
 2. [183 :َوأُْمِلي هَلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتنٌي﴾ ]األعراف﴿. قال هللا تعاىل: يهمل(

َيَ وَ  َِة:ِقَيامَََمَالَ الظُّل م َظ ل َمات 
ُ َعْنهُ   اَّللَِّ ْبِن ُعَمرَ   َعْبدِ َعْن    ظُُلَماٌت يَ ْوَم ِإنَّ الظُّْلمَ »  قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن النَّيبِ     َرِضَي اَّللَّ
 3«.اْلِقَياَمةِ 

القاضي عياض:   أنه ظلمات على صاحبه حَّتقال  القيامة سبيالً    قيل: ظاهره  يوم  يهتدى  ال 
تكون الظلمات هنا: الشدائد، وبه فسروا قوله    ديهم وأبمياَّنم. وقدبني أياملؤمنني    عى نورحيث يس 

يُ َنجِ يُكم﴿تعاىل:   َمن  َواْلَبْحرِ   ُقْل  اْلرَبِ   ظُُلَماِت  تكون    ،[63]األنعام:    ﴾مِ ن  وقد  شدائدمها.  أي 
اللفظ هبذه  وقابل  عليه،  ابلعقوابت  االتكال  عن  عبارة  هاهنا  قوله الظلمات    انسة جمل  «الظُّْلم»:  ة 

ُ َيْستَ ْهزُِئ هِبِمْ 14﴿ُمْستَ ْهزُِئوَن ): الم، كما قال تعاىللكا  4.[15 ،14 ]البقرة: ﴾( اَّللَّ

 

 ( 3200/ 8مشكاة املصابيح )شرح مرقاة املفاتيح   - 1
 ( 165تطريز رايض الصاحلني )ص:   - 2
ظَاملِِ َوال   -ُه اْلُبَخارِيُّ َرَوا  -  3

َ
الصِ َلِة  وَ   كتاُب اْلرب ِ   -، َوُمْسِلمٌ 2447َغْصِب، اَبٌب: الظُّْلُم ظُُلَماٌت يَ ْوَم الِقَياَمِة، حديث رقم:  ِكَتاب امل

 2578، حديث رقم: ْلمِ اَبُب حَتْرمِِي الظُّ  َواآْلَداِب، 
 ( 48/ 8إكمال املعلم بفوائد مسلم )   - 4
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َمَال ِقَياَمِة: ََسب ِعََأَرِضَيَيَ و  َظََلَمَِقيَدَِشْب  َِمَنَاَلر ِضَط وِ َقه َِمن  ََمن 
َها   َعْن َعاِئَشةَ  َعن ْ  ُ َعَلْيِه    ىَصلَّ   َل َرُسوُل اَّللَِّ ْت قَاقَالَ   َرِضَي اَّللَّ »َمْن ظََلَم ِقيَد ِشرْبٍ ِمَن    :َوَسلَّمَ هللاُ 

 1 أََرِضنَي«.اأَلْرِض ُطوِ َقُه ِمْن َسْبعِ 
َوَسلََّم:    هُ لُ و قَ  َعَلْيِه  ِقيَد ِشرْبٍ َصلَّى هللاُ  َوَسلَّمَ   هُ لُ و قَ ، أي: قدر شرٍب، و «»َمْن ظََلَم  َعَلْيِه  :  َصلَّى هللاُ 

 نقه يوم القيامة وُكلِ َف ْحَله. كالطوق يف ع  ، أي: ُجِعلَ «ِضنيَ ِع أَرَ ُه ِمْن َسبْ قَ ُطو ِ »
 ووعيٌد شديٌد على الظلم.، وفيه هتديٌد عظيٌم للغاِصب

َوْجَهان َأحدمهَا  :قَاَل اخْلطايب   اْلَمْحَشر فَيكون    :َلُه  ِإىَل  اْلِقَياَمة  َها يف  ِمن ْ ُيَكلف نقل َما ظلم  أَنه 
   .ُنقهيف عُ  كالطوق

   .َكَما يف احلَِديث اآلخر الَِّذي بعده   ف ِإىَل سبع أَرضنيَأن يُ َعاقب ابخلس  :خراآْل وَ 
َوأما التطويق فَ َقاُلوا حْيَتمل َأن َمْعَناُه َأن حيمل ِمْنُه من سبع أَرضني ويكلف إطاقته    :َوِوي  َوقَاَل الن َّ 

َكاِفر َوعظم ضرسه أَو  يف غلظ جلد الْ اَء  َما جَ ُعُنقه كَ   ل هللا َويطو   َذِلك أَو جَيَْعل َلُه كالطوق يف ُعُنقه
 2. يطوق اُث َذِلك َويْلزم كلزوم الطوق بعنقه

َالظلمَاهلالكَفَالدنياَقبلَاآلخرةَ:عاقبةَ
 3.﴾َوتِْلَك اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا﴿ قال هللا تعاىل:

أَ ﴿ تع  اىل: الوق   ْن قَ ْري َ ٍة َعت  َ  يِ نْ وَك  َ ِر َرهب  ِ َا َوُرس  ُ م  ِ ْن أَم  ْ ِديًدا وَ ْت ع  َ ااًب ش  َ َناَها ِحس  َ ب ْ بْ َناَها ِلِه َفَحاس  َ ذَّ ع  َ
  4.﴾َعَذااًب ُنْكرًا * َفَذاَقْت َواَبَل أَْمرَِها وََكاَن َعاِقَبُة أَْمرَِها ُخْسرًا

 

 

ظَاملِِ َوالَغصْ   -ْلُبَخارِيُّ َرَواُه ا  -  1
َ
ًئا ِمَن اأَلْرِض، حديث رقم:  ِكَتاب امل ِة،  اِكَتاُب اْلُمَساقَ   -، َوُمْسِلمٌ 2453ِب، اَبُب ِإُثِْ َمْن ظََلَم َشي ْ
 1612َوَغرْيَِها، حديث رقم: ِض اَبُب حَتْرمِِي الظُّْلِم َوَغْصِب اأْلَرْ 

 ( 298/ 12عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) - 2
 59سورة الكهف: اآلية/  - 3
   8، 7اآلية/  طالق:سورة ال - 4
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رُ ﴿  وقال تعاىل: لِ وا لِ َوقَاَل الَِّذيَن َكف َ نَ ُكمْ رَِجنَّ ِهْم لَُنخ ْ ُرس ُ ْن أَْرض ِ ا أَْو لَتَ ع ُوُدنَّ يف ِملَِّتنَ ا فَ َأْوَحى إِلَ ْيِهْم  م ِ
ُْم لَن ُ   1.﴾ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ َرهبُّ

َالقصاصَيومَالقيامة:
ُ َعْنهُ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  ْهِلَها ُقوَق ِإىَل أَ احلُْ نَّ »لَتُ َؤدُّ  قَاَل: لَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َرِضَي اَّللَّ
   2الشَّاِة اْلَقْراَنِء«. يُ َقاَد لِلشَّاِة اجْلَْلَحاِء ِمَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحَّتَّ 
هي اجلماء اليت ال قرن هلا، والقرانء ضده. وهذا تصريح حبشر    -ابملد  -  «اجْلَْلَحاءِ »قال الطييب:  

طفال واجملانني، ومن مل تبلغه ن األدميني واأليف مالتكل   ا يعاد أهلهتا كموإعاد  البهائم يوم القيامة
والسنة.  القرآن  دالئل  تظاهرت  هذا  ولعى  ُحِشَرتْ   دعوة،  اْلُوُحوُش  ﴿َوِإَذا  تعاىل:  هللا   ﴾قال 

 وإذا ورد لفظ الشرع ومل مينع من إجرائه على ظاهرة شرع وال عقل وجب ْحله على  ،[5]التَّْكِويِر:  
قيامة اجملازاة والعقاب والثواب. وأما القصاص واإلعادة من ال  حلشرشرط ا  ا: وليس من. قالو ظاهره

 3من قصاص التكليف؛ إذ ال تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة. يف القرانء واجللحاء فليس هو
َعْنهُ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  وَ   ُ . ْفِلُس«ُروَن َما اْلمُ َتدْ »أَ   : قَالَ   مَ لَّ  َوسَ َلْيهِ َصلَّى هللاُ عَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    َرِضَي اَّللَّ

َمَتاعَ  ِدْرَهَم َلُه َوالَ  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصاَلٍة   . فَ َقاَل:قَاُلوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن الَ  »ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّيِت ََيْيت 
َوقَ  َهَذا،  َشَتَم  َقْد  َوََيْيت  َوزََكاٍة،  هَ َوِصَياٍم،  مَ َذا،  َذَف  َدمَ َهذَ اَل،  َوَأَكَل  َوَسَفَك  َهَذا    ا  َوَضَرَب  َهَذا، 

َسَناتِِه، فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَضى َما َعَلْيِه، ُأِخَذ ِمْن حَ   فَ يُ ْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا ِمنْ 
 4«. نَّارِ َخطَااَيُهْم َفطُرَِحْت َعَلْيِه ُُثَّ طُرَِح يف ال

اسم   ماملفلس:  أفلسفاعل  مفل ن  إذا صار  فلوس:  درامهه  افتقر، وكأنه صارت  أي:  ا، كما  سا، 
، وجيوز أن يراد به:  اء، وأقطف: إذا صارت دابته قطوفاصحابه جبنيقال: أجنب الرجل: إذا صار أ

ها،  هر عليإنه صار الرجل يقال فيه: ليس معه فلس، كما يقال: أقهر الرجل: إذا صار إىل حال يُق
 ، وقد فل سه القاضي تفليسا: اندى عليه: أنه أفلس.  حال يُذل فيهار إىلإذا صاذل الرجل: وأ

 

 13اآلية/  إبراهيم:سورة   - 1
 2582: اَبُب حَتْرمِِي الظُّْلِم، حديث رقم آْلَداِب، اكتاُب اْلربِ  َوالصِ َلِة وَ   -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 2
 ( 3256/ 10شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن ) - 3
 2581اَبُب حَتْرمِِي الظُّْلِم، حديث رقم:  َواآْلَداِب، كتاُب اْلربِ  َوالصِ َلِة    -اُه ُمْسِلمٌ َروَ  - 4
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الذي   املفلس هو  . . احلديث( أي: هذا أحق و)قوله:  القيامة بصالة وصيام وزكاة.  يوم  َييت 
  ما كان ابسم املفلس؛ إذ تؤخذ منه أعماله اليت تعب يف تصحيحها بشروطها، حَّت قُبلت منه، فل 

ار. فال إفالس أعظم من هذا، وال أخسر صفقة ِمن هذه ُث طُرح يف الن منه،ُأخذت قره إليها وقت ف
على يدل   ما  ففيه  ِمكن،    حاله،  بكل  الدنيا  يف  الناس  حقوق  من  التخلص  يف  السعي  وجوب 

ا أخذ م  واالجتهاد يف ذلك، فإن مل جيد إىل ذلك سبيال، فاإلكثار من األعمال الصاحلة، فلعله بعد
نيته، وعجزت عن ذلك    واملرجو من كرم  جحة، قية راتبقى له ب  عليه الكرمي ملن صحت يف األداء 

 1.املطلوب، ويوصلهم إىل أفضل ُمبوب مه، فيغفر للمطالب و قدرته أن يرضي هللا عنه خصو 
 

 

 ( 563 /6املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) - 1
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ََشَاِئِلَالنَِّبِ َ َعن هَ ِمن  َال َشَجاَعةَ ََرِضَيَاَّللََّ 

َ:َال َشَجاَعةََِدَُّحََ
 1. ْأسِ ِب يف البَ الَقلْ  ِشد ةُ  :هيُة اعَ شَّجَ لا
   2.هيئة حاصلة للقوة الغضبية بني التهور واجلنب اْلَشَجاَعةُ يل: قو 

هللا تعاىل: قال  َمرٍَّة ﴿    أَوََّل  بََدُءوُكْم  َوُهْم  الرَُّسوِل  ِبِِْخرَاِج  َومَهُّوا  أمَْيَاََّنُْم  َنَكُثوا  قَ ْوًما  تُ َقاتُِلوَن  َأال 
ُتْم ُمْؤِمِننيَ َشْوُه ِإْن كُ ختَْ   َأنْ  َأَحقُّ فَاَّللَُّ ْم َأخَتَْشْوَّنَُ    3. ﴾ن ْ

   4.﴾ْونِ َفال خَتَْشُوا النَّاَس َواْخشَ ﴿ قال هللا تعاىل:
ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ ﴿   قال هللا تعاىل: َوأَْوُفوا  أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم  َبِِن ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت   اَي 

يَ َوإِ     5. ﴾ونِ فَاْرَهبُ  ايَّ
اْبنِ  َواَل َأجْ   :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُعَمرَ   َعْن  َأجْنََد،  َأَحًدا  ِمْن  »َما رَأَْيُت  َأْضَوأَ  َواَل  َأْشَجَع،  َواَل  َوَد، 
  6.«َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىَرُسوِل اَّللَِّ 

ُ َعْنُه قَاَل:  وَ   َأْحَسَن النَّاِس َوَأْشَجَع النَّاِس َوَأْجَوَد  َسلَّمَ َلْيِه وَ  عَ ى هللاُ  َصلَّ النَّيبُّ َكاَن  َعْن أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
َلٍة فَاْنطََلَق اَنٌس ِقَبَل الصَّْوِت فَ تَ َلقَّاُهْم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ النَّاِس َوَلَقْد فَ  ِه  زَِع أَْهُل اْلَمِديَنِة َذاَت لَي ْ

ُقوُل: َو َعَلى فَ َرٍس أَلِب طَْلَحَة ُعْرٍى يف ُعُنِقِه السَّْيُف َوُهَو ي َ الصَّْوِت َوهُ   ىَل ُهْم إِ ْد َسبَ قَ ا َوقَ رَاِجعً َوَسلََّم  
 7. »ملَْ تُ رَاُعوا ملَْ تُ رَاُعوا«. قَاَل: »َوَجْداَنُه حَبْرًا أَْو ِإنَُّه لََبْحٌر«. قَاَل وََكاَن فَ َرًسا يُ َبطَّأُ 

 

 ( 173/ 8لسان العرب )  - 1
 ( 165 /1التعريفات ) - 2
 1 سورة التوبة: اآلية/ - 3
 44 سورة املائدة: اآلية/ - 4
 40بقرة: اآلية/سورة ال - 5
 ، بسند رجاله ثقات 60 ُحْسِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم: اَبٌب يف   -رواه الدارمي - 6
الْ   -  7 رَيِ   -َخارِيُّ بُ َرَواُه  اجِلَهاِد َوالسِ  َوُمْسِلمٌ 2820  :رقم   حديث  ،لشََّجاَعِة يف احلَْرِب َواجُلنْبِ ُب اابَ   ، ِكَتاُب  اْلَفَضاِئلِ كت  -،    ، اب 

ِمِه لِْلَحْربِ اَبٌب يف َشَجاَعِة النَّ   2307 :رقم  حديث  ،يبِ  َعَلْيِه السَّاَلُم َوتَ َقدُّ
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َنا  »ُكنَّا ِإَذا ْحَِ َل:  ُه قَا َعنْ َي اَّللَُّ  َرضِ َوَعْن َعِلي ٍ   َصلَّى ِبَرُسوِل اَّللَِّ َي اْلَبْأُس، َوَلِقَي اْلَقْوُم اْلَقْوَم، ات ََّقي ْ
 1هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفاَل َيُكوُن َأَحٌد ِمنَّا أَْدَّن ِإىَل اْلَقْوِم ِمْنُه«.

َعَلْيهِ  بذلك كما    ت األخبارُ وقد تواتر م جأًشا،  هُ ، وأربطَ نَّاسِ ْشَجَع الَم أَ َوَسلَّ   َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ 
بيانه،   يفرُّ   تُ ثبُ يَ فكان  سيأيت  به  ،  األبطالُ   الكماةُ   حني  ويتقي  الشجعاُن،  حيجُم  حني  ويْقِدُم 

 الوطيُس.  ْحَِيَ و   ِإَذا أشتَد اْلَبْأسُ  هُ أصحابُ 
َص َوِرَ ََ:مَََلي ِهََوَسلَّعََللاَ َصلَّىَ النَِّب َََِشَجاَعةَِِمن 

اْبُن إْسَحاَق:الَ قَ  الْ     َعْبُد  َثِِن  الث   َحد  ُسْفَياَن  ْبِن َأيب  َعْبِد اَّللِ   ْبُن  َواِعَيًة قَالَ َمِلِك  َقِدَم    َقِفي  وََكاَن 
رَا قْ َبلَ ا. فَأَ ، فَابْ َتاَعَها ِمْنُه أَبُو َجْهٍل َفَمطََلُه أِبََْثَاَّنَِ ْن إرَاَش ِبِِِبِل َلُه َمك ةَ َرُجٌل مِ  َقَف َعَلى وَ   َّت  ِشي  حَ  اإْلِ

 اَنِحَيِة اْلَمْسِجِد َجاِلٌس فَ َقاَل اَي َمْعَشَر قُ َرْيٍش َمْن ، َوَرُسوُل اَّللِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ْيشٍ ٍد ِمْن قُ رَ انَ 
؟ فَ َقاَل َلُه ِِن َعَلى َحق يَلبَ ْد غَ ِبيٍل َوقَ ْبُن سَ يٌب اَرُجٌل يُ َؤد يِِن َعَلى َأيب احلََْكِم ْبِن ِهَشاٍم فَِإين  َرُجٌل َغرِ 

َوُهْم يَ ْهَزُءوَن ِبِه    -لَِرُسوِل اَّللِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -اِلسَ أَْهُل َذِلَك اْلَمْجِلِس: أَتَ َرى َذِلَك الر ُجَل اجلَْ 
الْ  ِمْن  َوَبنْيَ َأيب َجْهٍل  َنُه  بَ ي ْ يَ ْعَلُموَن  يُ َؤد يك  فَإِ   لَْيهِ اْذَهْب إ  -َوِة  َعَداِلَما  رَاِشي  َحَّت   ن ُه  اإْلِ فَأَقْ َبَل  َعَلْيِه 

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل اَي َعْبَد اَّللِ  إن  َأاَب احلََْكِم ْبَن ِهَشاٍم َقْد َغَلَبِِن َعَلى َوَقَف َعَلى َرُسوِل اَّللِ  َصلَّ 
ي ِمْنُه  ْوَم َعْن َرُجٍل يُ َؤد يِِن َعَلْيِه ََيُْخُذ ِل َحق  َهُؤاَلِء اْلقَ   ْلتْد َسأَ ِبيٍل َوقَ ُن سَ يٌب ابْ َحق  ِل ِقبَ َلُه َوَأاَن َغرِ 

، قَاَل اْنطَِلْق إلَْيِه َوقَاَم َمَعُه َرُسوُل اَّللِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   َحق ي ِمْنُه يَ ْرَْحْك اَّلل ُ ، َفُخْذ ِل ُروا ِل إلَْيك فََأَشا
َج َرُسوُل اَّللِ  َصلَّى َرُجِل ِم ْن َمَعُهْم ات ِبْعُه فَاْنظُْر َماَذا َيْصَنُع. قَاَل َوَخرَ َعُه قَاُلوا لِ  مَ  قَامَ ا رَأَْوهُ فَ َلم    لَّمَ َوسَ 

يف َوَما  رََج إلَْيِه  خَ فَ   .؟ قَاَل ُُمَم ٌد فَاْخرُْج إَِل  ْيِه اَببَُه فَ َقاَل َمْن َهَذاهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّت  َجاَءُه َفَضَرَب َعلَ 
نَ َعْم اَل َترْبَْح َحَّت  أُْعِطَيُه ال ِذي    : قَالَ   . أَْعِط َهَذا الر ُجَل َحق هُ   :فَ َقالَ   . اِئَحٍة َقْد انْ تَ َقَع َلْونُهُ ِهِه ِمْن رَ جْ وَ 

َم َوقَاَل َعَلْيِه َوَسلَّ   ى هللاُ اَّللِ  َصلَّ ُسوُل  َف رَ َفَدَخَل َفَخرََج إلَْيِه حِبَق ِه َفَدفَ َعُه إلَْيِه. قَاَل ُُث  اْنَصرَ   : قَالَ   .َلهُ 
رَاِشي  حَ  اإْلِ فَأَقْ َبَل  ِبَشْأِنك،  احلَْْق  اْلَمْجِلسِ ِلإْلِرَاِشي   َذِلَك  َعَلى  َوَقَف  َخرْيًا  َّت    ُ َجزَاُه اَّلل  فَ َقْد  فَ َقاَل   ،

قَالَ  َأَخَذ ِل َحق ي.  بَ عَ   :َوَاَّللِ   ال ِذي  الر ُجُل  َماَذا رَأَْيت؟  َوحيَْ   فَ َقاُلوا:َعُه  ُثوا مَ َوَجاَء  ِمْن ك  َعَجًبا  قَاَل 
 :ِه اَببَُه َفَخرََج إلَْيِه َوَما َمَعُه ُروُحُه فَ َقاَل َلُه أَْعِط َهَذا َحق ُه فَ َقالَ اْلَعَجِب َوَاَّللِ  َما ُهَو إال  َأْن َضَرَب َعَليْ 

ُه. قَاَل ُُث  ملَْ يَ ْلَبْث أَبُو َجْهٍل َأْن ق ِه فََأْعطَاحِبَ   لَْيهِ َفَخرََج إَخَل  ُه َفدَ نَ َعْم اَل َترْبَْح َحَّت  ُأْخرَِج إلَْيِه َحق   ُه إاي 
 

َماِم احْلَْرَب  ،  ِكَتاُب السِ رَيِ   -لكربىنن ايف السن   والنسائي،  2633حديث رقم:    ، اْلَفْيءِ مِ ِكَتاُب َقسْ   -رواه احلاكم    -  1 ُمَباَشَرُة اإْلِ
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لَ  َوحْيَُكْم َوَاَّللِ  َما ُهَو إال  َأْن    :قَالَ   .َويْ َلك َما َلك؟ َوَاَّللِ  َما رَأَيْ َنا ِمْثَل َما َصنَ ْعت َقط    :هُ َجاَء فَ َقاُلوا 
ِبِل َما  ْعًبا، ُُث  خَ ت رُ ُمِلئْ َصْوَتُه فَ ْعت  ، َومسَِ َضَرَب َعَلي  اَبيب  َرْجت إلَْيِه َوِإن  فَ ْوَق رَْأِسِه لََفْحاًل ِمْن اإْلِ

 1، َوَاَّللِ  َلْو أَبَ ْيت أَلََكَلِِن.َواَل أَنْ َياِبِه لَِفْحِل َقط  ت ِمْثَل َهاَمِتِه َواَل َقَصَرتِِه رَأَيْ 
على قتلِه، وأعلنوا    تَ َعاَقُدوا  نالذيركني  املش   مواجهةُ   َم:لَّ  َوسَ  َعَلْيهِ ى هللاُ  َصلَّ ِمْن ُصَوِر َشَجاَعِة النَّيب ِ 

ُهَما  ِن َعبَّاسٍ َعِن ابْ ؛ فاْلَمإَلِ على    ذلك ب ُ َعن ْ ، قَاَل: ِإنَّ اْلَمأَلَ ِمْن قُ َرْيٍش اْجَتَمُعوا يف احلِْْجِر، َرِضَي اَّللَّ
َواْلُعزَّى ِت  اِبلالَّ َومَ فَ تَ َعاَقُدوا  اأْلُ الثَّالِثَ َناَة  ،  َواَنئَِلةَ خْ ِة  إِلَْيِه  َرى،  ُقْمَنا  َلَقْد  َقْد رَأَيْ َنا ُُمَمًَّدا،  َلْو  َوِإَساٍف:   

َها تَ ْبِكي، حَ قِ  َعن ْ   َّتَّ َدَخَلتْ َياَم َرُجٍل َواِحٍد، فَ َلْم نُ َفارِْقُه َحَّتَّ نَ ْقتُ َلُه، فَأَقْ بَ َلِت ابْ نَ ُتُه فَاِطَمُة َرِضَي هللاُ 
َعَلْيِه َوسَ هللاُ لَّى  ِل هللِا صَ َرُسو   َعَلى تَ َعاَقُدوا عَ   َقْد  قُ َرْيٍش،  ِمْن  اْلَمأَلُ  فَ َقاَلْت: َهُؤاَلِء  َقْد  لََّم،  َلْو  َلْيَك، 

ُهْم َرُجٌل ِإالَّ َقْد َعَرَف نَ   بُ نَ يَُّة،  ايَ َل: "ِصيَبُه ِمْن َدِمَك. فَ َقارَأَْوَك، َلَقْد قَاُموا إِلَْيَك فَ َقتَ ُلوَك، فَ َلْيَس ِمن ْ
فَ تَ َوضَّ ًءاَوُضو   رِيِِن أَ  ُُثَّ "  هَ   أَ،  قَاُلوا:  رَأَْوُه،  فَ َلمَّا  اْلَمْسِجَد،  َعَلْيِهِم  أَْبَصاَرُهْم، َدَخَل  َوَخَفُضوا  َذا،  ُهَو  ا 

ُهْم َرُجٌل،   هِ إلَيْ    يَ ُقمِ ا، َوملَْ َبَصرً َوَسَقَطْت أَْذقَاَُّنُْم يف ُصُدورِِهْم، َوَعِقُروا يف جَمَاِلِسِهْم، فَ َلْم يَ ْرفَ ُعوا إِلَْيِه     ِمن ْ
َرسُ  قَاَم  فَأَقْ َبَل  َحَّتَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  قَ ْبضَ وُل  فََأَخَذ  ُرُءوِسِهْم،  فَ َقاَل: َعَلى  َاِب،  الرتُّ ِمَن  ًة 

َم بَْدٍر  الَّ قُِتَل يَ وْ  إِ َحَصاةٌ احلََْصى    َذِلكَ ِمْن    " ُُثَّ َحَصبَ ُهْم هِبَا، َفَما َأَصاَب َرُجاًل ِمن ُْهمْ "َشاَهِت اْلُوُجوهُ 
  2.َكاِفرًا
َما رَأَْيَت قُ َرْيًشا َأَصاَبْت   َل: قُ ْلُت َلُه: َما َأْكثَ رُ و ْبِن اْلَعاِص، قَاَعْن ُعْرَوَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِ وَ 

، ِفيَما َكاَنْت ُتْظِهُر ِمْن َعدَ  ْشرَافُ ُهْم يَ ْوًما يف احلِْْجِر،  ِد اْجَتَمَع أَ َوقَ   هُتُمْ َل: َحَضرْ ؟ قَااَوتِهِ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاُلوا: َما رَأَيْ َنا ِمْثَل َما َصرَبْاَن َعَلْيِه ِمْن َهَذا الرَُّجِل َقطُّ، َسفََّه َفذََكُروا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

، تَ َنا، َوَسبَّ آهِلَتَ َنا، َلَقْد َصرَبْاَن ِمْنُه َعَلى أَْمٍر َعِظيمٍ فَ رََّق مَجَاعَ ، وَ ينَ َناَوَعاَب دِ اَن،  آاَبءَ   َأْحاَلَمَنا، َوَشَتمَ 
َنَما ُهْم َكَذِلَك، ِإْذ طََلَع َعَلْيِهْم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ي، مَيْشِ   فَأَقْ َبلَ   أَْو َكَما قَاُلوا: قَاَل: فَ بَ ي ْ

اْست َ حَ  اَّتَّ  َمرَّ لرُّ َلَم  ُُثَّ  َغَمُزوُه  ْكَن،  هِبِْم  َمرَّ  أَْن  فَ َلمَّا  اِبْلبَ ْيِت،  طَائًِفا  هِبِْم  اْلَقْولِ بِ   فَ َعَرْفُت بَ ْعِض  قَاَل:   ،
ى، ُُثَّ  َمضَ   ُُثَّ   َوْجِهِه،  َك يف  َذلِ َذِلَك يف َوْجِهِه، ُُثَّ َمَضى، فَ َلمَّا َمرَّ هِبُِم الثَّانَِيَة، َغَمُزوُه مبِْثِلَها، فَ َعَرْفتُ 

َلَقْد     َمْعَشَر قُ َرْيٍش، أََما َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، هِبُِم الثَّالَِثَة، فَ َغَمُزوُه مبِْثِلَها، فَ َقاَل: »َتْسَمُعوَن ايَ   َمرَّ 
ْبِح« ُتُكْم اِبلذَّ ِه طَائٌِر َواِقٌع، َحَّتَّ ِإنَّ  ْأسِ ا َعَلى رَ َّنََّ  َكأَ ُجٌل ِإالَّ ُهْم رَ ا ِمن ْ ، فََأَخَذِت اْلَقْوَم َكِلَمُتُه، َحَّتَّ مَ ِجئ ْ
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َذلِ َأَشدَّهُ  قَ ْبَل  َوَصاًة  ِفيِه  َأاَب    كَ ْم  اَي  اْنَصِرْف  لَيَ ُقوُل:  ِإنَُّه  َحَّتَّ  اْلَقْوِل،  ِمَن  ُد  جيَِ َما  أبَِْحَسِن  َلرَيْفَ ُؤُه 
فَ َواَّللَِّ  رَاِشًدا،  اْنَصِرْف  َجُهو َما كُ   اْلَقاِسِم،  قَ ْنَت  رَ الَ اًل،  فَاْنَصَرَف  َوَسلََّم،  :  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  ُسوُل 

اْلغَ  ِإَذا َكاَن  َوَما َحَّتَّ  ِمْنُكْم  بَ َلَغ  َما  لِبَ ْعٍض: ذََكْرَُتْ  بَ ْعُضُهْم  فَ َقاَل  َمَعُهْم،  َوَأاَن  اْجَتَمُعوا يف احلِْْجِر  ُد، 
َحَّتَّ  َعْنُه،  ِإذَ بَ َلَغُكْم  ابَ   مبَِ ا  تَ َدَأُكْم  تَ رَْكتُ ْكرَ ا  اَّللَِّ ُهوَن  َرُسوُل  عليهم  طََلَع  ِإْذ  َذِلَك،  ُهْم يف  َنَما  فَ بَ ي ْ ُموُه 

َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َوثَ ُبوا إِلَْيِه َوثْ َبَة َرُجٍل َواِحٍد، فََأَحاُطوا ِبِه، يَ ُقوُلوَن َلُه: أَْنَت الَِّذيصَ  ا تَ ُقوُل َكذَ   لَّى هللاُ 
لُ   َما َكانَ َذا؟ لِ وَكَ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْيِب آهِلَِتِهْم َوِديِنِهْم، قَاَل: فَ يَ ُقوُل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ   ْم َعْنُه ِمنْ ُغهُ يَ ب ْ

ُهْم َأَخَذ مبَْجَمِع رَِدائِِه،، َأاَن الَِّذي أَُقوُل َذِلَك«»نَ َعمْ   َبْكرٍ اَم أَبُو  : َوقَ قَالَ   ، قَاَل: فَ َلَقْد رَأَْيُت َرُجاًل ِمن ْ
يُق َرِضيَ الص ِ  ُ تَ َعاىَل َعْنُه، ُدونَُه، يَ ُقوُل َوُهَو يَ ْبِكي:    دِ  ]غافر:   ﴾َن َرُجاًل َأْن يَ ُقوَل َريبِ َ اَّللَُّ أَتَ ْقتُ ُلو ﴿اَّللَّ
  1. طُّ ْنُه قَ ؟ ُُثَّ اْنَصَرُفوا َعْنُه، فَِإنَّ َذِلَك أَلََشدُّ َما رَأَْيُت قُ َرْيًشا بَ َلَغْت مِ [28
َعْنُه  ُمطَِّلِب  ْبِن َعْبِد الْ   اسِ َعبَّ لْ اَعْن  وَ   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    قَاَل: َرِضَي اَّللَّ  لَّى هللاُ 

فَ َلْم    مَ َوَسلَّ    َعَلْيهِ ى هللاُ َصلَّ   يَ ْوَم ُحَننْيٍ فَ َلزِْمُت َأاَن َوأَبُو ُسْفَياَن ْبُن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرُسوَل اَّللَِّ 
ُه بَ ْيَضاَء أَْهَداَها َلُه فَ ْرَوُة ْبُن نُ َفاثََة اجْلَُذاِميُّ فَ َلمَّا  َعَلى بَ ْغَلٍة لَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللَِّ  ْقُه َوَرُسوُل  نُ َفارِ 

يَ رُْكُض بَ ْغَلَتُه    َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ   اَّللَِّ ُسوُل  طَِفَق رَ يَن فَ ْدِبرِ اْلتَ َقى اْلُمْسِلُموَن َواْلُكفَّاُر َوىلَّ اْلُمْسِلُموَن مُ 
َعبَّ  قَاَل  اْلُكفَّاِر  اَّللَِّ  ِقَبَل  َرُسوِل  بَ ْغَلِة  بِِلَجاِم  آِخٌذ  َوَأاَن  َوَسلَّمَ اٌس  َعَلْيِه  َأْن الَ    َصلَّى هللاُ  ِإرَاَدَة  َأُكفَُّها 

ُسْفيَ  َوأَبُو  آخِ ُتْسرَِع  بِ اَن  رَ ٌذ  هللاُ   اَّللَِّ ُسوِل  رَِكاِب  َعَلْيِه  َصلَّى  اَّللَِّ    َوَسلَّمَ   َرُسوُل  َعَلْيِه فَ َقاَل  هللاُ  َصلَّى 
»َأْي َعبَّاُس اَنِد َأْصَحاَب السَُّمَرِة«. فَ َقاَل َعبَّاٌس وََكاَن َرُجالً َصيِ ًتا فَ ُقْلُت أِبَْعَلى َصْويت أَْيَن   لََّم:َوسَ 

فَ وَ َرِة  السَّمُ َأْصَحاُب   لَ اَّللَِّ قَاَل  َعْطَفت َ   فَ قَ َكَأنَّ  أَْواَلِدَها.  َعَلى  اْلبَ َقِر  َعْطَفُة  اَي  ُهْم ِحنَي مسَُِعوا َصْويت  اُلوا 
َصاِر األَنْ َشَر  َوالدَّْعَوُة يف األَْنَصاِر يَ ُقوُلوَن اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر اَي َمعْ   ،لَب َّْيَك اَي لَب َّْيَك. فَاقْ تَ تَ ُلوا َواْلُكفَّارَ 

ِرِث ْبِن اخْلَْزرَِج اَي َبِِن احْلَاِرِث ْبِن  ى َبِِن احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزرَِج فَ َقاُلوا: اَي َبِِن احْلَاُة َعلَ الدَّْعوَ ِصَرِت  قُ  ُُثَّ قَالَ 
فَ َنظََر َرُسوُل اَّللَِّ   َوَسلََّم،اخْلَْزرَِج.  َعَلْيِه  بَ ْغلَ   َصلَّى هللاُ  ِقَتاهلِِ َها  َلي ْ عَ   َتطَاِولِ اْلمُ ِتِه كَ َوُهَو َعَلى  فَ َقاَل ِإىَل  ْم 

َى اْلَوِطيُس«. قَاَل ُُثَّ َأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ  »َهَذا ِحنيَ   :َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ْحَِ
ُُثَّ   َوَسلَّمَ  اْلُكفَّاِر  ُوُجوَه  هِبِنَّ  فَ َرَمى  قَاَحَصَياٍت  ُمَُ َوَرب ِ   »اَّْنََزُموا  :لَ   قَالَ   فَِإَذا مٍَّد«.  أَْنظُُر  َفَذَهْبُت   

 

أْحد  -  1 رقم:    -رواه  وابن حبان7036حديث  َصلَّ تَ كِ   -،  النَّيبِ   اَبُب ُكُتِب  التَّارِيِخ،  أََذى  ى  اُب  بَ ْعِض  ِذْكُر  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ
َعَلْيِه َوَسلَّ اْلُمْشرِِكنَي َرسُ   ُ ْساَلِم، حديث رقم:  وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهْم ِإىَل اإْلِ ،  2497حديث رقم:    -، والبزار6567َم، ِعْنَد َدْعَوتِِه ِإايَّ
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َئِتِه ِفيَما أََرى  اْلِقتَ  َوأَْمَرُهْم    فَ َواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ َأْن َرَماُهْم حِبََصَياتِِه َفَما زِْلُت أََرى َحدَُّهْم َكِليالً اُل َعَلى َهي ْ
 1ُمْدِبرًا.

َبَة ْبنِ  ،  يَ ْوَم ُحَننْيٍ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َرُسوِل اَّللَِّ  ُت َمعَ َخَرجْ :  قَالَ   ْنُه، عَ َرِضَي اَّللَُّ اَن  ُعْثمَ   َعْن َشي ْ
ٌف   َواقِ ْلُت َوَأانَ َواَّللَِّ َما َأْخَرَجِِنَ اإِلْسالُم، َوال َمْعرَِفٌة ِبِه، َوَلِكِنِ  أَنِْفُت َأْن َتْظَهَر َهَوازُِن َعَلى قُ َرْيٍش، فَ قُ 

َبُة، ِإنَُّه ال يَ رَاَها ِإال كَ ، ِإين ِ أَ  اَّللَِّ َرُسولَ َعُه: اَي  مَ  اِفٌر"، َفَضَرَب بَِيِدِه َعَلى  َرى َخْيال بَ ْلَقاَء؟ قَاَل:"اَي َشي ْ
اهْ  قَاَل:"اللَُّهمَّ  ُُثَّ  الثَّانَِيَة،  َضَرهَبَا  َبَة"، ُُثَّ  َشي ْ اْهِد  قَاَل:"اللَُّهمَّ  ُُثَّ  َبةَ ِد شَ َصْدرِي،  ُُثَّ ضَ ي ْ اَرهبََ "،  لثَّالِثََة،  ا 

َبَة"، فَ َواَّللَِّ َما َرَفَع يََدُه ِمْن صَ ف َ  ْدرِي ِمَن الثَّالَِثِة َحَّتَّ َما َكاَن َأَحٌد ِمْن َخْلِق اَّللَِّ َقاَل:"اللَُّهمَّ اْهِد َشي ْ
ِمنْ  ِإَِلَّ  النَّاسُ َأَحبَّ  فَاْلتَ َقى  قَاَل:  َوالنَّيبُّ  ُه،  َوسَ   ى هللاُ َصلَّ ,  أَْو    لَّمَ َعَلْيِه  اَنَقٍة  آَعَلى  َوُعَمُر  ِخٌذ  بَ ْغَلٍة، 

اْلُمطَّلِ  َعْبِد  بن  َواْلَعبَّاُس  َلُه  بِِلَجاِمِه،  ِبَصْوٍت  اْلَعبَّاُس  فَ َناَدى  اْلُمْسِلُموَن،  فَاَّْنََزَم  َداب ََّتُه،  يُ نَ فِ ُر  َأَخَذ  ِب 
يَ ُقوُل    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِة؟ َوالنَّيبُّ  وَرِة اْلبَ َقرَ  سُ ْصَحابُ أَْيَن أَ   ُلوَن؟أَلوَّ َجِهرٍي، فَ َقاَل: أَْيَن اْلُمَهاِجُروَن ا

فَ َقاَل   ُقُدًما:"َأانَ  اِبلسُُّيوِف،  فَاْصَطكُّوا  اْلُمْسِلُموَن  فَ َعَطَف  اْلُمطَِّلْب"،  َعْبِد  اْبُن  َأاَن  ال َكِذْب،  النَّيبُّ 
 2اْلُمْشرِِكنَي. ، قَاَل: َوَهَزَم اَّللَُّ  اْلَوِطيُس"ْحَِيَ  "اآلنَ   :َوَسلَّمَ ْيِه  َعلَ َصلَّى هللاُ النَّيبُّ 
َعَلْيِه ِإْسَحاَق، قَالَ   َأيب َعْن  وَ  : قَاَل َرُجٌل لِْلرَبَاِء َوُهَو مَيْزَُح َمَعُه: َقْد فَ َرْرَُتْ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ 

َعَلْيِه َوَسلََّم، َما فَ رَّ يَ ْوَمِئٍذ،    ْشَهُد َعَلى أَلَ : ِإين ِ اْلرَبَاءُ قَاَل  بُُه،  َوَسلََّم، َوأَنْ ُتْم َأْصَحا َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ 
ُقُل َمَع النَّاِس الرتَُّ وَ  يَ ْوَم ُحِفَر اخْلَْنَدُق، َوُهَو يَ ن ْ َعَلْيِه َوَسلََّم،    اَب، َوُهوَ َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ 
 اَحَة: َروَ  اْبنِ   َكِلَمةَ َمثَّلُ يَ تَ 

نَ  َلْواَل اللُهمَّ  قْ َنا َواَل َصلَّي ْ  ا  أَْنَت َما اْهَتَديْ َنا ... َواَل َتَصدَّ
َنا َنا ... َوثَ بِ ِت اأْلَْقَداَم ِإْن اَلقَ ي ْ  فَأَْنزَِلْن َسِكيَنًة َعَلي ْ

َنا ... َوِإْن أَرَاُدوا  نَ ِإنَّ اأْلُىَل َقْد بَ َغْوا َعَلي ْ َنا ًة أَب َ ِفت ْ  ي ْ
   3. ا َصْوَتهُ  هبَِ دُّ ميَُ 
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 7191 :رقم  حديث -رباينرواه الط - 2
 ، بسند صحيح 18486رقم:  حديث -رواه أْحد - 3
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َِاجلَ َمَُّذََ ََ:ب 
ُ َعْنهُ عن َأيَب ُهَريْ َرة   ُشحٌّ    »َشرُّ َما يف الرَُّجلِ   :َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُسوُل اَّللَِّ  يَ ُقوُل قَاَل رَ   َرِضَي اَّللَّ
 1«. َهاِلٌع َوُجنْبٌ َخاِلعٌ 

،مسه ا  لى اجلزع إذابه عصاح  ملحي  ُشحٌّ يف الرجِل    صفةٍ  أي: شرُّ  ملنع إذا مسه  وحيمله على ا  لشرُّ
 ا لرتبته. ا له وحطً حتقريً  ةنكر  (، وجاء لفظ )شر ٍ وفاخل ه من شدةِ فؤادَ  َوُجنْبٌ خيلعُ اخلري، 

«: الشح: خبل مع حرص، فهو أبلغ يف املنع من البخل، فالبخل ُشحٌّ َهاِلعٌ قوله: »قال الطييب:  
الضنة اب ماوالشح  ملال،  يستعمل يف  االسرتسالالن  َتتنع  يف ساتر  أو    فس عن  مال،  بذل  فيه من 

فهو هلع وهلوع، ومعناه: أنه جيزع يف   -ابلكسر    -معروف، أو طاعة. اهللع: أفحش اجلزع. وهلع  
عل  اجلزع  أشد  أي  ىشحه  َهاِلٌع«  »ُشحٌّ  وقوله:  منه.  احلق  يوم    : استخراج  يقال:  هلع، كما  ذو 

 دواج. خالع لالز كان الع ملأن يقول: هأيًضا حيتمل عاصف، وليل انئم، و 
صاحبه مبالغة،    الشح ماهو مسند إىل  اإلسناد اجملازى، فيسند إىل  ىوأقول: حيتمل أن حيمل عل 

واهللع: ما   ،االستعارة املكنية أبن يشبه الشح ِبنسان ُث يوصف مبا يالزم اإلنسان من اهللع  ىوعل 
﴿ِإَذا َمسَُّه  ن قوله:  سره هللا تعاِل م ا فعلي م  ، فما زادوعِ لَ عن اهلَ   فسره هللا تعاِل، سئل أْحد بن حيي

قوله: »َوُجنْبٌ َخاِلٌع«: أي شديد، كأنه خيلع  ،  [22]املعارج:  .﴾وًعاَذا َمسَُّه اخلَْرْيُ َمنُ الشَّرُّ َجُزوًعا َوإِ 
ب ف القل ر، وضعفؤاده من شدة خوفه، وهو جماز عن اخللع واملراد به: ما يعرض من أنواع األفكا

 2ف.عند اخلو 
َ

َ

َ

َ َاَّللَِّ َعَلي ِهََوَسلَّمََلَّصَََرس ول  َ:َيَ تَ َعوَّذ َِمنَََىَللاَ  ِ َاجل  ب 

 

ِتْعَماِل الشُّحِ  يف   اسْ ِد ِلَماِنِع الزََّكاِة، ِذْكُر الزَّْجِر َعنِ يِكَتاُب الزََّكاِة، اَبُب اْلَوعِ   -، وابن حبان8263حديث رقم:    -رواه أْحد  -  1
، َواجْلُنْبِ يف ِقَتاِل   ، بسند صحيح3250: َأْعَداِء اَّللَِّ َجلَّ َوَعاَل، حديث رقمفَ رَاِئِض اَّللَِّ

 ( 1530/ 5شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن ) - 2
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بْ  َسْعِد  َوقَّاٍص  َعْن  َأيب  َعْنهُ ِن   ُ اَّللَّ النَّيبُّ    َرِضَي  َوَسلَّمَ قَاَل: َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َهُؤاَلِء   َصلَّى  يُ َعلِ ُمَنا 
ْن َأْن  ِل َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن اجْلُنْبِ َوأَُعوُذ ِبَك مِ وُذ ِبَك ِمْن اْلُبخْ ُهمَّ ِإين ِ أَعُ لَّ ال»  :ْلِكَتابَةُ ُم اتُ َعلَّ  اْلَكِلَماِت َكَما

نْ َيا َوَعَذاِب اْلَقرْبِ  َنِة الدُّ    1«. نُ َردَّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمِر َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ
يف   ملا هلن من األثرِ  َهُؤاَلِء اْلَكِلَماتِ  ابه رضى هللا عنهمصحأ مُ َسلََّم يُ َعل ِ وَ  هِ َليْ عَ  َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ 

َا ِمْن أَ  ؛النفوسِ  َها ِمْن اْلَمَعاِصيأِلََّنَّ  . ْعَظِم اأْلَْسَباِب اْلُمَؤدِ يَِة إىَل اهْلاََلِك اِبْعِتَباِر َما يَ َتَسبَُّب َعن ْ
»َوَأيُّ َداٍء :  َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َصلَّى هللاُ يبُّ النَّ ل  كما قا؛  اءأدوء د، وهو  أوهلا: االستعاذة ابهلل من البخل

منع احلق الذي فرضه هللا تعاىل يف األموال، ري يف األدب املفرد، وهو  رواه البخا  أَْدَوى ِمَن اْلُبْخِل؟«
ه، وال ع لغري ال يشفوقد يكون البخل يف غري املال، كالبخل ابلسالم والبخل ابجلاه، ف  وهو الزكاة،

ببذل  مه،  عه بكل ينف النصح،  العلم،  ويقد يكون  الذي يذكر عنده  و وإسداء  الناس  َرُسوُل اَّللَِّ أخبل 
 ، فال يصلي عليه.هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى 

ومنه اجلنب عن مقاتلة األعداء،   ،واإلحجام يف موضع اإلقداماملهابة لألشياء  وًثنيها اجلنب، وهو  
، والصد ول احلة من قواهليب  ع به. قِ 

وُد َمَعُه َكالطِ ْفِل يف َسَخِف اْلَعْقِل ُهَو اْلبُ ُلوُغ إىَل َحدٍ  يف اهْلََرِم يَ عُ : و  أَْرَذِل اْلُعُمرِ ىَل إِ   دُّ رَّ وًثلثها: ال
 َوَضْعِف اْلُقوَِّة.  ،َوِقلَِّة اْلَفْهمِ 

الدنيا:  رابعها  و  الو املفضي إىل تهتا  شهواب  واالغرتارهي االفتتان بزخارفها  و فتنة  وترك    اجبات،رك 
 . له من العبادة قَ لِ ا خُ أبداء مالقيام 

 زل اآلخرة فمن جنا منها جنا ِما بعده. ألنه أول منا: َعَذاِب اْلَقرْبِ خامسها وَ 
ُ َعْنهُ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  وَ  اللَُّهمَّ  »  :ُقولُ يَ تَ َعوَُّذ ي َ   َسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    َرِضَي اَّللَّ
 2«.َك ِمْن اهْلََرِم َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُبْخلِ  اْلَكَسِل َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن اجْلُنْبِ َوأَُعوُذ بِ أَُعوُذ ِبَك ِمنْ  ِإين ِ 

  اْلُقْربِ  لز اَِيَدةِ  اىَل عَ وت َ رَك تبا لِلرَّب ِ  لُّاًل ذَ تَ  هبِذِه الَكِلَماتِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَ َعوَّذُ 
 املتقدم.  َأيب َوقَّاصٍ َسْعِد ْبِن ليتأسوا به كما يف حديِث تَ ْعِليًما ِلأْلُمَِّة و 

 

نْ َيا، حديث رقم:  فِ ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمنْ   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 1 َنِة الدُّ  6390ت ْ
 6371ْرَذِل الُعُمِر، حديث رقم:  الدََّعَواِت، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن أَ ِكَتابُ   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 2
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ُ َعْنُه  َعْن َأيب َسِعيٍد  وَ  َبُة  َأَحدَُكْم َهي ْ   نَ َعنَّ اَل ميَْ »  : َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :  قَالَ َرِضَي اَّللَّ
َعهُ َأْن يَ ُقو  سِ النَّا   1.يٍد َوِدْدُت َأين ِ ملَْ َأمْسَْعهُ قَاَل أَبُو َسعِ «. َل يف َحقٍ  ِإَذا َرآُه أَْو َشِهَدُه أَْو مسَِ

من هيبًة  من تضييع احلقوق ابلتفريط فيها، وعدم نصرة املظلوم    النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ حيذران  
 الظلم، وضياع احلقوق.  ا فيه من انتشار؛ ملالمتهماس، وخوف مالن

اخْلُْدرِىِ    َسِعيٍد  َأِب  عَ َعْن   ُ اَّللَّ اَّللَِّ    :قَالَ   ْنهُ َرِضَي  َرُسوُل  َوَسلَّمَ قَاَل  َعَلْيِه  هللاُ  حَيِْقَرنَّ   :َصلَّى  »الَ 
ي َ  َمقَ  ِفيهِ َأَحدُُكْم نَ ْفَسُه َأْن يَ َرى أَْمرًا َّللَِِّ َعَلْيهِ   فَ يَ ُقوَل َما َمنَ َعَك َأْن تَ ُقوَل يَ ْوَم فَ يَ ْلَقى اَّللََّ   ِبهِ ُقوُم  اٌل الَ 

َى َأَحقُّ َأْن خَتَْشىقَالَ  :َربِ  ِإّنِ  َخِشيُت النَّاَس قَالَ َكَذا وََكَذا قَاَل اَي   2«.  ِإايَّ
   منهم.  فيه التحذير من اإلحجام عن نصرة احلقِ  بسبب خشية الناس واهليبةِ 

أردت أن أعرف صفات الرجل الذي ميلك   : (إندايج  ين)يف حديث جلريدة    :غاندييقول املهاَتا  
مل يكن الوسيلة اليت  كل االقتناع أن السيف  حت مقتنًعا  ، لقد أصببدون نزاع قلوب ماليني البشر

  لَّمَ ِه َوسَ َعَليْ َصلَّى هللاُ    من خالهلا اكتسب اإلسالم مكانته؛ بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول
، وشجاعته مع ثقته املطلقة يف ربه  انيه وإخالصه ألصدقائه وأتباعهقه يف الوعود، وتفصدو   دقتهمع  

بعد انتهائي    ،هذه الصفات هي اليت مهدت الطريق، وختطت املصاعب وليس السيف  ، هويف رسالت
الثاين اجلزء  قراءة  أِسًفا  من  نفسي  الرسول وجدت  ا  من حياة  أكثر على    للتعرفملزيد  لعدم وجود 

 يمة". العظحياته 

 

ُ َعَلْيِه َوسَ  نْ أَبْ َواُب اْلِفَتِ عَ  -، والرتمذي11017حديث رقم:    -رواه أْحد  -  1 ، اَبُب َما َجاَء َما َأْخرَبَ النَّيبُّ  لَّمَ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه   ، اَبُب اأْلَْمِر اِبْلَمعْ   -، وابن ماجه2191ِإىَل يَ ْوِم الِقَياَمِة، حديث رقم:  َوَسلََّم َأْصَحابَُه مبَا ُهَو َكاِئٌن  َصلَّى اَّللَّ وِف  رُ ِكَتاُب اْلِفَتِ

 بسند صحيح  ، 4007َوالن َّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر، حديث رقم:  
اْلفِ   -، وابن ماجه12255حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2 َوالِكَتاُب  اِبْلَمْعُروِف  اأْلَْمِر  اَبُب  اْلُمْنَكِر، َتِ،  َعِن  حديث رقم:    ن َّْهِي 

 بسند ضعيف ،  2320حديث رقم:  -وأبو داود الطيالسي  ،4887حديث رقم:  -والطرباين يف األوسط ، 4008
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َشَََ َعَلي ِهََوَسلَّمََنَِّبِ َاِئِلَالِمن  َالت ََّواض عَ َََصلَّىَللاَ 

َت ََّواض ع َ:الَحدَُّ
 الت ََّواُضُع هو: اخلضوع للحق واالنقياد له. 

َص َوِرَتَ َواض ِعَالنَِّبِ َ َعَلي ِهََوَسلَّمََِمن  ََ:َصلَّىَللاَ 

ََ:هَِعنَأصحابَََِوَسلََّمَأنَيتميزَََي هَََِعلََللاَ َََصلَّىِبِ ََكَراِهَية َالنَّ
ُ َعْنهُ   َعِن اْبِن َمْسُعودٍ  َكاَن َزِميَلُه يَ ْوَم بَْدٍر َعِليٌّ، َوأَبُو   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللِا    ، َأنَّ َرُسولَ َرِضَي اَّللَّ

َحَّتَّ ََّنِْشَي َعْنَك،   َرُسوَل هللِا،  قَااَل: ارَْكْب ايَ   َسلَّمَ َعَلْيِه وَ   ى هللاُ لَّ صَ لَُبابََة، فَِإَذا َحاَنْت ُعْقَبُة َرُسوِل هللِا  
، َواَل َأاَن أِبَْغََن َعِن اأْلَْجِر ِمْنُكَماَما أَنْ ُتَما أبَِ »َفَ يَ ُقوُل:   1«َ.قْ َوى ِمِنِ 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ فانظر إىل قوله   ،  ْنُكَما«ِن اأْلَْجِر مِ  عَ ْغََن  أاََن أبَِ ، َواَل ِمِنِ    »َما أَنْ ُتَما أِبَقْ َوى:  َصلَّى هللاُ 
عليه   ما كان  َوَسلَّ   هللاِ   َرُسولُ لرتى  َعَلْيِه  هللاُ  ومكارم  مَ َصلَّى  التواضع،  وغاية  العشرة،  حسن  من   ،

 واملسارعة لشرف خدمته.   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،األخالق، مع ُمبة أصحابه للتخفيف عنه 
 يه، واملواساة مع الرفقاء واالفتقار إِل هللاات هللا عل صلو ع منه  التواضفيه إظهار غاية    :لطييبقال ا

 2تعاِل.
ه َمَهَ أصحابَ َهَ َلََومَََكَراِهيَ ت ه َأنَيق َعن   ََ:َرِضَيَاَّللََّ 

أََنٍس   َعْنهُ َعْن   ُ اَّللَّ اَّللَِّ  »ََ:قَالَ   َرِضَي  َرُسوُل  َوَسلَّمَ َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َومَ يُ ْقبِ   َصلَّى  اُل  َعَلى  ِض  أْلَرْ ا 
َنا ِمْنُه َفَما نَ ُقوُم َلُه ِلَما نَ ْعَلمُ ْخٌص َأَحبَّ إِ شَ   3«.َذِلكَ  ِمْن َكرَاِهَيِتِه لِ لَي ْ

 
ئً وَ  َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمتَ وَكِ  َعْنُه قَاَل َخرََج َعَلي ْ  ُ ا ى َعصً ا َعلَ َعْن َأِب أَُماَمَة َرِضَي اَّللَّ
 1ُموا َكَما تَ ُقوُم اأَلَعاِجُم يُ َعظِ ُم بَ ْعُضَها بَ ْعًضا«. تَ ُقو »الَ  فَ َقاَل: ْيهِ ا إِلَ فَ ُقْمنَ 

 

 بسند حسن   ، 4299، حديث رقم: ِكَتاُب اْلَمَغازِي َوالسَّرَاايَ  -واحلاكم،  3901: رقم  حديث -رواه أْحد - 1
 ( 2687/ 8عن حقائق السنن )شرح املشكاة للطييب الكاشف   - 2
 ، بسند صحيح 12526حديث رقم:  -رواه أْحد - 3
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َعْنهُ   ْن َعْمرِو بن ُمرََّة اجْلَُهِِن ِ عَ وَ   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: قَاَل النَّيبُّ    َرِضَي اَّللَّ َمْن َأَحبَّ َأْن »  :َصلَّى هللاُ 
 2«.فَ ْليَ تَ بَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ  ْيِه ِقَياًما يَدَ َبنْيَ  الر َِجالُ َلُه  ثَّلَ يَ َتمَ 

قَالَ وَ  جِمَْلٍز  َأيب  ُمَعاِويَُة  َعْن  َخرََج  َعْنُه،     ُ َواْبُن َصْفَوانَ َرِضَي اَّللَّ الزَُّبرْيِ  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  ُ    فَ َقاَم  َرِضَي اَّللَّ
ُهَما َلُه  َمْن َسرَُّه َأْن يَ َتَمثََّل  »  :يَ ُقولُ   لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ ُسوَل اَّللَِّ   رَ ْعتُ اْجِلَسا مسَِ َقاَل  ُه ف َ ِحنَي رَأَوْ   َعن ْ

 3النَّاِر«. الر َِجاُل ِقَياًما فَ ْليَ تَ بَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن 
َوَسلَّمَ   َرُسولُ َّنى   َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  القيام    اَّللَِّ  عن  مع  أصحابه  أمر له  به  ما  توا  عظيم وته  وقري من 

 تواضعه، وكراهيته للكرب.  شأنه، لعظيم 
قَ وَ  أَنَُّه  َعْنُه   ُ اَّللَّ َرِضَي  َجاِبٍر  َوُهَو  َعْن  َورَاَءُه  َنا  َفَصلَّي ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّ  َرُسوُل  اْشَتَكى  اَل: 

ال ُيْسِمَع  ُيَكربِ ُ  َبْكٍر  َوأَبُو  فَاَتْكبِ   نَّاسَ قَاِعٌد،  إِ ْلتَ فَ ريَُه  فَ َرآانَ َت  َنا  َنا لَي ْ َفَصلَّي ْ فَ َقَعْداَن  َنا  إِلَي ْ فََأَشاَر  ِقَياًما   
  ُعوًدا فَ َلمَّا َسلََّم قَاَل :»ِإْن ِكْدَُتْ آنًِفا تَ ْفَعُلوَن ِفْعَل فَاِرَس َوالرُّوِم يَ ُقوُموَن َعَلى ُمُلوِكِهْم َوُهمْ ِبَصالَتِِه ق ُ 
  4وًدا«.، َوِإْن َصلَّى قَاِعًدا َفَصلُّوا قُ عُ ى قَائًِما َفَصلُّوا ِقَياًمالَّ ِتُكْم ِإْن صَ ئِمَّ وا أبَِ ا ائْ َتمُّ َعُلو  تَ فْ قُ ُعوٌد َفالَ 

 والقيام ينقسم إىل ثالث مراتب:قال ابن القيم: 
رؤيته  وقيام له عند ، وقيام إليه عند قدومه وال أبس به ، على رأس الرجل وهو فعل اجلبابرة قيام
 ى. . انتهتنازع فيهوهو امل

َص َوِرَت ََوََ َعَلي ِهََوَسلَّمَََََواض ِعَالنَِّب َِِمن  َ:ِهَرَِقَ فََِلََه َرَ كَ ذَََِصلَّىَللاَ 
َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِمْن ُصَوِر تَ َواُضِع النَّيبِ    ، ال خيتلف  اسِ من النَّ   أنه واحدٌ   هُ وإعالنُ ِذْكرُُه لَِفْقرِِه    َصلَّى هللاُ 

 لوحي.لة واالرسا ن تعاىل ممه هللاا أكر عنهم إال مب

 

أْحد  -  1 رقم:    -رواه  داود،  22181حديث  الن َّوْ   -أبو  أَبْ َواُب  اأْلََدِب،  رقم:  ِم،  ِكَتاب  حديث  لِلرَُّجِل،  الرَُّجِل  ِقَياِم  يف  اَبٌب 
 ، بسند ضعيف 5230

 4208حديث رقم:  -، واألوسط852حديث رقم:  -رواه الطرباين يف الكبري - 2
اَبُب َما َجاَء يف    -مذي، الرت 5229ِم الرَُّجِل لِلرَُّجِل، حديث رقم:  ا اَبٌب يف ِقيَ   أَبْ َواُب الن َّْوِم، ِكَتاب اأْلََدِب،    -رواه أبو داود  -  3

حديث لِلرَُّجِل،  الرَُّجِل  ِقَياِم  و 2755رقم:    َكرَاِهَيِة  الكبري،  يف  رقم   -الطرباين  شيبة 819:  حديث  أيب  وابن  رقم:    -،  حديث 
 ، بسند صحيح 25582

َمامِ ائْ اَبُب  ، ِكَتاُب الصَّاَلةِ  -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 4  4013 حديث رقم:  ، ِتَماِم اْلَمْأُموِم اِبإْلِ
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َآ إِ ﴿  تعاىل:  قال هللا َآ أاََنْ َبَشٌر م ثْ ُلُكْم يُوَحَى ِإَِل  أَّن  هَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقآَء َرب ِه  ُقْل ِإَّن 
 1َ. ﴾فَ ْليَ ْعَمْل َعَمالً َصاحِلاً َوالَ ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َرب ِه َأَحَدا

وحده بل هذا هو حال الرسل مجيعاً صلوات   َوَسلَّمَ هللاُ َعَلْيِه    ىَصلَّ مد  حال النيب ُمهذا  يكن    ومل
 . هللا وسالمه عليهم أمجعني

تعاىل: ِإن َن ْ ﴿  قال هللا  ُرُسُلُهْم  هَلُْم  َولَ قَاَلْت  م ثْ ُلُكْم  َبَشٌر  ِإال   ِمْن  ُن  َيَشآُء  َمن  َعَلَى  مَيُن   اَّلل َ  ِكن  
ْتِ لََنآ َأن  َكاَن َوَما  ِعَباِدِه   2.﴾ِإال  ِبِِْذِن اَّللِ  َوعَلى اَّللِ  فَ ْليَ تَ وَك ِل اْلُمْؤِمُنونَ ْم ِبُسْلطَاٍن َيكُ َن 

َمْسُعوٍد  عَ  َأيب  َعْنهُ ْن   ُ اَّللَّ النَّيبَّ    َرِضَي  أََتى  َوَسلَّمَ قَاَل  َعَلْيِه  هللاُ  تُ ْرَعُد   َصلَّى  َفَجَعَل  َفَكلََّمُه  َرُجٌل 
َا ْيَك فَِإين ِ  َعلَ َهوِ نْ » َل َلُه:فَ َقا ِئُصهُ فَ رَا  3«َ.َأاَن اْبُن اْمرَأٍَة أَتُْكُل اْلَقِديدَ  َلْسُت مبَِلٍك ِإَّنَّ

ُهَريْ َرَة  وَ  َعْنهُ َعْن َأيب   ُ النَّيبِ     َرِضَي اَّللَّ َوَسلَّمَ َعْن  َعَلْيِه  نَِبي ا ِإالَّ رَ   قَاَل:  َصلَّى هللاُ   ُ بَ َعَث اَّللَّ َعى  »َما 
 4اَل نَ َعْم ُكْنُت أَْرَعاَها َعَلى قَ رَارِيَط أِلَْهِل َمكََّة«.أَْنَت فَ قَ ُه وَ ابُ َأْصحَ  َم فَ َقالَ ْلَغنَ ا

َعَلي ِهََوَسلََّمََص َوِرَتَ َواض ِعَالنَِّبِ ََِمنَ  َ:فَِلُّكََالتَّوَََفَِالّتََََّرَِاهَِظََمَََنَ عَََدَ عَ الب َ َصلَّىَللاَ 
اِبْمرَأٍَة ِعْنَد َقرْبٍ َوِهَى   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َرُسوُل اَّللَِّ   َمرَّ اَل:  قَ    َعْنهُ اَّللَُّ ِضَي  رَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  ف

َ َواْصربِِ   ِكى فَقاَل هَلَا: تَ بْ  ا  َوملَْ تَ ْعرِْفُه َفِقيَل هلََ   «. فَ َقاَلْت: إِلَْيَك َعَنِ  فَِإنََّك ملَْ ُتَصْب مبُِصيَبيِت ي»اتَِّقى اَّللَّ
فَ َلْم   ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ فََأَخَذَها ِمْثُل اْلَمْوِت فَأََتْت اَبَب َرُسوِل اَّللَِّ    لَّمَ َعَلْيِه َوسَ   هللاُ لَّى  صَ اَّللَِّ    ُسولُ رَ 

ِإين ِ  َرُسوَل اَّللَِّ  اَي  فَ َقاَلْت:  بَ وَّاِبنَي  ِعْنَدُه  َرُسوُل اَّللَِّ   تَِْد  فَقاَل  أَْعرِْفَك  َعَلْيهِ ى هللاُ َصلَّ   ملَْ  »ِإنَّ    :مَ َوَسلَّ    
  5وَِّل الصَّْدَمِة«. ِعْنَد أَ الصَّرْبَ 
َحاَتٍِ  و  ْبِن  َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ َعْن َعِديِ   َرُسوَل اَّللَِّ      أَتَ ْيُت  َوَسلَّمَ قَاَل  َعَلْيِه  َجاِلٌس يف    َصلَّى هللاُ  َوُهَو 

َتاٍب فَ َلمَّا ُدِفْعُت إِلَْيِه َأَخَذ بَِيِدي  أََماٍن َواَل كِ   ِبَغرْيِ    َوِجْئتُ َحاَتٍِ ْبُن    اْلَمْسِجِد فَ َقاَل اْلَقْوُم َهَذا َعِديُّ 

 

 110سورة الكهف: اآلية/ - 1
 11سورة إبراهيم: اآلية / - 2
 ، بسند صحيح3312ِديِد، حديث رقم: ِكَتاُب اأْلَْطِعَمِة، اَبُب اْلقَ   -ن ماجهرواه اب  - 3
 2262 حديث رقم:  ، َنِم َعَلى قَ رَارِيطَ غَ اَبُب َرْعِي ال ، ِكَتاُب اإِلَجارَةِ  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 4
اأَلْحَكامِ   -اْلُبَخارِيُّ   اهُ َروَ   -  5 الُقُبورِ   ، ِكَتاُب  زاَِيرَِة  رقم:  حدي  ،اَبُب  َوُمْسِلمٌ 1283ث  اجْلََنا   -،  َعَلى    ، ئِزِ ِكَتاُب  الصَّرْبِ  اَبٌب يف 

 926 حديث رقم:  ، اْلُمِصيَبِة ِعْنَد َأوَِّل الصَّْدَمةِ 
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ُ يََدُه يف يَِدي  :َل َذِلكَ َوَقْد َكاَن قَاَل قَ بْ  فَ َقاَم فَ َلِقيَ ْتُه اْمرَأٌَة َوَصيبٌّ َمَعَها   :قَالَ   .ِإين ِ أَلَْرُجو َأْن جَيَْعَل اَّللَّ
لَ ِإنَّ   :فَ َقااَل  َحاجَ   ا نَ   حَ قَ ف َ   .ةً إِلَْيَك  َمَعُهَما  َحاَجتَ ُهمَ اَم  َقَضى  َداَرُه    ،ا َّتَّ  أََتى يب  َحَّتَّ  بَِيِدي  َأَخَذ  ُُثَّ 

َها َوَجَلْسُت َبنْيَ يََدْيِه َفَحِمَد اَّللََّ َوأَْثََن َعَلْيِه ُُثَّ  َك رُّ يُفِ   »َما   قَاَل:فَأَْلَقْت َلُه اْلَولِيَدُة ِوَساَدًة َفَجَلَس َعَلي ْ
  : ُُثَّ قَالَ   ،ُُثَّ َتَكلََّم َساَعةً   :قَالَ   .قُ ْلُت اَل   :قَالَ   ؟ فَ َهْل تَ ْعَلُم ِمْن إَِلٍه ِسَوى اَّللَِّ الَّ اَّللَُّ إِ   إَِلهَ  اَل  َأْن تَ ُقولَ 

ُ َأْكرَبُ  َا َتِفرُّ َأْن تَ ُقوَل اَّللَّ ًئا َأْكرَبُ ِمْن اَّللَِّ   ،ِإَّنَّ وٌب يَ ُهوَد َمْغضُ  الْ فَِإنَّ   :قَالَ   . اَل ْلتُ ق ُ   :لَ قَا  ؟َوتَ ْعَلُم َأنَّ َشي ْ
لٌ َعَلْيِهْم َوِإنَّ ا  1َفَ رَأَْيُت َوْجَهُه تَ َبسََّط فَ َرًحا«.  :قَالَ  .ْئُت ُمْسِلًماقُ ْلُت فَِإين ِ جِ  :قَالَ  .لنََّصاَرى ُضالَّ

ُ َعْنهُ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  و  ُذ بَِيِد َرُسوِل  َمِديَنِة لََتْأخُ لْ ِل ا أَهْ َماءِ ِمْن إِ َمُة  ِإْن َكاَنِت اأْلَ »  : قَالَ   َرِضَي اَّللَّ
  2«. ِه َحْيُث َشاَءتْ فَ تَ ْنطَِلُق بِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللِا 
  لَّى هللاُ  صَ النَّيبَّ ، أَنَّ  -أَْو ِفْهٍر    -َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن ْبِن َمْعَمٍر، َعْن َرُجٍل، ِمْن َبِِن َساملٍِ  وَ 

ًئا َيَضُعَها ِفيِه،  َوَسلََّم ُأيتَ   ْيهِ َعلَ  ْد َشي ْ َا ُهَو َعْبٌد   هِبَِديٍَّة، قَاَل: فَ َنظََر فَ َلْم جيَِ فَ َقاَل: »َضْعُه اِبحلَِْضيِض، فَِإَّنَّ
وَضٍة، َما   َجَناَح بَ عُ اَّللَِّ ْنَد  ا َتزُِن عِ نْ يَ ِت الدُّ ََيُْكُل َكَما ََيُْكُل اْلَعْبُد، َوَيْشَرُب َكَما َيْشَرُب اْلَعْبُد، َوَلْو َكانَ 

َها َجْرَعَة َماٍء«.    3أَْعَطى َكاِفرًا ِمن ْ
، َوَقِطيَفٍة ُتَساِوي أَْربَ َعَة  َعْن أََنِس ْبنِ   َماِلٍك، قَاَل: َحجَّ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َرْحٍل، َرثٍ 

  4.  راَِيَء ِفيَها، َواَل مُسَْعَة«مَّ َحجٌَّة اَل لَّهُ : »الُُثَّ قَالَ اِوي،  ُتسَ َدرَاِهَم، أَْو اَل 
َص َوِرَتَ َواض ِعَالنَِّب َِوََ َعَلي ِهََوَسلََّمَََِمن  َاحلََِصلَّىَللاَ  ََ:يهَِلََعَََهَ افَ دََرَ إََِماِرَوََر ك وب 

ُ َعْنهُ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل   َنُه ِإالَّ    َس بَ ْيِِن يْ لَ   ْيِه َوَسلَّمَ لَ  عَ َصلَّى هللاُ   يب ِ َف النَّ قَاَل ُكْنُت رِدْ   َرِضَي اَّللَّ َوبَ ي ْ
  «. قُ ْلُت لَب َّْيَك َرُسوَل اَّللَِّ َوَسْعَدْيَك. ُُثَّ َساَر َساَعًة ُُثَّ قَاَل: اَذ ْبَن َجَبلٍ »اَي ُمعَ   َقاَل:ُمْؤِخَرُة الرَّْحِل ف َ 

«. »اَي ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ   اَعَة ُُثَّ قَاَل:ْيَك. ُُثَّ َساَر سَ َسْعدَ  وَ اَّللَِّ ُسوَل  َك رَ «. قُ ْلُت لَب َّيْ اَي ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ »
 

ا   -  1 َرسُ   -مذيلرت رواه  َعْن  اْلُقْرآِن  تَ ْفِسرِي  َوَسلَّمَ   ولِ أَبْ َواُب  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ   ، اَّللَِّ  ُسورَِة  َوِمْن  الِكَتابِ اَبٌب:  رقم:   ، احِتَِة    حديث 
 236حديث رقم:  -اين يف الكبري، والطرب 2953

 6072 : قمحديث ر  ، اَبُب الِكرْبِ   ، ِكَتاُب اأَلَدبِ  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 2
أيب شيبة  -  3 ابن  املصنف963  رقم:يف مسنده، حديث    -رواه  رقم:    -، ويف  أيب هريرة،  34324حديث  البزار عن  ، ورواه 

 9546رقم: حديث 
، وأبو نعيم يف  7343حديث رقم:  -، والبزار2890َناِسِك، اَبُب احلَْجِ  َعَلى الرَّْحِل، حديث رقم: ِكَتاُب اْلمَ   -رواه ابن ماجه - 4
 ، بسند صحيح 15805 احلَْجِ  َعَلى الرَّْحِل أَْفَضُل ِمَن اْلَمْحَمِل، حديث رقم: ، يف ِكَتاُب احلَْج ِ   -(، وابن أيب شيبة 308/  6لية )حلا
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ُ َوَرُسولُُه  َحقُّ اَّللَِّ َعَلى اْلِعَبادِ َهْل َتْدرِى َما  »  اَّللَِّ َوَسْعَدْيَك. قَاَل:  قُ ْلُت لَب َّْيَك َرُسولَ  «. قَاَل قُ ْلُت اَّللَّ
ًئاهُ يَ ْعُبُدو ْن  اِد أَ اْلِعبَ  اَّللَِّ َعَلى   َحقَّ فَِإنَّ »  أَْعَلُم. قَاَل:   »ايَ   «. ُُثَّ َساَر َساَعًة ُُثَّ قَاَل: َوالَ ُيْشرُِكوا ِبِه َشي ْ

َجَبلٍ  ْبَن  قَاَل:ُمَعاَذ  َوَسْعَدْيَك.  اَّللَِّ  َرُسوَل  لَب َّْيَك  قُ ْلُت  َعلَ »  «.  اْلِعَباِد  َحقُّ  َما  َتْدرِى  ِإَذا  َهْل  اَّللَِّ  ى 
هَبُمْ : »قَالَ  ْعَلُم.َوَرُسولُُه أَ  ُت اَّللَُّ «. قَاَل قُ لْ ِلكَ وا ذَ فَ َعلُ     1«.َأْن الَ يُ َعذِ 

ُهَما    َرِضيَ   َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و  ُ َعن ْ اَي ُغاَلُم »  :فَ َقالَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أَنَُّه قَاَل ُكْنُت َرِديَف النَّيبِ   اَّللَّ
ْدُه   فَ ُقْلُت بَ َلى فَ َقاَل اْحَفْظ اَّللََّ حَيَْفْظَك اْحَفْظ اَّللََّ تَِ  هِبِنَّ اَّللَُّ   ُعكَ يَ ن ْفَ َكِلَماٍت  ُمَك  أَُعل ِ أَْو اَي ُغَليِ ُم َأاَل  

َ َوِإَذا اْستَ َعْنَت   ِة َوِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اَّللَّ  َقْد  َّللَِّ ِعْن ابِ فَاْستَ أََماَمَك تَ َعرَّْف إِلَْيِه يف الرََّخاِء يَ ْعرِْفَك يف الشِ دَّ
الْ جَ  يَ ن ْفَ ُم مبَا ُهَو  َقلَ فَّ  َأْن  أَرَاُدوا  يًعا  اخْلَْلَق ُكلَُّهْم مجَِ فَ َلْو َأنَّ  مَلْ  َكاِئٌن  َعَلْيَك   ُ َيْكتُ ْبُه اَّللَّ ِبَشْيٍء ملَْ  ُعوَك 

نَّ يف الصَّرْبِ َعَلى ِه َواْعَلْم أَ َليْ وا عَ  يَ ْقِدرُ َك ملَْ َعَليْ   يَ ْقِدُروا َعَلْيِه َوِإْن أَرَاُدوا َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء ملَْ َيْكتُ ْبُه اَّللَُّ 
   2«.َمَع الصَّرْبِ َوَأنَّ اْلَفرََج َمَع اْلَكْرِب َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  َما َتْكَرُه َخرْيًا َكِثريًا َوَأنَّ النَّْصرَ 

ِن َمال  ٍِك و  ْن أَن َ ِس ب  ْ هُ ع  َ ُ َعن  ْ َي اَّللَّ انَ   ق  َاَل: َرض  ِ وُل هللِا  ك  َ ِه َوس  َ  هللاُ لَّى ص  َ َرس  ُ رِيَض،  لَّمَ َعَلي  ْ وُد اْلم  َ يَ ع  ُ
يُب َدْعَوَة   َاٍر، َوي  َْوَم َوُيَشيِ ُع اجْلَِناَزَة، َوجيُِ رِي َعلَ ى ْح ِ اَن ي  َْوَم قُ َرْيظَ َة، َوالنَّض ِ اَر، وَك َ ُب احلِْم َ اْلَمْملُ وِك، َويَ رْك َ

   3اٌف ِمْن لِيٍف.ِإكَ َتُه يٍف، َوحتَْ ْن لِ َسٍن مِ َخْيرَبَ َعَلى ِْحَاٍر ََمُْطوٍم ِبرَ 
َص َوِرَتَ َواض ِعَالنَِّب َِمَِ َعَلي ِهََوَسلََّمََ ن  ََ:اءَِرََقََالفَ َةَِوََعَ دَََبةَ إجاَصلَّىَللاَ 

َرَة  ْن َأِب ُهَري   ْ هُ ع  َ ُ َعن  ْ َي اَّللَّ وُل اَّللَِّ  َرض  ِ اَل َرس  ُ اَل: ق  َ لَّمَ ق  َ ِه َوس  َ لَّى هللاُ َعَلي  ْ ْو  :ص  َ رَاٍع ُدِعي  تُ »ل  َ  ِإىَل ك  ُ
  4ِإىَلَّ ِذرَاٌع َلَقِبْلُت«. أُْهِدىَ  َلوْ ُت وَ أَلَجبْ 

 

اَبُب َمْن َلِقي  اِن،  ميَ ِكَتاُب اإْلِ   -، وُمْسِلمٌ 5967 اللِ َباِس، اَبُب ِإْرَداِف الرَُّجِل َخْلَف الرَُّجِل، حديث رقم: ِكَتابُ   -َرَواُه البخاري - 1
ميَاِن وَ   30يث رقم: َغرْيُ َشاكٍ  ِفيِه َدَخَل اجْلَنََّة َوُحر َِم َعَلى النَّاِر، حد ُهوهللَا اِبإْلِ

اَبٌب،   َعَلْيِه َوَسلََّم، َّللَُّ أَبْ َواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّقَاِئِق َواْلَورَِع َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا  -والرتمذي  ،2803حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2
ُ    -احلاكم يف املستدرك، و 2516حديث رقم:   ُهْم، حديث رقم:  ِكَتاُب َمْعرَِفِة الصََّحابَِة َرِضَي اَّللَّ   -كبري، والطرباين يف ال6303َعن ْ
 ، بسند صحيح 9529حديث رقم:  -، والبيهقي يف الشعب5417حديث رقم:  -، واألوسط 11560حديث رقم: 

حسن    -ميان، والبيهقي يف شعب اإل4178حديث رقم:    ، ِمَن اْلِكرْبِ َوالت ََّواُضعُ اَءةُ اَبُب اْلربََ   ، ِكَتاُب الزُّْهدِ   -اه ابن ماجهرو   -  3
الز  وترك  التواضع  يف  فصل  رقم:  اخللق،  حديث  واملدح،  والفخر  واخليالء  والصلف  املستدرك  ،7841هو  يف  ِكَتاُب    -واحلاكم 

 لذهيب ، وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ووافقه ا3734قم: ر  ، حديث الت َّْفِسريِ 
 4885  :رقم  ث حدي ،ب النكاح، ابب من أجاب إىل كراعكتا   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 4
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َص َوِرَتَ َواض ِعَالنَِّبِ َ َعَلي ِهََوَسلَّمََََصلَّىِمن  ِلِه:َللاَ  َمة ََأه  َِخد 
َها َعْن اأْلَْسَوِد قَاَل: َسأَْلُت َعاِئَشَة   ُ َعن ْ   ُع يف بَ ْيِتهِ ْصنَ يَ   مَ َعَلْيِه َوَسلَّ   هللاُ   َصلَّىَما َكاَن النَّيبُّ    َرِضَي اَّللَّ

  1«.  فَِإَذا َحَضَرْت الصَّاَلُة َخرََج ِإىَل الصَّاَلةِ َكاَن َيُكوُن يف ِمْهَنِة أَْهِلِه تَ ْعِِن ِخْدَمَة أَْهِلهِ » :قَاَلتْ 
ة أن  قال املهلب: هذا من فعله، عليه السالم، على سبيل التواضع وليسن ألمته ذلك، فمن السن

من أمر دنياه وما يعينه على دينه، وليس الرتفه ىف هذا   فيما حيتاج إليهيته  ه ىف بإلنسان نفس تهن امي
 2الصاحلني، وإَّنا ذلك من سري األعاجم. مبحمود وال من سبيل

َهاَعْن ُعْرَوَة قَاَل: َسَأَل َرُجٌل َعاِئَشَة وَ  ُ َعن ْ يَ ْعَمُل    لَّمَ َعَلْيِه َوسَ   ى هللاُ َصلَّ َهْل َكاَن َرُسول اَّللَِّ    َرِضَي اَّللَّ
ًئا قَاَلتْ يف بَ ْيتِ  خَيِْصُف نَ ْعَلُه َوخيَِيُط ثَ ْوبَُه َويَ ْعَمُل يف    َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  نَ َعْم َكاَن َرُسول اَّللَِّ  »  :ِه َشي ْ

  3«. بَ ْيِتِه َكَما يَ ْعَمُل َأَحدُُكْم يف بَ ْيِتهِ 

 

 5699حديث رقم:    ، دب، ابب كيف يكون الرجل يف أهلهكتاب األ   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 1
 ( 542/ 7شرح صحيح البخارى البن بطال )  - 2

 557ابب ما يعمل الرجل يف بيته، حديث رقم:   -يف األدب املفرد رِيُّ َخاَرَواُه اْلبُ ، و 24803حديث رقم:   -رواه أْحد - 3
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َص َوِرَمَِ ََ:انيََعلىَالدَََُّةَرََاآلخََِهَ إيثارَ َمََوَسلََََّعَلي هَِىَللاَ َصلََّتَ َواض ِعهَِن 
ِد اَّللَِّ بْ ِن َعب  َّاٍس  ُ عَ ع َْن َعب  ْ َي اَّللَّ اَرض ِ ُهم  َ لَ  ن ْ لَّ ِإىَل نَِبي  ِ ِه  ق َ اَل: أَْرس َ ُ ع  َزَّ َوج َ لَّمَ اَّللَّ ِه َوس  َ لَّى هللاُ َعَلي  ْ  ص َ

ُه ِجرْبِي  لُ  ِة َمع  َ َن اْلَمالَِئك  َ ا م  ِ اَلُم ف َ ِه الَعَلي  ْ  َمَلك  ً الَ س  َّ لَّمَ  اَّللَِّ ولِ َمل  َُك لَِرس  ُ الْ  ق  َ ِه َوس  َ لَّى هللاُ َعَلي  ْ : ِإنَّ اَّللََّ ص  َ
َُك ب  َ  َت ن َ يبُّ خي  َُريِ  ا فَاْلتَ ف  َ ا نَِبي    وَن َمِلك  ً ا َوب َ نْيَ َأْن َتك  ُ ًدا نَِبي    وَن َعب  ْ لَّمَ  اَّللَِّ نْيَ َأْن َتك  ُ ِه َوس  َ لَّى هللاُ َعَلي  ْ  ِإىَل  ص  َ

َأْن تَ َواَضْع فَ َقاَل  َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َلُه فََأَشاَر ِجرْبِيُل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ ُمْسَتِشريِ الْ ُم كَ لسَّالَ يَل َعَلْيِه اِجربِْ 
وُل اَّللَِّ  لَّمَ َرس  ُ ِه َوس  َ لَّى هللاُ َعَلي  ْ َل بَ ع  ْ  :ص  َ ا َأك  َ اَل َفم  َ ًدا نَِبي   ا«. ق  َ وُن َعب  ْ ِة َك الْ َد تِل  ْ »ب َ ْل َأك  ُ ا طََعام  ً َكِلم  َ

   1 َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ.يَ  َلقِ َحَّتَّ  تَِّكئاً مُ 
متكئً ا ق ط إال م رة فف زع فجل س فق ال: "الله م إّن  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ قال جماهد: مل َيكل النيب  

 عبدك ورسولك". 
ا، وإَّن ا يك رهقال ابن امللق ن:   ل ذي واض ع اه خ الف الت؛ ألن َذلِ كَ  وم ن أك ل متكئً ا فل م َيِت حرام ً

  2بيائه، وصفوته من خلقه، وقد أجاز ابن سريين والزهري األكل متكًئا. ألناختاره هللا

َ َعَلي ِهََوَسلََّمَص َوِرَِمن  ََ:اسَِالنََّةَ طََالََم ََتَ َواض ِعِهََصلَّىَللاَ 
ُل الطَّع  َ ﴿ق  ال هللا تع  اىل:  وِل ََيْك  ُ َذا الرَّس  ُ اِل ه  َ َواقِ ي يف األمَيْش  ِ اَم وَ َوق َ اُلوا م  َ ِه َمل  ٌَك ْوال أُن  زَل إِلَ  ل  َ س  ْ ي  ْ

ال فَ َيُكوَن َمَعُه نَِذيرًا أَْو يُ ْلَقى إِلَْيِه َكنز أَْو  َها َوقَ اَل الظ َّاِلُموَن ِإْن تَ تَِّبع ُوَن ِإال َرج ُ َتُكوُن َلُه َجنٌَّة ََيُْكُل ِمن ْ
َ 3.﴾َمْسُحورًا

حَ  ِإْسَحاَق:  ْبُن  ُُمَمَُّد  ثَ قَاَل  عَ دَّ اَّللَِّ ِِن  ْبنُ ْبُد  أَ   َوايب   َبْكٍر،  قَاُلوا:    َعبَّاٍد،  ْبُن  َوحَيَْي  يٍح،  جنَِ َأيب  ْبُن 
َرُسولُ  فَ َلمَّا    »أَقْ َبَل  ِحرَبٍَة،  ِبرُبٍْد  ُمْعَتِجٌر  َوُهَو  ُطًوى،  ِبِذي  َوَقَف  َحَّتَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ 

ُ ِبِه تَ وَ ُه اْكَرمَ َأى َما أَ ، َورَ ولُهُ اْجَتَمَعْت َعَلْيِه ُخيُ    4اَضَع َّللَِِّ َحَّتَّ ِإنَّ ُعثْ ُنونَُه لََتَمسُّ َواِسطََة َرْحِلِه«. َّللَّ

 

كتاب النكاح، مجاع     -، والبيهقي يف السنن 6538حديث رقم:    ،ا األكل متكئً   كتاب الوليمة،    -رواه النسائي يف الكربى  -  1
ابب ذكر أخبار رويت يف زهده يف    - دالئل النبوةقي يف ، والبيه12453َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:    أبواب ما خص به َصلَّى هللاُ 

نْ َيا -، وابن املبارك يف الزهد285ت، حديث رقم:  الدنيا وصربه على القو   ،  766، حديث رقم: اَبُب َما َجاَء يف َذمِ  الت َّنَ عُِّم يف الدُّ
 ( 148/  26صحيح )الالتوضيح لشرح اجلامع  - 2
 8، 7سورة اْلُفْرقَاِن: اآلية/  - 3
 ( 53/ 2ِة اْلِكرْبِ )اَبٌب يف الت ََّواُضِع وََكرَاِهيَ  -الزهد لعبد هللا بن املبارك - 4
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َص َوِرَتَ َواض عَِ َعَلي ِهََوَسلََّمََهَِِمن  َ:المَ السَََّمَ ليهَِعَََاءَِيََنبَِالَََنََمََِهَِانَِوََخَ ِإََعََمَََهَ تَ َواض عَ َصلَّىَللاَ 
اِبلشَّكِ  ُن َأَحقُّ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َنَْ َوَسلََّم َأنَّ  ِه  َعَليْ ى هللاُ  َة َصلَّ َريْ رَ َعْن َأِب هُ 

يَ ْرَحُم يب. وَ  قَ لْ نَّ ِمْن ِإبْ رَاِهيَم ِإْذ قَاَل َربِ  أَِرين َكْيَف حُتِْي اْلَمْوَتى. قَاَل أََوملَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن لَِيْطَمئِ 
اِعَي«.َن ََيِْوي ِإىَل رُْكٍن َشِديٍد َوَلْو لَِبْثُت يف السِ ْجِن ُطوَل لَبْ وطًا َلَقْد َكا لُ اَّللَُّ   1ِث يُوُسَف أَلَجْبُت الدَّ

اعرتاف   ِإبْ رَاِهيَم«،  ِمْن  اِبلشَّكِ   َأَحقُّ  »ََنُْن  قوله:  يف  ليس  هللا:  رْحه  اخلطايب  سليمان  أبو  قال 
ك عنهما، يقول: إذا مل أشك أان ومل أرتب  لكن فيه نفي الش يم،  إبراه  ه، وال علىلى نفس لشك عاب

وتى، فإبراهيم أوىل أبن ال يشك وال يرَتب، وقال ذلك على  يف قدرة هللا عز وجل على إحياء امل
   2سبيل التواضع، واهلضم من النفس.

يم َعَلى أَقْ َوال َكِثريَة ِمْن ِإبْ رَاهِ   ك ِ اِبلشَّ ُن َأَحق    َنَْ َمْعََن وقال النووي رْحه هللا: ِاْختَ َلَف اْلُعَلَماء يف  
َمام اْلُعَلَماء: َمْعَناُه    َأْحَسنَها َوَأَصح َها َما قَاَلُه اإْلِ اْلُمَزينُّ َصاِحب الشَّاِفِعي  َومَجَاَعات ِمْن  ِإبْ رَاِهيم  أَبُو 

اَن ُمَتطَر ِقًا ِإىَل اأْلَنِْبَياء َلُكْنت  َمْوَتى َلْو كَ الْ   ْحَياءك  يف إِ  الشَّ فَِإنَّ َأنَّ الشَّك  ُمْسَتِحيل يف َحق  ِإبْ رَاِهيم  
َا ُخصَّ َأاَن َأَحق  ِبِه ِمْن ِإب ْ  ، َوِإَّنَّ رَاِهيم َوَقْد َعِلْمُتْم َأين ِ ملَْ َأُشك  فَاْعَلُموا َأنَّ ِإبْ رَاِهيم َعَلْيِه السَّاَلم ملَْ َيُشك 

َها ِاْحِتَمال ال  َكْوِن اآْليَةَم لِ َسلَّ َعَلْيِه وَ هللاُ  لَّى  ِإبْ رَاِهيم صَ  شَّكِ   َقْد َيْسِبق ِإىَل بَ ْعض اأْلَْذَهان اْلَفاِسَدة ِمن ْ
َصلَّ  يَ ْعَلم  َأْن  قَ ْبَل  أَْو  َوأََداًب  تَ َواُضًعا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  نَ ْفسه  َعَلى  ِإبْ رَاِهيم  َرَجَع  َا  َعلَ ى هللاُ َوِإَّنَّ ْيِه  

 3رْي َوَلد آَدم.  خَ أَنَّهُ َوَسلََّم 

ِإىَل َرُسوِل هللِا صَ  َرُجٌل  َماِلٍك، قَاَل: َجاَء  ْبِن  أََنِس  اْلرَبِيَِّة  َوَعْن  فَ َقاَل: اَي َخرْيَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  لَّى هللاُ 
 4  سَّاَلُم«.ِه الَعَليْ  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َذاَك ِإبْ رَاِهيمُ 

 

ُهْم َعْن َضْيفِ   ، ِكَتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياءِ   -رِيُّ َرَواُه اْلُبَخا  -  1   [، 52بْ رَاِهيَم ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه﴾ ]احلجر:  إِ   اَبُب قَ ْولِِه َعزَّ َوَجلَّ: ﴿َونَ بِ ئ ْ
ميَانَ  -َوَرَواُه ُمْسِلمٌ  ،3372حديث رقم:   151، حديث رقم: اأْلَِدلَّةِ  َدِة طَُمْأنِيَنِة اْلَقْلِب بَِتظَاُهرِ اَبُب زايَ ، ِكَتاُب اإْلِ

 ( 116/  1شرح السنة للبغوي ) - 2
 ( 277/ 1شرح النووي على مسلم ) - 3
 2369إِبْ رَاِهيِم اخْلَِليِل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم: ِل كتاب اْلَفَضاِئِل، اَبُب ِمْن َفَضائِ   -اه مسلمرو  - 4
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ن الوالد إذا فضل   َعَلْيِه َوَسلََّم ابٌب من أبواِب الربِ ، فإَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ن هبرية: هذا من  اب  قال
عليه ولده قد يسره ذلك، فأما إذا قال الولد لنفسه: أان خرٌي من أيب، مل يسره ذلك، فلم يرد عليه  

  1.ز وجل فضلههللا عوإَّنا السالم أن يفضل نفسه على أبيه 

ُهمَ اْبِن َعبَّاٍس رَ   نِ عَ  ُ َعن ْ َبِغي لَِعْبٍد َأْن يَ ُقوَل  ا، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِضَي اَّللَّ ، قَاَل: »َما يَ ن ْ
   2ِإين ِ َخرْيٌ ِمْن يُوُنَس ْبِن َمَّتَّ َوَنَسَبُه ِإىَل أَبِيِه«. 

لعزم من الرسل، وقال يف مجلة أوِل اذكره  مل ي  هللا تعاىل  كر ألن س ابلذ قال الطييب: إَّنا خص يون 
[، فقصر به عن مراتب  48َدى َوُهَو َمْكُظوٌم﴾ ]الَقَلِم:  انَ هللا تعاىل: ﴿َواَل َتُكْن َكَصاِحِب احْلُوِت ِإْذ  

وين ن تفضل أوىل العزم والصرب من الرسل، بقوله صلى هللا عليه وآله وابرك وسلم: إذا مل آذن لكم أ 
وين على غريه من ذوي العزم من أجلة األنبياء عليهم وز لكم أن تفضلال جيمَّت، فى يونس بن  عل 

م وهذا  والسالم،  ذلك الصالة  وليس  نفسه،  من  واهلضم  التواضع  على  وسلم  عليه  هللا  صلى  نه 
 اخللق،ال به على  متطاو   ا والمبخالف لقوله: »َأاَن َسيِ ُد َوَلِد آَدَم، َواَل َفْخَر«؛ ألنه مل يقل ذلك مفتخرً 

الشفاعة، ا للنعمة ومعرتفًا ابملئة فيه، وأراد ابلسيادة ما يكرم به يف القيامة من  ا قال ذلك ذاكرً وإَّن
فَ َقْد َكَذَب«؛ ألن املراد أان خري يف  ِمْنُه  َأاَن َخرْيٌ  ينبغي أن يؤول قوله: »َمْن قَاَل  وعلى هذا املعَن 

 3[ وهللا أعلم.285ِمْن ُرُسِلِه﴾ ]اْلبَ َقَرِة:   َبنْيَ َأَحدٍ ر ِقُ  نُ فَ اىَل: ﴿اَل  تَ عَ اَل هللا النبوة والرسالة؛ كما قَ 

بر  إيرفنج:  واشنجتون  هذه  قال  تثر  مل  العسكرية  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  الرسول  انتصارات  غم 
،  شخصية  مصلحة  االنتصارات كربايءه أو غروره، فقد كان حيارب من أجل اإلسالم ال من أجل

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم على بساطته وتواضعه، فكان يكره إذا دخل  افظ الرسول َصلَّ ده حأوج جم وحَّت يف  
 

 ( 400/ 5اإلفصاح عن معاين الصحاح )  - 1
ْرَسِلنَي{ ]الصافات:  سَ ِكَتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياِء، اَبُب قَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل: }َوِإنَّ يُونُ   -رواه البخاري  -  2

ُ
  رقم: [، حديث  139 َلِمَن امل

َبِغي ِلَعْبٍد َأْن يَ ُقوَل َأاَن  السَّاَلُم، َوقَ ْوِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ كتاب اْلَفَضاِئِل، اَبٌب يف ِذْكِر يُوُنَس َعَلْيِه    -، ومسلم3413  َعَلْيِه َوَسلََّم »اَل يَ ن ْ
 2377حديث رقم:  «،َخرْيٌ ِمْن يُوُنَس ْبِن َمَّتَّ 

 ( 3611/ 11حقائق السنن )عن   شرح املشكاة للطييب الكاشف  - 3
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دولة  حجرة   تكوين  إىل  قد هدف  وإن كان  به،  الرتحيب  يبالغوا يف  أو  له  يقوموا  أن  على مجاعة 
ا  وراثيً حلكم فيها  جيعل اكر أن  عظيمة، فإَّنا كانت دولة اإلسالم، وقد حكم فيها ابلعدل، ومل يف

 سرته. أل
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ََ:الت ََّواض عَِل َضَ فََ
جُمَاِشعٍ  َبِِن  َأِخي  ِْحَاٍر  ْبِن  ِعَياِض  اَّللَُّ   َعْن  َعْنهُ َرِضَي  َعَلْيِه    هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ِفيَنا  قَاَم  قَاَل:   ،

قَ َتاَدَة، َوزَاَد    ِهَشاٍم، َعنْ ِديثِ ِل حَ يَث مبِثْ احْلَدِ َساَق  َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم َخِطيًبا، فَ َقاَل: »ِإنَّ هللَا أََمَرين« وَ 
  1.وا َحَّتَّ اَل يَ ْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، َواَل يَ ْبِغي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد«ِفيِه »َوِإنَّ هللاَ أَْوَحى ِإَِلَّ َأْن تَ َواَضعُ 

ُ َعْنهُ   َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ  »َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة ِمْن    َسلََّم، قَاَل: وَ َلْيهِ ى هللاُ عَ  َصلَّ  هللاِ ، َعْن َرُسولِ َرِضَي اَّللَّ
  2. ِإالَّ ِعز ا، َوَما تَ َواَضَع َأَحٌد َّللَِِّ ِإالَّ َرفَ َعُه هللُا« ا ِبَعْفٍو،َماٍل، َوَما زَاَد هللاُ َعْبدً 

ََ:الت ََّواض عَََقَ ق َِنَ ََيفََكََ

َقبولَاحلقَممنَجاءَبه.
 َمنْ   ةَ اجْلَنَّ   يَْدُخلُ   »الَ   :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   َعنِ   ، َعْنهُ اَّللَُّ ِضَي  رَ   َمْسُعودٍ   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   َعنْ 

.  ةً َحَسنَ   َونَ ْعُلهُ   َحَسًنا  ثَ ْوبُهُ   َيُكونَ   َأنْ   حيُِبُّ   الرَُّجلَ   ِإنَّ   َرُجلٌ   قَالَ .  ِكرْبٍ«  ِمنْ   َذرَّةٍ   ِمثْ َقالُ   قَ ْلِبهِ   يف   َكانَ 
يلٌ  اَّللََّ  »ِإنَّ  :قَالَ   3. النَّاِس« َوَغْمطُ  احلَْق ِ  َبطَرُ  اْلِكرْبُ  اجْلََمالَ  حيُِبُّ  مجَِ
الناس عن   ق ِ احلَْ   َبطَرُ و  أبعد  له، ومن كان هذا شأنه كان  أو االستجابة  قبوله  يعِن دفعه وعدم 

 التواضع. 
ََ.همازدراءالتعاىلَعلىَالناسََوََترك

تعر قيل   أ عِ ضُ َواالت َّ ف  ييف  لنفس :  ترى  قيمةال  فمنك  قيم  ،  لنفسه  التواضع  رأى  يف  له  فليس  ة 
 نصيب.

على    ازدراءو  الدالئل  أظهر  من  واحتقارهم  أشراف الكربالناس  من  ليس  ألنه  هذا  حيتقر  أن   ،
 الناس، فيحتقره لنسبه أو ملهنته أو لبلده أو للونه أو غري ذلك. 

 

نْ َيا َأْهُل اجْلَنَِّة َوَأْهُل النَّاِر، حديث رقم:  يِمَها َوَأْهِلَها، اَبُب الصِ َفاِت الَّ كتاب اجْلَنَِّة َوِصَفِة نَعِ   -رواه مسلم - 1 يِت يُ ْعَرُف هِبَا يف الدُّ
2865 

 2588 حديث رقم: ، ِتْحَباِب اْلَعْفِو َوالت ََّواُضعِ  اسْ اَببُ  ،كتاب اْلربِ  َوالصِ َلِة َواآْلَدابِ  -لمرواه مس - 2
 156نه، حديث رقم:  كتاب اإلميان، ابب حترمي الكرب وبيا  -ِلمٌ َرَواُه ُمسْ  - 3
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غمط الناس ازدراهم    عَنوم  .النَّاِس«   ْمطُ »َوغَ   :َوَسلَّمَ   ْيهِ لَ عَ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ وقد دل على ذلك قول  
 واحتقارهم.

ترك   على  يعني  وعوِما  الناس  على  الصغري التعاىل  منهم،  تلقاه  من  على  السالم  ازدراءهم،  دم 
 والكبري والغِن والفقري، والشريف والضعيف. 

ََشَرِفَال َمَجاِلِس. َالرِ َضاَاِبلدُّوِنَِمن 
األول، فإن مل جيد مكاان يف الصف   دارة والصفالصوس يف ابجلل  من ال يرضى إال سان النفإن م

حفيظته، وال يرضى ابجللوس حيث انتهى به اجمللس    ًثرت و   ،، واْحر وجههاألول انتفخت أوداجه
 شك أن هذا نوع من الكرب.  وال

ُ َعْنهُ َعْن طَْلَحَة  ف ِإنَّ ِمَن الت ََّواُضِع  »   :يَ ُقولُ   َوَسلَّمَ   هِ يْ َعلَ   هللاُ   َصلَّى  قَاَل: مسَِْعَت َرُسوَل اَّللَِّ   َرِضَي اَّللَّ
  1. «َجاِلسِ الرِ َضا اِبلدُّوِن ِمْن َشَرِف اْلمَ  ،َّللَِّ 

 

 

 ، بسند حسن 205حديث رقم:  -رواه الطرباين يف الكبري - 1
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َ ََعَلي هَََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِشَاِئلََِِمنَ  ََوَسلََّمَال َصْب 

َحدَال َصْب ِ:

 اْلَصرْبُ: حبس النفس على املكاره.
 . بلوى لغري هللا المن أمل ترك الشكوى  : هورْبُ صَ الْ وقيل: 

تَ َعاىَل:   اَل ﴿قَاَل  َها  َعَلي ْ َواْصَطربْ  اِبلصَّالِة  أَْهَلَك  َواْلَعاِقَبُة َوْأُمْر  نَ ْرزُُقَك  ََنُْن  رِْزقًا  َنْسأَُلَك   
  1.﴾لِلت َّْقَوى

  يَ نَّكَ نَ تَ َوف َّ   َأوْ   ُهمْ نَِعدُ   الَِّذي   بَ ْعضَ   كَ يَ نَّ نُرِ   فَِإمَّا  َحقٌّ   اَّللَِّ   َوْعدَ   ِإنَّ   فَاْصربْ ﴿:  تَ َعاىَل   قَالَ 
َنا   2. ﴾يُ ْرَجُعونَ  فَِإلَي ْ

 اِبْلَعِشي ِ   رَبِ كَ   حِبَْمدِ   َوَسبِ حْ   ِلَذنِْبكَ   َواْستَ ْغِفرْ   َحقٌّ   اَّللَِّ   ْعدَ وَ   ِإنَّ   فَاْصربْ ﴿:  تَ َعاىَل   قَالَ 
ْبَكارِ     3.﴾َواإْلِ

  ِمنْ   قَ ْوُمكَ   َوال  أَْنتَ   َلُمَهاعْ ت َ   ُكْنتَ   َما  كَ يْ ِإلَ   ا نُوِحيهَ   َغْيبِ لْ ا  اءِ أَنْ بَ   ِمنْ   تِْلكَ ﴿:  تَ َعاىَل   قَالَ 
  4. ﴾لِْلُمتَِّقنيَ  ِقَبةَ اْلَعا ِإنَّ  فَاْصربْ  َهَذا قَ ْبلِ 

َص َوِرََصْب َِ ََوَسلََّمَ:ََعَلي هََِاَّللََّ ََصلََّىَالنَِّب َِِمن 
َعْبِد اَّللَِّ   َلمَّا  هُ َعنْ   اَّللَُّ   َرِضيَ ََْبِن َمْسُعودٍ َعْن  آث َ يَ ْومُ   َكانَ   قَاَل  ُحَننْيٍ  النَّيبُّ    َوَسلََّم    َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّىَر 
َنَة ِمْثَل َذِلَك َوأَْعَطى اَنًسا فَ َقاَل َرُجلٌ اَنًسا أَْعَطى اأْلَق ْ  ِبِل َوأَْعَطى ُعيَ ي ْ َما أُرِيَد هِبَِذِه    :رََع ِماَئًة ِمْن اإْلِ

 

 132سورة طه: اآلية/  - 1
 77سورة غافر: اآلية/  - 2
 55سورة غافر: اآلية/  - 3
 49سورة ُهوٍد: اآلية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

106 

ُ ُموَسى َقْد أُوِذَي  »:  قَالَ َوَسلََّم    َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّىالنَّيبَّ    ربَنَّ أَلُخْ   :تُ فَ ُقلْ   اْلِقْسَمِة َوْجُه اَّللَِّ  أبَِْكثَ َر  َرِحَم اَّللَّ
   1.«ِمْن َهَذا َفَصرَبَ 

َص َوِرََصْب َِ ََاَّللََّ َيََضَِرَََهَِِبَاَمثََّلَأبصحََََنَ َوَسلََّمَال َصْب  َعنَمعاقبةَمََََعَلي هََِاَّللََّ ََصلََّىَالنَِّب َِِمن 
َه مَ:ن َ عََ

يَ ْوَم ُأُحٍد َنظََر ِإىَل َْحَْزَة َوَقْد قُِتَل َوُمثِ َل َم  َوَسلَّ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّىَأن  النَّيبَّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َة  َعْن َأيب ُهَريْ رَ 
ِمنْ  لَِقْلِبِه  أََوَجَع  َقطُّ  َمْنظَرًا  يَ َر  ملَْ  َمْنظَرًا  فَ رََأى  وَ ِبِه،  أَوْ ِه  فَ قَ ال  عَ »  اَل:َجَل،  اَّللَِّ  فَ َقْد كُ َرْْحَُة  ْنَت َلْيَك، 

ال ُحْزُن َمْن بَ ْعَدَك َعَلْيَك َلَسرَّين َأْن أََدَعَك َحَّتَّ تَِيَء ِمْن أَفْ َواٍج َوُصوال لِلرَِّحِم، فَ ُعوال لِْلَخرْياِت، َوَلوْ 
ُهْم َمكَ ِعنيَ ِبَسبْ   َمثِ َلنَّ  ألُ اَّللَِّ وَ »  ، ُُثَّ َحَلَف َوُهَو َواِقٌف َمَكانَُه:«َشَّتَّ  ، فَ نَ َزَل اْلُقْرآُن َوُهَو َواِقٌف  «اَنكَ  ِمن ْ

َيرْبَحْ  مَلْ  َمَكانِِه  لِلصَّاِبرِينَ ﴿  بَ ْعُد:  يف  هَلَُو َخرْيٌ  َصرَبَُْتْ  َولَِئْن  ِبِه  ُتْم  َما ُعوِقب ْ مبِْثِل  فَ َعاِقُبوا  ُتْم  َعاقَ ب ْ  .﴾َوِإْن 
 2. «أَرَادَ َوأَْمَسَك َعمَّا  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى  َر َرُسوُل اَّللَِّ َكفَّ ، فَ ةُ َم السُّورَ تَ  ختُْ َّتَّ حَ ، [126النحل: ]

ََ:يََقَِافَِنََمَ ىَالَ ذََىَأََلََعَََوَسلََّمَال َصْب  َََعَلي هََِاَّللََّ ََصلََّىَالنَِّب ََِص َوِرََصْب َِِمنَ 
ُهُم الَّ هللاُ  قَاَل   ُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ َلُكْم يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ َويُ ْؤِمُن ُقوُلوَن ُهَو أُ ي َ وَ   وَن النَّيبَّ يُ ْؤذُ ِذيَن  تَ َعاىَل: ﴿َوِمن ْ

  3.ِننَي َوَرْْحٌَة لِلَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن َرُسوَل اَّللَِّ هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾لِْلُمْؤمِ 

ُهمْ وَ  ﴿َوِمن ْ تَ َعاىَل:  َمنْ قَاَل  اْئَذنْ يَ ُقو     َأالالوَ   ِل   ُل  تَ ْفِتِنِ   َجَهنَّ     َوِإنَّ  َسَقُطوا  َنِة  اْلِفت ْ َلُمِحيطٌَة  يف  َم 
   4﴾.اِبْلَكاِفرِينَ 

   5َوقَاَل تَ َعاىَل: ﴿ُهُم الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن اَل تُ ْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َحَّتَّ يَ ن َْفضُّوا﴾.
﴾.ا ِإىَل اْلَمِدينَ َجْعنَ ِئْن رَ  لَ وُلونَ : ﴿يَ قُ َوقَاَل تَ َعاىَل  َها اأْلََذلَّ   6ِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمن ْ

 

اْلُبَخارِيُّ   -  1 َأَحادِ   -َرَواُه  اخَلِضرِ   ، يِث األَنِْبَياءِ ِكَتاُب  َعَلْيِهَما السَّاَلمُ   اَبُب َحِديِث    -، ومسلم3405حديث رقم:    ،َمَع ُموَسى 
ْساَلِم َوتَ مُ اَبُب ِإْعطَاِء الْ  ، ِكَتاب الزََّكاةِ     1062، حديث رقم:  َمْن َقِوَي ِإميَانُهُ َصربُِّ َؤلََّفِة قُ ُلوهُبُْم َعَلى اإْلِ

ُهْم، حديث رقم:  ُب َمْعرَِفِة الصََّحابَِة َرِضَي اَّللَُّ ِكَتا  -رواه احلاكم - 2  2937حديث رقم:  -، والطرباين يف الكبري4894َعن ْ
 61سورة التوبة: اآلية/  - 3
 49التوبة: اآلية/ ة سور  - 4
 7ية/ : اآلُسورَُة اْلُمَناِفِقنيَ  - 5
 8ُسورَُة اْلُمَناِفِقنَي: اآلية/  - 6
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هللِا  َعبْ   ْبنِ   َجاِبرِ عْن   ِمَن  قَالَ ِد  َرُجٌل  َفَكَسَع  َغزَاٍة،  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَّيبِ   َمَع  : ُكنَّا 
اأْلَ  ِمَن  َرُجاًل  اأْلَ اِر،  ْنصَ اْلُمَهاِجرِيَن،  َلأْلَ ارِ ْنصَ فَ َقاَل  اَي  لَْلُمَهاِجرِيَن،  يُّ:  اَي  اْلُمَهاِجرِيُّ:  َوقَاَل  ْنَصاِر، 

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما اَبُل َدْعَوى اجْلَاِهِليَِّة؟« قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا َكَسَع َرُجٌل ِمَن   فَ َقاَل َرُسولُ 
َرجُ اْلُمَهاِجرِينَ  اأْلَنْ اًل مِ ،  فَ َقاَل:اَل: »َدُعوَهافَ قَ   َصاِر،َن  ُأيَبٍ   ْبُن  َعْبُد هللِا  َفَسِمَعَها  ُمْنِتَنٌة«  َا  فَِإَّنَّ َقْد    ، 

. قَاَل ُعَمُر: َدْعِِن أَ  َها اأْلََذلَّ   َهَذا   ُعُنقَ ْضِرُب  فَ َعُلوَها، َوهللِا لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمن ْ
  1.  يَ َتَحدَُّث النَّاُس َأنَّ ُُمَمًَّدا يَ ْقُتُل َأْصَحابَُه«َل: »َدْعُه، اَل َقاِق، ف َ اْلُمَنافِ 

َصَ  ََ:ءَِاَلَىَالبََلََعََْب  ََوَسلََّمَال صََََّعَلي هََِاَّللََّ ََصلََّىَالنَِّب ََِوِرََصْب َِِمن 
َمْسُعوٍد   ْبَن  اَّللَِّ  َعْبِد  عَ قَ ُه  نْ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن  َدَخْلُت  ااَل:  ُهَو  َوَسلََّم    َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّى  لنَّيب ِ َلى  فَِإَذا 

أُوَعُك َكَما يُوَعُك  »َأَجْل ِإين ِ   َرُسوَل اَّللَِّ ِإنََّك لَُتوَعُك َوْعًكا َشِديًدا. قَاَل: يُوَعُك َفَمِسْسُتُه فَ ُقْلُت: ايَ 
بَِيِدِه َما َعَلى اأَلْرِض ُمْسِلٌم    يسِ نَ فْ   يْم َوالَّذِ عَ »ن َ   َل: ْيِن. قَاَأْجرَ    َلكَ َرُجاَلِن ِمْنُكْم«. قَاَل قُ ْلُت: أَلنَّ 

ُ َعْنُه َخطَااَيُه َكمَ ُيِصيُبُه أًَذى ِمْن َمَرٍض فَ     2«.ا حَتُطُّ الشََّجَرُة َوَرقَ َها َما ِسَواُه ِإالَّ َحطَّ اَّللَّ

َص َوِرََصْب َِ ََ:يََكَِِرَشَ مَ الَ َعَلىََأَذىَْب  ََوَسلََّمَال صََََلي هَِعَََاَّللََّ ََصلََّىَالنَِّب َِِمن 
نِ  ةَ  ع   َ يَ  َعاِئش   َ ا  اَّللَُّ  َرض   ِ ه   َ و  قَال   َتْ  َأَّن   ََّاَعن ْ لَّى اَّللَِّ  لِ لَِرس   ُ هِ  اَّللَُّ  ص   َ لََّم:  َعَلي   ْ ولَ َوس   َ لْ  اَّللَِّ  اَيَرس   ُ  أَت   َى ه   َ
ْومٌ  َعَلي  ْكَ  انَ   ي   َ دَّ  ك  َ نْ  َأش  َ ْومِ  م  ِ دٍ  ي   َ الَ  ُأح  ُ نْ  ي  تُ قِ لَ  دْ »َلق  َ : فَ ق  َ دَّ  انَ ك  َ َو  كِ قَ ْوم  ِ  م  ِ ا َأش  َ ُهمْ  ِقي  تُ لَ  م  َ ن ْ ْومَ  م  ِ  ي   َ
تُ  ِإذْ  اْلَعَقب َ ةِ  دِ عَ  اب ْ نِ  َعل  َى ينَ ْفس  ِ  َعَرض  ْ دِ  ب ْ نِ  اَيلِي  لَ  ب  ْ اَللٍ   َعب  ْ َِن  فَ ل  َمْ  ك  ُ ب  ْ ا ِإىَل  جيُِ تُ  أََرْدتُ  م  َ  َوَأانَ  فَاْنطََلق  ْ
َحابَةٍ  َأانَ  اذَ فَ إِ  يرَْأس ِ  ع ْتُ ف َ فَ رَ   بِ الث ََّعال ِ   نِ رْ ِبقَ   ِإالَّ   َأْسَتِفقْ   فَ َلمْ   يَوْجهِ   َعَلى  َمْهُمومٌ   فَ َنظَ ْرتُ  َأظَلَّت ِِْن  قَ دْ  ِبس َ

الَ   فَ نَ اَداين   ي لُ ِجربِْ   ِفيَها  فَِإَذا لَّ  ع َزَّ  اَّللََّ  ِإنَّ   فَ ق َ عَ  قَ دْ  َوج َ ْولَ  مس َِ كَ  ق  َ ا لَ كَ  قَ ْوم ِ  بَ ع َثَ  َوقَ دْ  َعَلي ْكَ  َردُّوا َوم َ
دُ  ايَ  قَ الَ  ُُثَّ . َعلَ ىَّ  َوَسلَّمَ  اجْلَِبالِ  َمَلكُ  فَ َناَداين  قَالَ  ِفيِهمْ  ِشْئتَ   امبَِ   هُ لَِتْأُمرَ   لِ َبااجلِْ   َمَلكَ   إِلَْيكَ   اَّللََّ  ِإنَّ  ُُمَم َّ

رِ  لِتَ ْأُمَرين  إِلَي ْكَ  َرب ُّكَ  بَ َعثَ ِِن  َوقَ دْ  اجْلِبَ الِ  َملَ كُ  َوَأانَ  لَ كَ   قَ ْوِمكَ   قَ ْولَ   مسَِعَ   َقدْ  ْئتَ  ام َ فَ  كَ أِبَم ْ ْئتَ  ِإنْ  ش ِ  ش ِ

 

ِه: ِكت   َ   -رواه البخ   اري - 1 ْرآِن، اَبُب قَ ْول   ِ رِي الق   ُ ، َوَّللَِّ اُب تَ ْفس   ِ ا اأَلَذلَّ ه   َ زُّ ِمن ْ رَِجنَّ اأَلع   َ ِة لَُيخ   ْ َِدين   َ
ا ِإىَل امل ِئْن َرَجْعن   َ زَُّة  ﴿يَ ُقول   ُوَن ل   َ الع   ِ

َناِفِقنَي اَل يَ ْعَلُموَن﴾ ]املنافقون: َلكِ َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِننَي وَ 
ُ
َلِة َواآْلدَ -ومسلم ،4907[، حديث رقم: 8نَّ امل اِب، اَبُب كتاب الْ ربِ  َوالص ِ 

 2584َنْصِر اأْلَِخ ظَاِلًما َأْو َمْظُلوًما، حديث رقم: 
ْرَضى، اَبٌب: َأَشدُّ النَّاِس َباَلءً ا ِكتَ   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  2

َ
كتاب    - ُمْسِلمٌ ، َوَرَواهُ 5648نِْبَياُء، ُُثَّ اأَلْمَثُل فَاأَلْمَثُل، حديث رقم:  األَ   ُب امل

 2571َّتَّ الشَّوَْكِة يَُشاُكَها، حديث رقم: حَ  آْلَداِب، اَبُب ثَ َواِب اْلُمْؤِمِن ِفيَما ُيِصيُبُه ِمْن َمَرٍض، َأْو ُحْزٍن، َأْو ََنِْو َذِلكَ اْلربِ  َوالصِ َلِة َوا
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الَ . اأَلْخَشَبنْيِ« مُ ْيهِ َعلَ  أُْطِبقَ   َأنْ  ولُ  لَ هُ  فَ ق َ لَّى اَّللَِّ  َرس ُ هِ َعلَ  اَّللَُّ  ص َ لََّم:  ي ْ و »بَ لْ َوس َ نْ  اَّللَُّ  خي ُْرِجَ  َأنْ  أَْرج ُ  م ِ
ًئا« ِبهِ  ُيْشرِكُ  الَ  َوْحَدهُ  اَّللََّ  يَ ْعُبدُ  َمنْ  َأْصاَلهِبِمْ    1.َشي ْ

نْ وَ  يَ ٍس ن  َ  أَ ع  َ لَّىوُل هللِا ق  َاَل: ق  َاَل َرس  ُ  هُ َعن  ْ  اَّللَُّ  َرض  ِ هِ  اَّللَُّ  ص  َ لَّمَ  َعَلي  ْ ُت يف هللاِ »: َوس  َ ْد ُأِخف  ْ ا َلق  َ  َوم  َ
ا  ا ِل َوم  َ ل  ًَة َوم  َ ْد أَت َ ْت َعل  َيَّ َثالث ُ وَن لَي ْ ٌد، َوَلق  َ ا ي   ُْؤَذى َأح  َ ْد أُوِذي  ُت يف هللِا َوم  َ ٌد، َوَلق  َ ل  ِي أَلهْ خي  ََاُف َأح  َ

 2.«يُ َوارِيِه ِإِبُط ِباللٍ   ِإالَّ َشْيءٌ ِبدٍ ُذو كَ  ََيُْكُلهُ َعاٌم طَ 

َفضلَالصْبَ:
، قَاَل: قَاَل  صفة هللا تعاىل؛  عاىل، فهو  للصرب منزلة سامية يف دين هللا ت َعْن َأيب ُموَسى اأَلْشَعرِيِ 

َأْصرَبُ عَ  َأَحٌد  َوَسلََّم: »َما  َعَلْيِه  أَ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  لَ َن اَّللَِّ َعُه مِ ًذى مسَِ َلى  يَدَُّعوَن  يُ َعاِفيِهْم  ،  ُُثَّ  الَوَلَد،  ُه 
  3.َويَ ْرزُقُ ُهْم«

دايجري  اليأس الذي يعرتي اإلنسان من هوله من يصيبه من أحداث؛   ضياء للقلب يفوالصرب  
ميَانِ َشطْ   ُهورُ َم: »الطُّ َوَسلَّ ْيِه  َعْن َأيب َماِلٍك اأْلَْشَعرِيِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  َواحْلَْمُد َّللَِِّ   ُر اإْلِ

َما َبنْيَ السََّماَواِت َواأْلَْرِض، َوالصَّاَلُة نُوٌر،    -أَْو ََتْأَلُ    - َّللَِِّ ََتْآَلَِن  ََتْأَلُ اْلِميزَاَن، َوُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمدُ 
لُّ النَّاِس يَ ْغُدو فَ َباِيٌع نَ ْفَسُه َفُمْعِتُقَها  ْو َعَلْيَك، كُ  أَ ٌة َلكَ آُن ُحجَّ اْلُقرْ ٌء، وَ َوالصََّدَقُة بُ ْرَهاٌن َوالصَّرْبُ ِضَيا

َ 4. أَْو ُموِبُقَها«
َََمنَفضلَالصْب:

 

الَِئَكُة يف السَّ ِكَتاُب َبْدِء اخلَْلِق، اَبُب ِإَذا قَاَل أَ   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  1
َ
َماِء، آِمنَي فَ َوافَ َقْت ِإْحَدامُهَا اأُلْخَرى، ُغِفَر َلُه  َحدُُكْم: آِمنَي َوامل

َذنِْبِه، حديث  َم ِمْن  تَ َقدَّ ُمْسِلمٌ 3231قم:  ر   َما  َوَرَواُه  َعَلْيِه َوسَ اِد  ِكَتاُب اجلِْهَ   -،  النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  َلِقَي  َما  أََذى  َوالسِ رَيِ، اَبُب  ِمْن  لََّم 
 1795اِفِقنَي، حديث رقم: اْلُمْشرِِكنَي َواْلُمنَ 

اْلِقَياَمِة    -، والرتمذي12212حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2 َرُسوِل اَّللَِّ وَ أَبْ َواُب ِصَفِة  َوَسلََّم،  َصلَّ   الرَّقَاِئِق َواْلَورَِع َعْن  َعَلْيِه   ُ ى اَّللَّ
رقم:   ماجه2472اَبٌب، حديث  ،  ا  -، وابن  َذرٍ  َوَأيب  َسْلَماَن،  َفْضُل  رقم:  ملقدمة،  وابن حبان151َواْلِمْقَداِد، حديث  اَبُب    -، 

َعَلْيِه َوَسلَّ   ُ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ اْلُمْصَطَفى َصلَّ مَ ُكُتِب  أِبَنَّ  اْلبَ َياِن  ِذْكُر  ا،  يِن َما ملَْ ى  الدِ  ِإقَاَمِة  أُوِذَي يف  َقْد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ِمَن  َّللَّ َأَحٌد  يُ ْؤَذ   
   ، بسند صحيح6560انِِه، حديث رقم: اْلَبَشِر يف َزمَ 

َ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو القُ عَ ِكَتاُب الت َّْوِحيِد، اَبُب قَ ْوِل اَّللَِّ ت َ   -رواه البخاري  -  3 ِتنُي﴾ ]الذارايت:  وَّ اىَل: ﴿ِإنَّ اَّللَّ
َ
[، حديث رقم:  58ِة امل

 2804اَل َأَحَد َأْصرَبُ َعَلى أًَذى ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ، حديث رقم:  ِقَياَمِة َواجْلَنَِّة َوالنَّاِر، اَببُ كتاب ِصَفِة الْ   -، ومسلم7378
 223: طََّهارَِة، اَبُب َفْضِل اْلُوُضوِء، حديث رقمالِكَتاِب   -رواه مسلم - 4
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َ
َأثرَفقدَالصْب:

ود ع  ن يَ  لَِبي  د ب ْ ن َُمْم  ُ ُه أن اَّللَُّ  َرض  ِ لَّى هللا رس  ول َعن  ْ هِ  اَّللَُّ  ص  َ لََّم  َعَلي  ْ بَّ  »ِإَذا :ق  الَوس  َ ا اَّللَّ  َأح  َ  قَ ْوم  ً
  1.اجْلَزَع« فَ َلهُ  َجزَع َوَمنْ  الصَّرْب  فَ َلهُ  رَبَ صَ  َفَمنْ  ْم،اَلهُ اِبْ تَ 

 

 ، بسند جيد 23633حديث رقم:  -َرَواُه َأْْحَد - 1
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َسانَ َوَسلََّمََََعَلي هَََِاَّللََّ ََصلَّىَلنَِّب َِاََشَاِئلََِِمنَ  َاْل ِح 

َتانِ   قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أَْوسٍ   ْبنِ   َشدَّادِ   َعنْ    أَنَّهُ   مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   ىَصلَّ   اَّللَِّ   ولِ َرسُ   ِمنْ   َحِفْظتُ ُهَما  ثِن ْ
ْحَسانَ   َكَتبَ   اَّللََّ   ِإنَّ »  :قَالَ  َلةَ   فََأْحِسُنوا  قَ تَ ْلُتمْ   فَِإَذا  ءٍ َشيْ   ُكل ِ   َعَلى  اإْلِ حْبَةَ   فََأْحِسُنوا  َذحَبُْتمْ   َوِإَذا  اْلِقت ْ  الذِ 

 1«. هُ يَحتَ بِ ذَ  َوْلرُيِحْ  َشْفَرَتهُ  َأَحدُُكمْ  َوْلُيِحدَّ 
سََاْل َِحدَُّ َ:نَِاح 

 شيء، وأفضله.  اإلحسان ذروة كل

  2قال ابن عيينة: اإلحسان التفض ل والعدل واإلنصاف.

 . إلحسان أن يعطي أكثر ِما عليه، وَيخذ أقل  ِم ا له اقيل: و 
َص َورََِ  َسانَِِمن  ََوَسلََّمَ:ََعَلي هََِاَّللََّ ََصلَّىَالنَِّب ََِِإح 

ُهَما  َّللَُّ ا  َرِضيَ   اَّللَِّ ْبِد  َعْن َجاِبِر ْبِن عَ  ْبطَأَ يف َغزَاٍة فَأَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّىُت َمَع النَّيبِ   نْ كُ   :قَالَ   َعن ْ
  « كَ َشْأنُ   »َما  :نَ َعْم قَالَ   :فَ ُقْلتُ   «»َجاِبرٌ :  فَ َقالَ َوَسلََّم    َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّىيب مَجَِلي َوأَْعَيا فَأََتى َعَليَّ النَّيبُّ  

أَبْ  عَ قُ ْلُت  َوأَ   َليَّ طَأَ  حَيُْجنُ مَجَِلي  فَ نَ َزَل  فَ َتَخلَّْفُت  قَالَ ْعَيا  ُُثَّ  مبِْحَجِنِه  رَأَيْ ُتُه  ،  «بْ »ارْكَ :  ُه  فَ َلَقْد  فَ رَِكْبُت 
 :قُ ْلتُ   «ايِ بً »ِبْكرًا أَْم ث َ   :قَالَ نَ َعْم    :قُ ْلتُ   «»تَ َزوَّْجتَ :  قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّىَأُكفُُّه َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  

ثَ ي ِ  قَاَبْل  َوُتاَلِعُبكَ   : لَ ًبا  ُتاَلِعبُ َها  َجارِيًَة  أََفاَل  اْمرَأًَة  إِ   :قُ ْلتُ   «»  أَتَ َزوََّج  َأْن  فََأْحبَ ْبُت  َأَخَواٍت  ِل  نَّ 
»أَتَِبيُع    :لَ  قَاُُثَّ   «اْلَكْيسَ َس  َكيْ الْ فَ ِدْمَت  َذا قَ ٌم فَإِ أَمَّا ِإنََّك قَادِ »  :َتَْمُعُهنَّ َوََتُْشُطُهنَّ َوتَ ُقوُم َعَلْيِهنَّ قَالَ 

قَ ْبِلي َوَقِدْمُت اِبْلَغَداِة    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اَّللَُّ   َصلَّىيٍَّة ُُثَّ َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ  نَ َعْم فَاْشرَتَاُه ِمِنِ  أِبُوقِ   :قُ ْلتُ   «مَجََلكَ 
فَ َوَجدْ  اْلَمْسِجِد  ِإىَل  َنا  عَ َفِجئ ْ ابَ تُُه  اْلمَ َلى  َقدِ :  لَ قَا   ْسِجدِ ِب  »َفدَْع   :قَالَ   ،نَ َعمْ   : قُ ْلتُ   «ْمتَ »اآلَن 

َتنْيِ َفَدَخْلُت َفَصلَّْيُت فََأَمَر ِباَلاًل َأْن يَزَِن َلُه أُوِقيًَّة فَ َوَزَن ِل ِباَلٌل فََأْرَجَح ِل  فَاْدُخْل َفَصلِ  رَْكعَ   «مَجََلكَ 
فَاْنطََلقْ  اْلِميزَاِن  ف َ َّتَّ وَ ُت حَ يف  َجابِرً »  :َقالَ لَّْيُت  اآْلنَ ادُْع ِل  قُ ْلُت  َشْيءٌ    ا  َيُكْن  َوملَْ  اجْلََمَل  َعَليَّ  يَ ُردُّ 

 3.« ِإَِلَّ ِمْنُه قَاَل ُخْذ مَجََلَك َوَلَك ََثَُنهُ أَبْ َغضَ 

 

 3709وان، ابب األمر ِبحسان الذبح والقتل، حديث رقم:  كتاب الصيد والذابئح وما يؤكل من احلي   - مٌ َرَواُه ُمْسلِ  - 1
 ( 107/ 4إعراب القرآن للنحاس )  - 2
 2007م:  ث رقكتاب البيوع، ابب شراء الدواب واحلمر، حدي  -اريبخرواه ال  - 3
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَّيب  فمن إحساِن   ه.  يه مجل ُث ردَّ عل لثمن،  ه يف ا، أنه أعطاه َثن اجلمِل، وزادَصلَّى اَّللَّ
ف َ   :ي ِ ْوزِ اجلَْ   بنُ اقَاَل   ًئا  َشي ْ اَبَع  َمْن  أِلَنَّ  التََّكرُِّم  َأْحَسِن  ِمْن  فَِإَذا  َهَذا  لَِثَمِنِه  ُُمَْتاٌج  اْلَغاِلِب  ُهَو يف 

اِلٍك  اُت اَي أُمَّ مَ اجَ  احلَْ ْد خُتْرِجُ  َوقَ ا ِقيلَ تَ َعوََّض ِمَن الثََّمِن بَِقَي يف قَ ْلِبِه ِمَن اْلَمِبيِع َأَسٌف َعَلى ِفرَاِقِه َكمَ 
ِبيُع َمَع ََثَِنِه َذَهَب اهْلَمُّ َعْنُه َوثَ َبَت فَ َرُحُه َوُقِضَيْت َحاَجُتُه  نَ َفاِئَس ِمْن َربٍ  هِبِنَّ َضِننُي فَِإَذا ُردَّ َعَلْيِه اْلمَ 

 1. َمنِ الثَّ  ِة يف َفَكْيَف َمَع َما اْنَضمَّ ِإىَل َذِلَك ِمَن الز اَِيدَ 
َعَليه وَ ؛ أن أعرابيً  َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ   يرةُهرَ   ن أيبعَ وَ   ُ َسلَّم يستعينه يف شيء  ا َجاَء ِإىَل النَّيب  َصلَّى اَّللَّ

قال عكرمة أراه قال: يف دم فأعطاه رسول هللا َصلَّى هللا َعَليه َوَسلَّم شيئا، ُُثَّ قال: أحسنت إليك؟  
إليه فأشار النَّيب  َصلَّى هللا َعَليه  مهوا أن يقوموا  ني و املسلمفغضب بعض    أمجلت  ، والَ قال األعرايب: ال

يب  َصلَّى هللا َعَليه َوَسلَّم وبلغ إىل منزله دعا األعرايب إىل البيت فقال له:  َوَسلَّم أن كفوا فلما قام النَّ 
قلت ما  فقلت  فأعطيناك  فسألتنا  جئتنا  صَ   ،إنك  هللا  رسول  هللافزاده  عَ لَّى  وَ   فقال:  ئً شي  مَسلَّ َليه  ا 

إلي األعرايب:أحسنت  فقال  وعشري خريا.  ك؟  أهل  من  فجزاك هللا  َصلَّ   نعم  النَّيب   َعَليه  فقال  ى هللا 
يب عليك من ذلك شيء اَوَسلَّم: إنك كنت جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت ويف نفس أصح

يدي   بني  قلت  ما  أيديهم  بني  فقل  جئت  يذفإذا  عن  حَّت  قالهب  نعمصدورهم  جاء    . :  فلما 
هللِا  األعرايب   َرُسول  إن صاحبكم كان جاءان  قَاَل  َوَسلَّم:  َعَليه   ُ اَّللَّ ما  َصلَّى  فقال  فأعطيناه  فسألنا 

نعم فجزاك هللا من أهل   :أكذلك؟ قال األعرايب  ،وإان قد دعوانه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي  ،قال
   2وعشري خريا. 

ى األعرايب حني سأله، ُث حلم عليه حني أساء أعط  َوَسلََّم، أنهْيِه  َعلَ   لَّى اَّللَُّ  صَ نَّيب  لافمن إحسان  
َصلَّى  ُث إدخاله بيته وزايدته يف العطاء، ُث حرصه  به حني مهوا مبعاقبته،  يف ردِه، ُث كفَّ عنه أصحا 

   على إزالة ما يف صدور أصحابه على ذلك األعرايب. هللا َعَليه َوَسلَّم

 

 (  317/ 5فتح الباري البن حجر )  - 1
 8799قم: حديث ر  -رواه البزار - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

112 

رَاِفعٍ َأيب   َعنْ و  َعْنهُ اَّللَُّ ِضَي  رَ     َأنَّ   رَ ،  َرُجلٍ   ِمْن  اْسَتْسَلَف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َبْكرًا،  ُسوَل   
: ، فَ َقالَ رَاِفعٍ أَبُو   فَ َقِدَمْت َعَلْيِه ِإِبٌل ِمْن ِإِبِل الصََّدَقِة، فََأَمَر َأاَب رَاِفٍع َأْن يَ ْقِضَي الرَُّجَل َبْكَرُه، فَ َرَجَع إِلَْيهِ 

ُه، ِإنَّ ِخَياَر النَّ ْد ِفيَها ِإالَّ َأجِ  ملَْ     1.اِس َأْحَسنُ ُهْم َقَضاًء« ِخَيارًا َراَبِعًيا، فَ َقاَل: »أَْعِطِه ِإايَّ
َرِضيَ وَ  ُهَريْ َرَة  َأيب  َعْنهُ َعْن   ُ اَّللَّ َوَسلَّمَ   ،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَّيبَّ  أََتى  َرُجاًل  يَ ت َ َأنَّ  بَِعريً َقاَضا  فَ قَ ُه   الَ ا، 

ُد إِ َرُسوُل اَّللَِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْعُطوُه«، فَ َقاُلوا: َما جنَِ الَّ ِسن ا أَْفَضَل ِمْن ِسنِ ِه، فَ َقاَل الرَُّجُل:   َصلَّى هللاُ 
َعَلْيِه َوسَ  ُ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َتِِن أَْوفَاَك اَّللَّ  َأْحَسنَ ُهْم  ِخَياِر النَّاسِ ْن  نَّ مِ ُطوُه، فَإِ »أَعْ   لََّم:أَْوفَ ي ْ

  2.َقَضاًء«
القسطالين:   الدين  شهاب  أخالققال  مكارم  من  إىل هذا  منفعة  جر  قرض  من  هو  وليس  ه 

املقرض املنهي عنه ألن املنهي عنه ما كان مشروطًا يف القرض كشرط رد  عن مكسر أو رد ه بزايدة  
سه حق ا خرج عن موضوعه  اق فإذا شرط لنفإلرفلقرض اأن موضوع ا فيه  واملعَنيف القدر أو الصفة،  

 3. يكره وجيوز للمقرض أخذهافمنع صحته فلو فعل ذلك بال شرط كما هنا استحب ومل 
ِن َمال ِ كٍ وَ  ْن أَن َ ِس ب  ْ هُ   ع  َ ُ َعن  ْ َي اَّللَّ لَّى هللاُ َعلَ  َرض  ِ وِل اَّللَِّ ص  َ َع َرس  ُ ي م  َ ُت أَْمش  ِ ِه وَ ، ق  َاَل: »ُكن  ْ لَّ ي  ْ َم س  َ
رَاينٌّ غَ  ْردٌ ِه ب    ُ َوَعَلي   ْ  َذُه ِبرَِدائ   ِِه جَ جن   َْ رَايبٌّ َفَجب   َ ُه أَع   ْ َيِة«، فََأْدرَك   َ يُظ احلَاش   ِ ْرُت ِإىَل ل   ِ َّتَّ »َنظ   َ ِديَدًة، ح   َ َذًة ش   َ ب   ْ

َيُة  نْ ال ربُْ َصْفَحِة َعاِتِق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْد أَث  ََّرْت هب َِا َحاش ِ ِة ِد م ِ دَّ  «، ُُثَّ قَ اَل:تِ هِ َجْبذَ  ش ِ
ِحَك، اَي ُُمَمَُّد ُمْر ِل ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي ِعْنَدَك، »فَاْلتَ فَ  لََّم ُُثَّ ض َ ِه َوس َ لَّى هللاُ َعَلي ْ وُل اَّللَِّ ص َ ِه َرس ُ َت إِلَي ْ

  4.ُُثَّ أََمَر َلُه ِبَعطَاٍء«
ولِ م  ن وه  ذا  لَّى هللاُ  َرس  ُ هِ  عَ اَّللَِّ ص  َ م  َل جف  اَء ذل  ك األع  رايب، حس  اِن حي  ُث احت اإلغاي  ةُ  لَّمَ  َوس  َ َلي  ْ

ُُثَّ أََمَر َلُه  ،يضحكُ  إِلَْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلتَ َفتَ وتاوَز عن غلظته حني جبَذ بُ ْرَدُه، ُث 
 .ِبَعطَاءٍ 

 

ًئا فَ َقَضى َخرْيًا ِمْنُه، َوَخرْيُُكْم َأْحَسُنُكْم َقَضاًء، حِكَتاُب اْلُمَساقَ   -رواه مسلم - 1  1600ث رقم: دياِة، اَبُب َمِن اْسَتْسَلَف َشي ْ
يُوِن َواحَلْجِر َوالت َّْفِليِس، اَبُب َهْل  ْستِ ِكَتاب يف ااِل   -رواه البخاري - 2  2392يُ ْعَطى َأْكرَبَ ِمْن ِسنِ ِه، حديث رقم: ْقرَاِض َوأََداِء الدُّ
 ( 218/ 4إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  - 3
 5809وِد َواحِلرَبَِة َوالشَّْمَلِة، حديث رقم: ِكَتاُب اللِ َباِس، اَبُب الربُُ   -رواه البخاري - 4
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اِهِلنَي ق  ال الن  ووي:  اُل اجل  َْ رَاَواإْلِ ِفي  ِه اْحِتم  َ ْن مُ ع  ْ ابَ لَ ُض ع  َ ُع التِ ق  َ ْن ِهْم َوَدف  ْ اُء م  َ َنِة َوِإْعط  َ يِ َئِة اِبحلَْس  َ س  َّ
ُب يُ َتأَلَُّف قَ ْلَبُه َواْلَعفْ  وِر ال َّيِت يُ تَ َعج َّ َد اأْلُم ُ ِحِك ِعن ْ ُة الض َّ ا جِبَْهلِ ِه َوِإاَبح َ دَّ ِفيه َ ُو َعْن ُمْرَتك ِِب َكبِ ريٍَة اَل ح َ

َها يف اْلَعادَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِحْلِمِه َوَصْفِحِه اجْلَِميلِ  اَّللَِّ َصلَّ ُسولِ ِق رَ َماُل ُخلُ يِه كَ ِة َوفِ ِمن ْ  1.ى اَّللَّ
َرةَ  َأِب  ع  َنْ وَ  يَ  ُهَري   ْ هُ  اَّللَُّ  َرض  ِ الً  َأنَّ  َعن  ْ ولَ  ايَ  ق َ الَ  َرج  ُ ُلُهمْ  قَ رَاب َ ةً  ىِل  ِإنَّ  اَّللَِّ  َرس  ُ نُ  َويَ ْقطَع  ُوِّن  َأص  ِ  َوُأْحس  ِ

فُُّهمُ  اَفَكَأَّنََّ  قُ ْلتَ  َكَما  ُكْنتَ   »لَِئنْ  :فَ َقالَ . َعَلىَّ  َوجَيَْهُلونَ  مْ َعن ْهُ  َوَأْحُلمُ  ِإىَلَّ   َوُيِسيُئونَ   مْ ْيهِ لَ إِ  لَّ  ُتس ِ  َوالَ  اْلم َ
   2.َذِلَك«  َعَلى ُدْمتَ  َما َعَلْيِهمْ  َظِهريٌ  اَّللَِّ  ِمنَ   َمَعكَ  يَ زَالُ 

اِنَك َوقَبِ يِح خت ُْزِيِهْم َوحتَُ ْم لَ ْيهِ ْحَساِن إِ إْلِ َك ابِ قال النووي: ِقيَل َمْعَناُه ِإنَّ  َرِة ِإْحس َ ِهْم ِلَكث  ْ رُُهْم يف أَنْ ُفس ِ ق ِ 
 3 ِمَن اخْلِْزِي َواحْلََقاَرِة ِعْنَد أَنْ ُفِسِهْم َكَمْن ُيَسفُّ اْلَملُّ.ِفْعِلِهمْ 

 4املقنع الكندي: ومن ذلك قول  ،وال شك أن هذا غاية اإلحسان
ا َوَبنَي َبِن. يب ..َبِن أَ بَيِن َوَبني  ذين الَّ َوإِ    َعم ي َلُمخَتِلُف ِجد 

اأَراُهم ِإىل َنصري ِبطاًء َوِإن ُهُم ... َدعَ   وين ِإىل َنصٍر أَتيتُ ُهم َشد 
 فَِإن ََيُكلوا حَلمي َوَفرُت حلوَمُهم ... َوِإن يَهِدموا جَمدي بنيُت هَلُم جَمدا

 م ُرشدا َغييِ  َهَويُت هلَُ  واوَ م هَ . َوِإن هُ م ..غيوهبَُ  َوِإن َضيَّعوا غييب َحفظتُ 

 

 ( 147/ 7شرح النووي على مسلم ) - 1
 2558َوحَتِْرمِي َقِطيَعِتَها، حديث رقم: َلِة َواآْلَداِب، اَبُب ِصَلِة الرَِّحِم كتاب اْلربِ  َوالص ِ   -رواه مسلم - 2
 ( 115/  16شرح النووي على مسلم ) - 3
 ( 281/ 1أماِل القاِل )  - 4
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َسانَ  َبََوََفَ ة َالصََّفََصََِاِْلح  ََ:انَِسََنَ َاْلَِِنَِةَِمن 
َها َفُكُلوا اْلَقْريَةَ   َهِذهِ   اْدُخُلوا  قُ ْلَنا  َوِإذْ ﴿  هللا تعاىل:قال   ُتمْ  َحْيثُ  ِمن ْ ًدا ِشئ ْ جًَّدا اْلبَ ابَ  َواْدُخلُ وا َرغ َ  س ُ

  1.﴾اْلُمْحِسِننيَ  َوَسَنزِيدُ  ُكمْ اايَ َخطَ  َلُكمْ  نَ ْغِفرْ  ِحطَّةٌ  َوُقوُلوا
وا﴿ ق     ال تع     اىل:و  ِبيلِ  يف  َوأَْنِفق     ُ وا َواَل  اَّللَِّ  س     َ ِديُكمْ  تُ ْلق     ُ ةِ  ِإىَل  أِبَي     ْ ُنوا الت َّْهُلك     َ بُّ  اَّللََّ  ِإنَّ  َوَأْحس     ِ  حي     ُِ

  2.﴾اْلُمْحِسِننيَ 

ارُِعوا﴿ ق  ال تع  اىل:و  رَ  ِإىَل  َوس  َ نْ  ةٍ َمْغف  ِ مْ  م  ِ ةٍ َوجَ  َربِ ك  ُ َها ن  َّ َماوَ  َعْرض  ُ دَّتْ  َواألْرضُ  اتُ الس  َّ نيَ  أُع  ِ  لِْلُمتَّق  ِ
ِذينَ ( 133) ونَ  ال      َّ رَّاءِ  يف  يُ ْنِفق      ُ رَّاءِ  الس      َّ اِظِمنيَ  َوالض      َّ ْيظَ  َواْلك      َ اِفنيَ  اْلغ      َ نِ  َواْلع      َ اسِ  ع      َ بُّ  َواَّللَُّ  الن      َّ  حي      ُِ

  3.﴾اْلُمْحِسِننيَ 

ا اَّللَِّ  َسِبيلِ  يف  َأَصاهَبُمْ  ِلَما َوَهُنوا َفَما ريٌ ثِ كَ   رِب ِيُّونَ  هُ عَ مَ  لَ قَاتَ  َنيب ٍ   نْ مِ   نْ وََكأَي ِ ﴿  :وقال تعاىل ُعفُ  َوم َ  واض َ
ا َتَكانُوا َوم َ بُّ  َواَّللَُّ  اس ْ اِبرِينَ  حي ُِ ا( 146) الص َّ انَ   َوم َ ْوهَلُمْ  ك َ رْ  َرب َّنَ ا قَ اُلوا َأنْ  ِإال ق  َ  افَ نَ رَاس ْ َوإِ  ُذنُوبَ نَ ا لَنَ ا اْغف ِ
رِ  يف  َداَمنَ  ب  ِ تْ ث َ وَ  انَ أَم  ْ ْرانَ  اأَق  ْ ْومِ  َعل  َى َواْنص  ُ اِفرِينَ  اْلق  َ نْ َيا َوابَ ث   َ  اَّللَُّ  ف َ آََتُهمُ ( 147) اْلك  َ نَ  ال  دُّ  ث   ََوابِ  َوُحس  ْ

  4.﴾اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ  َواَّللَُّ  اآلِخَرةِ 

ا﴿ :وق   ال تع   اىل ِهمْ  فَِبم   َ اقَ ُهمْ  نَ ْقض   ِ اُهمْ  ِميث   َ اَعلْ َوجَ  َلَعن   َّ وهبَُ  ن   َ مَ  حُيَر ِف   ُونَ  َيةً اس   ِ قَ  مْ قُ ل   ُ نْ  اْلَكل   ِ ِعهِ  ع   َ  َمَواض   ِ
ُهمْ  َخائَِنةٍ  َعَلى َتطَِّلعُ  تَ زَالُ  َوال ِبهِ  ذُكِ ُروا ِمَّا َحظ ا  َوَنُسوا ُهمْ  قَِليال ِإال ِمن ْ ُهمْ  فَاْعفُ  ِمن ْ َفحْ  َعن ْ  اَّللََّ  ِإنَّ  َواص ْ
  5.﴾اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ 

و الرَّ  ِإىَل  أُن زلَ  ام َ  وامسَِع ُ  َوِإَذا﴿ :ىلتع ا وق ال نَ ُهمْ  ت  ََرى لِ س ُ يضُ  أَْعي  ُ نَ  َتف ِ نَ  َعَرفُ وا ِم َِّا ال دَّْمعِ  م ِ  حل  َْق ِ ا م ِ
َنا  آَمنَّا  َرب ََّنا  يَ ُقوُلونَ  عَ   فَاْكتُ ب ْ اِهِدينَ   م َ ا( 83)  الش َّ ا اِبَّللَِّ  ن ُ ْؤِمنُ  ال لَنَ ا َوم َ اَءانَ  َوم َ نَ  ج َ  َأنْ  عُ ْطم َ نَ وَ  احل َْق ِ  م ِ

 

 58سورة البقرة: اآلية/  - 1
 195ية/ اآل  سورة البقرة: - 2
 134اآلية/   سورة ال عمران: - 3
 148اآلية/   سورة ال عمران: - 4
   13 اآلية/ سورة املائدة: - 5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

115 

عَ  ن  َاب ُّ رَ  َناي ُ ْدِخلَ  وْ  م  َ احلِِنيَ  مِ اْلق  َ نْ  رِيت  َْ  َجن  َّاتٍ  ق َ اُلوا مب  َِا اَّللَُّ  ف َ َأًَثهَبُمُ ( 84) الص  َّ ا م  ِ  َخال ِ ِدينَ  األَّن  َْارُ  حَتِْته  َ
  1.﴾اْلُمْحِسِننيَ  َجزَاءُ  َوَذِلكَ  ِفيَها

وا اِفيم  َ  ُجن  َاحٌ  اتِ احلَِ الص  َّ  َوَعِمل  ُوا آَمن  ُوا ال  َِّذينَ  َعل  َى ل َ ْيسَ ﴿ :وق  ال تع  اىل ْوا ام  َ  ِإَذا طَِعم  ُ  َوآَمن  ُوا ات َّق  َ
  2.﴾اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ  َواَّللَُّ  َوَأْحَسُنوا ات ََّقْوا ُُثَّ  اَوآَمُنو  ات ََّقْوا ُُثَّ   الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا

  3.﴾نيَ ْحِسنِ اْلمُ  َلَمعَ  اَّللََّ  َوِإنَّ  ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ ﴿ :تعاىل قالو 

ا﴿ :تع  اىل ق  الو  ن  َ َحاقَ  ل  َهُ  َوَوَهب ْ وبَ  ِإس  ْ ال  َويَ ْعق  ُ َديْ َنا ك  ُ ا ه  َ َديْ َنا َونُوح  ً نْ  ه  َ لُ  م  ِ نْ  قَ ب  ْ هِ  َوم  ِ  َداُودَ  ُذر ِيَّت  ِ
  4.﴾اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي وََكَذِلكَ  َوَهاُرونَ  َوُموَسى َويُوُسفَ  َوأَيُّوبَ  َوُسَلْيَمانَ 

و ادْ ﴿ : تع  اىل ق  الو  مْ رَ  اع  ُ رًُّعا بَّك  ُ ةً  َتض  َ بُّ  اَل  ِإن  َّهُ  َوُخْفي  َ ُدوا َواَل ( 55) اْلُمْعت  َِدينَ  حي  ُِ  اأْلَْرضِ  يف  تُ ْفس  ِ
  5.﴾اْلُمْحِسِننيَ  ِمنَ  َقرِيبٌ  اَّللَِّ  َرْْحَتَ  ِإنَّ  َوَطَمًعا َخْوفًا َواْدُعوهُ  ِإْصاَلِحَها بَ ْعدَ 

َها اوَُكُلو  اْلَقْريَةَ   ِذهِ هَ   اْسُكُنوا  مُ هلَُ   يلَ قِ   َوِإذْ ﴿  :تعاىل  قالو  ُتمْ  َحْيثُ  ِمن ْ  اْلَبابَ  َواْدُخُلوا ِحطَّةٌ  َوُقوُلوا ِشئ ْ
  6.﴾اْلُمْحِسِننيَ  َسنزيدُ  َخِطيَئاِتُكمْ  َلُكمْ  نَ ْغِفرْ  اُسجَّدً 

َعَفاءِ  َعلَ ى لَ ْيسَ ﴿ :تع اىل ق الو  ى َعلَ ى َوال الض ُّ ُدونَ  ال ينَ ال َّذِ  َعلَ ى َوال اْلَمْرض َ ا جي َِ رَجٌ  ق ُونَ يُ ْنفِ  م َ  ح  َ
 7.﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواَّللَُّ  َسِبيلٍ  ِمنْ  اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َما َوَرُسولِهِ  َّللَِّ  َنَصُحوا ِإَذا

ا﴿ :تع  اىل ق  الو  انَ   م  َ لِ  ك  َ ةِ  أِلَه  ْ نْ  اْلَمِدين  َ ْوهَلُمْ  َوم  َ نَ  ح  َ رَابِ  م  ِ وا َأنْ  اأْلَع  ْ نْ  يَ َتَخلَّف  ُ ولِ  ع  َ  َواَل  اَّللَِّ  َرس  ُ
ِهمْ ن ْ أبَِ  وايَ ْرَغب   ُ  نْ  ُفس   ِ هِ فْ ن َ  ع   َ كَ  س   ِ يبُ ُهمْ  اَل  أبََِّن   َُّمْ  َذل   ِ أٌ  ُيص   ِ بٌ  َواَل  َظم   َ ةٌ َمَْ  َواَل  َنص   َ ِبيلِ  يف  َمص   َ  َواَل  اَّللَِّ  س   َ
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ارَ  يَغ ِ يظُ  َمْوِطئ ً ا َيطَئُ ونَ  نْ  يَ نَ اُلونَ  َواَل  اْلُكف  َّ ُدو ٍ  م  ِ ُمْ  ُكت ِ بَ   ِإالَّ  ن   َْياًل  ع  َ لٌ  ب ِ هِ  هل َ اِلحٌ  َعم  َ يعُ  اَل  َّللََّ ا ِإنَّ  ص  َ  ُيض  ِ
 1.﴾اْلُمْحِسِننيَ  َأْجرَ 

مِ ﴿ :تع   اىل ق   الو  اَلةَ  َوأَق   ِ َريفَِ  الص   َّ ارِ  ط   َ ا الن َّه   َ نَ  َوزَُلف   ً لِ  م   ِ َناتِ  ِإنَّ  اللَّي   ْ يِ َئاتِ  ي   ُْذِهنْبَ  احلَْس   َ  َذل   ِكَ  الس   َّ
   2.﴾ِننيَ اْلُمْحسِ  َأْجرَ  يعُ ضِ يُ  اَل  اَّللََّ  فَِإنَّ  َواْصربْ ( 114)  لِلذَّاِكرِينَ  ذِْكَرى

َناهُ  َأُشدَّهُ  بَ َلغَ  مَّا لَ وَ ﴿ :تعاىل قالو     3. ﴾اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي وََكَذِلكَ  َوِعْلًما ُحْكًما آتَ ي ْ

ُدمُهَا قَ الَ   فَ تَ َيانِ   السِ ْجنَ   َمَعهُ   َوَدَخلَ ﴿  :تعاىل  قالو  رُ  أَرَاين  ِإين ِ  َأح َ رُ  َوقَ الَ  ُخ َْرًا أَْعص ِ  أَرَاين  ين ِ إِ  اآْلخ َ
َنا ِمْنهُ  الطَّرْيُ  أَتُْكلُ  ُخب ْزًا رَْأِسي قَ فَ وْ  َأْحِْلُ     4.﴾اْلُمْحِسِننيَ  ِمنَ  نَ رَاكَ  ِإانَّ  بَِتْأِويِلهِ  نَ بِ ئ ْ

َها يَ تَ بَ وَّأُ  اأْلَْرضِ  يف   لُِيوُسفَ   َمكَّنَّا  وََكَذِلكَ ﴿  :تعاىل  قالو  يبُ  َيَشاءُ  َحْيثُ  ِمن ْ نْ  ِبَرْْحَِتنَ ا ُنص ِ ا م َ  ءُ َنش َ
  5.﴾اْلُمْحِسِننيَ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  َواَل 

  ِمنَ   نَ رَاكَ   ِإانَّ   َمَكانَهُ   َأَحَدانَ   َفُخذْ   َكِبريًا  َشْيًخا  َأابً   َلهُ   ِإنَّ   اْلَعزِيزُ   أَي َُّها  ايَ   قَاُلوا﴿  :تعاىل  قالو 
   6. ﴾اْلُمْحِسِننيَ 

ُتمْ  ِإذْ  ِخي هِ أَ وَ  بُِيوُسفَ  فَ َعْلُتمْ  َما َعِلْمُتمْ   َهلْ   قَالَ ﴿  :تعاىل  قالو  اِهلُ  أَن  ْ  ألنْ تَ  ئِن َّكَ أَ  قَ اُلوا( 89) ونَ ج َ
فُ  الَ  يُوس   ُ فُ  َأانَ  ق   َ َذا يُوس   ُ ي َوه   َ دْ  َأخ   ِ نَّ  ق   َ ا اَّللَُّ  م   َ ن   َ نْ  ِإن   َّهُ  َعَلي ْ قِ  م   َ ربْ  يَ ت   َّ ِإنَّ  َوَيص   ْ يعُ  ال اَّللََّ  ف   َ رَ  ُيض   ِ  َأج   ْ

  7.﴾اْلُمْحِسِننيَ 
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تَ   قَالَ   هُ نْ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أَْوسٍ   ْبنِ   َشدَّادِ   َعنْ    : قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   ُسولِ رَ   َعنْ   ِفْظتُ ُهَماحَ   انِ ثِن ْ
َلةَ   فََأْحِسُنوا  قَ تَ ْلُتمْ   فَِإَذا  َشْىءٍ   ُكل ِ   َعَلى  اإِلْحَسانَ   َتبَ كَ   اَّللََّ   »ِإنَّ    َوْلُيِحدَّ   الذَّْبحَ   فََأْحِسُنوا  َذحَبُْتمْ   َوِإَذا  اْلِقت ْ
  1. َذبِيَحَتُه« حْ ريُِ فَ لْ  َشْفَرَتهُ  مْ دُكُ َأحَ 

 ابلعموم احلديث دليٌل على أن اإلحسان يدخل يف كل شيٍء ويعم كل شيٍء، وليس املرادُ ا  هذ
َتثيله   بدليل  األغلب،  أنَّ  لذَّْبحِ اب  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىهنا  الذهِن  إىل  املتبادر  فإنَّ  والَقْتِل،    الذَّْبحَ  

 يهما. حسان ف ال إوالَقْتلَ 
ومعَن إحسان القتل:   ،حاديث اجلامعة لقواعد كثريةيث من األوهذا احلدالعيد:    يقدقابن  قال  

وال يقصد التعذيب. وإحسان الذبح يف البهائم: أن يرفق ابلبهيمة وال يصرعها   أن جيتهد يف ذلك 
  م والودجني احللقو ويقطع  بغتة وال جيرها من موضع إىل موضع وأن يوجهها إىل القبلة ويسمي وحيمد  

عرتاف هلل تعاىل ابملنة والشكر على نعمه فإنه سبحانه سخر لنا ما لو شاء  ىل أن تربد، واالها إويرتك
 2سلطه علينا وأابح لنا ما لو شاء حلرمه علينا. ل

ِإزْ قال ابن رجب:    : َوالدََّوابِ  النَّاِس  ِمَن  ُلُه  قَ ت ْ قَ ْتِل َما جَيُوُز  ْحَساُن يف  أَ نَ ْفسِ َهاُق  َواإْلِ  ْسرَعِ ِه َعَلى 
ِإياَلٌم اَل َحاَجَة إِلَْيِه. َوَهَذا الن َّْوُع ُهَو الَِّذي  َهِلَها َوأَْوَحاَها ِمْن َغرْيِ زاَِيَدٍة يف الت َّْعِذيِب، فَِإنَُّه  ُوُجوِه َوَأسْ الْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َهَذا احْلَِديِث،   أَْو حِلَاَجِتِه ِإىَل بَ َيانِِه  ِل اْلِمثَاِل، ِبيَلى سَ ذََكَرُه عَ لَُّه  َوَلعَ ذََكَرُه النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
ق َ  »ِإَذا  فَ َقاَل:  احْلَاِل  تِْلَك  حْبَُة  يف  َوالذِ  َلُة  َواْلِقت ْ حْبََة«  الذِ  فََأْحِسُنوا  َذحَبُْتْم  َوِإَذا  َلَة،  اْلِقت ْ فََأْحِسُنوا  تَ ْلُتْم 

َئُة، ئَ وا هَ : َأْحِسنُ َمْعََن َوالْ   اِبْلَكْسِر، َأِي اهْلَي ْ ْبِح، وَ ي ْ ْسرَاِع يف َة الذَّ َئَة اْلَقْتِل َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى ُوُجوِب اإْلِ َهي ْ
اْلُوُجوهِ ِإزْ  َأْسَهِل  َعَلى  ِإْزَهاقُ َها  يُ َباُح  الَّيِت  الن ُُّفوِس  ُوُجوِب    ،َهاِق  َعَلى  مْجَاَع  اإْلِ َحْزٍم  اْبُن  َحَكى  َوَقْد 

ْحَسانِ  ُ تَ َعاىَل  ُجوِه قَ ْتِل اآْل  وُ ْسَهلُ يَحِة، َوأَ لذَّبِ يف ا  اإْلِ يف َحقِ   َدِميِ  َضْربُُه اِبلسَّْيِف َعَلى اْلُعُنِق، قَاَل اَّللَّ
 3. [4]ُممد:  ﴾فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الر ِقَابِ ﴿اْلُكفَّاِر: 

 

ْبِح َواْلَقْتِل، َوحَتِْديِد الاَبُب اأْلَْمِر ِبِِْحسَ  اَبِئِح َوَما يُ ؤَْكُل ِمَن احْلَيَ َواِن، الذَّ ِكَتاُب الصَّْيِد وَ  -رواه مسلم - 1 شَّْفَرِة، حديث رقم:  اِن الذَّ
1955 

 ( 72شرح األربعني النووية البن دقيق العيد )ص:  - 2
 ( 382/ 1األرنؤوط )  ت  جامع العلوم واحلكم - 3
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َمنَصورَاْلحسان:

َاْلحسانَفَاْلعتقاد:
نْ  َرةَ هُ  ِب أَ  ع  َ يَ  َري   ْ هُ  اَّللَُّ  َرض  ِ ولُ  انَ ك  َ   :ق  َالَ  َعن  ْ لَّى اَّللَِّ  َرس  ُ هِ  هللاُ  ص  َ لَّمَ  َعَلي  ْ ا َوس  َ َأََتهُ  لن  َّاسِ لِ  اَبرِزًا يَ ْوم  ً  ف  َ

لٌ  الَ  َرج   ُ ولَ  ايَ  فَ ق   َ ا اَّللَِّ  َرس   ُ الَ  اإِلمي   َانُ  م   َ ْؤِمنَ  »َأنْ  :ق   َ هِ  اِبَّللَِّ  ت    ُ هِ  َوَمالَِئَكت   ِ هِ  وَِكَتاب   ِ لِ َورُ  َولَِقائ   ِ ْؤِمنَ  هِ س   ُ  َوت    ُ
ًئا ِبهِ  ُتْشرِكَ  َوالَ  اَّللََّ  دَ تَ ْعبُ  َأنْ  »اإِلْساَلمُ  :قَالَ  اإِلْساَلمُ  َما اَّللَِّ  َرُسولَ  ايَ   الَ قَ .  اآلِخِر«  ثِ بَ عْ اِبلْ  ي ْ يمَ  ش َ  َوتُق ِ

اَلةَ  َؤدِ ىَ  اْلَمْكُتوب َ ةَ  الص  َّ اةَ  َوت   ُ ةَ  الزَّك  َ ومَ  اْلَمْفُروض  َ اَن« َوَتص  ُ ولَ  ايَ  الَ ق  َ . َرَمض  َ ا اَّللَِّ  َرس  ُ انُ  م  َ  :ق  َالَ  اإِلْحس  َ
دَ  »َأنْ  رَاهُ  َكأَن   َّكَ   اَّللََّ  تَ ْعب   ُ رَاهُ  الَ  ِإنْ  فَِإن   َّكَ  ت    َ رَاَك« ن   َّهُ فَإِ  ت    َ الَ . ي    َ ولَ  ايَ  ق   َ ََّت  اَّللَِّ  َرس   ُ اَعةُ  م   َ الَ  الس   َّ ا :ق   َ  »م   َ

ُئولُ  ا اْلَمس   ْ ه   َ مَ  َعن ْ نَ  أِبَْعل   َ اِئلِ  م   ِ نْ  الس   َّ ُأَحد ِ  َوَلك   ِ رَاِطَها نْ ع   َ  ُثكَ س   َ ةُ  َول   ََدتِ  ِإَذا َأش   ْ َذاكَ  َرهب   ََّا اأَلم   َ نْ  ف   َ  م   ِ
نْ   فَ َذاكَ   النَّاسِ   ُرُءوسَ   احْلَُفاةُ   اْلُعرَاةُ   َكاَنتِ   َوِإَذا  َأْشرَاِطَها رَاِطَها م ِ يَ انِ  ىِف  الْ بَ ْهمِ  رِع َاءُ  َتطَ اَولَ  َوِإَذا َأش ْ  اْلبُ ن ْ

لَّ  تَ الَ  ُُثَّ . «اَّللَُّ  ِإالَّ  نَّ ُمه ُ يَ ْعلَ  الَ   ُخ َْسٍ   ىِف   َأْشرَاِطَها  ِمنْ   َفَذاكَ  لَّمَ  َعَلي ْهِ  هللاُ  ىص َ َدهُ  اَّللََّ  ِإنَّ ﴿: َوس َ  ِعل ْمُ  ِعن ْ
امِ  ىِف  َما  َويَ ْعَلمُ   اْلَغْيثَ   َويُ نَ ز ِلُ   السَّاَعةِ  ا اأَلْرح َ سٌ  تَ ْدرِى َوم َ اَذا نَ ف ْ بُ  م َ ًدا َتْكس ِ ا غ َ سٌ  تَ ْدرِى َوم َ  أبَِى ِ  نَ ف ْ

لُ  أَْدب  َرَ  ُُثَّ  قَالَ . «﴾ريٌ َخبِ  مٌ َعِلي اَّللََّ   ِإنَّ   تُ ََتُو   أَْرضٍ  الَ  الرَّج ُ ولُ  فَ ق َ لَّى اَّللَِّ  َرس ُ لَّ  َعَلي ْهِ  هللاُ  ص َ  »ُردُّوا: مَ َوس َ
َل« َعل  َىَّ  ُذوا. الرَّج  ُ َرْوا فَ ل  َمْ  ل ِ رَيُدُّوهُ  فََأخ  َ ًئا ي   َ ي ْ الَ . ش  َ ولُ  فَ ق  َ لَّى اَّللَِّ  َرس  ُ هِ  هللاُ  ص  َ لَّمَ  َعَلي  ْ ذَ : َوس  َ  ِجرْبِي  لُ  ا»ه  َ

  1.ينَ ُهْم«دِ  النَّاسَ  لِ مَ عَ لِي ُ  ءَ َجا
َاْلحسانَفَالعباداتَ:

 َواَل  يَ ْرفُ ثْ  فَ اَل  ُجنَّةٌ  الصِ َيامُ » :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولَ   َأنَّ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريْ َرةَ   َأيب   َعنْ 
ائِمٌ  ِإين ِ  لْ يَ قُ لْ ف َ  َشاََتَهُ   وْ أَ   َلهُ قَات َ   اْمُرؤٌ   َوِإنْ   جَيَْهلْ  ي َوال َِّذي رََّتنْيِ م َ  ص َ ائِمِ  فَ مِ  خَلُلُ وفُ  بِيَ ِدهِ  نَ ْفس ِ  َأْطيَ بُ  الص َّ
دَ  اىَل  اَّللَِّ  ِعن  ْ نْ  تَ ع  َ كِ  رِي  حِ  م  ِ هُ  ي  َرْتُكُ  اْلِمس  ْ رَابَهُ  طََعام  َ ْهَوَتهُ  َوش  َ نْ  َوش  َ ي م  ِ َيامُ  َأْجل  ِ زِي َوَأانَ  ِل  الص  ِ  هِ  َأج  ْ  ب  ِ
  2.اهِلَا«ثَ أَمْ  رِ ِبَعشْ  َنةُ سَ َواحلَْ 

َ

 

 4777 حديث رقم:  ،[34]لقمان:  ﴾ اَعةِ اَبُب قَ ْولِِه: ﴿ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ  ،ِسرِي الُقْرآنِ تَ فْ ِكَتاُب  -رواه البخاري - 1
  ، ُب ِحْفِظ اللِ َساِن لِلصَّائِمِ ابَ   ، ِكَتاب الصِ َيامِ   -، ومسلم1894حديث رقم:    ، اَبُب َفْضِل الصَّْومِ   ،ِكَتاُب الصَّْومِ -رواه البخاري  -  2

 1151 حديث رقم: 
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َفَالخالق:سانَاْلح
نْ  َرةَ  َأِب  ع  َ يَ  ُهَري   ْ هُ  اَّللَُّ  َرض  ِ الً  َأنَّ  َعن  ْ ولَ  ايَ  ق  َالَ  َرج  ُ ُلُهمْ  قَ رَاب َ ةً  ىِل  ِإنَّ  اَّللَِّ  َرس  ُ وِّن  َأص  ِ نُ  َويَ ْقطَع  ُ  َوُأْحس  ِ

ُهمْ  َوَأْحُلمُ  ِإىَلَّ   َوُيِسيُئونَ   إِلَْيِهمْ  َا قُ ْلتَ  َكَما  ُكْنتَ   »لَِئنْ  :لَ فَ َقا .َعَلىَّ  َهُلونَ َوجيَْ  َعن ْ فُُّهمُ  َفَكَأَّنَّ لَّ  ُتس ِ  َوالَ  اْلم َ
   1.َذِلَك«  َعَلى ُدْمتَ  َما َعَلْيِهمْ  َظِهريٌ  اَّللَِّ  ِمنَ   َمَعكَ  يَ زَالُ 

َاْلحسانَفَاملعامالتَ:
  النَّاسَ  يَُداِينُ  َرُجلٌ  َكانَ » :قَالَ  َوَسلَّمَ  ْيهِ لَ عَ  هللاُ   َصلَّى َّللَِّ ا َرُسولَ  َأنَّ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
   2. َعْنُه« فَ َتَجاَوزَ  اَّللََّ  فَ َلِقىَ . َعنَّا يَ َتَجاَوزُ  اَّللََّ  َلَعلَّ  َعْنهُ  فَ َتَجاَوزْ  ُمْعِسرًا أَتَ ْيتَ  ِإَذا لَِفَتاهُ  يَ ُقولُ  َفَكانَ 

َلبهائمَالعجماوات:لاْلحسانَ
ُهَما اَّللَُّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  رَّ : قَ الَ  َعن ْ ولُ  م َ لَّى اَّللَِّ  َرس ُ لَّمَ  َعَلي ْهِ  هللاُ  ص َ لٍ  َعلَ ى َوس َ عٍ وَ  َرج ُ  رِْجلَ هُ  اض ِ

ْفَحةِ  َعل  َى اٍة، ص  َ وَ  ش  َ ْفَرَتُه، حي  َُدُّ  َوه  ُ يَ  ش  َ هِ  َوه  ِ ُظ إِلَي  ْ لَ  أَف  َال» :ق َ الَ  بَِبص  رِها، تَ ْلح  َ َذا، قَ ب  ْ  نْ أَ  ي  دُ تُرِ  أَوَ  ه  َ
  3.«نِ تَ َتاوْ مَ  َُتِيتَ َها

  4.ْن ُتْضِجَعَها«»أَتُرِيُد َأْن َُتِيتَ َها َمْوََتٍت؟ َهْل َحَدْدَت َشْفَرَتَك قَ ْبَل أَ ويف رواية: 

 

 2558 ث رقم: حدي ،  الرَِّحِم َوحَتِْرمِي َقِطيَعِتَهااَبُب ِصَلةِ  ، كتاب اْلربِ  َوالصِ َلِة َواآْلَدابِ  -رواه مسلم - 1
  اَبُب َفْضلِ   ،ِكَتاُب اْلُمَساقَاةِ   -، ومسلم3480حديث رقم:    ،اَبُب َحِديِث الَغارِ   ،ِكَتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياءِ   -رواه البخاري  -  2
 1562 حديث رقم:  ، ْنظَاِر اْلُمْعِسرِ إِ 

 11916 حديث رقم: -رواه الطرباين - 3
اَبُب الذََّكاِة اِبحْلَِديِد    ،ِكَتاُب الضََّحاايَ   -السنن الكربىهقي يف  يوالب   ،7563  حديث رقم:  ،ِكَتاُب اأْلََضاِحي ِ   -رواه احلاكم  -  4
َفاِر َوُمَوارَاتِِه َعِن اْلَبِهيَمِة َوإِ يُسْ ا َيُكوُن َأَخفَّ َعَلى اْلُمذَكِ ي َوَما  مبَِ وَ  الطرباين يف    ،19141  حديث رقم:  ،رَاَحِتَها َتَحبُّ ِمْن َحدِ  الشِ 

رقم:  -الكبري رقم:    -واألوسط  ،11916  حديث  شيبة ،  3590حديث  أيب  مصنفه  وابن  رقم:  -يف  بستد  8608  حديث   ،
 يحصح 
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ََوفَ اءَ الَ َوَسلََّمََََعَلي هَََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِشَاِئلََِِمنَ 

   1.مبقتضى العهدِ  القيامُ  هو: َوفَ اءُ الْ 
  2. الكمالِ  َتامَ  غَ  بل شيءٍ  كلُ  هو:  اءُ َوفَ لْ اوقيل 

 .اةً اعَ رَ مُ  دِ هْ م للعَ هُ دَّ شَ وأَ ، َوفَ اءً اِس أعظَم النَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَّيبُّ ن اك
ُهَما َأنَّ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعبَّاسٍ   ْبنَ   اَّللَِّ   َعْبدَ   َوَعنْ    يف   ْيهِ إِلَ   لَ أَْرسَ   ِهَرْقلَ   َأنَّ   َأْخرَبَهُ   َحْربٍ   ْبنَ   ُسْفَيانَ   َأابَ   َعن ْ

  َأابَ   ِفيَها  َوَسلََّم َمادَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ   الَّيِت   اْلُمدَّةِ   يف   اِبلشَّْأمِ   ِتَارًا  وََكانُوا  قُ َرْيشٍ   نْ مِ   رَْكبٍ 
  ِبرَتْمُجَانِهِ  َوَدَعا َدَعاُهمْ  ُُثَّ  الرُّومِ  ُعَظَماءُ  َلهُ وْ َوحَ  جَمِْلِسهِ  يف  مْ َفَدَعاهُ  ِبِِيِلَياءَ  َوُهمْ  فَأَتَ ْوهُ  قُ َرْيشٍ  وَُكفَّارَ  ُسْفَيانَ 
 فَ َقالَ   َنَسًبا  أَقْ َرهُبُمْ   َأانَ   فَ ُقْلتُ   ُسْفَيانَ   أَبُو  فَ َقالَ   َنيبٌّ   أَنَّهُ   يَ ْزُعمُ   الَِّذي  الرَُّجلِ   هِبََذا  َسًبانَ   أَقْ َربُ   أَيُُّكمْ   فَ َقالَ 
  الرَُّجلِ   َهَذا  َعنْ   اَهذَ   َساِئلٌ   ِإين ِ   هَلُمْ   ُقلْ   ِلرَتْمُجَانِهِ   قَالَ   ُُثَّ   َظْهرِهِ   دَ ِعنْ   اْجَعُلوُهمْ فَ   ابَهُ َأْصحَ   ر ِبُواق َ وَ   ِمِنِ    أَْدنُوهُ 
بُوهُ   َكَذَبِِن   فَِإنْ   قُ ْلتُ   ْغِدرُ ي َ   فَ َهلْ   قَاَل:ََُُثَّ   َعْنهُ   َلَكَذْبتُ   َكِذابً   َعَليَّ   ََيْثُِروا  َأنْ   ِمنْ   احْلََياءُ   َلْواَل   فَ َواَّللَِّ   َفَكذِ 
ًئا  ِفيَها  أُْدِخلُ   َكِلَمةٌ   َُتِْكِنِ    َوملَْ   قَالَ   ِفيَها  فَاِعلٌ   ُهوَ   َما  َنْدرِي  اَل   ُمدَّةٍ   يف   ِمْنهُ   نُ َوَنَْ   اَل    َهِذهِ   َغرْيُ   َشي ْ

   3.رُ تَ ْغدِ  اَل  ُسلُ الرُّ  وََكَذِلكَ  اَل  َأنْ  َفذََكْرتَ  يَ ْغِدرُ  َهلْ  ُث قال له َوَسأَْلُتكَ  -اْلَكِلَمِة 

َص َوِرَمَِ َهاَبعدَموهتا:َاَّللََّ َْلَِدجَيَةََرِضيَََؤهَ َوفَ اَوَسلََّمَََعَلي هََِللاَ ََصلََّىَالنَِّب َََِوفَ اءَِن  ََعن  
َها قَاَلتْ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ   َعنْ  َها َعَلى   اَّللَُّ   َرِضيَ   َخِدجَيةَ   ُأْختُ   ُخَوْيِلدٍ   بِْنتُ   َهاَلةُ   اْسَتْأَذَنتْ   َعن ْ   َعن ْ
  قَاَلْت:   .«َهاَلةَ   اللَُّهمَّ »  :فَ َقالَ   ِلكَ ِلذَ   فَاْرََتعَ   َخِدجَيةَ   اْسِتْئَذانَ   فَ َعَرفَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولِ 
ْدَقنْيِ   َْحْرَاءِ   قُ َرْيشٍ   َعَجائِزِ   ِمنْ   َعُجوزٍ   ِمنْ   َتْذُكرُ   َما  فَ ُقْلُت:  َفِغْرتُ    اَّللَُّ   ْبَدَلكَ أَ   َقدْ   الدَّْهرِ   يف   تْ َهَلكَ   الشِ 
َها َخرْيًا   4. ِمن ْ

 

 ( 288/ 2تفسري البيضاوى )  - 1
 ( 409/ 8كتاب العني )  - 2
اْلُبَخارِيُّ   -  3 الوفاء ابلعهد،    -َرَواُه  اجلزية، ابب فضل  رقم:  كتاب  ُمْسِلمٌ 3019حديث  َوَرَواُه  والسري، ابب  كتا   -،  اجلهاد  ب 

 3409كتاب النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم إىل هرقل يدعوه إىل، حديث رقم:  
َها، حديث رقم:  ويج النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خدجية وفضلها َرِضَي اَّللَُّ ب تز كتاب املناقب، اب   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  4 ،  3633 َعن ْ

ُ َعن ْ   -ْسِلمٌ َوَرَواُه مُ  ُ َعن ُْهم ابب فضائل خدجية أم املؤمنني َرِضَي اَّللَّ  4572  : رقم ا، حديثهَ كتاب فضائل الصحابة َرِضَي اَّللَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

121 

َها »َأنَّ َرُسولَ  ُ َعن ْ ُ  َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَّ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيْكِثُر ذِْكَر َخِدجَيَة َرِضَي اَّللَّ
َها« فَ قُ  ْدَقنْيِ َهَلَكْت يف الدَّْهِر اأْلَوَِّل  رَاَء الش ِ ٍش ْحَْ  قُ َريْ  ِمْن َعَجائِزَ زٍ و َعجُ   ِمنْ   ْلُت: َلَقْد َأْخَلَفَك اَّللَُّ َعن ْ

  ََتَعُّرًا َما ُكْنُت أُرَاُه ِإالَّ ِعْنَد نُ ُزوِل اْلَوْحِي َوِإَذا رََأى َمَِيَلَة الرَّْعِد َواْلرَبِْق َحَّتَّ يَ ْعَلمَ فَ َتَمعََّر َوْجُههُ قَاَل: »
  1.اٌب«ْم َعذَ َي أَ أََرْْحٌَة هِ 

َها  اَّللَُّ   َشَة َرِضيَ ائِ عَ   نْ عَ و  َها   َأْحَسنَ   َخِدجَيةَ   ذََكرَ   ِإَذاَوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   َكانَ :  قَاَلتْ   َعن ْ َعَلي ْ
َها  َتْذُكرُ   َما:  فَ ُقْلتُ   الث ََّناَء، َها،  اَخريًْ   اهبَِ   اَّللَُّ   َلِِن أَْبدَ   َما»  :قَالَ   ؟َخرْيًا   هِبَا  اَّللَُّ   أَْبَدَلكَ   َوَقدْ   ِمن ْ  ِِن قَ تْ َصدَّ   ِمن ْ

َبِِن   ِإذْ  َها اَّللَُّ  َوَرَزَقِِن  النَّاُس، َحَرَمِِن   ِإذْ  مبَاهِلَا َوَواَسْتِِن  النَّاُس، َكذَّ   2. «َغرْيَِها ِمنْ  يَ ْرزُْقِِن  ملَْ  ِإذْ  اْلَوَلدَ  ِمن ْ
َص َوِرَ تَِوأَ َهَِبيَِوأَََهَِمَِلَ َفَ اءَ وََالَ َوَسلََّمََََلي هَِعَََللاَ ََصلََّىَالنَِّب َََِوفَ اءَِِمن  َالر َضاَعةََِهَِخ  َ:ِمن 

َثِِن بَ ْعُض َبِِن  إْن   قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َسْعِد ْبِن َبْكٍر: َأن  َرُسوَل اَّللِ   قَاَل اْبُن إْسَحاَق: َحد 
يُ ْفلِ ٍر، فَ  َبكْ َقَدْرَُتْ َعَلى جِبَاٍد، َرُجٌل ِمْن َبِِن َسْعِد ْبنِ  َدَث َحَدًًث، فَ َلم ا ظَِفَر بِِه  َكاَن َقْد َأحْ  َو تَ ن ُكمْ اَل 

  هللاُ   َصلَّىَساُقوا َمَعُه الش ْيَماَء بِْنَت احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُعز ى ُأْخَت َرُسوِل اَّللِ   اْلُمْسِلُموَن َساُقوُه َوأَْهَلُه وَ 
الر َضاَعِة  َوَسلََّم    َعَلْيهِ  عَ فَ َعن ُ ِمْن  يف َلي ْ ُفوا  الَها  لِ يَ س    فَ َقاَلْت  أَلُْخُت  اِق  َأين   َوَاَّللِ   تَ ْعَلُموا  ْلُمْسِلِمنَي 

. فَ َلم ا اُنْ ُتِهَي  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَضاَعِة فَ َلْم ُيَصد ُقوَها َحَّت  أَتَ ْوا هِبَا إىَل َرُسوِل اَّللِ   ْن الر  َصاِحِبُكْم مِ 
ُة  "َوَما َعاَلمَ :  ُسوَل اَّللِ  إين  ُأْخُتك ِمْن الر َضاَعِة قَالَ اَي رَ   قَاَلتْ َوَسلََّم    َلْيهِ عَ   هللاُ   َصلَّى   اَّلل ِ   هِبَا إىَل َرُسولِ 

  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَعض ٌة َعَضْضَتِنيَها يف َظْهرِي َوأاََن ُمتَ َور َكُتك؛ قَاَل فَ َعَرَف َرُسوُل اَّللِ     :قَاَلتْ َذِلَك؟  
َعك َوتَ ْرِجِعي إىَل  بَ ْبت َفِعْنِدي َُمَب ُة َمْكَرَمٍة َوِإْن َأْحبَ ْبت َأْن أَُمت   إْن َأحْ َوقَاَل    هُ رَِداءَ   هَلَا  َة فَ َبَسطَ اَلمَ اْلعَ 

ا  َوَرد هَ لََّم  سَ وَ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّىَبْل َُتَت  ُعِِن َوتَ ُرد ين إىَل قَ ْوِمي، َفَمت  َعَها َرُسوُل اَّللِ     :قَ ْوِمك فَ َعْلت"؟ فَ َقاَلتْ 
   3ْوِمَها.ق َ  إىَل 

َعَلْيِه َوسَ أَبُ   قَالَ   ُ ا إم    -لََّم إْحَدى ِنَساِء َبِِن َسْعِد ْبِن َبْكرٍ و ُحَصنْيٍ: َوَقِدَمْت َعَلى الن يب  َصلَّى اَّللَّ
َبْت  َخَلْت انْ َتسَ م ا دَ ، فَ لَ أْلَْبَطحِ يف ا  َوُهوَ ، َفَدَخَلْت َعَلْيِه  ُلوٍء مَسًْنا َوِجرَاٍب أَِقطٍ ِمَْ   بَِنْحيٍ   -َخاَلٌة أَْو َعم ةٌ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ْساَلِم، فََأْسَلَمْت َوَصد َقْت، ُُث  أََمَر َرُسوُل   مَ َلُه، فَ َعَرفَ َها َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوَدَعاَها إىَل اإْلِ

 

 بسند صحيح  ، 7771حديث رقم:  ،ِكَتاُب اأْلََدبِ  -واحلاكم،  25171  حديث رقم: -رواه أْحد - 1
َها، حديث رقم:   -الكبري ، رواه الطرباين يف 24339حديث رقم:   -أْحدرواه  - 2 ُ َعن ْ  18942مناقب خدجية َرِضَي اَّللَّ
 ( 227/   4األنف ) وض(، والر 128/  5السرية النبوية ) - 3
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقُبوِل َهِدي ِتَها، َا تُ ُوف  َيْت يف الز َماِن. يَمَة فََأْخربََ َحلِ َعْن    َسائُِلَهاَل يُ َوَجعَ   هللِا َصلَّى اَّللَّ ْتُه َأَّن 
َرُسو  َنا  َعي ْ َفَذَرَفْت  َأَخَواك قَاَل:  فَ َقاَلْت:  ُهْم؟  ِمن ْ بَِقَي  َمْن  َسَأهَلَا:  ُُث   َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  ِل 
  َمْوِئٌل َفَذَهَب. ْد َكاَن هَلُمْ َلقَ ِتك، وَ ر ك َوِصلَ ىَل بِ وَن إَوُأْخَتاك، َوُهْم َوَاهلِل ُُمَْتاجُ 

ُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم: أَْيَن أَْهُلك؟ فَ َقاَلْت: ِبَذَنِب أَْوطَاٍس. فََأَمَر هَلَا َرُسوُل هللِا  َوقَاَل هَلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِبِكْسَوٍة، وَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ِمائَ ةً ينَ ظَعِ   اًل اَها مجََ أَْعطَ َصلَّى اَّللَّ َوا، َوأَْعطَاَها  ِدْرَهٍم،  تَ ُقوُل: يَتْ  َوِهَي  ْنَصَرَفْت 

  1وُل ُكْنت َصِغريًا، َونِْعَم اْلَمْرُء ُكْنت َكِبريًا، َعِظيَم اْلرَبََكِة. نِْعَم َوَاهلِل اْلَمْكفُ 
َص َوِرَ رِكَِلِل مَ ََوفَ اءَ الَ َمَََوَسلَََّعَلي هََِللاَ ََصلََّىَالنَِّب َََِوفَ اءَِِمن  دَِلَ ابَيََش  ََ:ع ه و 

  هللاُ   َصلَّىرَبَُه، قَاَل: بَ َعثَ ْتِِن قُ َرْيٌش ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  ِن احلََْسِن ْبِن َعِليِ  ْبِن َأيب رَاِفٍع، َأنَّ َأاَب رَاِفٍع َأخْ عَ 
ْساَل يف ِقَي  أُلْ   َوَسلَّمَ   َلْيهِ عَ   هللاُ   َصلَّىفَ َلمَّا رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ    ُم، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَ ْليب اإْلِ

إِلَيْ  أَْرِجُع  اَل  َواَّللَِّ  اَّللَِّ  ِإين ِ  َرُسوُل  فَ َقاَل  أَبًَدا،  َواَل    :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى ِهْم  اِبْلَعْهِد  َأِخيُس  اَل  »ِإين ِ 
َوَلِكنِ  اْلرُبَُد،  فَإِ اْرجِ   َأْحِبُس  ن َ ْن َكاَن  ْع  الَِّذي يف  ْفسِ يف  َفَذَهْبُت، ُُثَّ  َك  قَاَل:  فَاْرِجْع«.  اآْلَن  نَ ْفِسَك 

  2. »َأنَّ َأاَب رَاِفٍع َكاَن ِقْبِطي ا« فََأْسَلْمُت قَاَل: ُبَكرْيٌ َوَأْخرَبين: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى أَتَ ْيُت النَّيبَّ 

 َجاَء  ، ُُثَّ  قَ ْوًما يف اجْلَاِهِليَِّة فَ َقتَ َلُهْم َوَأَخَذ أَْمَواهَلُمْ َن اْلُمِغريَُة َصِحبَ َكا  اَل:َة، قَ َرمَ ِن َمَْ َعِن اْلِمْسَوِر بْ وَ 
فَإِ  اْلَماُل  َوأَمَّا  قَِبْلَنا،  فَ َقْد  ْساَلُم  اإْلِ »أَمَّا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  النَّيبُّ  فَ َقاَل  اَل  َغْدرٍ   َمالُ   نَّهُ فََأْسَلَم،   

  3. ِفيِه« ا لَنَ َة َحاجَ 

َما َمنَ َعِِن َأْن َأْشَهَد بَْدرًا، ِإالَّ َأين ِ َخَرْجُت أاََن َوَأيب ُحَسْيٌل، قَاَل:  اْلَيَماِن قَاَل: »  ْبنِ   ُحَذيْ َفةَ وعن  
نُرِيُدُه، َما نُرِيدُ  ِإنَُّكْم تُرِيُدوَن ُُمَمًَّدا، فَ ُقْلَنا: َما  اْلَمِدينَ فََأَخَذاَن ُكفَّاُر قُ َرْيٍش، قَاُلوا:  َة، فََأَخُذوا ِمنَّا   ِإالَّ 

َنا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبْاَنُه  َعْهَد هللِا َوِميثَاَقُه لَنَ ْنَصرَِفنَّ ِإىَل اْلَمِديَنِة َواَل نُ َقاِتُل َمَعُه، فَأَتَ ي ْ
   4.« َعَلْيِهمْ ْم َوَنْسَتِعنُي هللاَ ِبَعْهِدهِ هَلُْم نَِفي اخلَْرَبَ فَ َقاَل: اْنَصرِفَا، 
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 . يف َهَذا احلَِديث من اْلِفْقه حفظ اْلَوفَاء ابلعهد َوَلو للمشرك ِفيَما مُيكن اْلَوفَاء ِبهِ  :قال العلماء
وِل هللِا َصلَّى  َرسُ َلى  َأنَّ ََثَاِننَي َرُجاًل ِمْن أَْهِل َمكََّة َهَبُطوا عَ »  :َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعْن  

 َوَأْصَحاِبِه، فََأَخَذُهْم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َجَبِل الت َّْنِعيِم ُمَتَسلِ ِحنَي يُرِيُدوَن ِغرََّة النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُهْم بَِبْطِن َمكََّة  أَيْ فَّ  َوُهَو الَِّذي كَ ﴿ِسْلًما فَاْسَتْحَياُهْم، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ:   ِديَ ُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعن ْ

  1.«﴾ِمْن بَ ْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهمْ 
 َوأَْهلُ   ونن املؤماْصطََلحَ ، بعدما  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فهؤالء غدروا ابملؤمنني وأرادوا قتل رسول هللا  

؛  ألهل مكة بعهدهموويف   ،َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فعفا عنهم رسول هللا ضٍ بِبَ عْ   همَمكََّة َواْختَ َلَط بَ ْعضُ 
َقِدْمَنا احْلَُديِْبَيَة َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  قَاَل: »  َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   اأْلَْكوَعِ   ْبنِ   َسَلَمةَ كما روى مسلم عن  

 ِإنَّ اْلُمْشرِِكنَي رَاَسُلواَن الصُّْلَح َحَّتَّ َمَشى بَ ْعُضَنا يف  ُُثَّ   :وفيه قالاَئًة،  َعَلْيِه َوَسلََّم َوََنُْن أَْربََع َعْشَرَة مِ 
آُكُل ِمْن بَ ْعٍض، َواْصطََلْحَنا، قَاَل: وَُكْنُت تَِبيًعا ِلطَْلَحَة ْبِن ُعبَ ْيِد هللِا؛ َأْسِقي فَ َرَسُه َوَأُحسُُّه َوَأْخِدُمُه، وَ 

رًا ِإىَل هللِا َوَرُسولِِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: فَ َلمَّا اْصطََلْحَنا ََنُْن  ِلي َوَماِل ُمَهاجِ طََعاِمِه، َوتَ رَْكُت أَهْ 
أَتَ ْيُت َشَجَرًة َفَكَسْحُت َشوَْكَها، فَاْضَطَجْعُت يف َأْصِلَها، قَاَل:   بِبَ ْعٍض،  بَ ْعُضَنا  َوأَْهُل َمكََّة َواْختَ َلَط 

أَ  اْلُمشْ فََأََتين  ِمَن  َوَسلََّم، ْربَ َعٌة  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  يف  يَ َقُعوَن  َفَجَعُلوا  َمكََّة،  أَْهِل  ِمْن  رِِكنَي 
َنَما ُهْم َكَذِلَك، ِإذْ   اَنَدى  فَأَبْ َغْضتُ ُهْم، فَ َتَحوَّْلُت ِإىَل َشَجَرٍة ُأْخَرى، َوَعلَُّقوا ِساَلَحُهْم َواْضَطَجُعوا، فَ بَ ي ْ

َعَلى أُولَِئَك    اْلَواِدي: اَي لَْلُمَهاِجرِيَن! قُِتَل اْبُن زُنَ ْيٍم. قَاَل: فَاْخرَتَْطُت َسْيِفي ُُثَّ َشَدْدتُ ُمَناٍد ِمْن َأْسَفلِ 
مٍَّد  َوْجَه ُمَُ اأْلَْربَ َعِة َوُهْم رُُقوٌد، فََأَخْذُت ِساَلَحُهْم، َفَجَعْلُتُه ِضْغثًا يف يَِدي، قَاَل: ُُثَّ قُ ْلُت: َوالَِّذي َكرََّم  

ِجْئتُ  ُُثَّ  قَاَل:  َناُه،  َعي ْ ِفيِه  الَِّذي  َضَرْبُت  ِإالَّ  رَْأَسُه  ِمْنُكْم  َأَحٌد  يَ ْرَفُع  هللِا    اَل  َرُسوِل  ِإىَل  َأُسوقُ ُهْم  هِبِْم 
، يَ ُقوُدُه ِإىَل َرُسوِل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َوَجاَء َعمِ ي َعاِمٌر ِبَرُجٍل ِمَن اْلَعَباَلِت يُ َقاُل َلُه: ِمْكَرزٌ 

 اْلُمْشرِِكنَي، فَ َنظََر إِلَْيِهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى فَ َرٍس جُمَفٍَّف يف َسْبِعنَي ِمنَ 
ُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َدُعوُهْم، َيُكْن هَلُْم بَْدُء اْلُفُجوِر َوثَِناُه. فَ َعفَ  ا َعن ْ

ُهْم بَِبْطِن َمكََّة ِمْن بَ ْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهمْ فَّ أَْيدِ َوُهَو الَِّذي كَ ﴿َوأَنْ َزَل هللاُ:    ﴾يَ ُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعن ْ
  2. اآْليََة ُكلََّها
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 1807حديث رقم:  ،َها اَبُب َغْزَوِة ِذي قَ َرٍد َوَغريِْ   ،ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِ رَيِ -رواه مسلم - 2
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ُهَما َأنَّ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعبَّاسٍ   ْبنَ   اَّللَِّ   َعْبدَ   َعنْ م  تقدوَ  قال له   ِهَرْقلَ   أَنَّ   َأْخرَبَهُ   َحْربٍ   ْبنَ   ُسْفَيانَ   أابَ   َعن ْ
   1.تَ ْغِدرُ  اَل  الرُُّسلُ  وََكَذِلكَ  اَل  َأنْ  َفذََكْرتَ  يَ ْغِدرُ  َهلْ  َسأَْلُتكَ وَ 

َدىَََوفَ اءَ الَ َوَسلََّمََََعَلي هََِللاَ ََصلََّىَالنَِّب ََِءََِوفَ اص َوِرََنَ مَِ ََ:َكاِفر اَكانََََََلوَ وَََِإلَي ِهََمع ر و فاَ ملنََأس 
َلْو َكاَن  »  :ْدرٍ قَاَل يف ُأَساَرى بَ َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَأنَّ النَّيبَّ  َعْنُه    اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم  

  2. «ََن َلرَتَْكتُ ُهْم َلهُ ا ُُثَّ َكلََّمِِن يف َهُؤاَلِء الن َّتْ ِديٍ  َحي  ْطِعُم ْبُن عَ اْلمُ 
َها قَاَلْت:  اَّللَُّ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ   َعنْ وَ    اأْلَْعرَابِ   ِمنْ   َرُجلٍ   َوَسلََّم ِمنْ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   ولَرسُ   ابْ َتاعَ   َعن ْ
َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   اَّللَِّ   َرُسول  ِبهِ   فَ َرَجعَ   اْلَعْجَوةُ   الذَِّخَرةِ   َوََتْرُ   َرةِ الذَّخِ   ََتْرِ   ِمنْ   قٍ سْ ِبوَ   َجزَائِرَ   وْ أَ   رًاَجُزو 
ْدهُ   فَ َلمْ   التَّْمرَ   َلهُ   َواْلَتَمسَ   بَ ْيِتهِ   ِإىَل    اَّللَِّ   َعْبدَ   ايَ   َلهُ »  :َم فَ َقالَ لَّ َوسَ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسول   إِلَْيهِ   َفَخرَجَ   جيَِ
ْدهُ   فَ َلمْ   فَاْلَتَمْسَناهُ   الذَّْخَرةِ   رِ َتَْ   ِمنْ   ِبَوْسقٍ   َجزَائِرَ   أَوْ   َجُزورًا  ِمْنكَ   ابْ تَ ْعَنا  َقدْ   ِإانَّ   اأْلَْعرَايبُّ   الَ فَ قَ   :قَالَ   .جنَِ

 فَ َقالَ   قَاَلتْ   ؟َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسول  رُ أَيَ ْغدِ   اَّللَُّ   كَ تَ لَ قَا  :َوقَاُلوا  .النَّاسُ   فَ نَ َهَمهُ   قَاَلتْ   .َواَغْدرَاهُ 
 َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسول   َلهُ   َعادَ   ُُثَّ   َمَقااًل   احلَْق ِ   ِلَصاِحبِ   فَِإنَّ   َوَسلََّم َدُعوهُ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسول
َنا  َما  ِعْنَدانَ   َأنَّ   َنُظنُّ   َوََنْنُ   َركَ َجزَائِ   ِمْنكَ   ابْ تَ ْعَنا  ِإانَّ   اَّللَّ   َعْبدَ   ايَ   فَ َقالَ   َوَسلَّمَ  ْدهُ   فَ َلمْ   اهُ فَاْلَتَمْسنَ   َلكَ   مَسَّي ْ  جنَِ
 فَ َقالَ َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ   اَّللَِّ   َرُسول  أَيَ ْغِدرُ   اَّللَُّ   قَاتَ َلكَ   َوقَاُلوا  .النَّاسُ   نَ َهَمهُ ف َ   َواَغْدرَاهُ   اأْلَْعرَايبُّ:  فَ َقالَ 
 َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسول  َذِلكَ   فَ َردَّدَ   َقااًل مَ   احلَْق ِ   ِلَصاِحبِ   فَِإنَّ   َوَسلََّم َدُعوهُ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسول

  ْبنِ   َحِكيمِ   بِْنتِ   َلةَ ُخَوي ْ   ِإىَل   اْذَهبْ   ْصَحاِبهِ أَ   ِمنْ   لٍ لَِرجُ   قَالَ   َعْنهُ   يَ ْفَقهُ   اَل   َرآهُ   فَ َلمَّا   َثاَلًثً   أَوْ   َوَسلََّم َمرََّتنْيِ 
فَ ُقلْ  يَ ُقولُ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   هَلَا  أَُميََّة    الذَِّخرَةِ   ََتْرِ   ِمنْ   ْسقٌ وَ   ِعْنَدكِ   َكانَ  ِإنْ   َلكِ   َوَسلََّم 
َها  َذَهبَ فَ   اَّللَُّ   َشاءَ   ِإنْ   إِلَْيكِ   نُ َؤدِ يَهُ   َحَّتَّ   فََأْسِلِفيَناهُ    ُهوَ   نَ َعمْ   قَاَلتْ   فَ َقالَ   الرَُّجلُ   َرَجعَ   ُُثَّ   الرَُّجلُ   إِلَي ْ

  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسول  فَ َقالَ   يَ ْقِبُضهُ   َمنْ   َوَسلََّم فَابْ َعثْ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسول  ايَ   ِعْنِدي
  َصلَّى   اَّللَِّ   ِبَرُسول  اأْلَْعرَايبُّ   َفَمرَّ   قَاَلتْ   َلهُ   الَِّذي  فََأْوفَاهُ   ِبهِ   َفَذَهبَ   قَالَ   َلهُ   ِذيالَّ   ْوِفهِ فَأَ   هِ بِ   اْذَهبْ   لِلرَُّجلِ 

َوُهوَ   َعَلْيهِ   هللاُ   فَ َقالَ   قَاَلْت:   َوَأْطيَ ْبتَ   أَْوفَ ْيتَ   فَ َقدْ   َخرْيًا   اَّللَُّ   َجزَاكَ   فَ َقالَ   ابِهِ َأْصحَ   يف   َجاِلسٌ   َوَسلََّم 
  3«. اْلُمِطيُبونَ  اْلُموُفونَ  َياَمةِ اْلقِ  يَ ْومَ  اَّللَِّ  ِعْندَ  اَّللَِّ  ِعَبادِ  ِخَيارُ  أُولَِئكَ »لََّم: سَ وَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسول

 

اْلُبَخارِيُّ   -  1 الوفاء ابلعهد، حديث    -َرَواُه  اجلزية، ابب فضل  ُمْسِلمٌ 3019رقم:  كتاب  َوَرَواُه  والسري، ابب    -،  اجلهاد  كتاب 
 3409َم إىل هرقل يدعوه إىل، حديث رقم:  كتاب النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

 3818ا، حديث رقم:  كتاب املغازي، ابب شهود املالئكة بدرً   -اْلُبَخارِيُّ  اهُ َروَ  - 2
 ن ند حس، بس25767حديث رقم:   -رواه أْحد - 3
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 احْلَُديِْبَيِة يف ِبْضَع  َزَمنَ لََّم  َوسَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَخرََج النَّيبُّ    :قَالَ َعْنُه    اَّللَُّ   َرِضيَ ََمَْرَمَة  َعْن اْلِمْسَوِر ْبِن  
َساَق احْلَِديَث  ِة قَ لََّد اهْلَْدَي َوَأْشَعَرُه َوَأْحَرَم اِبْلُعْمَرِة وَ َّتَّ ِإَذا َكانُوا ِبِذي احْلَُلي ْفَ ْشَرَة ِماَئًة ِمْن َأْصَحاِبِه حَ عَ 

َها بَ رََكْت ِبِه رَاِحَلُتُه  اِبلثَِّنيَِّة الَّيِت يَ ْهِبطُ َذا َكاَن   إِ َّتَّ حَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَوَساَر النَّيبُّ    :قَالَ   َعَلْيِهْم ِمن ْ
النَّاسُ فَ قَ  حَ   :اَل  النَّيبُّ  َحْل  فَ َقاَل  َمرََّتنْيِ  اْلَقْصَواُء  َخأَلَْت  َوَما  »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ ْل  َخأَلَْت  َما 

َوَلكِ  خِبُُلٍق  هَلَا  َحبَ َذِلَك  َحابِ ْن  َوالَّ َسَها  قَاَل  ُُثَّ  اْلِفيِل  ُخطًَّة ُس  اْليَ ْوَم  َيْسأَُلوين  اَل  بَِيِدِه  نَ ْفِسي  ِذي 
هبَِ  َهايُ َعظِ ُموَن  ِإايَّ تُ ُهْم  أَْعطَي ْ ِإالَّ  اَّللَِّ  ُحُرَماِت  أِبَْقَصى ُُثَّ   «.ا  نَ َزَل  َحَّتَّ  ُهْم  َعن ْ فَ َعَدَل  فَ َوثَ َبْت  َزَجَرَها   
عَ  ََثٍَد  احْلَُديِْبَيِة  بُدَ َلى  َفَجاَءُه  اْلَماِء  ْبَن  قَِليِل  ُعْرَوَة  يَ ْعِِن  َأََتُه  ُُثَّ  اخْلُزَاِعيُّ  َوْرقَاَء  ْبُن  َفَجَعَل  ْيُل  َمْسُعوٍد 
  هللاُ   َصلَّىالنَّيبِ   ئٌِم َعَلى  َفُكلََّما َكلََّمُه َأَخَذ بِِلْحَيِتِه واْلُمِغرَيُة ْبُن ُشْعَبَة قَاَوَسلََّم    ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّىُيَكلِ ُم النَّيبَّ  

يََدُه    َوَسلَّمَ   هِ َعَليْ  َفَضَرَب  اْلِمْغَفُر  َوَعَلْيِه  السَّْيُف  حِلَْيِتهِ َوَمَعُه  َعْن  يََدَك  ْر  َأخِ  َوقَاَل  السَّْيِف  َرَفَع ف َ   بِنَ ْعِل 
فَ َقا  ُشْعَبَة  ْبُن  اْلُمِغريَُة  قَاُلوا  َهَذا  َمْن  فَ َقاَل  رَْأَسُه  ُغدَ ُعْرَوُة  َأْي  وََكاَن َل  َغْدَرِتَك  َأْسَعى يف  أََوَلْسُت  ُر 

فَ َقتَ لَ  اجْلَاِهِليَِّة  يف  قَ ْوًما  َصِحَب  فَ َقااْلُمِغريَُة  فََأْسَلَم  َجاَء  ُُثَّ  أَْمَواهَلُْم  َوَأَخَذ    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّيبُّ  َل  ُهْم 
ْساَلُم فَ َقْد قَِبْلَنا وَ » :َوَسلَّمَ     1«. اُل فَِإنَُّه َماُل َغْدٍر اَل َحاَجَة لََنا ِفيهِ أَمَّا اْلمَ أَمَّا اإْلِ

َص َوِرَ ََ:َوفَ اءَِلَ أصحابهَابأمرهََوَسلََّمََََعَلي هََِللاَ ََصلََّىَالنَِّب َََِوفَ اءَِِمن 
  ِإَذا   َحَّتَّ   ِدِهمْ ِبالَ   ََنْوَ   َيِسريُ   وََكانَ   َعْهدٌ   الرُّومِ   َوَبنْيَ   ُمَعاِويَةَ   َبنْيَ   َكانَ :  قَالَ   َعاِمرٍ   نِ بْ   ُسَلْيمِ   َعنْ 
 رَ دْ غَ   الَ   َوفَاءٌ   َأْكرَبُ   اَّللَُّ   َأْكرَبُ   اَّللَُّ :  يَ ُقولُ   َوُهوَ   ِبْرَذْونٍ   أَوْ   فَ َرسٍ   َعَلى  َرُجلٌ   َفَجاءَ   َغزَاُهمْ   اْلَعْهدُ   انْ َقَضى
فََأْرَسلَ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعَبَسةَ   ْبنُ   َعْمُرو  فَِإَذا  فَ َنظَُروا َفَسأََلهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ةُ ُمَعاِويَ   إِلَْيهِ   َعْنُه    مسَِْعتُ   فَ َقاَل:  َعْنُه 
َنهُ   َكانَ   َمنْ »  :يَ ُقولُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   اَّللَِّ   َرُسولَ    َحَّتَّ   حَيُلََّها  َوالَ   ُعْقَدةً   َيُشدَّ   َفالَ   َعْهدٌ   قَ ْومٍ   َوَبنْيَ   بَ ي ْ

 2. ُمَعاِويَةُ  فَ َرَجعَ . «َواءٍ سَ  َعَلى مْ إِلَْيهِ  يَ ْنِبذَ  أَوْ  أََمُدَها يَ ن َْقِضىَ 
  أَوْ   شٍ َجيْ   َعَلى  أَِمريًا  أَمَّرَ   ِإَذا  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ى َصلَّ   اَّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ   َعْنُه قَالَ   اَّللَُّ   َرِضيَ   بُ َرْيَدةَ   َعنْ 

  َسِبيلِ   ىِف   اَّللَِّ   اِبْسمِ   اْغُزوا»  قَاَل:  ُُثَّ   َخرْيًا  ُمْسِلِمنيَ الْ   ِمنَ   َمَعهُ   َوَمنْ   اَّللَِّ   بِتَ ْقَوى  َخاصَِّتهِ   ىِف   أَْوَصاهُ   َسرِيَّةٍ 
  ِمنَ   َعُدوَّكَ   َلِقيتَ   َوِإَذا  َولِيًدا  تَ ْقتُ ُلوا  َوالَ   ََتْثُ ُلوا  َوالَ   تَ ْغِدُروا  َوالَ   تَ ُغلُّوا  الَ   وَ   ُزوااغْ   اِبَّللَِّ   َكَفرَ   َمنْ   قَاتُِلوا  اَّللَِّ 

ُهمْ   فَاقْ َبلْ   َأَجابُوكَ   َما  فَأَي َّتُ ُهنَّ   ِخَصالٍ   َثاَلثِ   ِإىَل   فَاْدُعُهمْ   اْلُمْشرِِكنيَ  ُهمْ   وَُكفَّ   ِمن ْ  ِإىَل   اْدُعُهمْ   ُُثَّ   َعن ْ
 

َصاحلََ   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 1
ُ
 2731يث رقم: ، حدِة َمَع َأْهِل احلَْرِب وَِكَتابَِة الشُُّروطِ ِكَتاُب الشُُّروِط، اَبُب الشُُّروِط يف اجِلَهاِد َوامل

بَ ي ْ   ، َهادِ ِكَتاب اجلِْ   -، وأبو داود19436حديث رقم:    -أْحدرواه    -  2 َيُكوُن  َماِم  اإْلِ ِإلَْيهِ   َنُه، اَبٌب يف  فَ َيِسرُي  َعْهٌد  اْلَعُدوِ     ، َوَبنْيَ 
  ، بسند صحيح2759حديث رقم: 
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ُهمْ   فَاقْ َبلْ   َأَجابُوكَ   فَِإنْ   اَلمِ اإِلسْ    اْلُمَهاِجرِينَ   َدارِ   ِإىَل   َدارِِهمْ   ِمنْ   التََّحوُّلِ   ِإىَل   اْدُعُهمْ   ُُثَّ   مْ َعن ْهُ   وَُكفَّ   ِمن ْ
ُمْ أَ   ربُْهمْ َوَأخْ    يَ َتَحوَُّلوا   َأنْ   أَبَ ْوا  ِإنْ فَ   اْلُمَهاِجرِينَ   َعَلى  َما  َوَعَلْيِهمْ   لِْلُمَهاِجرِينَ   َما  فَ َلُهمْ   َذِلكَ   فَ َعُلوا  ِإنْ   َّنَّ
َها  َوالَ   اْلُمْؤِمِننيَ   َلىعَ   جَيْرِى  الَِّذى  اَّللَِّ   ُحْكمُ   َعَلْيِهمْ   جَيْرِى  اْلُمْسِلِمنيَ   َكَأْعرَابِ   َيُكونُونَ   مْ َّنَُّ أَ   فََأْخربُْهمْ   ِمن ْ

 ُهمْ   فَِإنْ   يَةَ اجْلِزْ   َفَسْلُهمُ   أَبَ ْوا  ُهمْ   فَِإنْ   اْلُمْسِلِمنيَ   عَ مَ   جُيَاِهُدوا  َأنْ   ِإالَّ   َشْىءٌ   َواْلَفْىءِ   اْلَغِنيَمةِ   ىِف   هَلُمْ   َيُكونُ 
ُهمْ   فَاقْ َبلْ   َأَجابُوكَ  ُهمْ   وَُكفَّ   ِمن ْ  ِحْصنٍ   أَْهلَ   َحاَصْرتَ   َوِإَذا.  َوقَاتِْلُهمْ   َّللَِّ ابِ   ْسَتِعنْ فَا  أَبَ ْوا  ُهمْ   فَِإنْ   َعن ْ
  ِذمََّتكَ   هَلُمْ   اْجَعلْ   َوَلِكنِ   نَِبيِ هِ   ِذمَّةَ   َوالَ   اَّللَِّ   ِذمَّةَ   هَلُمْ   َتَْعلْ   َفالَ   نَِبيِ هِ   َوِذمَّةَ   اَّللَِّ   ِذمَّةَ   هَلُمْ   َتَْعلَ   َأنْ   فََأرَاُدوكَ 

.  َرُسولِهِ   ةَ َوِذمَّ   اَّللَِّ   ِذمَّةَ   خُتِْفُروا  َأنْ   ِمنْ   أَْهَونُ   َأْصَحاِبُكمْ   َوِذَممَ   ِذَِمَُكمْ   خُتِْفُروا  نْ أَ   ِإنَُّكمْ فَ   َأْصَحاِبكَ   َوِذمَّةَ 
  مْ أَْنزهلُْ   نْ َوَلكِ   اَّللَِّ   ُحْكمِ   َعَلى  تُ ْنزهِْلُمْ   َفالَ   اَّللَِّ   ُحْكمِ   َعَلى  تُ ْنزهَِلُمْ   َأنْ   كَ فََأرَاُدو   ِحْصنٍ   أَْهلَ   َحاَصْرتَ   َوِإَذا
 1.«الَ  أَمْ   ِفيِهمْ  اَّللَِّ  ُحْكمَ  أَُتِصيبُ  َتْدرِى الَ  فَِإنَّكَ  ُحْكِمكَ  َعَلى

ََ:رَِدَ ابلغَََافَِاالتصََََرَ ث ََأََ

مََََخص م هَ َالَغاِدر َاَّللََّ  ََ:َمةَِال ِقَياََيَ و 
قَاَل:  اَّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريْ َرةَ   َأِب   َعنْ   َوَجلَّ   َعزَّ   َربُُّكمْ   قَالَ »  :َوَسلَّمَ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ   َعْنُه 

  ُحر ا   اَبعَ   َرُجلٌ وَ   َغَدَر،  ُُثَّ   يب   أَْعَطى  َرُجلٌ   َخَصْمُتهُ   َخْصَمهُ   ْنتُ كُ   َوَمنْ   اْلِقَياَمةِ   يَ ْومَ   َخْصُمُهمْ   َأانَ   َثالَثَةٌ 
   2.«َأْجَرهُ   يُوفِ  َوملَْ  ْنهُ مِ  فَاْستَ ْوىفَ  َأِجريًا اْسَتْأَجرَ  َوَرُجلٌ  ََثََنُه، فََأَكلَ 

َ

َ

َ

َ

َ

ر َمنَخصالَاملنافقي: َالَغد 
 

رَيِ   -مٌ َرَواُه ُمْسلِ   -  1 ُهمْ ِمريِ اَبُب أتَْ   ،ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِ  َماِم اأْلَُمرَاَء َعَلى اْلبُ ُعوِث، َوَوِصيَِّتِه ِإايَّ   م: حديث رق  ،  آِبَداِب اْلَغْزِو َوَغرْيَِها  اإْلِ
1731 

 2227 حديث رقم:  ، اَبُب ِإُثِْ َمْن اَبَع ُحر ا  ،ِكَتاُب البُ ُيوعِ  -َرَواُه اْلُبَخارِىُّ  - 2
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ُهَما قَاَل:قَالَ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعْمرٍو   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   َعنْ   ُكنَّ   َمنْ   أَْربَعٌ »  :َوَسلَّمَ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َعن ْ
  ِإَذا   يََدَعَها   َحَّتَّ   النِ َفاقِ   ِمنَ   َخْصَلةٌ   ِفيهِ   َكاَنتْ   ُهنَّ ِمن ْ   ْصَلةٌ خَ   ِفيهِ   َكانَ   َوَمنْ   َخاِلًصا   ُمَناِفًقا  َكانَ   ِفيهِ 

   1.«َفَجرَ  َخاَصمَ   َوِإذا َأْخَلفَ  َوَعدَ  َوِإذا َدرَ غَ  َعاَهدَ  َوِإذا َكَذبَ   َحدَّثَ 

 َغاِدرٍ   ِلُكل ِ »:  َوَسلَّمَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ   :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َمْسُعودٍ   ْبنِ   هللاِ   ْبدِ عَ   َعنْ 
 2. «ُفاَلنٍ  َغْدَرةُ   َهِذهِ  يُ َقالُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِلَواءٌ 

ُهَما، قَاَل: مسَِْعُت الَعِن   ُ َعن ْ يبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: »ِلُكلِ  َغاِدٍر ِلَواٌء نَّ اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
  3.ْوَم الِقَياَمِة« ْدَرتِِه ي َ يُ ْنَصُب ِبغَ 

،  َمةِ »ِلُكلِ  َغاِدٍر ِلَواٌء يَ ْوَم اْلِقَياَوَسلََّم قَاَل:    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   َعْنُه َعنِ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َسِعيدٍ   َأِب   َعنْ 
 4. َعامٍَّة«يُ ْرَفُع َلُه ِبَقْدِر َغْدرِِه، َأاَل َواَل َغاِدَر أَْعَظُم َغْدرًا ِمْن أَِمريِ 

 

َناِفِق، حديث رقم:  ِن،  ِكَتاُب اإِلميَا   -َرَواُه اْلُبَخارِىُّ   -  1
ُ
ِق،  ميَاَن، اَبُب بَ َياِن ِخَصاِل اْلُمَنافِ ِكَتاُب اإْلِ   -، َوُمْسِلمٌ 34اَبُب َعاَلَمِة امل

 58ديث رقم: ح
 1736حديث رقم:  ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِ رَيِ، اَبُب حَتِْرمِي اْلَغْدِر،  -ُمْسِلمٌ َرَواُه  - 2
، اَبُب حَتْرمِِي  سِ رَيِ ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوال  -، وُمْسِلمٌ 3188  اجِلْزيَِة، اَبُب ِإُثِْ الَغاِدِر لِْلرَبِ  َوالَفاِجِر، حديث رقم: اُب  ِكتَ   -َرَواُه اْلُبَخارِىُّ   -  3

 1735اْلَغْدِر، حديث رقم: 
 1738 حديث رقم:  ،اَبُب حَتِْرمِي اْلَغْدرِ   ،رَيِ ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالس ِ   -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 4
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َرةََِنَ سَ حَ ََوَسلَّمََََعَلي هَََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِشَاِئلََِِمنَ  َالِعش 

 بذل الندى واحتمال األذى.  هي: الِعْشَرةِ  نُ سْ حُ 
الغزاِل   األذى  احتمال  بل   ،عنها  األذى  كف  معها  اخللق  حسن  يسل  هان  وأعلم  :رْحه هللا  قال 

  أزواجه   كانت  فقد  ،َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللا  برسول   اءً اقتد  ،وغضبها  طيشها  عند  واحللم  ،منها
   1. ليلال إىل ايومً  منهن الواحدة وهتجره ،الكالم تراجعنه

َص َوِرَ َرةََِنَِسَ حَ ِمن  ََ:هَِاتَِلزوجَََم َعاَملِتهََِنَ سَ حَ َََوَسلَّمََََلي هَِعَََللاَ ََصلَّىَالنَِّب ََِِعش 
َعاِئَشَة   َصِفيَُّة    :قَاَلتْ   َها َعن ْ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن  َها   اَّللَُّ   َرِضيَ بَ َعَثْت  اَّللَِّ    َعن ْ َرُسوِل    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىِإىَل 

اجْلَارِيََة َأَخَذْتِِن رِْعَدٌة َحَّتَّ اْستَ َقلَِِّن أَْفَكُل َفَضَرْبُت    تُ َعاٍم َقْد َصنَ َعْتُه َلُه َوُهَو ِعْنِدي فَ َلمَّا رَأَيْ ِبطَ   َوَسلَّمَ 
فَ َرَميْ اْلَقْصعَ  قَاَلتْ َة  هِبَا  اَّللَِّ    :ُت  َرُسوُل  ِإَِلَّ  اْلَغضَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىفَ َنظََر  َوْجِهِه فَ َعَرْفُت  يف  َب 
َّللَِّ   َرُسوَل اقُ ْلُت َوَما َكفَّاَرتُُه ايَ   :قَاَلتْ   .«أَْوىَل »  : قَالَ   :ْلَعَنِِن اْليَ ْوَم قَاَلتْ ي َ   أَُعوُذ ِبَرُسوِل اَّللَِّ َأنْ   :فَ ُقْلتُ 

   2«. طََعاٌم َكطََعاِمَها َوِإاَنٌء َكِإاَنئَِها» :قَالَ 
َوَأاَن  »  :  مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  قَاَل النَّيبُّ   : قَاَلتْ   اَعن ْهَ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َعاِئَشَة  وَ  َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أَلْهِلِه 

   3«. يَخرْيُُكْم أَلْهلِ 

َها  اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َعاِئَشَة  وَ  َا  َعن ْ  فَ َقالَ   ةٌ َجارِيَ   َوِهىَ   َسَفرٍ   يف   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   النَّيب ِ   َمعَ   َكاَنتْ   َأَّنَّ
  نَ َكا  فَ َلمَّا   رِْجِلي  َعَلى  َفَسبَ ْقُتهُ   َفَسابَ ْقُتهُ .  «ُأَساِبْقكِ   تَ َعالِ »   :قَالَ   ُُثَّ   فَ تَ َقدَُّموا.  «تَ َقدَُّموا»   :أَلْصَحاِبهِ 

 الَِّذي  َوَنِسيتُ .  «ُأَساِبْقكِ   تَ َعالِ »  :قَالَ   ُُثَّ   تَ َقدَُّموا  أَلْصَحاِبهِ   فَ َقالَ   َسَفرٍ   يف   َمَعهُ   أَْيًضا  َرْجتُ خَ   بَ ْعدُ 

 

 ( 43/ 2إحياء علوم الدين )  - 1
:  رقم  د شيئا يغرم مثله، حديث ن أفسكتاب البيوع، أبواب اإلجارة، ابب فيم  -داودوأبو  ،  25821: رقم  حديث   -رواه أْحد  -  2

 ، بسند صحيح 3114
  نيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث ج الابب يف فضل أزوا   ،لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ أبواب املناقب عن رسول هللا    -رواه الرتمذي  -  3

والبيهقي يف  3910:  رقم النفقات،   -السنن ،  ا  كتاب  النفقة على  والدارمي14627:  رقم   حديث  ألهل،ابب فضل  كتاب    -، 
 صحيحبسند   ، 2227  : رقم النكاح، ابب يف حسن معاشرة النساء، حديث 
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  : فَ َقالَ   ؟احْلَالِ   َهِذهِ   َعَلى  َوَأانَ   اَّللَِّ   َرُسولَ   ايَ   ُأَساِبُقكَ   وََكْيفَ   :ْلتُ فَ قُ   اللَّْحمَ   َْحَْلتُ   َوَقدْ   ،َكانَ 
َقةِ  بِِتْلكَ  َهِذهِ  :فَ َقالَ  َفَسبَ َقِِن  َفَسابَ ْقُتهُ . «نَّ لَتَ ْفَعلِ »  1. السَّب ْ

َعاِئَشَة  وَ  َها  اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن  قَاَلتْ   َعن ْ َا  اْمرَ   : َأَّنَّ َعْشَرَة  ِإْحَدى  الَ  أَةً َجَلَس  َأْن  َوتَ َعاَقْدَن  فَ تَ َعاَهْدَن   
حلَُْم مَجٍَل َغثٌّ َعَلى رَْأِس َجَبٍل َوْعٍر الَ َسْهٌل   ي َزْوجِ   :اأُلوىَل   ًئا قَاَلتِ أَْزَواِجِهنَّ َشي ْ   َيْكُتْمَن ِمْن َأْخَبارِ 
تَ َقَل. قَاَلِت الثَّانَِيةُ َفرُيْتَ َقى َوالَ مسَِنيٌ  أََذَرُه ِإْن أَذُْكْرُه أَذُْكْر   رَبَُه ِإين ِ خَ   الَ أَُبثُّ   ي َزْوجِ   : فَ يُ ن ْ َأَخاُف َأْن الَ 

  ي َزْوجِ   :َعةُ اْلَعَشنَُّق ِإْن أَْنِطْق أُطَلَّْق َوِإْن َأْسُكْت أَُعلَّْق. قَاَلِت الرَّابِ   يَزْوجِ   : لثَّالَِثةُ . قَاَلِت اُعَجَرُه َوجُبََرهُ 
  رََج َأِسدَ ِإْن َدَخَل َفِهَد َوِإْن خَ   يَزْوجِ   :ََمَاَفَة َوالَ َسآَمَة. قَاَلِت اخْلَاِمَسةُ   الَ َكَلْيِل هِتَاَمَة الَ َحرٌّ َوالَ قُ رٌّ وَ 

َوِإِن اْضَطَجَع اْلَتفَّ َوالَ  ِإْن َأَكَل َلفَّ َوِإْن َشِرَب اْشَتفَّ  يَزْوجِ  :َوالَ َيْسَأُل َعمَّا َعِهَد. قَاَلِت السَّاِدَسةُ 
لِيَ ْعلَ  . قَاَلِت السَّاِبَعُة َزْوجِ   مَ يُوِلُج اْلَكفَّ  َلُه  َغَيااَيُء أَْو َعَيااَيُء طََباقَاُء ُكلُّ    ياْلَبثَّ َداٌء َشجَِّك أَْو َداٍء 

الثَّاِمَنةُ  قَاَلِت  َلِك.  أَْو مَجََع ُكال   التَّاِسَعةُ الر ِيُح رِيُح َزرْ   ي َزْوجِ   : فَ لَِّك  قَاَلِت  أَْرَنٍب.  َواْلَمسُّ َمسُّ    : َنٍب 
َماِلٌك   ي َزْوجِ   :اَلِت اْلَعاِشَرةُ . قَ ينَّادِ َرِفيُع اْلِعَماِد َطِويُل النِ َجاِد َعِظيُم الرََّماِد َقرِيُب اْلبَ ْيِت ِمَن ال  يجِ َزوْ 

ا ِإِبٌل َكِثريَاُت  َلُه  َذِلِك  ِمْن  َخرْيٌ  َماِلٌك  َماِلٌك  ْعَن َصْوتَ َوَما  ِإَذا مسَِ اْلَمَسارِِح  قَِلياَلُت  ِمْزَهِر  الْ   ْلَمَبارِِك 
ُنَّ َهَواِلُك. قَاَلِت احْلَاِديََة َعْشَرةَ   َوَمألَ ِمْن  َما أَبُو َزرٍْع أاََنَس ِمْن ُحِلىٍ  أُُذيَنَّ و َزرٍْع فَ أَبُ   يَزْوجِ   :أَيْ َقنَّ َأَّنَّ

َوجَبََّحِِن يَّ َشْحٍم َعُضدَ  نَ ْفسِ فَ َبِجَحتْ     أَْهِل َصِهيٍل   يف   َجَعَلِِن فَ   ،أَْهِل ُغنَ ْيَمٍة ِبَشق ٍ   يف   َوَجَدين   ي ِإىَلَّ 
َوأَْرُقُد فَأََتَصبَُّح َوَأْشَرُب فَأَتَ َقنَُّح. أُمُّ َأِب َزرٍْع َفَما أُمُّ َأِب    أُقَ بَّحُ َفِعْنَدُه أَُقوُل َفالَ   ،َوَأِطيٍط َوَداِئٍس َوُمَنق ٍ 

تُ َها َفَساٌح. اْبُن َأِب َزرٍْع َفمَ َزرٍْع ُعُكو  اْبُن َأِب َزرٍْع َمْضِجُعُه َكَمَسلِ  َشْطَبٍة َوُيْشِبُعُه ِذرَاُع  ا  ُمَها َرَداٌح َوبَ ي ْ
هِتَا. َجارِيَُة  َزرٍْع َفَما بِْنُت َأِب َزرٍْع َطْوُع أَبِيَها َوَطْوُع أُمِ َها َوِمْلُء ِكَسائَِها َوَغْيُظ َجارَ   ْنُت َأِب اجْلَْفَرِة. بِ 

تُ نَ قِ ُث ِمريَتَ َنا تَ ْنِقيثًا  ،الَ تَ ُبثُّ َحِديثَ َنا تَ ْبِثيثًا ٍع  َأِب َزرٍْع َفَما َجارِيَُة َأِب َزْر  تَ نَ َوالَ َتَْ   ، َوالَ  بَ ي ْ ا تَ ْعِشيًشا. ألُ 
فَ َلقِ  َُتَْخُض  َواأَلْوطَاُب  َزرٍْع  أَبُو  َخرََج  َوَلَدانِ يَ قَاَلْت  َمَعَها  اْمرَأًَة  حَتِْت   ِمْن  يَ ْلَعَباِن  هَلَا َكاْلَفْهَدْيِن   

َفطَلََّقِِن بِ   َخْصرَِها َسراي  رَِكبَ   ،َوَنَكَحَها  ُرمَّانَ َتنْيِ  َرُجالً  بَ ْعَدُه  َعَلىَّ َشراي  وَ   فَ َنَكْحُت  َوأَرَاَح  َأَخَذ َخطِ ي ا 
ثَراي   قَالَ   َوأَْعطَاين   ، نَ َعًما  َزْوًجا.  رَاِئَحٍة  مَجَْعُت كُ ِمْن ُكلِ   فَ َلْو  أَْهَلِك  َوِمرِيى  َزرٍْع  أُمَّ  ٍء يْ شَ   لَّ  ُكِلى 

 

، والبيهقي  2227:  رقم كتاب اجلهاد، ابب يف السبق على الرجل، حديث   -ود، ورواه أبو دا25734حديث:   -رواه أْحد - 1
 ، بسند صحيح18379:  رقم حديث ،بقة ابلعدو املسا كتاب السبق والرمي، ابب ما جاء يف  -السنن يف
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َها عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ َما بَ َلَغ َأْصَغَر آنَِيِة َأِب َزرٍْع. قَاَلْت َعاِئَشُة    أَْعطَاين    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ    قَاَل ِل   ن ْ
  1«. َزرْعٍ َزرٍْع ألُمِ   ُكْنُت َلِك َكَأيب » :َوَسلَّمَ 

َص َوِرَ َعلَََنَِسَ حَ ِمن  َرتِهََصلَّىَللاَ  ََ:هَِْلادمََِم َعاَملِتهََِنَ سَ حَ ََوَسلََّمَي هَِِعش 
 َما  َواَّللَِّ   اَل   ِسِننيَ   َعْشرَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   ولَ َرسُ   َدْمتُ خَ   قَاَل:  َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أََنسٍ   َعنِ 
  2«.فَ َعْلَتهُ  َأالَّ  أَفْ َعْلهُ  ملَْ  ِلَشْيءٍ  َواَل  فَ َعْلَتهُ  ملَِ  هُ ْلتُ فَ عَ  ِلَشْيءٍ  ِل  قَالَ  َواَل  َقطُّ  ُأف ٍ  ِل  قَالَ  َواَل  َقطُّ  َسبَّةً  َسبَِِّن 

ًئا  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   َضَربَ   َما  »:قَاَلتْ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ةَ َعاِئشَ   َعنْ    َوالَ   ِدهِ بِيَ   َقطُّ   َشي ْ
َتِقمَ   َقطُّ   َشْيءٌ   ِمْنهُ   نِيلَ   َوَما   اَّللَِّ   َسِبيلِ   يف   جُيَاِهدَ   َأنْ   ِإالَّ   َخاِدًما  َوالَ   اْمرَأَةً    تَ َهكَ يُ ن ْ   أَنْ   ِإالَّ   َصاِحِبهِ   ِمنْ   فَ يَ ن ْ
َتِقمَ  اَّللَِّ  َُمَارِمِ  ِمنْ  َشْيءٌ    3«.َوَجلَّ  َعزَّ  َّللَِّ  فَ يَ ن ْ

  ُخُلًقا   النَّاسِ   َأْحَسنِ   ِمنْ   َوَسلَّمَ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   قَاَل: َكانَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أََنسٍ   َعنْ 
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َنيبُّ  ِبهِ  أََمَرين  ِلَما أَْذَهبَ  َأنْ   نَ ْفِسي َوىِف . أَْذَهبُ  الَ  اَّللَِّ وَ   فَ ُقْلتُ  حِلَاَجةٍ  يَ ْوًما فََأْرَسَلِِن 

َيانٍ   َعَلى  أَُمرَّ   َحَّتَّ   َفَخَرْجتُ   لَّمَ َوسَ    َقدْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ   َرُسولُ   فَِإَذا  السُّوقِ   يف   َعُبونَ لْ ي َ   َوُهمْ   ِصب ْ
 قَاَل: .  «  ُتكَ أََمرْ   َحْيثُ   أََذَهْبتَ   أُنَ ْيسُ   ايَ »  فَ َقاَل:  َيْضَحكُ   َوُهوَ   إِلَْيهِ   َورَاِئي فَ َنظَْرتُ   ِمنْ   ايَ ِبَقفَ   َبضَ ق َ 

   4.َّللَِّ ا َرُسولَ  ايَ  أَْذَهبُ  َأانَ  نَ َعمْ  قُ ْلتُ 
َ
َ
َ
َ
َ

 

كتاب فضائل الصحابة،    -مٌ ْسلِ ، َوَرَواُه مُ 4896ملعاشرة مع األهل، حديث رقم: كتاب النكاح، ابب حسن ا   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  1
 4586  ابب ذكر حديث أم زرع، حديث رقم:

أْحد  -  2 رقم:    -رواه  الرزاق  12805حديث  وعبد  مص،  رقم:    -نفه يف  واخلدم، حديث  النساء  العقول، ابب ضرب  كتاب 
 ، بسند صحيح 17308

 4399حديث رقم:   ، لآلًثم واختياره من املباح   لَّمَ َوسَ  كتاب الفضائل، ابب مباعدته َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 3
 4373حديث رقم:   ،ا أحسن الناس خلقً   َعَلْيِه َوَسلَّمَ ى هللاُ كتاب الفضائل، ابب كان رسول هللا َصلَّ   -ِلمٌ َرَواُه ُمسْ  - 4
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َص َوِرَوََ رَََنَِسَ حَ ِمن  هَ َاَّللََّ ََرِضيََََلص َحاِبهََِِتهََِعاَملمَ َنَ سَ حَ َوَسلََّمَََعَلي هََِللاَ ََصلَّىََتهَِِعش  ََ:َمَعن  
َماِلٍك   ْبِن  أََنِس  َرسُ »  :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن  اَّللَِّ  َكاَن  َصاَفحَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىوُل  أَ ِإَذا  ْو   

 اْستَ ْقبَ َلُه ِبَوْجِهِه الَ َيْصرِفُُه َعْنُه َحَّتَّ  زُِع فَِإنِ َصاَفَحُه الرَُّجُل الَ يَ ْنزُِع يََدُه ِمْن يَِدِه َحَّتَّ َيُكوَن الرَُّجُل يَ نْ 
ًما رُْكبَ تَ ْيِه َبنْيَ يَدَ َيُكوَن الرَُّجُل يَ ْنَصِرُف َوملَْ يُ َر ُمقَ     1. « َجِليٍس َلهُ يْ دِ 

َصَ  رَََنَِسَ حَ ِرَوََِمن  ََ:ه مَعن َ ََّللََّ اََرِضيََََلص َحاِبهَََِد هَ قَ تَ فََََوَسلَّمََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَتهَِِعش 
َماِلٍك   ْبِن  أََنِس  النَّيبَّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن  فَ َقاَل    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَأنَّ  قَ ْيٍس  ْبَن  ًَثِبَت  افْ تَ َقَد 

ُه فَ َقاَل َلُه َما َشْأُنَك  ًسا رَْأسَ  أاََن أَْعَلُم َلَك ِعْلَمُه فََأََتُه فَ َوَجَدُه َجاِلًسا يف بَ ْيِتِه ُمَنك ِ اَّللَِّ   اَي َرُسولَ   :َرُجلٌ 
ْهِل   أَ فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِمنْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَشرٌّ َكاَن يَ ْرَفُع َصْوَتُه فَ ْوَق َصْوِت النَّيبِ     :فَ َقالَ 

 قَاَل َكَذا وََكَذا فَ َقاَل ُموَسى فَ َرَجَع إِلَْيِه اْلَمرََّة  ُه أَنَّهُ فََأْخربََ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّاِر فَأََتى الرَُّجُل النَّيبَّ  
ف َ  َعِظيَمٍة  بِِبَشاَرٍة  ِمْن  »  :َقالَ اآْلِخَرَة  َلْسَت  ِإنََّك  َلُه  فَ ُقْل  إِلَْيِه  أَْهِل أَهْ اْذَهْب  ِمْن  َوَلِكنََّك  النَّاِر  ِل 

 2.«اجْلَنَّةِ 

تفقدهْن  مِ وَ  َعلَ   ذلك  هللاُ  َوَسلَّ َصلَّى  َعْنُه  ل  مَ ْيِه   ُ اَّللَّ َرِضَي  َماِلٍك  ْبِن  خَتَلَّفَ َكْعِب  َغْزَوِة   ِحنَي  َعْن 
  يف   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولِ   َعنْ   تُ خَتَلَّفْ   ِحنيَ :  قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َماِلكٍ   ْبنِ   َكْعبِ   َعنْ ؛ ف َ تَ ُبوكَ 
 3. َكْعٌب؟«  فَ َعلَ   »َما :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  وُل اَّللَِّ قَاَل َرسُ  تَ ُبوكَ  َغْزَوةِ 

ْسِجدَ ملن كان    مَ َوِمْن ذلك تفقده َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
َ
ُ َعْنُه: َأنَّ  َرضِ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة  ف َ ؛  يَ ُقمُّ امل َي اَّللَّ

   -أَِو اْمرَأًَة    -َأْسَوَد َرُجاًل  
َ
ْسِجَد، َفَماَت َوملَْ يَ ْعَلُم النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ْسِجِد يَ قُ َكاَن َيُكوُن يف امل

َ
مُّ امل

َفذَكَ  مبَْوتِِه،  اإِلْنَسانُ َوَسلََّم  َذِلَك  فَ َعَل  »َما  فَ َقاَل:  يَ ْوٍم  َذاَت  قَاَل:  ؟«  َرُه   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َماَت  قَاُلوا: 

 

َعلَ كتاب صفة القيام  -رواه الرتمذي  -  1 وابن    ،2474 َوَسلََّم، ابب، حديث رقم:  ْيهِ ة والرقائق والورع عن رسول هللا َصلَّى هللاُ 
كتاب الشهادات، ابب بيان مكارم    -البيهقي يف السننو ،  3716  رقم:  ، حديثاَبُب ِإْكرَاِم الرَُّجِل َجِليَسهُ   ،ِكَتاُب اأْلََدبِ   -ماجه

 ، بسند ضعيف 19340 هبا، حديث رقم: األخالق ومعاليها اليت من كان متخلقا 
   4568صوت النيب اآلية، حديث: ابب ال ترفعوا أصواتكم فوق   ، كتاب تفسري القرآن، سورة البقرة  -ارِيُّ ُبخَ َرَواُه الْ  - 2
التوبة، ابب حديث   -، ومسلم4165كتاب املغازي، ابب حديث كعب بن مالك، حديث رقم:    -َخارِيُ اْلبُ   َرَواهُ   -  3   كتاب 

 5080توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث رقم:  
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ِإنَّ  فَ َقاُلوا:  آَذنْ ُتُموين؟«  َعَلى    -ِقصَُّتُه    -َذا وََكَذا  ُه َكاَن كَ »أََفالَ  قَاَل: »َفُدلُّوين  َشْأنَُه،  َفَحَقُروا  قَاَل: 
   1.ُه َفَصلَّى َعَلْيهِ َقرْبِِه« فَأََتى َقربَْ 

َص َوِرَ َرةََِنَِسَ حَ ِمن  ََ:َلص َحاِبهََِهَِتَ َبسُّمَكثرةَ َََوَسلَّمََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىَِب َِنَّالَِعش 
وِل اَّللَِّ َما رَأَْيُت َأَحًدا َأْكثَ َر تَ َبسًُّما ِمْن َرسُ »  :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ حْلَاِرِث ْبِن َجْزٍء   ْبِن اَعْن َعْبِد اَّللَِّ 

 2. «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى

هلِْْجَرِة َوُهَو ََيُْكُل ابِ َوَسلََّم    َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَاَل: َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  َعْنُه    اَّللَُّ   َرِضيَ   ْيبٍ َعْن ُصهَ 
َا  ََتْرًا، فَأَقْ بَ ْلُت آُكُل ِمَن التَّْمِر َوِبَعْيِِن َرَمٌد، فَ َقاَل:   ُل َعَلى آكُ »َأأَتُْكُل التَّْمَر َوِبَك َرَمٌد؟« فَ ُقْلُت: ِإَّنَّ

  3. «َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاُ  ىَصلَّ ِشقِ ي الصَِّحيِح لَْيَس ِبِه َرَمٌد، قَاَل: َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ 

َ َرةََِوءَ سَ َخَطر  َ:َصاِحِبهَََِعَلىَؤمَ شَ َالِعش 
ُهَريْ َرَة   َأيب  فُ   :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعن  ِإنَّ  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  َرُجٌل  َصاَلهِتَا  اَل قَاَل  ِمْن َكثْ َرِة  يُْذَكُر  نََة 

ت ُ  َا  َأَّنَّ َوَصَدقَِتَها َغرْيَ  بِِلَساَِّنَا قَالَ ْؤِذي ِجريَ َوِصَياِمَها  ُفاَلنََة  »:اََّنَا  اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَِإنَّ  النَّاِر قَاَل  ِهَي يف 
َصدَُّق اِبأْلَثْ َواِر ِمْن اأْلَِقِط َواَل تُ ْؤِذي ِجريَاََّنَا بِِلَساَِّنَا  ا تَ  ِقلَِّة ِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها َوَصاَلهِتَا َوِإَّنََّ يُْذَكُر ِمنْ 

 4.«نَّةِ ِهَي يف اجلَْ قَاَل 

َرةََِوءَ سَ  َ:َِبهَِيَََرضََِنَ مََََعَلىوَََصاِحِبِهَََعَلىَؤمَ شَ َالِعش 
منه يف  ي  ، هسه اليت بني جنبيهالسيئ اخللق أشقى الناس به نف»  :قال  َرِْحَُه اَّللَُّ وعن أيب حازم  

  رقًا نفرون عنه ف، فيسمعون صوته في، حَّت إنه ليدخل بيته وإَّنم لفي سرور، ُث زوج ته ُث ولدهبالء

 

 1337َد َما يُْدَفُن، حديث رقم: ِكَتاُب اجلََنائِِز، اَبُب الصَّاَلِة َعَلى الَقرْبِ بَ عْ   -ه البخاريروا - 1
َعَلْيِه َوَسلََّم، اب   -، والرتمذي17392حديث رقم:    -أْحد  رواه  -  2   ب يف بشاشة النيب أبواب املناقب عن رسول هللا َصلَّى هللاُ 

 ، بسند صحيح 3659ديث رقم:  َم حَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
، وقال:  5703حديث رقم:    ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِل اَّللَِّ اِقِب ُصَهْيِب ْبِن ِسَناٍن َمْوىَل َرُسو ِذْكُر َمنَ   -رواه احلاكم يف املستدرك  -  3

ْسَناِد، َومَلْ خيَُ   ر َِجاهُ َصِحيُح اإْلِ
ن ترك  كتاب احلظر واإلابحة، ابب الغيبة، ذكر اإلخبار عما جيب على املرء م   -نحبا   ، وابن 9483حديث رقم:   -رواه أْحد  -  4

 سند صحيح ، ب5843 الوقيعة يف املسلمني، حديث رقم: 
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منه، وحَّت إن دابته لتحيد ِما يرميها ابحلجارة، وإن كلبه لرياه فينزو على اجلدار، وحَّت إن قطه ليفر  
   1«.منه

 
 
 

 

   9ابب ما جاء يف سوء اخللق من الكراهة، حديث رقم:   -رواه اخلرائطي يف مساوئ األخالق - 1
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َاَلَمانَةَ َََوَسلَّمَََهََِعَليَ ََللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِشَاِئلََِِمنَ 

ََحدَُّاَلَمانَِة:َ
 .عليه العبدُ  نَ َتُ اما  كلُ   وتطلق على ،َوالتَّْصِديقُ  اْلَقْلِب، ونُ ُسكُ  يانِ نَ َمعْ هلا وَ ، اخْلَِيانَةِ  ِضدُّ : اأَلَمانَةُ 

   والودائع أمانة.فالعبادات أمانة، واحلديث أمانة، 

ََ:َوَسلَّمََََعَلي هََِللاَ َلَّىصََََالنَِّب َََِشَاِئلَََِأظ َهرَ َاَلَمانَةَ 

؛ الشتهاره هبا مع الصدق قبل البعثة، فكان يلقب  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ اأَلَمانَُة َأْظَهُر مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ 
 . َوحِيهِ  ىَعلَ  تعاىل هللاِ  أَِمنيُ  وألنهابلصادق األمني، 

َاَّللََِّ َ:هَِحيَِىَوََلََتعاىلَعَََللاََََِأِميَ َمَََوَسلََََّعَلي هََِللاَ ََصلَّىََرس ول 
َنا تَ َقوَّلَ   َوَلوْ ﴿ قال هللا تعاىل:   ِمْنهُ  َلَقطَْعَنا ُُثَّ   اِبْلَيِمنيِ   ِمْنهُ  أَلََخْذانَ  يلِ اأْلَقَاوِ  بَ ْعضَ  َعَلي ْ

  1.﴾…اْلَوِتنيَ 

ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ   َعْنهُ   اَّللَُّ  َرِضيَ  َأِب طَاِلبٍ ُن بَ َعَث َعِلىُّ بْ  :قَالَ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ ْدرِىَّ َسِعيٍد اخلُْ  َأيب َعْن وَ 
ِة نَ َفٍر َبنْيَ فَ َقَسَمَها َبنْيَ أَْربَ عَ   ملَْ حُتَصَّْل ِمْن تُ رَاهِبَا  أَِدمٍي َمْقُروظٍ   اْلَيَمِن ِبَذَهَبٍة يف ِمَن    لَّمَ َوسَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى

ْبِن ِحْصٍن َواألَقْ رَِع ْبنِ  َنَة  ْبُن ُعالَثََة َوِإمَّا َعامِ حَ   ُعيَ ي ْ ْبُن الاِبٍس َوزَْيِد اخْلَْيِل َوالرَّاِبُع ِإمَّا َعْلَقَمُة  طَُّفْيِل  ُر 
َذِلكَ  فَ بَ َلَغ  َهُؤاَلِء  ِمْن  هِبََذا  َأَحقَّ  ََنُْن  َأْصَحاِبِه ُكنَّا  ِمْن  َرُجٌل  النَّيبَّ فَ َقاَل   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   

َمْن يف   أَتَْمُنوين   َأالَ »:فَ َقالَ  أَِمنُي  ََيْتِيِِن   َوَأاَن  َصَباحً َخرَبُ   السََّماِء  السََّماِء  َوَمَساءً   َرُجٌل ا  فَ َقاَم  قَاَل   .»
َهِة َكثُّ الل ِ  َننْيِ ُمْشِرُف اْلَوْجنَ َتنْيِ اَنِشُز اجْلَب ْ  َرُسوَل اَّللَِّ  ايَ ْحَيِة َُمُْلوُق الرَّْأِس ُمَشمَُّر اإِلزَاِر فَ َقاَل َغائُِر اْلَعي ْ

«. قَاَل ُُثَّ َوىلَّ الرَُّجُل فَ َقاَل َخاِلُد ْبُن  ِقَى اَّللََّ  َأْن يَ تَّ اأَلْرضِ َويْ َلَك أََوَلْسُت َأَحقَّ أَْهِل  اتَِّق اَّللََّ. فَ َقاَل »
«. قَاَل َخاِلٌد وََكْم ِمْن ُمَصلٍ   لِ ىُيصَ َلَعلَُّه َأْن َيُكوَن  الَ  »  :ُعنُ َقُه فَ َقالَ    َأْضِربُ اْلَولِيِد اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأالَ 

بِِلَسانِِه َما لَْيَس يف  أَنْ ُقَب َعْن   ِإين ِ »  َوَسلََّم:  َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَرُسوُل اَّللَِّ  . فَ َقاَل  قَ ْلِبهِ   يَ ُقوُل  َأْن  أُوَمْر  مَلْ 
 َهَذا قَ ْوٌم يءِ ِإنَُّه خَيْرُُج ِمْن ِضْئضِ َوُهَو ُمَقفٍ  فَ َقاَل »  هِ لَيْ «. قَاَل ُُثَّ َنظََر إِ اِس َوالَ َأُشقَّ بُُطوََّنُمْ قُ ُلوِب النَّ 
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ُلوَن ِكتَ  يِن َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَّ   اَب اَّللَِّ يَ ت ْ ِة لَِئْن أَْدرَْكتُ ُهْم  َرْطًبا الَ جُيَاِوُز َحَناِجَرُهْم مَيْرُُقوَن ِمَن الدِ 
 1«. ألَقْ تُ َلن َُّهْم قَ ْتَل ََثُودَ 

َها اَّللَُّ  َرِضيَ ََعاِئَشةَ  َعنْ  ًئا َكاَتًا  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  هللاُ   َصلَّى  ُُمَمَّدٌ  َكانَ   َوَلوْ  قَاَلتْ َََعن ْ   َعَلْيهِ  أُْنزِلَ  ِمَّا  َشي ْ
َ  2.﴾خَتَْشاهُ  َأنْ  َأَحقُّ  َواَّللَُّ  النَّاسَ  َوخَتَْشى ُمْبِديهِ  اَّللَُّ  امَ  نَ ْفِسكَ  يف  َوخُتِْفي﴿ :اآليَةَ  َهِذهِ  َلَكَتمَ 

َاَّللََِّ َلَالبعثة:كانَيشتهرَابلميَقبَََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىََرس ول 
عد أن هاجر أصحابه إىل املدينة  يعِن ب  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىابن إسحاق: وأقام رسول هللا    الق

له يف اهلجرة إىل املدينة حَّت إذا    ظر جميء جربيل عليه السالم وأمره له أن خيرج من مكة ِبذن هللاينت
برسول هللا   وأرادوا  ابلنيب  أَته جربيل عليه   َوَسلَّمَ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّىاجتمعت قريش فمكرت  أرادوا  ما 

علي بن   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  السالم وأمره أن ال يبيت يف مكانه الذي يبيت فيه فدعا رسول هللا
فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى بربد له أخضر ففعل ُث خرج رسول   َعْنُه،  َّللَُّ ا  َرِضيَ أيب طالب  

: وتتابع الناس يف اهلجرة وكان  وم وهم على اببه. قال ابن إسحاقعلى الق  َوَسلَّمَ   ْيهِ َعلَ   هللاُ   َصلَّىهللا  
  هللاُ   َصلَّى   من الناس ومل يفت يف دينه علي بن أيب طالب وذلك أن رسول هللا آخر من قدم املدينة  

 كل ذي حق حقه أن يؤدي إىل  ه وأمر أخره مبكة وأمره أن ينام على فراشه وأجله ثالًثً   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ 
 . َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى. ُث حلق برسول هللا  ففعل

َها  اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن أُمِ  َسَلَمَة   َلمَّا نَ زَْلَنا أَْرَض احْلََبَشِة َجاَوْراَن    :قَاَلتْ   مَ لَّ َوسَ  َعَلْيهِ   هللاُ  َصلَّىَزْوِج النَّيبِ     َعن ْ
ًئا َنْكَرُهُه فَ لَ َجاِشيَّ أَ هِبَا َخرْيَ َجاٍر النَّ  مَّا بَ َلَغ  مَّنَّا َعَلى ِديِنَنا َوَعَبْداَن اَّللََّ تَ َعاىَل اَل نُ ْؤَذى َواَل َنْسَمُع َشي ْ

َعُثوا يَ ب ْ َأْن  ائْ َتَمُروا  قُ َرْيًشا  َهَداايَ إِ   َذِلَك  لِلنََّجاِشيِ   يُ ْهُدوا  َوَأْن  َجْلَدْيِن  َرُجَلنْيِ  ِفيَنا  النََّجاِشيِ   ِمَّا  ىَل   
َها إِلَْيِه اأْلََدُم َفَجمَ يُ  ُعوا َلُه أََدًما َكِثريًا َوملَْ َيرْتُُكوا ِمْن  ْسَتْطَرُف ِمْن َمَتاِع َمكََّة وََكاَن ِمْن أَْعَجِب َما ََيْتِيِه ِمن ْ

 َربِيَعَة ْبِن اْلُمِغريَِة اْلَمْخُزوِميَّ َوَعْمَرو   ْبَن َأيب ِتِه ِبْطرِيًقا ِإالَّ أَْهَدْوا َلُه َهِديًَّة ُُثَّ بَ َعُثوا ِبَذِلَك َعْبَد اَّللَِّ قَ َبطَارِ 
ِبْطرِيٍق َهِدي ََّتُه قَ ْبَل َأْن ُتَكلِ ُموا    ل ِ َمُرومُهَا أَْمَرُهْم َوقَاُلوا هَلَُما اْدفَ َعا ِإىَل كُ ْبَن اْلَعاِص ْبِن َواِئٍل السَّْهِميَّ َوأَ 

ُموا ا  يِ  َهَدااَيُه ُُثَّ َسُلوُه أَْن ُيَسلِ َمُهْم إِلَْيُكْم قَ ْبَل َأْن ُيَكلِ َمُهْم قَاَلْت َفَخَرجَ لِلنََّجاشِ   النََّجاِشيَّ ِفيِهْم ُُثَّ َقدِ 
خِبَرْيِ  ِعْنَدُه  َوََنُْن  النََّجاِشيِ   َعَلى  إِلَيْ   فَ َقِدَما  َدفَ َعا  ِإالَّ  ِبْطرِيٌق  َبطَارِقَِتِه  ِمْن  يَ ْبَق  فَ َلْم  َجاٍر  َوَخرْيِ  ِه  َداٍر 

 

َغازِي، اَبُب بَ ْعِث َعِليِ  ْبِن َأيب طَالِ   -َخارِيُّ اْلبُ َرَواُه    -  1
َ
ُ َعْنُه، ِإىَل الَيَمِن قَ ْبَل  لَولِ ٍب َعَلْيِه السَّاَلُم، َوَخاِلِد ْبِن ا ِكَتاُب امل يِد َرِضَي اَّللَّ

 1064ِصَفاهِتِْم، حديث رقم:   وَ جِ ِكَتاب الزََّكاِة، اَبُب ِذْكِر اخْلََواِر   –ٌم  ، َوُمْسلِ 4351َحجَِّة الَوَداِع، حديث رقم: 
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إِ َهِدي َّ  َصَبا  َقْد  ِإنَُّه  ُهْم  ِمن ْ ِبْطرِيٍق  ِلُكلِ   قَاَل  ُُثَّ  النََّجاِشيَّ  ُيَكلِ َما  َأْن  قَ ْبَل  ِمنَّا  ىَل َتُه  اْلَمِلِك  ِغْلَماٌن    بَ َلِد 
َتدٍَع اَل نَ عْ ا دِ ُسَفَهاُء فَاَرُقو  ُن َواَل أَنْ ُتْم َوَقْد بَ َعثَ َنا رِفُُه َنَْ يَن قَ ْوِمِهْم َوملَْ يَْدُخُلوا يف ِديِنُكْم َوَجاُءوا ِبِديٍن ُمب ْ

َنا  يْ ِهْم فَِإَذا َكلَّْمَنا اْلَمِلَك ِفيِهْم فََأِشريُوا َعلَ ِإىَل اْلَمِلِك ِفيِهْم َأْشرَاُف قَ ْوِمِهْم لِنَ ُردَُّهْم إِلَيْ  ِه أبَِْن ُيَسلِ َمُهْم إِلَي ْ
ًناَواَل ُيَكلِ َمُهْم فَِإنَّ قَ ْوَمُهْم أَْعَلى هبِِ  َُما قَ رَّاَب َهَدااَيُهْم    ْم َعي ْ َوأَْعَلُم مبَا َعابُوا َعَلْيِهْم فَ َقاُلوا هَلَُما نَ َعْم ُُثَّ ِإَّنَّ

ُهَما ُُثَّ َكلََّماهُ  َفَهاءُ  َقااَل َلُه أَي َُّها اْلَمِلُك ِإنَُّه َقْد َصَبا ِإىَل بَ َلِدَك ِمنَّا ِغْلَماٌن سُ  ف َ ِإىَل النََّجاِشيِ  فَ َقِبَلَها ِمن ْ
َتدٍَع اَل نَ ْعرِفُُه َنَْ فَ  ُن َواَل أَْنَت َوَقْد بَ َعثَ َنا إِلَْيَك  اَرُقوا ِديَن قَ ْوِمِهْم َوملَْ يَْدُخُلوا يف ِديِنَك َوَجاُءوا ِبِديٍن ُمب ْ

ًنا َوأَْعَلُم مبَا َعابُوا  فَ ُهْم أَ  قَ ْوِمِهْم ِمْن آاَبئِِهْم َوأَْعَماِمِهْم َوَعَشائِرِِهْم ِلرَتُدَُّهْم إِلَْيِهمْ افُ ِفيِهْم َأْشرَ  ْعَلى هِبِْم َعي ْ
ْمرِو ْبِن اْلَعاِص ِمْن أَْن  َوعَ ْيءٌ أَبْ َغُض ِإىَل َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب َربِيَعَة  َعَلْيِهْم َوَعاتَ ُبوُهْم ِفيِه قَاَلْت َوملَْ َيُكْن شَ 

ًنا َوأَْعَلُم مبَا  ُتُه َحْولَ َيْسَمَع النََّجاِشيُّ َكاَلَمُهْم فَ َقاَلْت َبطَارِق َ  ُه َصَدُقوا أَي َُّها اْلَمِلُك قَ ْوُمُهْم أَْعَلى هِبِْم َعي ْ
ِهْم َوقَ ْوِمِهْم قَاَل فَ َغِضَب النََّجاِشيُّ ُُثَّ قَاَل اَل َهامْيُ اَّللَِّ  دِ فََأْسِلْمُهْم إِلَْيِهَما فَ ْلرَيُدَّاَِّنِْم ِإىَل ِباَل   َعابُوا َعَلْيِهمْ 

َواَي َحَّتَّ أَْدُعَوُهْم  َمُهْم إِلَْيِهَما َواَل َأَكاُد قَ ْوًما َجاَوُروين َونَ زَُلوا ِباَلِدي َواْخَتاُروين َعَلى َمْن سِ اَل ُأْسلِ   ِإًذا
َهذَ  يَ ُقوُل  َما  فَِإْن َكانُوا  انِ فََأْسَأهَلُْم  أَْمرِِهْم  َوَرَدْدهتُُ   يف  إِلَْيِهَما  َأْسَلْمتُ ُهْم  يَ ُقواَلِن  ِإىَل َكَما  َوِإْن   ْم  قَ ْوِمِهْم 

جَ  َما  ِجَواَرُهْم  َوَأْحَسْنُت  ُهَما  ِمن ْ َمنَ ْعتُ ُهْم  َذِلَك  َغرْيِ  َعَلى  َأْصَحاِب  َكانُوا  ِإىَل  أَْرَسَل  ُُثَّ  قَاَلْت  اَوُروين 
اْجَتمَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ َرُسوِل   َرُسولُُه  َجاَءُهْم  فَ َلمَّا  ُُثَّ َفَدَعاُهْم  َما    ُعوا  لِبَ ْعٍض  بَ ْعُضُهْم  قَاَل 

ُتُموُه قَاُلوا نَ ُقوُل َواَّللَِّ َما   ُ  تَ ُقوُلوَن لِلرَُّجِل ِإَذا ِجئ ْ ْيِه َوَسلََّم َكاِئٌن يف  َعلَ َعِلْمَنا َوَما أََمَراَن ِبِه نَِبي َُّنا َصلَّى اَّللَّ
 َأَساِقَفَتُه فَ َنَشُروا َمَصاِحَفُهْم َحْوَلُه لَِيْسَأهَلُْم فَ َقاَل َما  لنََّجاِشيُّ َذِلَك َما ُهَو َكاِئٌن فَ َلمَّا َجاُءوُه َوَقْد َدَعا ا

يُن الَِّذي فَ   يف ِديِن َأَحٍد ِمْن َهِذِه اأْلَُمِم قَاَلْت َفَكاَن  َواَل اَرقْ ُتْم ِفيِه قَ ْوَمُكْم َوملَْ َتْدُخُلوا يف ِديِِن  َهَذا الدِ 
ُكُل  طَاِلٍب فَ َقاَل َلُه أَي َُّها اْلَمِلُك ُكنَّا قَ ْوًما أَْهَل َجاِهِليٍَّة نَ ْعُبُد اأْلَْصَناَم َوَنَْ   ْبُن َأيب   الَِّذي َكلََّمُه َجْعَفرُ 

َتَة َوََنْيت اْلَفَواِحَش َونَ ْقَطُع اأْلَ  َك َحَّتَّ  َحاَم َوُنِسيُئ اجلَِْواَر ََيُْكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَِّعيَف َفُكنَّا َعَلى َذلِ رْ اْلَمي ْ
َنا َرُسواًل ِمنَّا نَ ْعِرُف َنَسَبُه َوِصْدَقُه َوأََمانَ َتُه َوَعَفاَفُه َفَدعَ  إِلَي ْ  ُ َدُه َونَ ْعُبَدُه  بَ َعَث اَّللَّ ااَن ِإىَل اَّللَِّ تَ َعاىَل لِنُ َوحِ 

َواأْلَ َنَْ وَ  احلَِْجاَرِة  ِمْن  ُدونِِه  ِمْن  َوآاَبُؤاَن  ََنُْن  نَ ْعُبُد  َما ُكنَّا  َوأَ َلَع  اأْلََمانَِة  ْوًَثِن  َوأََداِء  احْلَِديِث  ِبِصْدِق  َمَر 
َماِء َوََّنَااَن َعْن اْلَفَواِحشِ َوِصَلِة الرَِّحِم َوُحْسِن اجلَِْواِر َواْلَكفِ  عَ  َماِل    قَ ْوِل الزُّوِر َوَأْكلِ وَ   ْن اْلَمَحارِِم َوالدِ 

ن َ  َأْن  َوأََمَراَن  اْلُمْحَصَنِة  َوأََمَراَن اِبلصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالصِ َياِم  اَّللََّ   ْعُبدَ اْلَيِتيِم َوَقْذِف  ًئا  ِبِه َشي ْ  َوْحَدُه اَل ُنْشرُِك 
قْ َناُه َوآَمنَّ قَاَل فَ َعدَّ  ْساَلِم َفَصدَّ   1«. بَ ْعَناُه َعَلى َما َجاَء ِبهِ ِبِه َوات َّ ا َد َعَلْيِه أُُموَر اإْلِ

 

ِكَتاُب الزََّكاِة اْلُمْخَتَصُر ِمَن اْلُمْخَتَصِر ِمَن اْلُمْسَنِد َعَلى الشَّرِيطَِة    -يحه، وابن خزمية يف صح1692  حديث رقم:  -اه أْحدرو   -  1
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  أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاً  حدًثً  ماً فيكم غال دٌ وقال النضر بن احلارث لقريش: قد كان ُمم
قلتم ساحر، ال وهللا ما هو  حَّت إذا رأيتم يف صدغيه الشيب وجاءكم مبا جاءكم به  وأعظمكم أمانةً 

  1بساحر.

َاَّللََِّ َالَيعرفَاْليانةَ:ََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىََرس ول 
  َصلَّىقَاَل َلمَّا َكاَن يَ ْوُم فَ ْتِح َمكََّة أَمََّن َرُسوُل اَّللَِّ    ْنُه،عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه  

اقْ تُ ُلوُهْم َوِإْن َوَجْدَُتُوُهْم ُمتَ َعلِ ِقنَي أبَِْسَتاِر اْلَكْعَبِة  »  :الَ النَّاَس ِإالَّ أَْربَ َعَة نَ َفٍر َواْمرَأََتنْيِ َوقَ   مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ 
يب السَّرِْح فََأمَّا يب َجْهٍل َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َخَطٍل َوَمِقيُس ْبُن ُصَبابََة َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسْعِد ْبِن أَ َمُة ْبُن أَ ِعْكرِ 

اُر ْبُن اَيِسٍر  ٍث َوَعمَّ  َوُهَو ُمتَ َعلِ ٌق أبَِْسَتاِر اْلَكْعَبِة فَاْستَ َبَق إِلَْيِه َسِعيُد ْبُن ُحَريْ رِكَ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َخَطٍل فَأُدْ 
ُه ُلو ْبُن ُصَبابََة فََأْدرََكُه النَّاُس يف السُّوِق فَ َقت َ   َفَسَبَق َسِعيٌد َعمَّارًا وََكاَن َأَشبَّ الرَُّجَلنْيِ فَ َقتَ َلُه َوأَمَّا َمِقيسُ 

َأْصَحاُب   فَ َقاَل  َعاِصٌف  ُهْم  َفَأَصابَ ت ْ اْلَبْحَر  فَ رَِكَب  ِعْكرَِمُة  تُ ْغِِن  السَِّفيَنةِ َوأَمَّا  اَل  آهِلََتُكْم  فَِإنَّ  َأْخِلُصوا   
ًئا َهاُهَنا فَ َقاَل ِعْكرَِمُة َواَّللَِّ لَ  ْخاَلُص  َعْنُكْم َشي ْ يُ َنجِ يِِن يف اْلرَبِ  َغرْيُُه   اَل ِئْن ملَْ يُ َنجِ ِِن ِمْن اْلَبْحِر ِإالَّ اإْلِ

َتِِن   اللَُّهمَّ ِإنَّ َلَك َعَليَّ َعْهًدا ِإْن أَْنتَ  َحَّتَّ َأَضَع    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى ِمَّا َأاَن ِفيِه َأْن آيتَ ُُمَمًَّدا  َعافَ ي ْ
أَمَّا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َسْعِد ْبِن َأيب السَّرِْح فَِإنَُّه اْختَ َبأَ ِعْنَد   وَ ِدِه َفأَلَِجَدنَُّه َعُفو ا َكرميًا َفَجاَء فََأْسَلمَ يَِدي يف يَ 

َعةِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى ِن َعفَّاَن فَ َلمَّا َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ  ْثَماَن بْ عُ  َجاَء ِبِه َحَّتَّ أَْوقَ َفُه َعَلى    النَّاَس ِإىَل اْلبَ ي ْ
ظََر إِلَْيِه َثاَلًًث ُكلَّ َذِلَك  ْأَسُه فَ نَ قَاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ اَبِيْع َعْبَد اَّللَِّ قَاَل فَ َرَفَع رَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّيبِ   

َهَذا َحْيُث    ىَل ِه فَ َقاَل أََما َكاَن ِفيُكْم َرُجٌل َرِشيٌد يَ ُقوُم إِ ََيَْب فَ َبايَ َعُه بَ ْعَد َثاَلٍث ُُثَّ أَقْ َبَل َعَلى َأْصَحابِ 
َعِتِه فَ يَ ْقتُ ُلُه فَ َقاُلوا َوَما يُدْ  بَ ي ْ َنا    رِيَنا ايَ َرآين َكَفْفُت يَِدي َعْن  إِلَي ْ َرُسوَل اَّللَِّ َما يف نَ ْفِسَك َهالَّ أَْوَمْأَت 

َبِغي     2«.لَِنيبٍ  َأْن َيُكوَن لَُه َخائَِنُة أَْعنُيٍ ِبَعْيِنَك قَاَل ِإنَُّه اَل يَ ن ْ

 

 َعَلْيِه َوَسلََّم ُمِقيٌم  ى هللاُ أَْرِض احْلََبَشِة، ِإِذ النَّيبُّ َصلَّ    اْلبَ َياِن َأنَّ فَ ْرَض الزََّكاِة َكاَن قَ ْبَل اهلِْْجَرِة ِإىَل ْكرِ اَبُب ذِ ، يِت ذََكْرهُتَا يف َأوَِّل اْلِكَتابِ الَّ 
حديث    -والصفاتاء  ، واألمس81حديث رقم:    -، والبيهقي يف شعب اإلميان2260، حديث رقم:  مبَكََّة قَ ْبَل ِهْجَرتِِه ِإىَل اْلَمِديَنةِ 

بَ َياِن ُمشْ   -وي يف شرح مشكل اآلًثر، والطحا( 115/  1) ، وأبو نعيم يف حلية األولياء  423رقم:   قَ رَأَ  ِكِل  اَبُب  ِفيَمْن  ُرِوَي  َما 
 5598حديث رقم:   [24]التكوير: قَ ْوَلُه: ﴿َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبظَِننٍي﴾ َأْو ﴿ِبَضِننٍي﴾ 

 ( 135/ 1املصطفى )قوق الشفا بتعريف ح - 1
 4020، حديث رقم: كتاب حترمي الدم، احلكم يف املرتد  -رواه النسائي - 2
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  َماَذا   َسأَْلُتكَ   َلهُ   قَالَ   لَ ِهَرقْ   نَّ أَ   ُسْفَيانَ   أَبُو  َأْخرَبين   قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعبَّاسٍ   ْبنِ   اَّللَِّ   ْبدِ عَ   َعنْ وَ 
  ِصَفةُ   َوَهِذهِ   قَالَ .  اأَلَمانَةِ   َوأََداءِ   اِبْلَعْهدِ   َواْلَوفَاءِ   اْلَعَفافِ وَ   َوالصِ ْدقِ   اِبلصَّاَلةِ   أََمرَُكمْ   أَنَّهُ   فَ َزَعْمتَ   ََيُْمرُُكمْ 

   1.َنيب ٍ 

َفقدَالمانةَ:أثرَ

ََ:ذهابَاْلميانََِ
ْعدٍ   َعنْ  يَ   س َ هُ عَ   اَّللَُّ   َرض ِ لَّى الن َّيب ِ  ع َنِ  ن ْ لََّم  َعَلي ْهِ  هللاُ  ص َ ْؤِمنُ  »يُْطبَ عُ  :قَ الَ َوس َ ل ِ   َعلَ ى اْلم ُ ْىءٍ  ك ُ  ِإالَّ  ش َ
 2.َواْلَكِذَب« اخْلَِيانَةَ 

َاالتصافَابْليانةَ:َ
 َوال ائْ َتَمَنَك،  َمنِ  ِإىَل  اأَلَمانَةَ  د ِ أَ » :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ   َصلَّى النَّيبَّ  َأن   َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  يب أَ  َعن

 3«.َخاَنكَ  َمنْ  خَتُنْ 

َأعظمَاْليانةَ:
ه أعظم بكثري  ار ؛ لذلك كانت خيانة اجلار جل هِ ومالِ   هِ من استأمنك على عرضِ   ةُ خيان  اخليانةِ   أعظمُ 

ا وأسوءُ  أشدُّ قبحً   جًدا ِما يقع بني الناس من اخلياانت، وإن كانت كل اخلياانت قبيحة، لكن هذه 
 حااًل؛ ملا يفرتض أن يكون عليه اجلار من مراعاة حرمة جاره،   

 

 7 حديث رقم:  َن َبْدءُ الَوْحِي ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟  َكاَكْيفَ  -رواه البخاري - 1
السننرو   -  2 يف  البيهقي  مُجَّ   -اه  الشََّهاَداِت،  اأْلَ اعُ ِكَتاُب  ِمَن  َتُوُز  اَل  َوَمْن   , َشَهاَدتُُه  َتُوُز  َمْن  أَبْ َواِب  اْلَعاِقِلنَي    اْلَبالِِغنَي  ْحرَاِر 

َتُزْ ْسلِ اْلمُ  ُمْظِهَرُه َغرْيَ ُمْسَترتٍ بِِه, مَلْ  حديث    -، والشعب20828َشَهاَدتُُه، حديث رقم:    ِمنَي، اَبُب: َمْن َكاَن ُمْنَكِشَف اْلَكِذِب 
نِ َفاَق, َوَعاَلَماِت  ُث الاأْلَفْ َعاِل َواأْلَقْ َواِل الَّيِت تُورِ اَبُب ِذْكِر    -، وابن بطة يف اإلابنة الكربى911حديث رقم:    -وأبو يعلى: ،  رقم

 ، وقال حسني سليم أسد: رجاله رجال الصحيح 906اْلُمَناِفِقنَي، حديث رقم: 
يَ َواأَب ْ   -، وأبو داود15424حديث رقم:    -رواه أْحد  -  3 َمْن حَتَْت  َحقَُّه  ََيُْخُذ  الرَُّجِل  َجارَِة، اَبٌب يف  اإْلِ   ِدِه، حديث رقم: ُب 

الْ أَبْ َوابُ   -، والرتمذي3535 َوَسلََّم، ابٌب، حديث رقم:    َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  اْلبُ ُيوعِ   -ماحلاكو ،  1264بُ ُيوِع    ، ِكَتاُب 
 بسند صحيح ، 3595حديث رقم:  -األوسط   يفوالطرباين،  2296حديث رقم: 
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 اَّللَِّ  ِعْندَ  أَْعَظمُ  الذَّْنبِ  يُّ أَ  َوَسلَّمَ  هِ َليْ عَ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولَ  َسأَْلتُ  قَالَ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ  اَّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ وَ 
يمٌ  َذلِ كَ  ِإنَّ  لَ هُ  قُ ل ْتُ  قَالَ . َخَلَقَك« وَ َوهُ  نِد ا َّللَِّ   َتَْعلَ   »َأنْ   :قَالَ   َأنْ  ُُثَّ  »:قَ الَ  يٌّ أَ  ُُثَّ  قُ ل ْتُ  قَ الَ  .َلَعظ ِ

 1.َجارَِك« َحِليَلةَ  تُ زَاينَ  َأنْ  »ُُثَّ  :قَالَ  يٌّ أَ  ُُثَّ   تُ لْ ق ُ  قَالَ . َمَعَك« َيْطَعمَ  َأنْ  ََمَاَفةَ  َوَلَدكَ  ْقُتلَ ت َ 
  »َما  : هِ أِلَْصَحابِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ   :قَالَ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ْسَودِ اأْلَ   ْبنِ   اْلِمْقَدادِ   َعنِ وَ 

  هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   َرُسولُ   فَ َقالَ   :قَالَ   اْلِقَياَمةِ   يَ ْومِ   ِإىَل   َحرَامٌ   فَ ُهوَ   َوَرُسولُهُ   اَّللَُّ   َحرََّمهُ   :قَاُلوا  «الز انَ   يف   تَ ُقوُلونَ 
  : قَالَ   «َجارِهِ   اِبْمرَأَةِ   يَ ْزينَ   َأنْ   ِمنْ   َعَلْيهِ   أَْيَسرُ   ِنْسَوةٍ   ِبَعْشَرةِ   الرَُّجلُ   يَ ْزينَ   أَلَنْ »  :أِلَْصَحاِبهِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ 
  َعْشَرةِ   ِمنْ   الرَُّجلُ   َيْسرِقَ   أَلَنْ   قَالَ   َحرَامٌ   َفِهيَ   َوَرُسولُهُ   اَّللَُّ   َحرََّمَها   قَاُلوا  السَّرَِقةِ   يف   تَ ُقوُلونَ   امَ   »:فَ َقالَ 

 2. َجارِِه« ِمنْ  َيْسرِقَ  َأنْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  أَْيَسرُ  أَبْ َياتٍ 

يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن الَ »  :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ َأنَّ َرُسوَل    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ ْن َأِب ُهَريْ َرَة  عَ وَ   الَ 
  3«. بَ َوائَِقهُ ُن َجارُُه ََيْمَ 

ال    َواَّللَِّ ال يُ ْؤِمُن َواَّللَِّ »  :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى، َأن  النَّيبَّ  َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعْن َأيب ُشَرْيٍح اْلَكْعيب ِ وَ 
قَالَ  ؟  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َذاَك  َوَمْن  قَاُلوا:  يُ ْؤِمُن،  ال  َواَّللَِّ  اجْلَاُر  يُ ْؤِمُن  َوَما  :  قَاُلوا:  بَ َوائَِقُه،  َجاَرُه  ََيَْمْن  ال 

  4«. بَ َوائُِقُه؟ قَاَل: َشرُّهُ 

ال ِإميَاَن ِلَمْن  »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اَّللَِّ   قَاَل: قَاَل َرُسولُ   ،َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ   ِن َمْسُعودٍ َعْبِد اَّللَِّ بْ   َعنْ 
ال َعْهَد َلُه، َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، ال َيْسَتِقيُم ِديَن َعْبٍد َحَّتَّ َيْسَتِقيَم    يَن ِلَمنْ ال أََمانََة َلُه، َوال دِ 

َيْسَتِقيَم   َحَّتَّ  ِلَسانُُه  َيْسَتِقيُم  َوال  اَي  قَ لْ ِلَسانُُه،  ِقيَل:  بَ َوائَِقُه،  َجارُُه  ََيَْمُن  ال  َمْن  اجْلَنََّة  يَْدُخُل  َوال  ُبُه، 
اْلبَ َواِئُق؟ قَاَل:وَل اَّللَِّ َرسُ  َا َرُجٍل َأَصاَب َماال ِمْن َغرْيِ ِحلِ هِ   ، َوَما  َوأَنْ َفَق ِمْنُه، ملَْ َغْشُمُه َوظُْلُمُه، َوأميُّ  ،

 

َتَْعُلوا َّللَِّ أَْنَداًدا َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ ﴿:  َعاىَل ُب تَ ْفِسرِي الُقْرآِن، اَبُب قَ ْوِلِه ت َ ِكَتا  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ   -  1 [، حديث رقم:  22]البقرة:    ﴾ َفالَ 
ميَاَن، اَببُ   -، َوَرَواُه ُمْسِلمٌ 4477 نُوِب، َوبَ َياِن َأْعَظِمَها بَ ْعَدُه،  كَ ِكَتاُب اإْلِ ْرِك أَقْ َبَح الذُّ  141حديث رقم:  ْوِن الشِ 

والبخاري    ،6333حديث رقم:    -واألوسط  ، 605حديث رقم:    -والطرباين يف الكبري  ،23854حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2
حديث   إكرام اجلار، -والبيهقي يف الشعب، 2115 رقم:حديث  -، والبزار103، حديث رقم:  َحقِ  اجْلَارِ اَببُ   -يف األدب املفرد

 صحيح ، بسند  9105رقم: 
ميَاِن، اَبُب ب َ   -رواه مسلم - 3  43 حَتْرمِِي ِإيَذاِء اجْلَاِر، حديث رقم: َيانِ ِكَتاُب اإْلِ
 6016م: حديث رق  ،َمْن الَ ََيَْمُن َجارُُه بَ َوايَِقهُ  اَبُب ِإُثِْ   ،ِكَتاُب اأَلَدبِ  -البخاريرواه  - 4
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 اخْلَِبيَث، َوَلِكنَّ  ال ُيَكفِ رُ دََّق ملَْ تُ ْقَبْل ِمْنُه، َوَما بَِقَي فَ زَاُدُه ِإىَل النَّاِر، ِإنَّ اخْلَِبيَث  صَ يُ َباَرْك َلُه ِفيِه، َوِإْن تَ 
   1.«الطَّيِ َب ُيَكفِ ُر اخْلَِبيثَ 

َماَت ِفيِه فَ َقاَل َلُه َمْعِقٌل ِإين ِ ي  َن زاَِيٍد َعاَد َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر يف َمَرِضِه الَّذِ َعْن احلََْسِن َأنَّ ُعبَ ْيَد اَّللَِّ بْ 
ُثَك   ْعُتُه ِمْن َرُسولِ ُُمَدِ    : يَ ُقولُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىمسَِْعُت النَّيبَّ    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   لَّىصَ  اَّللَِّ  َحِديثًا مسَِ

ُ َرِعيًَّة فَ َلْم حَيُْطَها بِ  َما ِمنْ » ْد رَاِئَحَة اجْلَنَّةِ  ِصيَحةٍ نَ َعْبٍد اْسرَتَْعاُه اَّللَّ َ  2«. ِإالَّ ملَْ جيَِ
ََ:يََقَِال م َنافَََِاتَِفََصََِص َِخَََأََنَ مََِةَ انََيََاْلَِ

َرَة  ْن َأِب ُهَري   ْ يَ ع  َ ُه، اَّللَُّ  َرض  ِ وَل اَّللَِّ  َعن  ْ لَّىَأنَّ َرس  ُ هِ  هللاُ  ص  َ لَّ  َعَلي  ْ اِفِق ث َ اَلٌث ِإَذا » ق َ اَل: مَ َوس  َ آي َ ُة اْلُمن  َ
  3«.ْخَلَف َوِإَذا اْؤَتَُِن َخانَ َوِإَذا َوَعَد أَ  بَ َحدََّث َكذَ 

َ ََ:ارَِالنَََّلََِوخَ أَسَباِبَدَ اْلَِيانَة َِمن 
اْلُمَجاِشعِ  ْبِن ِْحَاٍر  ِعَياِض  يَ ْوٍم يف قَا  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ي ِ َعْن  َذاَت    : ُخْطَبِتهِ   َل 

أََمرَ » َربِ   ِإنَّ  َعلََّمِِن   ين َأالَ  ِمَّا  َجِهْلُتْم  َما  أَُعلِ َمُكْم  َنََ   ييَ ْومِ   َأْن  َماٍل  َعبْ َهَذا ُكلُّ  َوِإين ِ ْلُتُه  َحاَلٌل    ًدا 
ُهُم الشََّياِطنُي فَاجْ   يَخَلْقُت ِعَبادِ  ُْم أَتَ ت ْ ُهْم َعْن ِديِنِهْم َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأحْ ُحنَ َفاَء ُكلَُّهْم َوِإَّنَّ ْلُت لَ َتالَت ْ

 َنظََر ِإىَل أَْهِل اأَلْرِض َفَمَقتَ ُهْم َعَرهَبُْم َوَعَجَمُهْم نَّ اَّللََّ َما ملَْ أُْنزِْل ِبِه ُسْلطَااًن َوإِ   هَلُْم َوأََمَرهْتُْم َأْن ُيْشرُِكوا يب 
َا بَ َعثْ ُتَك ألَبْ َتِلَيَك َوأَبْ َتلِ ِإالَّ بَ َقااَي ِمْن أَْهِل اْلكِ  ِبَك َوأَنْ زَْلُت َعَلْيَك ِكَتااًب الَ يَ ْغِسُلُه اْلَماءُ    ىَ َتاِب َوقَاَل ِإَّنَّ

َزًة قَاَل فَ َيَدُعوُه    يَأْن ُأَحر َِق قُ َرْيًشا فَ ُقْلُت َربِ  ِإًذا يَ ثْ َلُغوا َرْأسِ   ِإنَّ اَّللََّ أََمَرين ْقظَاَن وَ تَ ْقَرُؤُه اَنئًِما َوي َ  ُخب ْ
َواغْ  اْسَتْخَرُجوَك  مِ زُهُ اْسَتْخرِْجُهْم َكَما  َُخَْسًة  نَ ب َْعْث  َجْيًشا  َوابْ َعْث  َعَلْيَك  َفَسنُ ْنِفَق  َوأَْنِفْق  نُ ْغزَِك  ثْ َلُه ْم 

ٌق ُمَوفٌَّق َوَرُجٌل َرِحيٌم  اِتْل مبَْن َأطَاَعَك َمْن َعَصاَك. قَاَل َوأَْهُل اجْلَنَِّة َثالَثٌَة ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقِسٌط ُمَتصَ َوقَ  دِ 
لضَِّعيُف  َُخَْسٌة ا  َوأَْهُل النَّارِ   -قَاَل    -قُ ْرَب َوُمْسِلٍم َوَعِفيٌف ُمتَ َعفِ ٌف ُذو ِعَياٍل    يذِ   َرِقيُق اْلَقْلِب ِلُكل ِ 

 

  -ة ، وابن أيب شيب 2026حديث رقم:   -، والبزار10553، الطرباين يف الكبري حديث رقم: 3672حديث رقم:  -رواه أْحد - 1
 ، بسند ضعيف 344يث رقم: حد

البخاري  -  2 َرِعيَّ   -رواه  اْسرُتِْعَي  َمِن  اَبُب  اأَلْحَكاِم،  يَ ْنَصْح، حديث رقم:  ِكَتاُب  فَ َلْم  ميَاَن، اَببُ اُب  ِكتَ   -، ومسلم7150ًة    اإْلِ
 142لنَّاَر، حديث رقم: اْسِتْحَقاِق اْلَواِل اْلَغاشِ  لَِرِعيَِّتِه ا 

اْلُبخَ   -  3 َناِفِق،   -ارِيُّ َرَواُه 
ُ
امل َعاَلَمِة  اَبُب  اإِلميَاِن،  رقم:  ِكَتاُب  ُمْسِلمٌ 33  حديث  َوَرَواُه  ميَاَن، ِكَتا  -،  اإْلِ ِخَصاِل    ُب  بَ َياِن  اَبُب 

 59 حديث رقم: ،قِ اْلُمَنافِ 
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بَ ُعوَن أَْهاًل َوالَ َماالً   يالَّذِ  يَ ت ْ اَل خَيَْفى َلُه َطَمٌع َوِإْن   يَواخْلَاِئُن الَّذِ   الَ َزبْ َر َلُه الَِّذيَن ُهْم ِفيُكْم تَ بَ ًعا الَ 
إِ َدقَّ  خيَُ   َوُهَو  ِإالَّ  مُيِْسى  َوالَ  ُيْصِبُح  الَ  َوَرُجٌل  َخانَُه  أَهْ الَّ  َعْن  َوَمااِدُعَك  أَِو ِلكَ ِلَك  اْلُبْخَل  َوذََكَر   .»

ْنِظرُي اْلَفحَّاشُ اْلَكذِ   1«.َب »َوالشِ 

 

نْ َيا َأْهُل اجْلَنَِّة َوَأْهُل النَّارِ ُف هبَِ اَبُب الصِ َفاِت الَّيِت يُ ْعرَ   ،َأْهِلَها كتاب اجْلَنَِّة َوِصَفِة نَِعيِمَها وَ   -رواه مسلم  -  1   حديث رقم:   ،ا يف الدُّ
2865 
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ََشَاِئِلَالنَِّبِ َ َال َعف وَ َََوَسلَّمََََعَلي هَََِللاَ َلَّىصََِمن 

ْحوُ  وَأصُله عليه الِعقابِ  وتَ ْركُ  الذنب عن ُوزُ جاالتَّ  وهو الَعْفوِ 
َ
 1والطَّْمس.  امل

  2. ﴾ َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ ِذ اْلَعْفوَ خُ ﴿ قال هللا تعاىل:
اْلَقْلِب  فَِبَما َرْْحٍَة ِمَن اَّللَِّ ﴿  قال هللا تعاىل:و  َوَلْو ُكْنَت َفظ ا َغِليَظ  هَلُْم  َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك الن ْ  لِْنَت 

ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف األمْ     3. ﴾َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَ وَكِ ِلنيَ ِر فَِإَذا فَاْعُف َعن ْ
َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ لُ فَبِ ﴿  قال هللا تعاىل:و  نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم  اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه وهبَُ َما  ْم قَاِسَيًة حُيَر ُِفوَن 

ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ وا ِبِه وَ َوَنُسوا َحظ اً ِمَّا ذُكِ رُ  ُهْم فَاْعُف َعن ْ ُهْم ِإال قَِليالً ِمن ْ َ    ال تَ زَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمن ْ اَّللَّ
 4. ﴾حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

ِوَالنَّ َص َوِرََعف  ََ:َوَسلَّمََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَِب َِِمن 

َالنَِّبِ َ َ:ي َِاجل  َمحََِِبََعزَّةَََأََنَ عَََمَََوَسلََََّعَلي هََِللاَ َََصلَّىَعف و 
اجْلَُمحِ كان   َعزََّة  بعداوته    يُّ أَبُو  اَّللَِّ  معروفاً  بنفسه   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىلَرُسوِل  عليه  والتأليب 
َفا َعْنُه َوَخرََج ِإىَل َمكََّة َلْيِه َوعَ َوَمنَّ عَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَرُسوُل اَّللَِّ  فَ رََّق َلُه  ،  بَْدرٍ   ْومَ ي َ   فَُأِسرَ ولسانه،  
   ِبالَ ِفَداٍء.

َت أَْعَرُف النَّاِس ِبَفاَقيِت أَنْ : قَاَل أَبُو َعزََّة يَ ْوَم بَْدٍر: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَالَ   َعْنُه،  اَّللَُّ   َرِضيَ فَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  
ْيِه َوَعَفا َعْنُه َوَخرََج ِإىَل َمكََّة ِبالَ ِفَداٍء فَ َلمَّا أََتى َمكََّة َهَجا  َوَمنَّ َعلَ َوِعَياِل َوِإين ِ ُذو بَ َناٍت قَاَل فَ رََّق َلُه  

اْلُمْشرِِكنَي َعلَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   ىَصلَّ النَّيبَّ   ُأُحٍد    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَرُسوِل اَّللَِّ  ى  َوَحرََّض  يَ ْوَم  فَُأِسَر 

 

 )عفا(  مادة   -لسان العرب  - 1
 199سورة األعراف: اآلية/  - 2
 159ان: اآلية/ عمر  سورة آل  - 3
 13سورة املائدة: اآلية/  - 4
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الَ يُ ْلدَُغ »  :ُقولُ ي َ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى: وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  ُسوُل اَّللَِّ أُِتَى ِبِه رَ 
 1. «ْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرََّتنْيِ اْلمُ 

َالنَِّبِ َ َاَمَةَب ِنَأ َثلَ ََعنَ ََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَعف و  ََ:ُث 
بْ َثَُ كان   أًَُثٍل  اَمُة  اَّللَِّ  بعداوته    أيًضا  ا معروفً ُن  ومع   ،تأليب عليهوال  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىلَرُسوِل 

يف    سبًبا  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَعْفُو النَّيبِ   ه حَّت كان  عفو ب  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّيبُّ  ذلك فقد مشله  
   إسالمه. 

جَنٍْد َفَجاَءْت ِبَرُجٍل  َخْياًل ِقَبَل    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى بَ َعَث النَّيبُّ  قَاَل:    َعْنُه،  اَّللَُّ   َرِضيَ َرَة  َأِب ُهَري ْ َعْن  
  هللاُ   َصلَّىيبُّ  لَْيِه النَّ َُثَاَمُة ْبُن أًَُثٍل فَ َرَبُطوُه ِبَسارِيٍَة ِمْن َسَوارِي اْلَمْسِجِد َفَخرََج إِ ُه  ِمْن َبِِن َحِنيَفَة يُ َقاُل لَ 

تُ ْنِعْم   مْ ُُمَمَُّد ِإْن تَ ْقتُ ْلِِن تَ ْقُتْل َذا َدٍم َوِإْن تُ ْنعِ َخرْيٌ اَي    فَ َقاَل َما ِعْنَدَك اَي َُثَاَمُة فَ َقاَل ِعْنِدي  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ 
َكاَن اْلَغُد ُُثَّ قَاَل لَُه َما ِعْنَدَك اَي َُثَاَمُة    َك َحَّتَّ َعَلى َشاِكٍر َوِإْن ُكْنَت تُرِيُد اْلَماَل َفَسْل ِمْنُه َما ِشْئَت َفرتُِ 

اَل َما ِعْنَدَك اَي َُثَاَمُة فَ َقاَل قَ ْم َعَلى َشاِكٍر َفرَتََكُه َحَّتَّ َكاَن بَ ْعَد اْلَغِد ف َ قَاَل َما قُ ْلُت َلَك ِإْن تُ ْنِعْم تُ ْنعِ 
َثَُ  َأْطِلُقوا  فَ َقاَل  َلَك  قُ ْلُت  َما  فَاِعْنِدي  َدَخَل اَمَة  ُُثَّ  فَاْغَتَسَل  اْلَمْسِجِد  ِمْن  َقرِيٍب  جَنٍْل  ِإىَل  ْنطََلَق 

َأْشَهُد   فَ َقاَل  ُُمَمَّدً اْلَمْسِجَد  َأنَّ  َوَأْشَهُد   ُ اَّللَّ ِإالَّ  إَِلَه  اَل  رَ َأْن  َعَلى ا  َما َكاَن  َواَّللَِّ  ُُمَمَُّد  اَي  اَّللَِّ  ُسوُل 
ِإَِلَّ  أَبْ َغَض  َوْجٌه  وَ اأْلَْرِض  ِمْن  ِديٍن    ِمْن  َما َكاَن  َواَّللَِّ  ِإَِلَّ  اْلُوُجوِه  َأَحبَّ  َوْجُهَك  َأْصَبَح  فَ َقْد  ْجِهَك 

إِ  إِ أَبْ َغَض  يِن  الدِ  َأَحبَّ  ِديُنَك  فََأْصَبَح  ِديِنَك  ِمْن  بَ َلِدَك  َِلَّ َِلَّ  ِمْن  ِإَِلَّ  أَبْ َغُض  بَ َلٍد  ِمْن  َما َكاَن  َواَّللَِّ   
بَ َلدُ  َأَحبَّ  فََأْصَبَح  فَ َبشََّرهُ َك  تَ َرى  َفَماَذا  اْلُعْمَرَة  أُرِيُد  َوَأاَن  َأَخَذْتِِن  َلَك  َخي ْ َوِإنَّ  ِإَِلَّ  اَّللَِّ اْلِباَلِد  َرُسوُل   

ُت َمَع ْن َأْسَلمْ َأْن يَ ْعَتِمَر فَ َلمَّا َقِدَم َمكََّة قَاَل َلُه قَاِئٌل َصبَ ْوَت قَاَل اَل َوَلكِ   هُ َوأََمرَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى
يبُّ  لنَّ ْن اْلَيَماَمِة َحبَُّة ِحْنطٍَة َحَّتَّ ََيَْذَن ِفيَها اَواَل َواَّللَِّ اَل ََيْتِيُكْم مِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىُُمَمٍَّد َرُسوِل اَّللَِّ  

  2. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى

 

ْؤِمنُ   ،  اأَلَدبِ ِكَتابُ   -البخاريرواه     -1
ُ
ِكَتاُب الزُّْهِد    -، َمتصرًا، ومسلم6133، حديث رقم:   ُجْحٍر َمرََّتنْيِ  ِمنْ اَبٌب: اَل يُ ْلدَُغ امل

  ، رِيِق اْلَقْسمِ مُجَّاُع أَبْ َواِب تَ فْ   -البيهقي يف السنن ، َمتصرًا، و 2998حديث رقم:    ، اَل يُ ْلدَُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرََّتنْيِ اَببُ   ،َوالرَّقَاِئقِ 
 ، مطواًل واللفظ له. 12839حديث رقم:  ، َماِم َعَلى َمْن َرَأى ِمَن الر َِجاِل اْلَبالِِغنَي ِمْن َأْهِل احْلَْربِ  اإْلِ اَبُب َما َجاَء يف َمن ِ 

ُب  ، ابَ ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِ رَيِ -، ومسلم2422 ُصوَماِت، اَبُب الت ََّوثُِّق ِمَّْن خُتَْشى َمَعرَّتُُه، حديث رقم: اخلُ ِكَتاب   -رواه البخاري - 2
 1764َرْبِط اأْلَِسرِي َوَحْبِسِه، َوَجَواِز اْلَمنِ  َعَلْيِه، حديث رقم: 
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َ
َالنَِّبِ َ َِذيَاْل  َوي ِصَرِةَ:َنَ عََََسلَّمََوَََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَعف و 

ِإىَل َرُسوِل    َعْنُه،  اَّللَُّ   َرِضيَ   ْبُن َأِب طَاِلبٍ قَاَل: بَ َعَث َعِلىُّ    َعْنُه،  اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيَّ  
ْل ِمْن تُ رَاهِبَا فَ َقَسَمَها َبنْيَ أَْربَ َعِة نَ َفٍر  ملَْ حُتَصَّ ِمَن اْلَيَمِن ِبَذَهَبٍة يف أَِدمٍي َمْقُروٍظ    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  َّللَِّ ا

بْ  َواألَقْ رَِع  ِحْصٍن  ْبِن  َنَة  ُعيَ ي ْ َعْلقَ َبنْيَ  ِإمَّا  َوالرَّاِبُع  اخْلَْيِل  َوَزْيِد  َحاِبٍس  ْبُن َمةُ ِن  َعاِمُر  َوِإمَّا  ُعالَثََة  ْبُن   
  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َأَحقَّ هِبََذا ِمْن َهُؤاَلِء فَ بَ َلَغ َذِلَك النَّيبَّ  نَّا ََنْنُ الطَُّفْيِل فَ َقاَل َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه كُ 

أَِمنُي َمْن يف السََّماِء َيَْ   فَ َقاَل: َوَأاَن  أَتَْمُنوين  َرُجٌل  »َأالَ  فَ َقاَم  َوَمَساًء«. قَاَل  تِيِِن َخرَبُ السََّماِء َصَباًحا 
نَ  َهِة َكثُّ اللِ ْحَيِة َُمُْلوُق الرَّْأِس ُمَشمَُّر اإِلزَاِر فَ قَ نْيِ ُمْشرِ َغائُِر اْلَعي ْ اَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُف اْلَوْجنَ َتنْيِ اَنِشُز اجْلَب ْ

َخاِلُد ْبُن   ُل فَ َقالَ َوَلْسُت َأَحقَّ أَْهِل اأَلْرِض َأْن يَ تَِّقَى اَّللََّ«. قَاَل: ُُثَّ َوىلَّ الرَّجُ أَ   اتَِّق اَّللََّ. فَ َقاَل »َويْ َلكَ 
وَن ُيَصلِ ى«. قَاَل: َخاِلٌد وََكْم ِمْن ُمَصلٍ  »الَ َلَعلَُّه َأْن َيكُ   اْلَولِيِد اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأالَ َأْضِرُب ُعنُ َقُه فَ َقاَل:

بِ يَ ُقولُ  أَنْ ُقَب َعْن »إِ   َسلََّم:وَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىِلَسانِِه َما لَْيَس يف قَ ْلِبِه. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ    َأْن  أُوَمْر  ين ِ مَلْ 
َ  1قُ ُلوِب النَّاِس َوالَ َأُشقَّ بُُطوََّنُْم«.

َالنَِّب َِ َََعنَبعضَجمرميَاحلرب:ََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىََعف و 
النَّاَس    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   لَّىصَ  اَّللَِّ  قَاَل َلمَّا َكاَن يَ ْوُم فَ ْتِح َمكََّة أَمََّن َرُسولُ   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ َسْعٍد  ْن  عَ 

َبِة ِعْكرَِمُة ْبُن َأيب َجْهٍل  عْ ْم َوِإْن َوَجْدَُتُوُهْم ُمتَ َعلِ ِقنَي أبَِْسَتاِر اْلكَ اقْ تُ ُلوهُ »  :ِإالَّ أَْربَ َعَة نَ َفٍر َواْمرَأََتنْيِ َوقَالَ 
ُصَبابَ  ْبُن  َوَمِقيُس  َخَطٍل  ْبُن  اَّللَِّ  َوَعْبدُ َوَعْبُد  َخَطٍل  َة  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  فََأمَّا  السَّرِْح  َأيب  ْبِن  َسْعِد  ْبُن  اَّللَِّ   

ْبُن ُحَرْيٍث َوَعمَّاُر ْبُن اَيِسٍر َفَسَبَق َسِعيٌد َعمَّارًا   يدُ َعلِ ٌق أبَِْسَتاِر اْلَكْعَبِة فَاْستَ َبَق إِلَْيِه َسعِ فَأُْدرَِك َوُهَو ُمت َ 
ْكرَِمُة فَ رَِكَب  فَ َقتَ َلُه َوأَمَّا َمِقيُس ْبُن ُصَبابََة فََأْدرََكُه النَّاُس يف السُّوِق فَ َقتَ ُلوُه َوأَمَّا عِ   رَُّجَلنْيِ وََكاَن َأَشبَّ ال

فَ قَ  َعاِصٌف  ُهْم  فََأَصابَ ت ْ ًئا    الَ اْلَبْحَر  َشي ْ َعْنُكْم  تُ ْغِِن  اَل  آهِلََتُكْم  فَِإنَّ  َأْخِلُصوا  السَِّفيَنِة  َهاُهَنا  َأْصَحاُب 
يِِن  ف َ  ْخاَلُص اَل يُ َنجِ  يف اْلرَبِ  َغرْيُُه اللَُّهمَّ ِإنَّ َلَك َعَليَّ َقاَل ِعْكرَِمُة َواَّللَِّ لَِئْن ملَْ يُ َنجِ ِِن ِمْن اْلَبْحِر ِإالَّ اإْلِ

 

َغازِي اَبُب بَ ْعِث َعِليِ  بْ   -اريرواه البخ - 1
َ
ُ َعْنُه، ِإىَل الَيَمِن قَ ْبَل  يب طَاِلٍب َعَلْيِه السَّاَلُم، َوَخاِلِد ْبِن الَولِيِد َرِضَي اِن أَ ِكَتاُب امل َّللَّ

 1064حديث رقم:  ِكَتاب الزََّكاِة، اَبُب ِذْكِر اخْلََوارِِج َوِصَفاهِتِْم،  -، ومسلم4351لَوَداِع، حديث رقم: ِة ا َحجَّ 
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ُُمَمًَّدا  ا  َعْهدً  آيتَ  َأْن  ِفيِه  َأاَن  ِمَّا  َتِِن  َعافَ ي ْ أَْنَت  يَِدِه    مَ َوَسلَّ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّىِإْن  يف  يَِدي  َأَضَع  َحَّتَّ 
  1«.ا َكرميًا َفَجاَء فََأْسَلمَ َفأَلَِجَدنَُّه َعُفو  

َالنَّ َََ:ولَ لََسَََنََِبَ َأِب ََِنَِب َََعب َدَاَّللََِّعنَََوَسلَّمَََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىِبِ ََعف و 
ْبُن َأيب ِ قال   اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ  لَِئنْ ﴿  طلق:سلول يف غزوة بِن املص  ْبنُ   َعْبُد اَّللَِّ   َرَجْعَنا ِإىَل 

َها اأْلََذلَّ  هو وهللا الذليل وأنت    :مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىللنَّيبِ   َََعْبُد اَّللَِّ ه  فقال ابن  ،[8املنافقون:  ]  .﴾ِمن ْ
ان هبا أحد أبر بوالده  اخلزرج ما كرسول هللا إن أذنت ِل يف قتله قتلته فو هللا لقد علمت    العزيز اي
ميشي على فيقتله فال تدعِن نفسي أنظر إىل قاتل أيب    اكِن أخشى أن أتمر به رجالً مسلمً مِن ول

بل َنسن »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالنَّيبُّ    فقال  نارمؤمناً بكافر فأدخل ال  األرض حياً حَّت أقتله فأقتل
ما به  ونرتفق  اصحبنا    صحبته  يتحدث  أن ُممدً وال  وأحسن يقتل    الناس  أابك  بر  ولكن  أصحابه 

  2«. صحبته
َالنَِّب َِ َََعمنَأرادَقتله:َمَََوَسلََََّعَلي هََِللاَ َََصلَّى َعف و 

ُهَما  اَّللَُّ   يَ َرضِ َعْن َجاِبَر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ   ٍد فَ َلمَّا ِقَبَل جنَْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىأَنَُّه َغزَا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    َعن ْ
ُهْم ا  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىقَ َفَل َرُسوُل اَّللَِّ    اَّللَِّ   ْلَقائَِلُة يف َواٍد َكِثرِي اْلِعَضاِه فَ نَ َزَل َرُسولُ قَ َفَل َمَعُه فََأْدرََكت ْ

اِبلشََّجرِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َيْسَتِظلُّوَن  النَّاُس  فَ نَ َزَل  َوتَ َفرََّق  اَّللَِّ    حَتَْت    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى َرُسوُل 
َفُه َوَّنَْنا ن َ  :» يَْدُعواَن َوِإَذا ِعْنَدُه أَْعرَايبٌّ فَ َقالَ   مَ لَّ َوسَ   َعَلْيهِ   هللاُ  َصلَّىْوَمًة فَِإَذا َرُسوُل اَّللَِّ  مَسَُرٍة َوَعلََّق هِبَا َسي ْ

َقْظُت َوُهَو يف يَِدِه َصْلًتا فَ َقاَل َمْن مَيْنَ ُعَك ِمِنِ  فَ ُقْلُت اَّللَُّ َسْيِفي َوأَ ِإنَّ َهَذا اْخرَتََط َعَليَّ     اَن اَنئٌِم فَاْستَ ي ْ
  3«. َثاَلًًث َوملَْ يُ َعاِقْبُه َوَجَلسَ 

 

 4020احلكم يف املرتد، حديث رقم:  دم، كتاب حترمي ال  -رواه النسائي - 1
 ( 62/  4) رواه البيهقي يف دالئل النبوة  - 2
 2774د والسري، ابب من علق سيفه ابلشجر يف السفر عند القائلة، حديث رقم:  اجلها كتاب   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 3
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َعَلْيِه َوَسلََّم: ﴿ُخِذ ا  َل:قَاَعْن ُأيَبٍ ،   َعَلى نَِبيِ ِه َصلَّى هللاُ   ُ ْأُمْر اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض  ْلَعْفَو وَ َلمَّا أَنْ َزَل اَّللَّ
اجْلَاِهِلنَي﴾ ]األعراف:   َعَليْ   ،[199َعِن  النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل:  قَاَل  ِجرْبِيُل« ؟  اَي  َهَذا  َوَسلََّم: »َما  ِه 

  1«.ْن َقطََعكَ  ََيُْمُرَك َأْن تَ ْعُفَو َعمَّْن ظََلَمَك، َوتُ ْعِطَي َمْن َحَرَمَك، َوَتِصَل مَ اَّللََّ »ِإنَّ 
جزًءا ال  يف املدينة، غدت حياته    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىمنذ استقر النيب ُممد  )  قال مارسيل بوازار: 

صرفاته يف أدق تفاصيلها. وملا كان منظًما  وت  ينفصل من التاريخ اإلسالمي. فقد نقلت إلينا أفعاله 
المي اجلنيِن، ويف بث الدعوة. وابلرغم  جملتمع اإلسشديد احليوية، فقد أثبت نضالية يف الدفاع عن ا

أو يتسامح مع أعداء الدين. من قتاليته ومنافحته، فقد كان يعفو عند املقدرة، لكنه مل يكن يلني  
والقتالية والعفو عند املقدرة قد طبعت اجملتمع اإلسالمي يف إابن    ورع ويبدو أن مزااي النيب الثالث، ال

ا املناخ  وجس دت  لإلسالقيامه  الرسول  لروحي  التاريخ  يظهر  وكما  قائًدا    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى م. 
يصوره كذلك   اعظيم الرأفة،  قلبه  اليت    ملء  احلكيمة  سياسته  له  الشكيمة  قوي  صرحًيا  دولة  رجل 
متتعام بدبلوماسيته  ل  استطاع  ولقد  حقه.  حق  صاحب  وتعطي كل  املساواة  قدم  على  اجلميع  ع 

ي أن  االعرت ونزاهته  النصر  نتزع  الذي كان  الوقت  املعاهدات يف  اإلسالمية عن طريق  ابجلماعة  اف 
أخ تذكران  وإذا  حيالفه.  بدأ  قد  الذي كان  العسكري  السلطان  هشاشة  النفساين  الصعيد  على  ريًا 

م من زعماء العرب، والفضائل اليت كان أفراد اجملتمع يطالبونه ابلتحلي هبا، استطعنا أن  زعييتمتع به  
الن أنه  ُممد  ستخلص  يكون  أن  أوسع    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىبد   رضا  ينتزع  عرف كيف  الذي 

 هللا(.   ياءمستوى البشر حًقا، وأنه البد أن يكون نبًيا حقيقًيا من أنب اجلماهري به إنسااًن فوق
 2كما قال الشاعر:

                 لكنه  سجيةٌ   منه  والعُفو
                

 ****
* 

   اأَلْصواب   كان  العفو  ما  إذا  يعفو
 

ُنهُ   تَ َغاَضتْ   جانٍ   َجََن   فإذا                 َعي ْ
              

 ****
* 

 أذنبا   ما  كأنهف  ذنبه  عن
 

 

، وعبد  9446:  رقم ُخِذ اْلَعْفَو﴾، حديث: ﴿سورة األعراف، قوله تعاىل   -وابن أيب حاَت  ،( 644/  10) رواه ابن جرير  - 1
 945عراف، حديث رقم:  سورة األ -الرزاق يف التفسري

 ( 817 / 1ي )ديوان ابن الروم  - 2
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ِمْن  َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة  »  :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَعْن َرُسوِل اَّللَِّ    ُه،َعنْ   اَّللَُّ   َرِضيَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  
ُ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعز ا َوَما تَ َواَضَع َأَحٌد َماٍل    1«.َّللَِِّ ِإالَّ َرفَ َعُه اَّللَُّ َوَما زَاَد اَّللَّ

 . ﴾ىَوَأْن تَ ْعُفوا أَقْ َرُب لِلت َّْقوَ ﴿فقال عز وجل: 

...َأْجرُُه عَ َوَجزَاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْ ُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فَ ﴿ :قال هللا تعاىل    2.اآلية  ﴾َلى اَّللَِّ

مالك   بن  أنس  النيب    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ عن  العباد  »  قال:  مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى عن  وقف  إذا 
 فليقم فليدخل اجلنة. ُث ينادي الثانية، قالوا: من ذا  هللا   للحساب اندى مناد: من كان أجره على

أجره   العافعلى هللاالذي  قال:  الناس؟  عن  فليدخل ني  على هللا  أجره  من كان  الثالثة:  ُث اندى   ،
  3.«قام كذا وكذا يدخلوَّنا بغري حساب اجلنة. ف

ُهَما، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّ   َعِن اْبنِ  ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َعَفا َعْن َدٍم مَلْ َيُكْن لَُه  ى  َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ اَّللَّ
 4ََ.َة« اجْلَنَّ ثَ َواٌب ِإالَّ 

 

 2588لت ََّواُضِع، حديث رقم: كتاب اْلربِ  َوالصِ َلِة َواآْلَداِب، اَبُب اْسِتْحَباِب اْلَعْفِو َوا  -رواه مسلم - 1
 40/ية سورة الشورى: اآل  - 2
 185، حديث رقم:  ابب عفو اجملِن عليه ومن له قود  -رواه ابن أيب عاصم يف الدايت  - 3
    1ِكَتاُب اجْلَِنااَيِت، حديث رقم:   -سندهرواه أبو حنيفة يف م - 4
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ََعلىَاملسلمَ:ل َعف وَِأثرَالتخلقَاب

َ:ال َعف وَِسببََال َعف وَ  -1
ُقْرَب َواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجرِيَن  الْ   وُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يُ ْؤُتوا أُوِل َوال ََيَْتِل أُ ﴿  تعاىل:  هللا  قوله

ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ  َفُحوا َأالَوْليَ ْعُفوا َوْلَيصْ  يف َسِبيِل اَّللَِّ  ُ َلُكْم َواَّللَّ   1. ﴾حتُِبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اَّللَّ
وكان مسطح    هُ نْ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ ومسطح بن أًثثة    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ بكر  يف أيب  نزلت  هذه اآلية الكرمية  

يقُ وََكانَ   ْنهُ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ ، وكانت أمه ابنة خالة أيب بكر  اً فقري   كانمن املهاجرين و    َرِضيَ    أَبُو َبْكٍر الصِ دِ 
ًئا أَبًَدا بَ ْعَد  سْ َقاَل َواَّللَِّ اَل أُْنِفُق َعَلى مِ ف َ ِمْنُه َوفَ ْقرِِه    يُ ْنِفُق َعَلى ِمْسَطِح ْبِن أًَُثثََة لَِقرَابَِتهِ   َعْنهُ   اَّللَُّ  َطٍح َشي ْ

قَاَل أَبُو    ﴾َتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم ِإىَل قَ ْولِِه َغُفوٌر َرِحيمٌ َواَل َيَْ ﴿  :الَِّذي قَاَل لَِعاِئَشَة َما قَاَل فَأَنْ َزَل اَّللَُّ 
وَ  بَ َلى  يُق  الصِ دِ  فَ َرجَ َبْكٍر  ِل   ُ يَ ْغِفَر اَّللَّ َأْن  ِإين ِ أَلُِحبُّ  َعَلْيِه   عَ اَّللَِّ  يُ ْنِفُق  الَّيِت َكاَن  الن ََّفَقَة  ِمْسَطٍح  ِإىَل 

 .ْنُه أَبًَداْنزُِعَها مِ َوقَاَل َواَّللَِّ اَل أَ 
ر ه ََعَلىَاَّللََِّ -2 َلَحَفََأج  ََعَفاََوَأص  ََ:َمن 

َسيِ َئٍة  ﴿  تعاىل:  هللا  قوله عَ َوَجزَاُء  فََأْجرُُه  َوَأْصَلَح  َعَفا  َفَمْن  ِمثْ ُلَها  حيُِب   ََاَّللَِّ   َلىَسيِ َئٌة  الَ  ِإن ُه 
 2.﴾الظ اِلِمنيَ 

َسببَالعزةَ:َال َعف وَ َ
نَ َقَصْت َصَدَقٌة ِمنْ »  :قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَعْن َرُسوِل اَّللَِّ    َعْنهُ   َّللَُّ ا  َرِضيَ َة  َعْن َأِب ُهَريْ رَ   َما 

ُ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعز ا   3«.َّللَِِّ ِإالَّ َرفَ َعُه اَّللَُّ َما تَ َواَضَع َأَحٌد وَ  َماٍل َوَما زَاَد اَّللَّ
ََ

َ

َ

َقوى:منَعالماتَالتَال َعف وَ 
 

 22 اآلية/ سورة النور: - 1
 40 سورة الشورى: اآلية/ - 2
 2588 حديث رقم: ، اَبُب اْسِتْحَباِب اْلَعْفِو َوالت ََّواُضعِ  ، ابِ كتاب اْلربِ  َوالصِ َلِة َواآْلدَ  -رواه مسلم - 3
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ِنْصُف َما فَ َرْضُتْم طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قَ ْبِل َأن ََتَسُّوُهنَّ َوَقْد فَ َرْضُتْم هَلُنَّ َفرِيَضًة فَ   َوِإن﴿  تعاىل:  هللا  لاق
َنُكْم ِإنَّ  اْ اْلَفضْ ِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النِ َكاِح َوَأن تَ ْعُفواْ أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى َوالَ تَنَسوُ الَّ   َإالَّ َأن يَ ْعُفوَن أَْو يَ ْعُفوَ  َل بَ ي ْ

 1.﴾اَّلل َ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ 
 ألن   ابحلق؛  التمسك   من  التقوى  صفة  إىل  أقرب   العفو  أن:  للتقوى  أقرب   العفو  كون  ومعَن
  صاحبه   بسماحة   يؤذن  والعفو  وشدته،  صاحبه  بتصلب  يؤذن  لكنه  وىلتقا  ينايف  ال  ابحلق  التمسك 
 ألن   الشديد،  الصلب  القلب  من  التقوى   إىل  أقرب   رْحة،وال  السماحة   على  املطبوع   والقلب  ورْحته،
 والسماحة   الرأفة  على  املفطور  القلب  ويف  وطبيعي،  شرعي  والوازع  الوازع،  قوة  مبقدار  تقرب   التقوى

  2. فيه أسباهبا لكثرة إليه أقرب  التقوى فتكون  لقساوة،وا املظامل عن يزعه لني

عاشور  بن  الطاهر   اْلَفْضلَ   تَ ْنَسُوا  َوال  لِلت َّْقَوى  أَقْ َربُ   تَ ْعُفوا  َوَأنْ ﴿   :تعاىل  قوله  يف   رْحه هللا  قال 
َنُكمْ     3.﴾بَ ي ْ
 لىع   يعسر  قد  اخللق  ذلك   كان  وملا   احلقوق،  عن  العفو  وهو  ْحيد،  قخل   إىل  دعاان   هللا  فإن
  طباع   يف  وكان  الظامل،  من  كاالنتقام:  وغريه  مال  من  املالئم،   من  حتبه  ما   ترك  من  فيه   ملا  النفس،

 .بدواءين الداء هذا دواء تعاىل هللا علمنا الشح، ساألنف
َنُكمْ   لَ اْلَفضْ   تَ ْنَسُوا  َوال﴿:  قوله  وهو  عقلي،  دنيوي  :أحدمها   إليك   يقرب   العفو  أبن  املذكر  ،﴾بَ ي ْ

  تعارف   إذا  عنك،  فيعفى  ذنبا   تقرتف  أن  فيوشك   عفوت   إن  وإنك   صديقا  عدوال  ويصري  البعيد،
 .احلق عن يتنازعون  ال أصبحوا إذا ما الفخب بينهم، الفضل الناس

  عن  تنهي   أبَّنا   ى أخر   آية   يف   تعاىل  هللا   وصفها  اليت  الصالة  وهو  ،روحاين  أخروي   : الثانََالدواء
 4عليها. احملافظة على هللا  حث األخالق،  ومكارم وى،التق على معينة كانت  فلما واملنكر، الفحشاء

َ
َعدمَالعفوَصفةَاملنافقي:

 

 237 ورة البقرة: اآلية/س - 1
 ( 443 / 2ير )التحرير والتنو  - 2
 237سورة البقرة: اآلية/  - 3
 ( 444/ 2التحرير والتنوير ) - 4
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ُهَما   اَّللَُّ   َرِضيَ    َعْمرٍو اَّللَِّ ْبنِ َعْن َعْبِد   بٌَع َمْن ُكنَّ أَرْ »  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    : قَالَ   َعن ْ
ُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخلٌَّة ِمْن نَِفاٍق َحَّتَّ يََدَعَها ِإذَ انَ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا َوَمْن كَ  ا َحدََّث ْت ِفيِه َخلٌَّة ِمن ْ

1َ.«َأْخَلَف َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ َذَب َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر َوِإَذا َوَعَد كَ 

 

َناِفِق، حديث رقِكَتاُب ا  -رواه البخاري  -  1
ُ
ميَاَن، اَبُب بَ َياِن ِخَصاِل اْلُمَناِفِق،    -، ومسلم34م:  إِلميَاِن، اَبُب َعاَلَمِة امل ِكَتاُب اإْلِ

 58حديث رقم: 
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قَ َََوَسلَّمََََعَلي هَََِللاَ ََصلَّىَالنَِّب َََِشَاِئلََِِمنَ  َالصِ د 

َ:قَِدَ الص ََِدَُّحََ
 هو موافقة السر للعالنية. :، وقيلمطابقة الكالم للواقع :هو الصِ ْدقُ 

َ ق  ََ:َوَسلَّمََََعَلي هََِللاَ ََصلَّىََالنَِّب َََِشَاِئلََِِمنَ الصِ د 
  1َو ِإال َوْحٌي يُوَحى﴾. ( ِإْن هُ 3قال هللا تعاىل: ﴿َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى )

  2ُد َما رََأى﴾. َؤاَوقال تعاىل: ﴿َما َكَذَب اْلفُ 
ُهَما َأنَّ   اَّللَُّ   َرِضيَ   َعبَّاسٍ   ْبنَ   اَّللَِّ   َعْبدَ   َوَعنْ  َأنَّ ِهَرْقَل أَْرَسَل إِلَْيِه يف    َأْخرَبَهُ   َحْربٍ   ْبنَ   انَ ُسْفيَ   َأابَ   َعن ْ

ِة الَّيِت َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ رَْكٍب ِمْن قُ َرْيٍش، وََكانُوا ُتَّ  دَّ
ُ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمادَّ ِفيَها َأاَب ارًا اِبلشَّْأِم يف امل

قُ َرْيٍش،  َودَ   فَأَتَ ْوهُ   ُسْفَياَن وَُكفَّاَر  َدَعاُهْم  ُُثَّ  الرُّوِم،  َوَحْوَلُه ُعَظَماُء  َفَدَعاُهْم يف جَمِْلِسِه،  َعا  َوُهْم ِبِِيِلَياَء، 
هُبُْم اَن أَقْ رَ َذا الرَُّجِل الَِّذي يَ ْزُعُم أَنَُّه َنيبٌّ؟ فَ َقاَل أَبُو ُسْفَياَن: فَ ُقْلُت أَ هبَِ ِبرَتْمُجَانِِه، فَ َقاَل: أَيُُّكْم أَقْ َرُب َنَسًبا  

ُُثَّ  َظْهرِِه،  ِعْنَد  فَاْجَعُلوُهْم  َأْصَحابَُه  َوقَ ر ِبُوا   ، أَْدنُوُه ِمِنِ  فَ َقاَل:  َساِئٌل َنَسًبا،  ِإين ِ  هَلُْم  ُقْل  ِلرَتْمُجَانِِه:  قَاَل   
بُوُه. فَ َواَّللَِّ َلْوالَ احلََياُء مِ ا  َهذَ  ثُِروا َعَليَّ َكِذاًب َلَكَذْبُت َعْنُه. ُُثَّ  ْن َأْن َيَْ َعْن َهَذا الرَُّجِل، فَِإْن َكَذَبِِن َفَكذِ 

فَ َهْل قَاَل َهَذا :  َف َنَسُبُه ِفيُكْم؟ قُ ْلُت: ُهَو ِفيَنا ُذو َنَسٍب، قَالَ َكاَن أَوََّل َما َسأََلِِن َعْنُه َأْن قَاَل: َكيْ 
َلُه؟ قُ ْلُت: اَل. قَاَل: فَ هَ  ْن آاَبئِِه ِمْن َمِلٍك؟ قُ ْلُت: الَ قَاَل: فََأْشرَاُف  ْل َكاَن مِ الَقْوَل ِمْنُكْم َأَحٌد َقطُّ قَ ب ْ

ف َ  أَْم ُضَعَفاُؤُهْم؟  يَ تَِّبُعونَُه  يَ ن ْ النَّاِس  أَْم  أَيَزِيُدوَن  َبْل ُضَعَفاُؤُهْم. قَاَل:  يَزِيُدوَن. ُقصُ ُقْلُت  َبْل  قُ ْلُت:  وَن؟ 
ُهْم َسْخطًَة ِلدِ  يَ ْرَتدُّ َأَحٌد ِمن ْ بَ ْعدَ قَاَل: فَ َهْل  تَ تَِّهُمونَُه  يِنِه  ُتْم   َأْن يَْدُخَل ِفيِه؟ قُ ْلُت: اَل. قَاَل: فَ َهْل ُكن ْ

ٍة الَ نَْدرِي  :  وَل َما قَاَل؟ قُ ْلُت: اَل. قَاَل: فَ َهْل يَ ْغِدُر؟ قُ ْلتُ اِبلَكِذِب قَ ْبَل َأْن يَ قُ  اَل، َوََنُْن ِمْنُه يف ُمدَّ
َوملَْ   قَاَل:  ِفيَها،  فَاِعٌل  ُهَو  قَاتَ ْلُتُموُه؟  َُتِْكِنِ   َما  فَ َهْل  قَاَل:  الَكِلَمِة،  َهِذِه  َغرْيُ  ًئا  َشي ْ ِفيَها  أُْدِخُل  َكِلَمٌة 

ُه؟ قُ ْلُت: اقُ ْلُت: نَ عَ  َنُه ِسَجاٌل، يَ َناُل ِمنَّا َونَ َناُل ِمْنُه.  حلَ ْم. قَاَل: َفَكْيَف َكاَن ِقَتاُلُكْم ِإايَّ نَ َنا َوبَ ي ْ ْرُب بَ ي ْ
َيَْ  َماَذا  آ  ُمرُُكْم؟قَاَل:  يَ ُقوُل  َما  َواتْ رُُكوا  ًئا،  َشي ْ ِبِه  ُتْشرُِكوا  َوالَ  َوْحَدُه  اَّللََّ  اْعُبُدوا  يَ ُقوُل:  اَبؤُُكْم،  قُ ْلُت: 

ْرَت  ِبِه َفذَكَ ِق َوالَعَفاِف َوالصِ َلِة. فَ َقاَل لِلرتَّْمُجَاِن: ُقْل َلُه: َسأَْلُتَك َعْن َنسَ دْ َوََيُْمُراَن اِبلصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالص ِ 
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َهلْ  َوَسأَْلُتَك  قَ ْوِمَها.  َنَسِب  يف  تُ ب َْعُث  الرُُّسُل  َفَكَذِلَك  َنَسٍب،  ُذو  ِفيُكْم  َهَذا  أَنَُّه  ِمْنُكْم  َأَحٌد  قَاَل   
َأْن الَ  َفذََكْرَت  ََيَْتسِ   ،الَقْوَل،  َرُجٌل  َلُقْلُت  َلُه،  قَ ب ْ الَقْوَل  َهَذا  قَاَل  َأَحٌد  َلْو َكاَن  ِبَقْوٍل  فَ ُقْلُت:  ِقيَل ي 

فَ َلوْ  قُ ْلُت  اَل،  َأْن  َفذََكْرَت  َمِلٍك،  ِمْن  آاَبئِِه  ِمْن  َهْل َكاَن  َوَسأَْلُتَك  َلُه.  َمِلٍك،   قَ ب ْ ِمْن  آاَبئِِه  ِمْن  َكاَن 
ُتْم تَ تَِّهُمونَُه اِبلَكِذِب قَ ْبَل َأْن يَ ُقو ُملْ قُ ْلُت َرُجٌل َيْطُلُب   ، َفذََكْرَت َل َما قَالَ َك أَبِيِه، َوَسأَْلُتَك، َهْل ُكن ْ

 1.َب َعَلى اَّللَِّ نَّاِس َوَيْكذِ َأْن اَل، فَ َقْد أَْعِرُف أَنَُّه ملَْ َيُكْن لَِيَذَر الَكِذَب َعَلى ال
ُ َعن ْ   ، [214]الشعراء:    ﴾َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَقْ َرِبنيَ ﴿َما قَاَل: َلمَّا نَ زََلْت:  هُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

قُ ْلُت َلُكْم ِإنَّ َخْياًل تُِغرُي  أَرَأَيْ ُتْم َلْو  ْيٍش َبْطًنا َبْطًنا فَ َقاَل: "وُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قُ رَ اَنَدى َرسُ 
ُتمْ  ِقيَّ؟ قَاُلوا: نَ َعْم َما َجرَّبْ َنا َعَلْيَك ِمْن َكِذٍب َقطُّ فَ َقاَل: فَِإين ِ مُ   َعَلْيُكْم َأُكن ْ َلُكْم َبنْيَ يََدْي     نَِذيرٌ َصدِ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ:  َعَذاٍب َشِديٍد فَ َقاَل أَبُو هَلٍَب: أهَِلََذا مَجَْعتَ َنا؟ تَ ب ا َلَك َسائِرَ  َأيب    َدا تَ بَّْت يَ ﴿ اْليَ ْوِم فَأَنْ َزَل اَّللَّ
   2.[1]املسد:  ﴾هَلٍَب َوَتبَّ 

قَاَل: اْنطََلَق َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ُمْعَتِمرًا فَ نَ َزَل َعَلى َأيب َصْفَواَن     َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد  وَ 
اِبْلَمِديَنِة نَ َزَل َعَلى َسْعٍد فَ َقاَل أَُميَُّة ِلَسْعٍد: انْ َتِظْر    ٍف وََكاَن أَُميَُّة ِإَذا اْنطََلَق ِإىَل الشَّاِم َفَمرَّ ْبِن َخلَ اأَُميََّة  

َنا َسْعٌد َيُطوُف اِبْلَكْعَبِة آِمًنا َأَتَ   ا انْ َتَصفَ َحَّتَّ ِإذَ  ُه أَبُو َجْهٍل  الن ََّهاُر َوَغَفَل النَّاُس اْنطََلْقَت َفطُْفَت فَ بَ ي ْ
اِبلْ  َيُطوُف  الَِّذي  َهَذا  َمْن  اِبْلبَ ْيتِ كَ فَ َقاَل:  َتُطوُف  أَبُو َجْهٍل:  فَ َقاَل  َسْعٌد  َأاَن  َسْعٌد:  فَ َقاَل  آِمًنا    ْعَبِة 

نَ ُهَما َحَّتَّ قَاَل أَُميَُّة ِلَسْعٍد: اَل تَ ْرفَ آِمًنا َوقَ  ْع َصْوَتَك َعَلى َأيب احلََْكِم ْد آَويْ ُتْم ُُمَمًَّدا َوَأْصَحابَُه َفَكاَن بَ ي ْ
ْقطََعنَّ َعَلْيَك َمْتَجَرَك بَ ْيِت أَلَ َهَذا اْلَواِدي فَ َقاَل َلُه َسْعٌد: َواَّللَِّ لَِئْن َمنَ ْعَتِِن َأْن َأُطوَف اِبلْ ِل  فَِإنَُّه َسيِ ُد أَهْ 

َعَلى   َصْوَتَك  تَ ْرَفُع  اَل  يَ ُقوُل:  أَُميَُّة  َفَجَعَل  الشَّاِم  َدعْ ِإىَل  فَ َقاَل:  َسْعٌد  فَ َغِضَب  ُتُه  ُيَسكِ  احلََْكِم    َنا َأيب 
َي؟ قَاَل: نَ َعْم قَاَل: َواَّللَِّ     قَاتُِلكَ َعْنَك فَِإين ِ مسَِْعُت ُُمَمَّداً َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْزُعُم أَنَّهُ  َي ِإايَّ قَاَل: ِإايَّ

ي اْليَ ْثِريبُّ فََأْخرَبََها فَ َقاَلِت َأخِ َجَع ِإىَل اْمرَأَتِِه فَ َقاَل: أََما َعِلْمِت َما قَاَل  َما َيْكِذُب ُُمَمٌَّد فَ َلمَّا َخَرُجوا رَ 
َجاَء الصَّرِيُخ َوَخَرُجوا ِإىَل بَْدٍر قَاَلْت َلُه اْمرَأَتُُه: أََما َتْذُكُر َما قَاَل َلَك   ٌد فَ َلمَّااْمرَأَُة أَُميََّة: َما يََدُعَنا ُُمَمَّ 

 

اْلُبَخارِيُّ   -  1 الوفاء اب  -َرَواُه  اجلزية، ابب فضل  رقم:  كتاب  ُمْسِلمٌ 3019لعهد، حديث  َوَرَواُه  اجلكتا   -،  والسري، ابب  ب  هاد 
 3409ل يدعوه إىل، حديث رقم:  كتاب النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم إىل هرق 
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أَبُو َجْهٍل: ِإنََّك ِمْن َأْشرَاِف أَْهِل اْلَواِدي َفِسْر َمَعَنا يَ ْوًما أَْو   هُ وَك اْليَ ْثِريبُّ فََأرَاَد َأْن اَل خَيْرَُج فَ َقاَل لَ َأخُ 
ُ بَِبْدرٍ لَ ت َ ْم فَ قَ َساَر َمَعهُ ْوَمنْيِ فَ ي َ     1. "ُه اَّللَّ

ب َ  والث الثني:  اخلامسة  الس نة  و   تْ نَ ويف  )الكعبة(  موضع  قريش  إىل  انتهوا  فلم ا  أرابعا،  تقامستها 
القبائل أي ها يضعه موضعه، حَّت  كادوا يقتتلون، ُث  ات فقوا على أن حيك موا  عت  احلجر األسود، تناز 

 هاشم. ليهم من بِنأو ل داخل ع
َعَلْيِه َوَسلََّم  فكان   ا به،  هو أو ل داخل، فقالوا: هذا ُمم د، هذا الص ادق األمني، رضينَصلَّى هللاُ 

ضع احلجر فيه، وأمر أربعة من رؤساء القبائل األربع،  وو  رداءهَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فحك موه، فبسط 
بيده املباركة، فوضعه يف  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ناوله   موضعه، فتأن َيخذوا أبرابع الث وب، فرفعوه إىل

   2موضعه.
أَبِي َعْن  اْبِن طَاُوٍس،  َرُسوُل اَّللَِّ  َعِن  َتاَل  َلمَّا  ِإَذا َهَوى﴿  :َوَسلَّمَ   هِ َعَليْ   هللاُ   َصلَّىِه قَاَل:    ﴾ َوالنَّْجِم 

َبُة ْبُن َأيب هَلٍَب:1]النجم:  : َسلََّط َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىَربِ  النَّْجِم فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َكَفْرُت بِ   [ قَاَل ُعتَ ي ْ
ُ َعَلْيَك كَ  َثِِن ُموَسى ْبُن ُمَُ اَّللَّ َبُة َمَع  مَّ ْلًبا ِمْن ِكاَلِبِه قَاَل: َفَحدَّ ِد ْبِن ِإبْ رَاِهيَم، َعْن أَبِيِه قَاَل: َخرََج ُعتَ ي ْ

: ِمْن َأيِ   شَّاِم َحَّتَّ ِإَذا َكانُوا اِبلشَّاِم فزَأََر اأْلََسُد َفَجَعَلْت فَ رَاِئُصُه تَ ْرَعُد َفِقيَل َلهُ  ِإىَل الَأْصَحاِبِه يف ِعريٍ 
َوأَ  ََنُْن  َما  فَ َواَّللَِّ  تَ ْرَعُد؟  َأْظلَّتِ ْنتَ َشْيٍء  َما  َواَّللَِّ  اَل  َعَليَّ،  َدَعا  ِإنَّ ُُمَمًَّدا  فَ َقاَل:  َسَواٌء  ِإالَّ  السََّماءُ     

 َجاَء الن َّْوُم َفَحاُطوُه مبََتاِعِهْم  َعَلى ِذي هَلَْجٍة َأْصَدَق ِمْن ُُمَمٍَّد ُُثَّ َوَضُعوا اْلَعَشاَء فَ َلْم يُْدِخْل يََدُه ِفيِه ُُثَّ 
نَ ُهْم َواَنُموا َفَجاَءُهُم اأْلََسُد يَ ْهِمُس َيْستَ ْنِشُق ُرُءوَسُهْم َرُجاًل   ب َ َوَوسَُّطوهُ   انْ تَ َهى إِلَْيِه َفَضَغَمُه  َرُجاًل َحَّتَّ ي ْ

َها فَ َفزَِع َوُهَو آِبِخِر َرَمٍق َوُهَو يَ قُ  3َ.؟ َوَماتَ اسِ وُل: أملَْ أَُقْل َلُكْم ِإنَّ ُُمَمًَّدا َأْصَدُق النَّ َضْغَمًة َكاَنْت ِإايَّ
ِإَذا نَ َعَت   َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ قَاَل: َكاَن َعِليٌّ    َعْنهُ   اَّللَُّ   َرِضيَ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم ْبُن ُُمَمٍَّد، َوُهَو ِمْن َوَلِد َعِليٍ   

هللِا   "  مَ َوَسلَّ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَرُسوَل  ابْلَقِصرِي َكاقَاَل:  َواَل  اِبلطَّوِيِل  َيُكْن  َيُكْن َن  ملَْ  َوملَْ  اْلَقْوِم  ِمَن  َربْ َعًة 
جَ  السَّْبِط َكاَن  َواَل  اْلَقَطِط  َرُجاًل اِبجْلَْعِد  َتْدِويٌر،  ْعًدا  اْلَوْجِه  وََكاَن يف  اْلُمَكْلَثِم  َواَل  اِبْلُمَطهَِّم  َيُكْن  ملَْ   

َجِليَل  أَبْ َيَض ُمشََّرابً  اأْلَْشَفاِر  أَْهَدَب  َننْيِ،  اْلَعي ْ أَْدَعَج  ِإَذا  الْ ،  َواْلَقَدَمنْيِ،  اْلَكفَّنْيِ  َشْثَن  َأْجَرَد،  ُمَشاِش، 

 

 ( 178دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين )ص:   - 1
 ( 119ر ومطالع األسرار يف سرية النيب املختار )ص:  حدائق األنوا - 2
     383َقصة عتيبة بن أيب هلب، حديث رقم:  -ئل النبوة أليب نعيم األصبهايندال  - 3
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 النَِّبيِ نَي،  ي َعَلى َصَبٍب َوِإَذا اْلتَ َفَت اْلتَ َفَت َمًعا، َبنْيَ َكِتَفْيِه َخاََتُ الن ُّبُ وَِّة َوُهَو َخاَتَُ ا مَيْشِ َمَشى تَ َقلََّع َكَأَّنََّ 
ال َوأَْرَحَب  النَّاِس َكف ا،  َوأَْليَ نَ ُهمْ نَّ َأْجَوَد  ِذمًَّة  النَّاِس  َوأَْوىَف  هَلَْجًة،  النَّاِس  َوَأْصَدَق  َصْدرًا،   َعرِيَكًة،   اِس 

َلُه َواَل بَ ْعَدُه ِمثْ َلُه  "، يَ ُقولُ َخاَلطَُه فَ َعَرَفُه َأَحبَّهُ  َوَأكَرَمُهْم ِعْشَرًة َمْن َرآُه بَِديَهًة َهابَُه، َوَمنْ  اَنِعُتُه: ملَْ أََر قَ ب ْ
    1. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  ىلَّ صَ 

َ:اىَلَعََت َََللاََِدََنَ عََِهَ ت َلََزَِنَ ومَََقَِدَ الص ََِلَ ضَ فََ

ََتص دَ  َيص د ق كََِإن  ََ:ِقَاَّللَََّ
اِد ْبِن اهْلَاِد، َأنَّ َرُجاًل ِمَن اأْلَْعرَاِب َجاَء ِإىَل النَّ  َعُه، ُُثَّ  ب َ يبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَآَمَن ِبِه َوات َّ َعْن َشدَّ

َعَلْيهِ  َصلَّى هللاُ  النَّيبُّ  ِبِه  فََأْوَصى  َمَعَك،  أَُهاِجُر  َغِنَم َوَسلََّم    قَاَل:  َغْزَوٌة  فَ َلمَّا َكاَنْت  َأْصَحاِبِه،  بَ ْعَض 
يً  َلُه، وََكاَن يَ ْرَعى َظْهَرُهْم،    مَ ا، فَ َقَسَم َوَقَسَم َلُه، فََأْعَطى َأْصَحابَُه َما َقسَ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسب ْ

فَ َقاَل: َما هَ  إِلَْيِه،  َدفَ ُعوُه  قَالُ فَ َلمَّا َجاَء  فََأَخَذُه  َذا؟،  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  َلَك  َقَسَمُه  ِقْسٌم  وا: 
ِإىَل ا ِبِه  فَ َقاَل: َما هَ َفَجاَء  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  َما َعَلى َهَذا  ذَ لنَّيبِ  َصلَّى هللاُ  ا؟ قَاَل: »َقَسْمُتُه َلَك«، قَاَل: 

ات َّبَ عْ  َوَلِكِنِ   َعَلىات َّبَ ْعُتَك،  اجْلَنََّة   ُتَك  فََأْدُخَل  فَأَُموَت  ِبَسْهٍم،  َحْلِقِه  ِإىَل  َوَأَشاَر  َهاُهَنا،  ِإىَل  أُْرَمى  َأْن 
، فَُأيتَ ِبِه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ   اًل اَل: »ِإْن َتْصُدِق اَّللََّ َيْصُدْقَك«، فَ َلِبُثوا قَِليفَ قَ  ِه  ُُثَّ ََّنَُضوا يف ِقَتاِل اْلَعُدوِ 

»أَُهَو ُهَو؟« قَاُلوا: نَ َعْم،   حُيَْمُل َقْد َأَصابَُه َسْهٌم َحْيُث َأَشاَر، فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َوَسلَّمَ 
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  يبِ  َصلَّ َقُه«، ُُثَّ َكفََّنُه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ُجبَِّة النَّ َصدَ قَاَل: »َصَدَق اَّللََّ فَ 

َمُه َفَصلَّى َعَلْيِه، َفَكاَن ِفيَما َظَهَر ِمْن َصاَلتِِه:   ُقِتَل   ف َ »اللَُّهمَّ َهَذا َعْبُدَك َخرََج ُمَهاِجرًا يف َسِبيِلكَ ُُثَّ َقدَّ
   2.َشِهيًدا َأاَن َشِهيٌد َعَلى َذِلَك«

َبَة: َحدَّ  سن احللواين، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا َعمِ ي، قَاَل:  َثِِن احلَوقَاَل يَ ْعُقوُب ْبُن َشي ْ
َعَلى هشام َيَساٍر  ْبُن  ُسَلْيَماُن  تَ َوىلَّ ِكرْبَهُ َدَخَل  الَِّذي  َمِن  ُسَلْيَماُن  اَي  له:  اْبُن  مِ   ، فقال  فَ َقاَل:  ُهْم؟  ن ْ

َبْل ُهَو علي، فدخل ابن شهاب فقال: اي تَ َوىلَّ ِكرْبَُه؟  ابن ِشَهاَسُلوٍل، قَاَل: َكَذْبَت  الَِّذي  ٍب َمِن 
ُمَناٍد ِمَن ى  اَل: َأاَن َأْكِذُب، ال َأاَب َلَك، فَ َواَّللَِّ َلْو اَندَ قَاَل: اْبُن ُأيَبٍ . فَ َقاَل َلُه: َكَذْبَت َبْل ُهَو َعِليٌّ، قَ 

 

 ( 148/  2شعب اإلميان ) - 1
َعْنُه،  ِذْكُر شَ   -، واحلاكم1953ِكَتاُب اجْلََنائِِز، الصَّاَلُة َعَلى الشَُّهَداِء، حديث رقم:    -ائيالنس  رواه  -  2  ُ ْبِن اهْلَاِد َرِضَي اَّللَّ اِد  دَّ

 ، بسند صحيح6527م: ث رقحدي
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َثِِن  ، َوَعْلَقَمُة ْبُن َوقَّاٍص،     َسِعيٌد،السََّماِء: ِإنَّ اَّللََّ َقْد َأَحلَّ اْلَكِذَب َما َكَذْبُت، َحدَّ َوُعْرَوُة، َوُعبَ ْيُد اَّللَِّ
اْلَقْوُم يُ ْغُروَن ِبِه، فَ َقاَل َلُه ِهَشاٌم:   لِ ِكرْبَُه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُأيَبٍ  "، قَاَل: فَ َلْم يَ زَ َعْن َعاِئَشَة " َأنَّ الَِّذي تَ َوىلَّ  

ُتَك َعَلى نَ ْفِسي أَْو أَْنَت    َبِغي لََنا اْرَحْل، فَ َواَّللَِّ َما َكاَن يَ ن ْ  َأْن ََنِْمَل َعْن ِمْثِلَك، فَ َقاَل: َوملَ؟ َأاَن اْغَتَصب ْ
وَ اْغَتَصب ْ  ال،  َلُه:  فَ َقاَل   ، َعِنِ  َفَخلِ   نَ ْفِسي  َعَلى  َعِلْمُت َلكِ َتِِن  َقْد  فَ َقاَل:  أَْلٍف،  أَْلَفْي  اْسَتَدْنَت  نََّك 

َأين ِ   قَ ْبُل،  اْسَتدَ َوأَبُوَك  الشَّْيَخ  َما  فَ َقاَل هشام: إان إن َّنيج  أَبِيَك،  َعَلى  َوال  َعَلْيَك،  اْلَماَل  َهَذا  ْنُت 
لَِّذي َهَذا ُهَو ِمْن  َذِلَك، فَ َقاَل: احلَْمُد هلِل ا بِ فَ َقَضى ِمْن َديِْنِه أَْلَف أَْلٍف، فَُأْخربَ فَأَمَر  ،  يَ ْهُج الشَّْيخُ 

 1.ِعْنِدهِ 
ََ:ةَِكََالَْبَََبَ بَ سَََقَ دَ الص َِ

َعْنُه، َعنِ   ُ َعَلْيِه    َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احلَاِرِث، قَاَل: مسَِْعُت َحِكيَم ْبَن ِحزَاٍم َرِضَي اَّللَّ النَّيبِ  َصلَّى هللاُ 
َما، َوِإْن َكَذاَب وََكَتَما   بَ ْيِعهِ َعاِن اِبخلَِياِر َما ملَْ يَ تَ َفرَّقَا، فَِإْن َصَدقَا َوبَ ي ََّنا بُورَِك هَلَُما يف ي ِ َوَسلََّم، قَاَل: »الب َ 

َ 2. ُمَُِقْت بَ رََكُة بَ ْيِعِهَما«

قَ  َ:ةَِنَّجلََِإىلََاَيقَ رَِطَََأقربَ َالصِ د 
تعاىل:  ُ اَّلل  يَنَفعُ ﴿  قَاَل  يَ ْوُم  َهَذا   ُ اَّلل  اأَلَّْنَاُر  ال  قَاَل  حَتِْتَها  َتْرِي ِمن  َجنَّاٌت  هَلُْم  ِصْدقُ ُهْم  صَّاِدِقنَي 

ُهْم َوَرُضواْ َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِفيَها أَبَ َخاِلِديَن  ُ َعن ْ   3.﴾داً رَِّضَي اَّلل 
َعنْ   َرِضيَ   َعْن َعْبِد هللاِ   ُ ْيِه َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم اِبلصِ ْدِق، فَِإنَّ  َعلَ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  هُ اَّللَّ

يَ ْهِدي ِإىَل اْلربِ ،   َويَ َتَحرَّى الصِ ْدَق َحَّتَّ َوِإنَّ الْ الصِ ْدَق  يَ زَاُل الرَُّجُل َيْصُدُق  يَ ْهِدي ِإىَل اجْلَنَِّة، َوَما  ربَّ 

 

/  5ط. الرسالة )بالء  سري أعالم النو (،  514/  3بشار )  : اإلسالم ت  َتريخو (، 370/  55َتريخ دمشق البن عساكر )انظر   -  1
 ( 138/ 7املقفى الكبري )و   (،287/ 8تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )و (، 18/  5الوايف ابلوفيات )و (، 339

ُب  ، ابَ ِكَتاُب اْلبُ ُيوعِ   -، ومسلم2082حديث رقم:  البُ ُيوِع، اَبُب َما مَيَْحُق الَكِذُب َوالِكْتَماُن يف البَ ْيِع،  اُب  ِكتَ   -رواه البخاري  -  2
    1532الصِ ْدِق يف اْلبَ ْيِع َواْلبَ َياِن، حديث رقم: 

 119سورة املائدة: اآلية/  - 3
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ُكْم َواْلَكِذَب، فَإِ ُيْكتَ  يًقا، َوِإايَّ اْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر، َوِإنَّ اْلُفُجوَر يَ ْهِدي ِإىَل   نَّ َب ِعْنَد هللِا ِصدِ 
   1. لرَُّجُل َيْكِذُب َويَ َتَحرَّى اْلَكِذَب َحَّتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد هللِا َكذَّااًب«ا يَ زَاُل االنَّاِر، َومَ 

َع َأاَب َبْكٍر،َعْن أَْوَسَط ْبنِ  ، أَنَُّه مسَِ نَي قُِبَض النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: حِ    ِإمْسَاِعيَل اْلَبَجِليِ 
َلْيُكْم  َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمَقاِمي َهَذا َعاَم اأْلَوَِّل، ُُثَّ َبَكى أَبُو َبْكٍر، ُُثَّ قَاَل: »عَ َصلَّى هللاُ   قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ 

َومُهَا يف  اْلربِ   َمَع  فَِإنَُّه  النَّاِر،  اجلَْ   اِبلصِ ْدِق،  َومُهَا يف  اْلُفُجوِر  َمَع  فَِإنَُّه  َواْلَكِذَب،  ُكْم  َوِإايَّ   َوَسُلوا اَّللََّ نَِّة، 
حَتَاَسُدوا، َواَل تَ َباَغُضوا، َواَل تَ َقاطَُعوا،   اْلُمَعافَاَة، فَِإنَُّه ملَْ يُ ْؤَت َأَحٌد بَ ْعَد اْلَيِقنِي َخرْيًا ِمَن اْلُمَعافَاِة، َواَل 

  2. َدابَ ُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اَّللَِّ ِإْخَوااًن«تَ  َواَل 
َرِضَي   َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعنْ َعْن   ُ »تَ َقب َُّلوا ِل اَّللَّ قَاَل:  أَنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  ُه، 

أَت َ  »ِبِستٍ   قَاَل:  ِهَي؟  َوَما  قَاُلوا:  اجْلَنََّة«  َلُكُم  َفاَل ِإذَ َقبَُّل  َوَعَد  َوِإَذا  َيْكِذْب،  َفاَل  َأَحدُُكْم  َحدََّث  ا 
   3.ْن، َوُغضُّوا أَْبَصارَُكْم، وَُكفُّوا أَْيِدَيُكْم، َواْحَفُظوا فُ ُروَجُكْم« َن َفاَل خيَُ خُيِْلْف، َوِإَذا اْؤَتُِ 

 

ا  [ َومَ 119وا َمَع الصَّاِدِقنَي﴾ ]التوبة: تَ َعاىَل: ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُ  ِكَتاُب اأَلَدِب، اَبُب قَ ْوِل اَّللَِّ   -واه البخارير  - 1
   اْلَكِذِب َوُحْسِن الصِ ْدِق َوَفْضِلِه، حديث كتاب اْلربِ  َوالصِ َلِة َواآْلَداِب، اَبُب قُ ْبحِ   -، مسلم6094َهى َعِن الَكِذِب، حديث رقم: يُ ن ْ 

 2607: رقم
والنسائي يف  ،  3849يث رقم:  ، حدُب الدَُّعاِء اِبْلَعْفِو َواْلَعاِفَيةِ ِكَتاُب الدَُّعاِء، ابَ   -، وابن ماجه5حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2

َلِة، َمْسأََلُة ا  -السنن الكربى يِق َرِضَي هللاُ َعْنُه يف  اقِ ْلُمَعافَاِة، َوِذْكُر اْخِتاَلِف أَْلَفاِظ النَّ ِكَتاُب َعَمِل اْليَ ْوِم َواللَّي ْ ِلنَي خِلَرَبِ َأيب َبْكٍر الصِ دِ 
رقم:  ذَ  حديث  حبان10653ِلَك،  وابن  الْ الرَّ   ِكَتابُ   -،  َوَعاَل  َجلَّ  َربَُّه  اْلَعْبِد  ِبُسَؤاِل  اأْلَْمِر  ِذْكُر  اأْلَْدِعَيِة،  اَبُب  بَ ْعَد  قَاِئِق،  َيِقنَي 

 صحيح سند ب،  952اْلُمَعافَاِة، حديث رقم: 
 4046 اإليفاء ابلعقود، حديث رقم: -يف شعب اإلميان، والبيهقي 8067ِكَتاُب احْلُُدوِد، حديث رقم:   -رواه احلاكم - 3
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ََ:يَنةَ ط َمأ نََِقَ دَ الص َِ
، قَاَل: قُ ْلتُ  ُ َعَلْيِه   لِ َعْن َأيب احلَْورَاِء السَّْعِديِ  : َما َحِفْظَت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »دَْع َما يَرِيُبَك ِإىَل َما اَل َسلََّم؟ قَ وَ   يَرِيُبَك، فَِإنَّ  اَل: َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  1. َب رِيَبٌة«َكذِ الصِ ْدَق ُطَمْأنِيَنٌة، َوِإنَّ ال

َاَ:يََن َ الدََُّنََمَََِكََاتََاَفََمََّعَََعوضَ َقَ دَ الص َِ
ُهَما َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ  ِن ُعَمَر،َعْن َعْبِد اَّللَِّ بْ  ُ َعن ْ  ِفيَك  أَْربٌَع ِإَذا َكانَ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َرِضَي اَّللَّ

نْ َيا: َحْفظُ    2. " ةٍ َمانٍَة، َوِصْدُق َحِديٍث، َوُحْسُن َخِليَقٍة، َوِعفَُّة طُْعمَ أَ  اَل َيُضرُُّك َما فَاِتَك ِمَن الدُّ
ََ:يََاحلَِِالصَََّلَِائَِشََََنَ ،َومَِِمِنيَََؤاملَ َصفاتََِنَ مََِقَ دَ الص َِ

ُ تعاىل:  اِت َوالصَّاِدِقنَي نِتَ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقاِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت وَ ﴿  قَاَل اَّلل 
َواخْلَاِشِعنيَ  َوالصَّاِبرَاِت  َوالصَّاِبرِيَن  َوالصَّائِِمنَي َواخْلَاشِ   َوالصَّاِدقَاِت  قَاِت  َواْلُمَتَصدِ  ِقنَي  َواْلُمَتَصدِ  َعاِت 

َواَوالصَّائَِماِت َواحْلَاِفِظنَي فُ ُروجَ  اِكرِيَن اَّللََّ َكِثرياً  هَلُملذَّ ُهْم َواحْلَاِفظَاِت َوالذَّ  ُ مَّْغِفَرًة َوَأْجراً   اِكرَاِت أََعدَّ اَّللَّ
 3.﴾َعِظيماً 

َيَلشرفهم،َوعلوَمنزلتهمَ:زمةَالصادقأمرَللاَتعاىلَباَل
ُ تعاىل:     4. ﴾صَّاِدِقنيَ واْ َمَع الاَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ اَّلل َ وَُكونُ ﴿ قَاَل اَّلل 

 

ُ َعلَ أَبْ َواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّقَاِئِق َوالْ   -، والرتمذي1723حديث رقم:    -رواه أْحد  -  1 َوَسلََّم، اَبٌب،    ْيهِ َورَِع َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رقم:   والنسائي2518حديث  اأْلَْشرِبَِة،  -،  الشُّبُ َهاِت، حديث  ِكَتاُب  تَ ْرِك  َعَلى  خزمية5711رقم:  احلَْثُّ  وابن  الزََّكاِة  -،  ِكَتاُب 

َعَلى   اْلُمْسَنِد  ِمَن  اْلُمْخَتَصِر  ِمَن  الْ اْلُمْخَتَصُر  أَوَِّل  يف  ذََكْرهُتَا  الَّيِت  النَّ ِكتَ الشَّرِيطَِة  َعَلى  اْلَمْفُروَضِة  الصََّدَقِة  حَتِْرمِي  ِذْكِر  اَبُب  يبِ   اِب، 
 ، بسند صحيح 2348َم، حديث رقم: َوَسلَّ اْلُمْصطََفى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 

،  141حديث رقم:    -، والطرباين يف الكبري7876ديث رقم:  ِكَتاُب الر ِقَاِق، ح-، واحلاكم6652حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2
الشعب  يف  رقم:    -والبيهقي  إليه، حديث  حيتاج  ال  عما  اللسان  وا4463حفظ  األخالق،  مكارم  يف  رقم:    -خلرائطي  حديث 

 األلباين  وصححه،  131
 35سورة األحزاب: اآلية/  - 3
 119سورة التوبة: اآلية/  - 4
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  اَّللَِّ   ولَ َرسُ   ايَ : »فَ َقالَ   بَْدٍر،   ِقَتالِ   َعنْ   النَّْضرِ   ْبنُ   أََنسُ   َعمِ ي   َغابَ :  قَالَ   ُه،نْ عَ   اَّللَُّ   َرِضيَ   أََنسٍ   َعنْ 
ْشرِِكنَي،  قَاتَ ْلتَ   ِقَتالٍ   أَوَّلِ   َعنْ   ِغْبتُ 

ُ
ْشرِِكنيَ   ِقَتالَ   َأْشَهَدين   اَّللَُّ   لَِئنِ   امل

ُ
  َكانَ   فَ َلمَّا   ، «َأْصَنعُ   َما   اَّللَُّ   َلرَيََينَّ   امل

ْسِلُموَن،  َواْنَكَشفَ   ُأُحٍد،  مُ يَ وْ 
ُ
  -  َأْصَحابَهُ   يَ ْعِِن   -  َهُؤاَلءِ   َصَنعَ   اِمَّ   إِلَْيكَ   أَْعَتِذرُ   ِإين ِ   اللَُّهمَّ : »قَالَ   امل

ْشرِِكنيَ   يَ ْعِِن   -  َهُؤاَلِء،  َصَنعَ   ِمَّا  إِلَْيكَ   َوأَبْ رَأُ 
ُ
 ايَ : »َقالَ ف َ   ،ُمَعاذٍ   ْبنُ   َسْعدُ   فَاْستَ ْقبَ َلهُ   ،«تَ َقدَّمَ   ُُثَّ   -  امل

  َرُسولَ   ايَ   اْسَتطَْعتُ  َفَما :  َسْعدٌ   قَالَ   ، «ُأُحدٍ   ُدونِ   ِمنْ   رحَِيَها  َأِجدُ   ِإين ِ   النَّْضرِ   َوَرب ِ  اجلَنَّةَ   ُمَعاٍذ،  ْبنَ   َسْعدُ 
 ِبَسْهمٍ   َرْمَيةً   أَوْ   ِبرُْمٍح،  ةً طَْعنَ   أَوْ   اِبلسَّْيفِ   َضْربَةً   َوََثَاِننيَ   ِبْضًعا  هِ بِ   فَ َوَجْدانَ :  أََنسٌ   قَالَ   َصَنَع،  َما  اَّللَِّ 

شْ   بِهِ   َمثَّلَ   َوَقدْ   قُِتلَ   َقدْ   َوَوَجْداَنهُ 
ُ
 َنُظنُّ   أَوْ   نُ َرى   ُكنَّا : "  أََنسٌ   قَالَ   بِبَ َنانِهِ   ُأْخُتهُ   ِإالَّ   َأَحدٌ   َعَرَفهُ   َما فَ   رُِكوَن، امل

ؤْ   ِمنَ ﴿:  َأْشَباِههِ   َويف   ِفيهِ   نَ زََلتْ   اآليَةَ   هِ َهذِ   َأنَّ 
ُ
: األحزاب ]  ﴾َعَلْيهِ   اَّللََّ   َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  رَِجالٌ   نيَ ِمنِ امل

   1. " يَةِ اآل آِخرِ  ِإىَل  ،[23

منذ ألقى كارليل ُماضرته عن ُممد ضمن سلسلة ُماضراته عن األبطال  ):  مونتغمري وات قال  و 
ه  عليخالص ُممد صل ى هللا  إعلى وعى بوجود أساس طيب لالعتقاد ىف    والبطولة، أصبح الغرب 

الذين آمنوا برسالته و  الرجال  لتحمل االضطهاد ىف سبيل معتقداته، ومسو  الذين  وسلم. فاستعداده 
قائدً اعترب  من  وه  جهوده  عنه  َتخضت  ما  وعظمة  هلم،  تكامله    -إجنازات  ا  على  يربهن  هذا  كل 

احللول،   من   أًثر من القضااي أكثر ِما قدما دجااًل لقد تصور الغرب ُممدً .  ته الكلية( األساسى )نظر 
ل ى  ص  قى ُممدٌ وأكثر من هذا فال أحد من عظماء التاريخ القى من الغنب والظلم ىف الغرب مثلما ال

 امر يشني ُممدً ألى االعتقاد ىف كل  الغربيون يكادون يكونون منكفئني ع  هللا عليه وسلم، فالُكتَّابُ 
وعلى    ،ا مالوا اىل تصديقهومنطقيً   ى هللا عليه وسلم، فاذا ظهر هلم تفسري كريه لفعل يبدو معقواًل صل  

، وأن نصحح األخطاء الَّت املٍ متك  لم ككلٍ ا صل ى هللا عليه وسهذا، فاذا كان علينا أن نفهم ُممدً 
نؤمن ابخالصه وصدقه   أن  فالبد  املاضى  عن  أالإال  إورثناها  العكس، وجيب  ثبت  أن   ذا  ننسى 

اض املعقولية )القابلية  ر بكثري ِما يتطلبه استعر أكثالربهان األخري )النتيجة النهائية( تتطلب استقامة  
  2.للتصديق(

 

َ َعَليْ اىَل اجِلَهاِد َوالسِ رَيِ، اَبُب قَ ْوِل اَّللَِّ تَ عَ ِكَتاُب    -رواه البخاري  -  1 ْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللَّ
ُ
ُهْم َمْن َقَضى  : }ِمَن امل ِه، َفِمن ْ

َوِمن ْ  ]األحزاب:    ُهمْ ََنَْبُه  تَ ْبِدياًل{  لُوا  َبدَّ َوَما  َتِظُر  يَ ن ْ رقم:  23َمْن  ومسلم2805[، حديث  ا  -،  اجْلَنَِّة  ِكَتاُب  ثُ ُبوِت  اَبُب  َمارَِة،  إْلِ
 1903حديث رقم: ِد، لِلشَِّهي

 ( 122، 121ُممد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف مكة )ص:  - 2
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َالنَّاِسَعََََوَسلَّمََََعَلي ِهََصلَّىَاَّللََّ النَِّبَُّ َرص  ِمِنيََِلَََيَِىَاْلََلَََأح  َل م ؤ 

ُ َعلَ   النَّيب ِ من مَشَاِئِل   خاصًة؛    لِْلُمْؤِمِننيَ و   عامةً ِس   للناريِ ى اخلَ لَ َأْحَرُص النَّاِس عَ أنَّه  ْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ
ٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف  ُكْم َعزِي﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفسِ قال هللا تعاىل: 

  1. ﴾َرِحيمٌ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عَ   النَّيب ِ ومْن ِحْرِص   َعْن ِحْرُصُه على جناهتم يوَم القيامِة؛ ف  ِمِننيَ ؤْ لِْلمُ   ريِ ى اخلَ لَ َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ ْبَل َوفَاتِِه بَِثاَلٍث، يَ ُقوُل: »اَل مَيُوَتنَّ َأَحدُُكْم ِإالَّ َوُهَو َصلَّى هللاُ   َجاِبٍر، قَاَل: مسَِْعُت النَّيبَّ 

  2. حُيِْسُن اِبهلِل الظَّنَّ«

القاضي عياض:   ميَُ وقوله: »اَل قال  الظَّنَّ    حُيِْسُن  َوُهَو  ِإالَّ  َأَحدُُكْم  القنوط    ،«اِبهللِ وَتنَّ  حتذير من 
الرجاء عند اخلاَتة؛ لئال يغلب عليه اخلوف حينئذ فيخشى غلبة اليأس والقنوط ك، وحض على املهل 

 فيهلك.

ريية   خأصلني: اخلوف والرجاء. فيستحب غلبة اخلوف ما دام اإلنسان ىف  وعبادة هللا إَّنا هى من
  هللا تعاىلحينئذ غلبة الرجاء؛ ليلقى  العمل، فإذا دّن األجل وذهب املهل، وانقطع العمل، استحب  

إليه جل امسه؛ إ نبيه  على حالة هى أحب األحوال  ذ هو الرْحن الرحيم، وحيب الرجاء وأثَن على 
 3ك.بذل عليه السالم

 

 128ُسورُة الت َّْوبَِة: اآلية/  - 1
م: نِ  اِبهلِل تَ َعاىَل ِعْنَد اْلَمْوِت، حديث رقكتاب اجْلَنَِّة َوِصَفِة نَِعيِمَها َوأَْهِلَها، اَبُب اأْلَْمِر حِبُْسِن الظَّ   -رواه مسلم  - 2

2877 
 ( 409/ 8إكمال املعلم بفوائد مسلم )  -  3
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َجرِيٍر  وَ  َعْنهُ َعْن   ُ النَّيبَّ   ، َرِضَي اَّللَّ الَوَداِع: »اْستَ ْنِصِت   صَ َأنَّ  َلُه يف َحجَِّة  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  لَّى هللاُ 
  1.: »الَ تَ ْرِجُعوا بَ ْعِدي ُكفَّارًا، َيْضِرُب بَ ْعُضُكْم رِقَاَب بَ ْعٍض«َس« فَ َقالَ النَّا

ُهَريْ َرةَ وَ  َأيب  َعْنهُ رَ   َعْن   ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّىِضَي اَّللَّ قَاَل  قَاَل:  مبَْنزَِلِة  هللاُ   ،  َلُكْم  َأاَن  َا  َوَسلََّم: »ِإَّنَّ َعَلْيِه   
َلَة، َواَل َيْسَتْدِبْرَها َواَل َيْسَتِطْب بِيَ  فَِإَذا أَ اْلَواِلِد، أَُعلِ ُمُكمْ  ِميِنِه، وََكاَن  َتى َأَحدُُكُم اْلَغاِئَط َفاَل َيْستَ ْقِبِل اْلِقب ْ

هَ     2. َعِن الرَّْوِث َوالر ِمَِّة«ى ََيُْمُر بَِثاَلثَِة َأْحَجاٍر، َويَ ن ْ

ُ َعْنهُ   َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ وَ  وُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسَتُكوُن ِفَتٌ، الَقاِعُد  : قَاَل َرسُ ، قَالَ َرِضَي اَّللَّ
اِشي فِ ِفيَها َخرْيٌ ِمَن الَقائِ 

َ
اِشي، َوامل

َ
ا َخرْيٌ ِمَن السَّاِعي، َمْن َتَشرََّف هَلَا  يهَ ِم، َوالَقائُِم ِفيَها َخرْيٌ ِمَن امل

َها    3.أَْو َمَعاًذا، فَ ْليَ ُعْذ ِبِه«َمْلَجًأ،   َتْسَتْشرِْفُه، َفَمْن َوَجَد ِمن ْ

َعْنُه: أَنَُّه مسََِع َرسُ   َأيب َعْن  وَ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: »ِإَّنََّ ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ ا َمثَِلي َوَمَثُل وَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
 َجَعَل الَفرَاُش َوَهِذِه الدََّوابُّ الَّيِت تَ َقُع يف النَّاِر  َما َحْوَلهُ النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل اْستَ ْوَقَد اَنرًا، فَ َلمَّا َأَضاَءْت  

يَ ْنزِعُ  َفَجَعَل  ِفيَها،  آُخذُ يَ َقْعَن  فََأاَن  ِفيَها،  فَ يَ ْقَتِحْمَن  َنُه  َويَ ْغِلب ْ حِبُ ُهنَّ  يَ ْقَتِحُموَن    َوُهْم  النَّاِر،  َعِن  َجزُِكْم 
  4. ِفيَها«

َذر ٍ وَ  َأيب  عَ   َرِضيَ   َعْن   ُ أَرَاَك ْنهُ اَّللَّ ِإين ِ   ، َذرٍ  َأاَب  »اَي  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ   ،
  5.مََّرنَّ َعَلى اثْ َننْيِ، َواَل تَ َولَّنَيَّ َماَل يَِتيٍم«أتََ ِعيًفا، َوِإين ِ ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ لِنَ ْفِسي، اَل ضَ 

 

ميَاِن، اَبُب »اَل تَ ْرِجُعوا بَ ْعِدي    -، ومسلم121يث رقم:  ، حدالِعْلِم، اَبُب اإِلْنَصاِت لِْلُعَلَماءِ   ِكَتابُ   -رواه البخاري  -  1 ِكَتاُب اإْلِ
 65ْعُضُكْم رِقَاَب بَ ْعٍض«، حديث رقم: ُكفَّارًا َيْضِرُب ب َ 

 ند حسن، بس8ِة ِعْنَد َقَضاِء احْلَاَجِة، حديث رقم: ِكَتاب الطََّهارَِة، اَبُب َكرَاِهَيِة اْسِتْقَباِل اْلِقب ْلَ   -داود  أبو رواه - 2
البخاري  -  3 اإِلْساَلِم،   -رواه  يف  الن ُّبُ وَِّة  َعاَلَماِت  اَبُب  َناِقِب، 

َ
امل رقم:    ِكَتاُب  ومسلم3601حديث  َوَأْشرَ   -،  اْلِفَتِ  اِط  كتاب 

 2886: السَّاَعِة، اَبُب نُ ُزوِل اْلِفَتِ َكَمَواِقِع اْلَقْطِر، حديث رقم 
البخاري  -  4 الر ِقَا  -رواه  َعاِصي، حديث رقم:  ابَ ِق،  ِكَتاُب 

َ
امل َعِن  ااِلنِْتَهاِء  اْلَفَضاِئِل،  -، ومسلم6483ُب  َشَفَقتِ   كتاب  ِه  اَبُب 

   2284َوُمَباَلَغِتِه يف حَتِْذيرِِهْم ِمَّا َيُضرُُّهْم، حديث رقم: ِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى أُمَّتِ 
َمارَِة، ابَ   -رواه مسلم - 5 َمارَِة بَِغرْيِ َضُرورٍَة، حديث رقم: ُب  ِكَتاُب اإْلِ  1826َكرَاَهِة اإْلِ
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َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْصَحاِبِه: »أَيَ عْ خلُْدرِيِ   َعْن َأيب َسِعيٍد ا َعْنُه، قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ   ُ ِجُز  َرِضَي اَّللَّ
لَ  لَي ْ الُقْرآِن يف  ثُ ُلَث  يَ ْقرَأَ  َأْن  ؟ ٍة؟َأَحدُُكْم  اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  َذِلَك  يُِطيُق  أَي َُّنا  َوقَاُلوا:  َعَلْيِهْم  َذِلَك  َفَشقَّ   »

ُ الَواِحُد الصََّمُد ثُ ُلُث الُقْرآِن«فَ َقاَل: »ا   1.َّللَّ

َثِِن َأيب قَاَل: كُ  َقاَل: »أَيَ ْعِجُز  ، ف َ نَّا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َحدَّ
ِمْن ُجَلَسائِِه: َكْيَف َيْكِسُب َأَحُداَن أَْلَف    ُه َساِئلٌ َأَحدُُكْم َأْن َيْكِسَب، ُكلَّ يَ ْوٍم أَْلَف َحَسَنٍة؟« َفَسأَلَ 

  2. َخِطيَئٍة«ُف  فَ ُيْكَتُب َلُه أَْلُف َحَسَنٍة، أَْو حُيَطُّ َعْنُه أَلْ َحَسَنٍة؟ قَاَل: »ُيَسبِ ُح ِمائََة َتْسِبيَحٍة، 

ُ َعْنهُ   َعْن َأيب َذر ٍ   َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما طَائٌِر يُ َقلِ ُب َجَناَحْيِه  َصلَّى هللاُ   ، قَاَل: تَ رَْكَنا َرُسوَل هللاِ َرِضَي اَّللَّ
َعَلْيِه وَ   يف اهْلََواِء، ِإالَّ َوُهَو يُذَكِ ُرانَ  يُ َقرِ ُب ِمَن َسلَّ ِمْنُه ِعْلًما، قَاَل: فَ َقاَل: َصلَّى هللاُ  َم: »َما بَِقَي َشْيءٌ 

َ  اجْلَنَِّة، ويُ َباِعُد ِمَن النَّاِر، ِإالَّ     3. َلُكْم«َوَقْد ُبنيِ 

َعَلْيِه َوَسلََّم َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن ِعْمرَاَن، َصاِحٍب َلُه قَاَل: ِإنَّ  َوقَاَل   َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
»مَ  ِإالَّ  ا  قَاَل:  النَّاِر  َعِن  َويُ َباِعدُُكْم  اجْلَنَِّة  ِمَن  يُ َقر ُِبُكْم  ًئا  َشي ْ بَ ي َّن ْ تَ رَْكُت  اْلُقُدِس  َقْد  ُروَح  َوِإنَّ  َلُكْم،  ُتُه 

نَ ْفٌس حَ  ََتُوُت  َا اَل  َوَأْخرَبين أَّنَّ َرْوِعي،  َعن ْ نَ َفَث يف  َوِإْن أَْبطَأَ  أَْقَصى رِْزقَ َها،  َتْستَ ْويفَ  أَي َُّها  هَ َّتَّ  فَ َيا  ا، 
ُلوا يف الطََّلِب، َواَل حَيْمِ  َعَلْيِه، َلنَّ َأَحدَ النَّاُس ات َُّقوا اَّللََّ َوَأمجِْ  ُ ُكُم اْسِتْبطَاُء رِْزِقِه َأْن خَيْرَُج ِإىَل َما َحرََّم اَّللَّ

  4. َما ِعْنَد اَّللَِّ ِإالَّ ِبطَاَعِتِه«فَِإنَُّه اَل يُْدرُِك 

 

ُ َأحَ ِكَتاُب َفَضاِئلِ   -رواه البخاري - 1  5015حديث رقم:  ٌد،  الُقْرآِن، اَبُب َفْضِل ُقْل ُهَو اَّللَّ
 2698يِل َوالتَّْسِبيِح َوالدَُّعاِء، حديث رقم: ْهلِ بَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب َفْضِل الت َّ كتاب الذ ِْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّوْ   -رواه مسلم - 2
 ، بسند صحيح1647حديث رقم:  -رواه الطرباين يف الكبري - 3
 بسند صحيح   ،20100حديث رقم:  -رواه معمر بن راشد - 4
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َعَلي ِهََوَسلَّمََََىَصلَّالنَِّبَُّ َالنَّاسََِاَّللََّ  َأرأف 

تعاىل:   َرُسولٌ قال هللا  َجاءَُكْم  أَنْ فُ   ﴿َلَقْد  اِبْلُمْؤِمِننَي  ِمْن  َعَلْيُكْم  َعِنتُّْم َحرِيٌص  َما  َعَلْيِه  َعزِيٌز  ِسُكْم 
   1.﴾َرُءوٌف َرِحيمٌ 

َ:الَرأ َفةََِحدَُّ
  2الرَأَْفُة: أشدُّ الرْحِة. 

لرْحة: قيل: الرأفة أشد الرْحة، وقيل: الرْحة أكثر من الرأفة، والرأفة أقوى منها  وا  الفرق بني الرأفة
     3مل.عبارة عن إيصال النعم صافية عن األ يفية، الَّنا يف الك

َعَلي ِهََوَسلَّمَََالنَِّب َِصور َمنَرأفةَ ََ:َصلَّىَاَّللََّ 
نَ عَ  بَ ي ْ قَاَل:   ، السَُّلِميِ  احلََْكِم  ْبِن  ُمَعاِويََة  ِإْذ ا  ْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمَع  ُأَصلِ ي  َأاَن 

َرُجلٌ  اْلقَ َعَطَس  ِمَن  أُمِ َياهْ   َواُثْكَل  فَ ُقْلُت:  أِبَْبَصارِِهْم،  اْلَقْوُم  فَ َرَماين  هللاُ  يَ ْرَْحَُك  فَ ُقْلُت:  َما  ْوِم،   ،
ُتوَنِِن َلِكِنِ  بُو َشْأُنُكْم؟ تَ ْنظُُروَن ِإَِلَّ، َفَجَعُلوا َيْضرِ  ،    َن أِبَْيِديِهْم َعَلى أَْفَخاِذِهْم، فَ َلمَّا رَأَيْ تُ ُهْم ُيَصمِ  َسَكتُّ

َلُه َواَل بَ ْعَدُه َأْحَسَن َلمَّا َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِبَأيب ُهَو َوأُمِ ي، َما رَأَْيُت مُ ف َ  َعلِ ًما قَ ب ْ
َيْصُلُح ِفيَها َشْيءٌ ِمْن   اَلَة اَل ، فَ َوهللِا، َما َكَهَرين َواَل َضَرَبِِن َواَل َشَتَمِِن، قَاَل: »ِإنَّ َهِذِه الصَّ هُ تَ ْعِليًما ِمنْ 

َا ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبرُي َوِقرَاَءُة   ْيِه َوَسلََّم  لَ اْلُقْرآِن« أَْو َكَما قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ َكاَلِم النَّاِس، ِإَّنَّ
َوقَ  جِبَاِهِليٍَّة،  َعْهٍد  َحِديُث  ِإين ِ  هللِا،  َرُسوَل  اَي  هللاُ قُ ْلُت:  َجاَء  ََيُْتوَن  ْد  رَِجااًل  ِمنَّا  َوِإنَّ  ْساَلِم،  اِبإْلِ  

ُوَن، قَاَل: " َذاَك َشْيٌء جيَِ اْلُكهَّاَن، قَاَل: »َفاَل أَتْهِتِْم« قَاَل: وَ  ونَُه يف ُصُدورِِهْم، َفاَل  دُ ِمنَّا رَِجاٌل يَ َتَطريَّ
ُْم   قَاَل قُ ْلُت: َوِمنَّا رَِجاٌل خَيُطُّوَن، قَاَل: »َكاَن َنيبٌّ ِمَن    "  -نَُّكْم  قَاَل اْبُن الصَّبَّاِح: َفاَل َيُصدَّ   -َيُصدََّّنَّ

َفَمنْ  خَيُطُّ،  َجارِيٌَة    اأْلَنِْبَياِء  وََكاَنْت ِل  قَاَل:  َفَذاَك«  َخطَُّه  َواجْلَوَّانِيَِّة، تَ رْ َواَفَق  ُأُحٍد  ِقَبَل  َغَنًما ِل  َعى 
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فَِإَذا يَ ْوٍم  َذاَت  قَ   فَاطََّلْعُت  يُب  آَسُف َكَما  الذِ  آَدَم،  َبِِن  ِمْن  َرُجٌل  َوَأاَن  َغَنِمَها،  ِمْن  ِبَشاٍة  َذَهَب  ْد 
، قُ ْلُت: اَي   َصَكْكتُ َها َصكًَّة، فَأَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ   ََيَْسُفوَن، َلِكِنِ   َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َعظََّم َذِلَك َعَليَّ

ُتُه هِبَا، فَ َقاَل هَلَا: »أَْيَن هللاُ؟« قَاَلْت: يف السََّماِء، قَالَ ُقَها؟ قَاَرُسوَل هللِا أََفاَل أُْعتِ  :  َل: »اْئِتِِن هِبَا« فَأَتَ ي ْ
َا ُمْؤِمَنٌة«عْ »َمْن َأاَن؟« قَاَلْت: أَْنَت َرُسوُل هللِا، قَاَل: »أَ    1. ِتْقَها، فَِإَّنَّ

َجاِبرِ وَ  األَْنَصارِيَّ   ْبنِ   َعْن  اَّللَِّ  أَ َعْبِد  قَاَل:  ُمَعاًذا  ،  فَ َواَفَق  اللَّْيُل،  َجَنَح  َوَقْد  بَِناِضَحنْيِ  َرُجٌل  قْ َبَل 
اَنِضَحُه   َفرَتََك  البَ َقَرِة  ُيَصلِ ي،  ِبُسوَرِة  فَ َقَرأَ  ُمَعاٍذ،  ِإىَل  النِ َساِء  أَ   -َوأَقْ َبَل  َأنَّ   -ِو  َوبَ َلَغُه  الرَُّجُل  فَاْنطََلَق 

 َوَسلََّم:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَشَكا إِلَْيِه ُمَعاًذا، فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ ى النَّيبَّ ُمَعاًذا اَنَل ِمْنُه، فَأَتَ 
أَفَ تَّاٌن أَْنَت«   ِبَسبِ ِح اْسَم َربِ َك، َوالشَّْمِس    -ٌن«  اتِ أَْو »أَفَ   -»اَي ُمَعاُذ،  َصلَّْيَت  َثاَلَث ِمرَاٍر: »فَ َلْوالَ 

   2. اللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى، فَِإنَُّه ُيَصلِ ي َورَاَءَك الَكِبرُي َوالضَِّعيُف َوُذو احلَاَجِة«ُضَحاَها، وَ وَ 

ايَ عَ وَ  َرُجٌل  قَاَل  قَاَل:  األَْنَصارِيِ   َمْسُعوٍد  َأيب  رَ ْن  بَِنا    يَُطوِ ُل  ِمَّا  الصَّاَلَة  أُْدرُِك  َأَكاُد  ، الَ  اَّللَِّ ُسوَل 
أَي َُّها النَّاُس،  النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمْوِعَظٍة َأَشدَّ َغَضًبا ِمْن يَ ْوِمِئٍذ، فَ َقاَل: »ا رَأَْيُت  ُفاَلٌن، َفمَ 

رِيَض، َوالضَِّعيَف، َوَذا احلَاَجِة«ابِ ِإنَُّكْم ُمنَ فِ ُروَن، َفَمْن َصلَّى  
َ
  3. لنَّاِس فَ ْلُيَخفِ ْف، فَِإنَّ ِفيِهُم امل

َنا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوََنُْن َشبَ بَ َعْن َمالِ وَ  ٌة ُمتَ َقارِبُوَن، فَأََقْمَنا  ِك ْبِن احْلَُوْيِرِث، قَاَل: أَتَ ي ْ
لَ  لَي ْ ِعْشرِيَن  أَ   ًة،ِعْنَدُه  َفَظنَّ  َرِقيًقا،  َرِحيًما  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  اوََكاَن  َقِد  أَْهَلَنا، انَّ  ْشتَ ْقَنا 

»اْرجِ  فَ َقاَل:  فََأْخرَبْاَنُه،  أَْهِلَنا،  ِمْن  تَ رَْكَنا  َمْن  َعْن  َوَعلِ ُموُهمْ َفَسأَلََنا  ِفيِهْم  فَأَِقيُموا  أَْهِليُكْم،  ِإىَل  ، ُعوا 
   4. ْكرَبُُكْم«مَُّكْم أَ َوُمُروُهْم فَِإَذا َحَضَرِت الصَّاَلُة فَ ْليُ َؤذِ ْن َلُكْم َأَحدُُكْم، ُُثَّ لِيَ ؤُ 
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، َأنَّ َرُجاًل، قَاَم يَ ْوَم اْلَفْتِح، فَ َقاَل: ايَ وَ  ، ِإين ِ نََذْرُت َّللَِِّ ِإْن فَ َتَح اَّللَُّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ    َرُسوَل اَّللَِّ
«، ُُثَّ أََعاَد َعَلْيِه، فَ َقاَل: »َصلِ   َهاُهَناَعَلْيَك َمكََّة، َأْن ُأَصلِ َي يف بَ ْيِت اْلَمْقِدِس رَْكَعَتنْيِ، قَاَل: »َصل ِ 

  1. ْن«َهاُهَنا«، ُُثَّ أََعاَد َعَلْيِه، فَ َقاَل: »َشْأُنَك ِإذَ 
أَ  َفًَّت َشااب   أَُماَمَة قَاَل: ِإنَّ  اْئَذْن ِل    َتىَعْن َأيب  اَي َرُسوَل هللِا،  فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  النَّيبَّ َصلَّى هللاُ 

اْلَقْوُم َعَلْيِه فَ َزَجُروُه وَ   اِبلز اَِن،  رِيًبا". قَاَل: َفَجَلَس قَاَل: ْدنُْه، َفَداَن ِمْنُه قَ اقَاُلوا: َمْه. َمْه. فَ َقاَل: "فَأَقْ َبَل 
ْم". قَاَل: "أَفَ ُتِحبُُّه  مََّهاهتِِ ُه أِلُ َواَل النَّاُس حيُِبُّونَ َلِِن هللاُ ِفَداَءَك. قَاَل: "اَل: اَل. َوهللِا َجعَ قَ   ""َأحتُِبُُّه أِلُمِ َك؟

َجعَ اِلبْ َنِتَك؟ هللِا  َرُسوَل  اَي  َوهللِا  اَل.  قَاَل:  ِفَداءَ "  هللاُ  "َلِِن  قَاَل:  النَّ َك  لِبَ َناهِتِمْ َواَل  حيُِبُّونَُه  قَ اُس  :  الَ ". 
أِلُْخِتَك؟ َجعَ "أَفَ ُتِحبُُّه  َوهللِا  اَل.  قَاَل:  قَاَل:"  ِفَداَءَك.  هللاُ  النَّ "  َلِِن  حيُِبُّونَ َواَل  قَاَل:  اُس  أِلََخَواهِتِْم".  ُه 
لَِعمَِّتَك؟ َجعَ "أَفَ ُتِحبُُّه  َوهللِا  اَل.  قَاَل:  "َلِِن "  قَاَل:  ِفَداَءَك.  هللاُ  حيُِبُّو   النَّاُس  لِ َواَل  قَاَل:  َعمَّ نَُه  اهِتِْم". 
َضَع  ". قَاَل: فَ وَ اُس حيُِبُّونَُه خِلَااَلهِتِمْ َواَل النَّ قَاَل: "ِفَداَءَك.  َلِِن هللاُ  " قَاَل: اَل. َوهللِا َجعَ "أَفَ ُتِحبُُّه خِلَالَِتَك؟
ْر قَ ْلَبُه، َوحَ اللُهمَّ يََدُه َعَلْيِه َوقَاَل: " قَاَل: فَ َلْم َيُكْن بَ ْعُد َذِلَك اْلَفََّت يَ ْلَتِفُت  "  صِ ْن فَ ْرَجهُ  اْغِفْر َذنْ َبُه َوَطهِ 

   2ِإىَل َشْيٍء.
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ََشَائَِ َعَلي ِهََوَسلََّمَاِْليث   َ ارَ ِلَالنَِّب َِِمن  َََصلَّىَللاَ 

َ ََ:ارَِ ََاِْليثتعريف 
 على الن َّْفِس؛ يقاُل: آثَ ْرُتك ِإيثارًا َأي: َفضَّْلُتك. هو تفضيل الغريِ  :اإِليث   َ ارُ 

 1أن يقدم غريه على نفسه يف النفع له والدفع عنه، وهو النهاية يف األخوة. قال اجلرجاين: وَ 
ْعطَاء َمَع اْلَكف  َعن َحاجته. اإليثَ وقيل   2اُر: اإْلِ

ََ:اِْليث َارَِفضل َ

عََ ََشَاِئِلَالنَِّبِ ََصلَّىَللاَ  ََ:َلي ِهََوَسلََّمَاِْليث   َ ارَ ِمن 
ُ َعْنُه،  :  َعْن َأيب َحازٍِم قَالَ  ْهٌل:  ٍة، قَاَل سَ قَاَل: َجاَءِت اْمرَأٌَة ِبرُبْدَ مسَِْعُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد َرِضَي اَّللَّ

، ِإين ِ َنَسْجُت َهْل َتْدرِي َما الرُبَْدُة؟ قَاَل: نَ َعْم، ِهَي الشَّْمَلُة َمْنُسوٌج يف َحاِشَيِتَها، قَالَ  ْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َها، َفخَ ُسوَكَها، فََأَخَذَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُُمَْتاًجا إِلَ كْ َهِذِه بَِيِدي أَ  زَارُُه،  ي ْ َا إَلِ َنا َوِإَّنَّ رََج إِلَي ْ

اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  الَقْوِم،  ِمَن  َرُجٌل  اَّللَُّ َفَجسََّها  َشاَء  َما  َفَجَلَس  »نَ َعْم«  قَاَل:  اْكُسِنيَها،    يف   ، 
ْجِلِس، ُُثَّ َرَجَع َفَطَواَها، ُُثَّ أَْرَسَل هِبَا إِلَْيِه، فَ َقاَل َلُه ا

َ
ُه، َوَقْد َعَرْفَت لَقْوُم: مَ امل ا َأْحَسْنَت، َسأَْلتَ َها ِإايَّ

الرَُّجُل:   فَ َقاَل  َساِئاًل،  يَ ُردُّ  يَ ْومَ أَنَُّه الَ  لَِتُكوَن َكَفِِن  ِإالَّ  َسأَْلتُ َها  َما  َفَكاَنْت  أَ   َواَّللَِّ  َسْهٌل:  قَاَل  ُموُت. 
   3.َكَفَنهُ 

ُ َعنْ  َّللَِّ الَِّذي الَ إَِلَه ِإالَّ ُهَو، ِإْن ُكْنُت أَلَْعَتِمُد ِبَكِبِدي َعَلى اأَلْرِض ُه قَاَل: أَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ
اجلُوعِ  اجلُ ِمَن  ِمَن  َبْطِِن  َعَلى  احَلَجَر  أَلَُشدُّ  َوِإْن ُكْنُت  الَِّذي  و ،  طَرِيِقِهُم  َعَلى  يَ ْوًما  قَ َعْدُت  َوَلَقْد  ِع، 

، َما َسأَْلُتُه ِإالَّ لُِيْشِبَعِِن، َفَمرَّ َوملَْ  أَبُو َبْكرٍ خَيُْرُجوَن ِمْنُه، َفَمرَّ   يَ ْفَعْل، ُُثَّ  ، َفَسأَْلُتُه َعْن آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اَّللَِّ
َفَسأَْلُتُه َعْن آيَةٍ  يَ ْفَعْل، ُُثَّ مِ   َمرَّ يب ُعَمُر،  فَ َلْم  َفَمرَّ  لُِيْشِبَعِِن،  َسأَْلُتُه ِإالَّ  َما   ، أَبُو   َمرَّ يب ْن ِكَتاِب اَّللَِّ  

 

 ( 40يفات )ص: التعر  - 1
 ( 206وم )ص: الرس معجم مقاليد العلوم يف احلدود و   - 2
البخاري  -  3 اْست َ   -رواه  َمِن  اَبُب  اجلََنائِِز،  َصلَّ ِكَتاُب  النَّيبِ   َزَمِن  يف  الَكَفَن  رقم:  ى هللاُ َعدَّ  َعَلْيِه، حديث  يُ ْنَكْر  فَ َلْم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
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ي َوَما يف َوْجِهي، ُُثَّ قَاَل: »اَي َأاَب  الَقاِسِم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ تَ َبسََّم ِحنَي َرآين، َوَعَرَف َما يف نَ ْفسِ 
« قُ ْلتُ  ، قَاَل: »احَلْق« َوَمَضى فَ َتِبْعُتُه، َفَدَخَل، فَاسْ :  ِهرٍ  َأِذَن ِل، َفَدَخَل،  َتْأَذَن، فَ لَب َّْيَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ

«  أَْهَداُه َلَك ُفاَلٌن أَْو ُفالَنَُة، قَاَل: »َأاَب ِهر ٍ فَ َوَجَد لَبَ ًنا يف َقَدٍح، فَ َقاَل: »ِمْن أَْيَن َهَذا اللَّنَبُ؟« قَاُلوا:  
فَاْدعُ  الصُّفَِّة  أَْهِل  ِإىَل  »احَلْق  قَاَل:   ، اَّللَِّ َرُسوَل  اَي  لَب َّْيَك  َأْضَياُف  ُهْم ِل«  قُ ْلُت:  الصُّفَِّة  َوأَْهُل  قَاَل: 

َها  ملَْ َأَحٍد، ِإَذا أَتَ ْتُه َصَدَقٌة بَ َعَث هِبَا إِلَْيِهْم وَ اإِلْساَلِم، الَ ََيُْووَن ِإىَل أَْهٍل َوالَ َماٍل َوالَ َعَلى    يَ تَ َناَوْل ِمن ْ
ًئا، َوِإَذا أَتَ ْتُه َهِديٌَّة أَْرَسَل إِلَْيِهْم َوَأصَ  ا َوَأْشرََكُهْم ِفيَها، َفَساَءين َذِلَك، فَ ُقْلُت: َوَما َهَذا اللَّنَبُ اَب ِمن ْهَ َشي ْ

 أَتَ َقوَّى هِبَا، فَِإَذا َجاَء أََمَرين، َفُكْنُت َأاَن  بَةً ْنُت َأَحقُّ َأاَن َأْن ُأِصيَب ِمْن َهَذا اللَّنَبِ َشرْ يف أَْهِل الصُّفَِّة، كُ 
لُ   أُْعِطيِهْم، َوَما َعَسى َعلَ َأْن يَ ب ْ ْيِه  َغِِن ِمْن َهَذا اللَّنَبِ، َوملَْ َيُكْن ِمْن طَاَعِة اَّللَِّ َوطَاَعِة َرُسولِِه َصلَّى هللاُ 

تُ ُهْم َفَدَعْوهُتُْم فَأَق ْ    : »اَي َأابَ ُلوا، فَاْسَتْأَذنُوا فََأِذَن هَلُْم، َوَأَخُذوا جَمَاِلَسُهْم ِمَن البَ ْيِت، قَالَ ب َ َوَسلََّم بُدٌّ، فَأَتَ ي ْ
، قَاَل: »ُخْذ فََأْعِطِهْم« قَاَل: فََأَخْذُت الَقَدحَ  « قُ ْلُت: لَب َّْيَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َفَجَعْلُت أُْعِطيِه الرَُّجَل  ِهرٍ 

يَ ْروَ  َحَّتَّ  ُُثَّ ى،  فَ َيْشَرُب  يَ ْرَوى،  َحَّتَّ  فَ َيْشَرُب  الرَُّجَل  فَأُْعِطيِه  الَقَدَح،  َعَليَّ  يَ رُدُّ  يَ ُردُّ  ُُثَّ  الَقَدَح    َعَليَّ 
ْوُم القَ النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد َرِوَي  فَ َيْشَرُب َحَّتَّ يَ ْرَوى، ُُثَّ يَ ُردُّ َعَليَّ الَقَدَح، َحَّتَّ انْ تَ َهْيُت ِإىَل  

فَ تَ َبسَّ  ِإَِلَّ  فَ َنظََر  يَِدِه،  فَ َوَضَعُه َعَلى  الَقَدَح  فََأَخَذ  فَ َقاُكلُُّهْم،  لَب َّْيَك اَي َرُسوَل  َم،  قُ ْلُت:   » َل: »َأاَب ِهرٍ 
، قَاَل: »بَِقيُت َأاَن َوأَْنَت« قُ ْلُت: َصدَ  ، قَاَل: »اقْ ُعْد فَاْشَرْب« فَ قَ اَّللَِّ ُت َفَشرِْبُت،  َعدْ ْقَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ

، َما َأِجُد لَُه  قُ ْلُت: الَ   فَ َقاَل: »اْشَرْب« َفَشرِْبُت، َفَما زَاَل يَ ُقوُل: »اْشَرْب« َحَّتَّ   َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحَلقِ 
ُتُه الَقَدحَ    1.، َفَحِمَد اَّللََّ َومَسَّى َوَشِرَب الَفْضَلةَ َمْسَلًكا، قَاَل: »فََأِرين« فََأْعطَي ْ

ُ َعْنُه، قَاَل: ِإانَّ يَ ْوَم اخلَْنَدِق ََنِْفُر، فَ َعَرَضْت كُ   اِبرٍ جَ   َعنْ وَ  يَدٌة، َفَجاُءوا النَّيبَّ َصلَّى  ْديٌَة َشدِ َرِضَي اَّللَّ
ا فَ َقاُلوا: َهِذِه ُكْديٌَة َعَرَضْت يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َوَبْطنُ هللاُ  قَاَم  ُُثَّ  فَ َقاَل: »َأاَن اَنزٌِل«.  َمْعُصوٌب ُه  خلَْنَدِق، 
ٍم الَ نَُذوُق َذَواقًا، فََأَخَذ ال لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم املِْعَوَل َفَضَرَب، فَ َعاَد َكِثيًبا نَّيبُّ صَ حِبََجٍر، َولَِبثْ َنا َثالَثََة أايَّ

فَ ُقْلتُ  أَْهَيَم،  أَْو  فَ ُقلْ أَْهَيَل،  البَ ْيِت،  ِإىَل  اْئَذْن ِل   ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ اِبلنَّيبِ  َصلَّى هللاُ  ُت  :  اِلْمرََأيت: رَأَْيُت 
ًئا َما َكانَ   َصرْبٌ، َفِعْنَدِك َشْيٌء؟ قَاَلْت: ِعْنِدي َشِعرٌي َوَعَناٌق، َفَذحَبَِت الَعَناَق،   يف َذِلكَ َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ

الشَّ  ُُثَّ  َوَطَحَنِت  الرُبَْمِة،  يف  اللَّْحَم  َجَعْلَنا  َحَّتَّ  َقْد  ِجئْ ِعرَي  َوالَعِجنُي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَّيبَّ  ُت 

 

نْ َيا، حديث رقم:  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابِِه، َوخَتَلِ يِهْم ِمَن الدُّ َصلَّ  ر ِقَاِق، اَبٌب: َكْيَف َكاَن َعْيُش النَّيب ِ ِكَتاُب ال  -رواه البخاري - 1
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َرُجٌل أَْو  اأَلًَثيفِ  َقْد َكاَدْت َأْن تَ ْنَضَج، فَ ُقْلُت: طَُعيِ ٌم ِل، فَ ُقْم أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ وَ ُة َبنْيَ  اْنَكَسَر، َوالرُبْمَ 
َز  ،  َرُجاَلِن، قَاَل: »َكْم ُهَو« َفذََكْرُت َلهُ  ِمَن  قَاَل: »َكِثرٌي طَيِ ٌب، قَاَل: ُقْل هَلَا: الَ تَ ْنزِِع الرُبَْمَة، َوالَ اخلُب ْ

ْمرَأَتِِه قَاَل: َوحْيَِك َجاَء ُمَهاِجُروَن، َواألَْنَصاُر، فَ َلمَّا َدَخَل َعَلى اوِر َحَّتَّ آيتَ، فَ َقاَل: ُقوُموا« فَ َقاَم الْ الت َّنُّ 
: نَ َعْم، فَ َقاَل: َك؟ قُ ْلتُ ْيِه َوَسلََّم اِبْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َوَمْن َمَعُهْم، قَاَلْت: َهْل َسأَلَ َعلَ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  

َز، َوجَيَْعُل َعَلْيِه اللَّ  ُر الرُبَْمَة َوالت َّنُّوَر ِإَذا َأَخَذ  »اْدُخُلوا َوالَ َتَضاَغُطوا« َفَجَعَل َيْكِسُر اخلُب ْ ُه،  ِمنْ ْحَم، َوخُيَمِ 
َز،   َيْكِسُر اخلُب ْ يَ َزْل  فَ َلْم  يَ ْنزُِع،  ُُثَّ  َأْصَحاِبِه  ِإىَل  بَِقيٌَّة، قَاَل: »ُكِلي َويَ ْغِرُف  َويُ َقرِ ُب  َوبَِقَي  َشِبُعوا  َحَّتَّ 

ُهْم جمََ    1. اَعٌة«َهَذا َوأَْهِدي، فَِإنَّ النَّاَس َأَصابَ ت ْ
ُ َعْنُه،ويف روايٍة   َم  اَل: َلمَّا ُحِفَر اخْلَْنَدُق رَأَْيُت ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ قَ   َعْن َجاِبٍر َرِضَي اَّللَّ

ِبَرُسوِل هللاِ َُخًَصا رَأَْيُت  فَِإين ِ  َشْيٌء؟  ِعْنَدِك  َهْل  هَلَا:  فَ ُقْلُت  اْمرََأيت،  ِإىَل  فَاْنَكَفْأُت  َعَلْيِه  ،  َصلَّى هللاُ   
فَ  َشِديًدا،  َُخًَصا  فَ َأخْ َوَسلََّم  قَاَل:  َداِجٌن،  هُبَْيَمٌة  َولََنا  َشِعرٍي،  ِمْن  َصاٌع  ِفيِه  ِجرَااًب  ِل    َذحَبْتُ َها َرَجْت 

بُ ْرَمِتَها، ُُثَّ َولَّْيُت ِإىَل َرُسولِ  َعَلْيِه َوَسلََّم،    َوَطَحَنْت، فَ َفَرَغْت ِإىَل فَ رَاِغي، فَ َقطَّْعتُ َها يف  هللِا َصلَّى هللاُ 
ت َ  تُ ْفضَ فَ َقاَلْت: اَل  َفِجئ ْ َمَعُه، قَاَل:  َوَمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  اَي  ُه َفَسارَ ْحِِن  فَ ُقْلُت:  ْرتُُه، 

، ِعرٍي َكاَن ِعْنَداَن، فَ تَ َعاَل أَْنَت يف نَ َفٍر َمَعكَ َرُسوَل هللِا، ِإانَّ َقْد َذحَبَْنا هُبَْيَمًة لََنا، َوَطَحَنْت َصاًعا ِمْن شَ 
اِبرًا َقْد َصَنَع َلُكْم ُسورًا َفَحيَّ  ِق، ِإنَّ جَ َفَصاَح َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: »اَي أَْهَل اخْلَْندَ 

َعَلْيِه   هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوقَاَل  ِبُكْم«،  خَتِْبُزنَّ َهاًل  َواَل  بُ ْرَمَتُكْم،  تُ ْنزُِلنَّ  »اَل  َحَّتَّ    َوَسلََّم:  َعِجينَ َتُكْم 
ْقَدُم النَّاَس َحَّتَّ ِجْئُت اْمرََأيت، فَ َقاَلْت: ِبَك َوَسلََّم ي َ َأِجيَء«، َفِجْئُت َوَجاَء َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  

ق ُ  الَِّذي  فَ َعْلُت  َقْد  فَ ُقْلُت:  ِفيَها  َوِبَك،  فَ َبَصَق  َعِجينَ تَ َنا  َلُه  فََأْخَرْجُت  ِل،  ِإىَل  َوابَ ْلِت  َعَمَد  ُُثَّ  َرَك، 
تُ ْنزُِلوَها«  ي َخاِبَزةً بُ ْرَمِتَنا فَ َبَصَق ِفيَها َواَبَرَك، ُُثَّ قَاَل: »اْدعِ  بُ ْرَمِتُكْم َواَل  َواْقَدِحي ِمْن   فَ ْلَتْخِبْز َمَعِك، 

   2. َمتَ َنا لََتِغطُّ َكَما ِهيَ رْ هلِل أَلََكُلوا َحَّتَّ تَ رَُكوُه َواَْنََرُفوا، َوِإنَّ ب ُ َوُهْم أَْلٌف، فَأُْقِسُم ابِ 

ُ َعْنُه،وَ  أَبُو طَْلَحَة أِلُمِ  ُسَلْيٍم َلَقْد مسَِْعُت َصْوَت َرُسوِل اَّللَِّ  اَل: قَاَل  قَ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  ِمْن  َصلَّى  ِعْنَدِك  فَ َهْل  اجلُوَع،  ِفيِه  أَْعِرُف  َضِعيًفا،  فََأْخَرَجْت  َشيْ   نَ َعْم،  قَاَلْت:  ٍء؟ 

َز بِبَ ْعِضِه، ُُثَّ َدسَّْتُه حَتَْت يَِدي َوالَثَ ْتِِن بِبَ ْعِضِه، ُُثَّ  ا هَلَا، ف َ أَقْ رَاًصا ِمْن َشِعرٍي، ُُثَّ َأْخَرَجْت ُِخَارً  َلفَِّت اخلُب ْ
 

َغازِي، اَبُب َغْزَوِة اخلَْنَدِق َوِهَي اأَلْحزَاُب، حديث رقم: ِكتَ   -رواه البخاري - 1
َ
    4101اُب امل

َغازِي -اريرواه البخ - 2
َ
َبا -، ومسلم4102حديث رقم:   ، َوِهَي اأَلْحزَابُ ِق  اَبُب َغْزَوِة اخلَْندَ   ،ِكَتاُب امل ِعِه َغرْيَُه  اَبُب َجَواِز اْسِتت ْ

 2039 حديث رقم:  ، ِبَذِلَك، َوبَِتَحقُِّقِه حَتَقًُّقا ََتم ا، َواْسِتْحَباِب ااِلْجِتَماِع َعَلى الطََّعامِ َضاهُ ِإىَل َداِر َمْن يَِثُق ِبرِ 
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َعَلْيِه َوَسلََّم،  أَْرَسَلْتِِن  َعَلْيِه  قَا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َل: َفَذَهْبُت ِبِه، فَ َوَجْدُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
ْسِجِد،َوَسلََّم يف  

َ
»آْرَسَلَك   َوَمَعُه النَّاُس، فَ ُقْمُت َعَلْيِهْم، فَ َقاَل ِل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  امل

َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَمنْ عَ أَبُو طَْلَحَة« فَ ُقْلُت: نَ َعْم، قَاَل: »ِبطَ    اٍم« فَ ُقْلُت: نَ َعْم، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
َقاَل أَبُو طَْلَحَة: اَي أُمَّ  ُقوُموا« فَاْنطََلَق َواْنطََلْقُت َبنْيَ أَْيِديِهْم، َحَّتَّ ِجْئُت َأاَب طَْلَحَة فََأْخرَبْتُُه، ف َ َمَعُه: »

ُ َوَرُسولُُه ُهْم؟ فَ َقااَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلنَّاِس، َولَْيَس ِعْنَداَن َما نُْطِعمُ  ولُ ُسَلْيٍم َقْد َجاَء َرسُ  َلْت: اَّللَّ
 َعَلْيِه  ى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَقْ َبَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ أَْعَلُم، فَاْنطََلَق أَبُو طَْلَحَة َحَّتَّ َلِقَي َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

َوَسلََّم: »َهُلمِ ي اَي أُمَّ ُسَلْيٍم، َما ِعْنَدِك« فَأََتْت   َعَلْيِه  َوَسلََّم َوأَبُو طَْلَحَة َمَعُه، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
، َوعَ ِبَذِلَك اخلُْبِز، فََأَمَر ِبِه َرسُ  ْت أُمُّ ُسَلْيٍم ُعكًَّة فََأَدَمْتُه، ُُثَّ قَاَل  َصرَ وُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُفتَّ

ُ َأْن يَ ُقوَل، ُُثَّ قَاَل: »اْئَذْن لَِعَشَرٍة« فََأِذَن هَلُْم، فََأكَ َلْيِه َوسَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ عَ  ُلوا لََّم ِفيِه َما َشاَء اَّللَّ
»اْئَذنْ  قَاَل:  ُُثَّ  َخَرُجوا،  ُُثَّ  َشِبُعوا  لِ َحَّتَّ  قَاَل:    ُُثَّ  َخَرُجوا،  ُُثَّ  َشِبُعوا  فََأَكُلوا َحَّتَّ  هَلُْم،  فََأِذَن  َعَشَرٍة« 

ٍة« فََأَكَل الَقْوُم ُكلُُّهْم  فََأِذَن هَلُْم، فََأَكُلوا َحَّتَّ َشِبُعوا ُُثَّ َخَرُجوا، ُُثَّ قَاَل: »اْئَذْن لَِعَشرَ   .َعَشَرٍة«»اْئَذْن لِ 
   1. وَن أَْو ََثَانُوَن َرُجاًل"ب ْعُ َوَشِبُعوا، َوالَقْوُم سَ 

ِلِمَ:َِْليث َارَِابأثرَالتخلقَ ََعَلىَال م س 
 دليُل شرِف النفِس، وعالمُة مسوها ورفعتها،   وهو  ،مكارم األخالقِ من أجل  ارُ اإِليث َ 

هَ َالنصارََِإيثارَ  َعن   ََ:مَرِضَيَاَّللََّ 
تعاىل:   َواإل﴿قال هللا  اَر  الدَّ تَ بَ وَُّءوا  ُدوَن يف  ميَ َوالَِّذيَن  َوال جيَِ إِلَْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن  ِمْن  اَن 

ِه فَُأولَِئَك ا أُوُتوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفسِ  َحاَجًة ِمَّ ُصُدورِِهمْ 
 2. ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾
ُهَريْ رَ  َأيب  َعَلْيهِ   ةَ َعْن  َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  ِإىَل  َرُجٌل  َجاَء  قَاَل:  َعْنُه،   ُ َوَسلَّمَ َرِضَي اَّللَّ ِإين ِ   فَ َقاَل:   ،

اِبحلَْ  بَ َعَثَك  َوالَِّذي  فَ َقاَلْت:  ِنَسائِِه،  بَ ْعِض  ِإىَل  فََأْرَسَل  ِإىَل  جَمُْهوٌد،  أَْرَسَل  ُُثَّ  َماٌء،  ِإالَّ  ِعْنِدي  َما   ، قِ 
، َما ِعْنِدي ِإالَّ َماٌء،  َثَك اِبحلَْ فَ َقاَلْت ِمْثَل َذِلَك، َحَّتَّ قُ ْلَن ُكلُُّهنَّ ِمْثَل َذِلَك: اَل، َوالَِّذي بَ عَ   ى،ُأْخرَ  قِ 

 

   -رواه البخاري  -  1
َ
  اَبُب َجَوازِ   كتاب اأْلَْشرِبَِة،   -، ومسلم3578اَبُب َعاَلَماِت الن ُّبُ وَِّة يف اإِلْساَلِم، حديث رقم:  ِقِب،  َناِكَتاُب امل

َباِعِه َغرْيَُه ِإىَل َداِر َمْن يَِثُق بِِرَضاُه ِبَذِلَك، َوبَِتَحقُِّقِه حَتَقًُّقا اسْ   2040اِم، حديث رقم: عَ ََتم ا، َواْسِتْحَباِب ااِلْجِتَماِع َعَلى الطَّ ِتت ْ
 9 /اآلية  سورة احلشر: - 2
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رَ  فَ َقاَم  هللاُ؟«،  َرِْحَُه  َلَة  اللَّي ْ َهَذا  ُيِضيُف  »َمْن  هللاِ فَ َقاَل:  َرُسوَل  اَي  َأاَن،  فَ َقاَل:  اأْلَْنَصاِر،  ِمَن  ،  ُجٌل 
ِعْنَدِك َشْيٌء؟ قَاَلتْ  فَ َقاَل اِلْمرَأَتِِه: َهْل  َرْحِلِه،  ِإىَل  ِبِه  فَ َعلِ ِليِهْم : اَل ِإالَّ فَاْنطََلَق  َياين، قَاَل:  ِصب ْ  ُقوُت 

السِ رَاَج،   فََأْطِفِئ  ُفَنا  َضي ْ َدَخَل  فَِإَذا  ف َ ِبَشْيٍء،  لَِيْأُكَل،  أَْهَوى  فَِإَذا  ََنُْكُل،  أانَّ  السِ رَاِج ُقو َوأَرِيِه  ِإىَل  ِمي 
 َغَدا َعَلى النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ا َأْصَبحَ َحَّتَّ ُتْطِفِئيِه، قَاَل: فَ َقَعُدوا َوَأَكَل الضَّْيُف، فَ َلمَّ 

َلَة«.»َقْد َعِجَب هللاُ ِمْن َصِنيِعُكمَ  1ا ِبَضْيِفُكَما اللَّي ْ
  

َآَثرَِالْبُّ َِمن  ََ:ِْليث َارَِاََأَثَ ر 
  2. ون﴾ َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا حتُِبُّ ﴿قال هللا تعاىل: 

ُ َعْنُه، قَاَل: َكاَن أَبُو طَْلَحَة َأْكثَ َر األَْنَصاِر اِبلْ   ْبنِ   ْن أََنسِ عَ وَ  َمِديَنِة َمااًل ِمْن ََنٍْل،  َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
أَْمَوالِهِ  َأَحبُّ  الْ إِ   وََكاَن  ُمْستَ ْقِبَلَة  وََكاَنْت  َبرْيَُحاَء،  اَّللَِّ صَ لَْيِه  َرُسوُل  وََكاَن  َوَسلََّم  لَّى هللاُ  َمْسِجِد،  َعَلْيِه 

  وا  َهِذِه اآليَُة: ﴿َلْن تَ َنالُوا اْلربَّ َحَّتَّ تُ ْنِفقُ يَْدُخُلَها َوَيْشَرُب ِمْن َماٍء ِفيَها طَيِ ٍب، قَاَل أََنٌس: فَ َلمَّا أُْنزَِلتْ 
َعَلْيهِ  ، ِإنَّ اَّللََّ تَ َباَرَك  َوَسلََّم    ِمَّا حتُِبُّون﴾. قَاَم أَبُو طَْلَحَة ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

تَ َناُلوا اْلربَّ حَ  يَ ُقوُل: ﴿َلْن  تُ ْنِفُقوا ِمَّا حتُِبُّون﴾.َوتَ َعاىَل  َا َصَدَقٌة  اِل َوِإنَّ َأَحبَّ أَْموَ   َّتَّ  َبرْيَُحاَء، َوِإَّنَّ  ِإَِلَّ 
، أَْرُجو ِبرََّها َوُذْخَرَها ِعنْ  ُ، قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  َد اَّللَِّ َّللَِِّ ، َفَضْعَها اَي َرُسوَل اَّللَِّ َحْيُث أَرَاَك اَّللَّ

رَاِبٌح، َوَقْد مسَِْعُت َما قُ ْلَت، َوِإين ِ أََرى َأْن َتَْعَلَها    الٌ َلْيِه َوَسلََّم: »َبٍخ، َذِلَك َماٌل رَاِبٌح، َذِلَك مَ هللاُ عَ 
   3. نَي«يف األَقْ َربِ 

ُهَما، قَاَل: َأَصاَب ُعَمُر خِبَْيرَبَ أَْرًضا، فَأََتى النَّيبَّ عَ وَ  ُ َعن ْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
أَرْ  َأَصْبُت  »ِإْن  ضً فَ َقاَل:  قَاَل:  ِبِه؟  أَتُْمُرين  َفَكْيَف  ِمْنُه،  أَنْ َفَس  َقطُّ  َمااًل  ُأِصْب  ملَْ  َحبَّ ا  ْسَت ِشْئَت 

يُوَهُب   َوالَ  َأْصُلَها  يُ َباُع  أَنَُّه الَ  ُعَمُر  فَ َتَصدََّق  هِبَا«،  َوَتَصدَّْقَت  َوالُقْرَب  َأْصَلَها  الُفَقرَاِء،  يُوَرُث يف  َوالَ 

 

 2054 حديث رقم:  ،  إِيثَارِهِ َفْضلِ اَبُب ِإْكرَاِم الضَّْيِف وَ  ، ْشرِبَةِ كتاب اأْلَ  -مسلمرواه  - 1
 92سورة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 2
البخاري  -  3 الزَّ   -رواه  األَقَاِرِب، حدِكَتاُب  َعَلى  الزََّكاِة  اَبُب  ر َكاِة،  الن ََّفَقِة    -، ومسلم1461قم:  يث  َفْضِل  اَبُب  الزََّكاِة،  ِكَتاب 

 998ْواَلِد، َواْلَواِلَدْيِن َوَلْو َكانُوا ُمْشرِِكنَي، حديث رقم: َواأْلَ َدَقِة َعَلى اأْلَقْ َرِبنَي َوالزَّْوِج َوالصَّ 
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َها اِبْلَمْعُروِف، أَْو  ْن ََيُْكلَ  َسِبيِل اَّللَِّ َوالضَّْيِف َواْبِن السَِّبيِل، الَ ُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَ َها أَ يف َوالر ِقَاِب وَ   ِمن ْ
  1. يُْطِعَم َصِديًقا َغرْيَ ُمَتَموِ ٍل ِفيهِ 

َعرِيِ َيَ هَ إيثار َاَلش  َعن   َمَ:َرِضَيَاَّللََّ 
ْرَمُلوا ىِف   ِإَذا أَ »ِإنَّ اأَلْشَعرِيِ نيَ :  قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   : قَالَ   ْنهُ  عَ َعْن َأِب ُموَسى َرِضَي اَّللَُّ وَ 

نَ ُهْم ىِف ِإانَ اْلَغْزِو، أَْو َقلَّ طََعاُم ِعَياهِلِْم اِبْلَمِديَنِة مَجَُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم ىِف    ءٍ  ثَ ْوٍب َواِحٍد، ُُثَّ اقْ َتَسُموُه بَ ي ْ
ُهْم«.   2َواِحٍد اِبلسَِّويَِّة، فَ ُهْم ِمَنِ  َوَأاَن ِمن ْ

َترك ملا هو ُمتاج إليه والشحيح حريص على ما ليس  ر على نفسه  اإليثار ضد الشح فإن املؤث 
 بيده 

َنَّةَََِلََِوخَ دَ َمنَأسباِبَاِْليث َارَ  َ:اجل 
ُ َعْنُه، َعْن َنيبِ  اَّللَِّ َعْن أَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َسَلَك َرُجاَلِن َمَفاَزًة:  َنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

َواآْل  ِبِه  َعاِبٌد،  فِ َخُر  ِميَضَأٌة  َوَمَعُه  إِلَْيِه،  يَ ْنظُُر  َصاِحُبُه  َفَجَعَل  َسَقَط،  َحَّتَّ  اْلَعاِبُد  فَ َعِطَش  يَها  َرَهٌق، 
رِيٌع، فَ َقاَل: َواَّللَِّ لَِئْن َماَت َهَذا اْلَعْبُد الصَّاِلُح َعَطًشا َوَمِعي  صَ َشْيٌء ِمْن َماٍء، َفَجَعَل يَ ْنظُُر إِلَْيِه َوُهوَ 

ُتُه َماِئي أَلَُموَتنَّ، فَ تَ وَكََّل َعَلى اَّللَِّ اٌء اَل أُ مَ   َوَعَزَم، فَ َرشَّ َعَلْيِه ِمْن  ِصيُب ِمَن اَّللَِّ َخرْيًا أَبًَدا، َولَِئْن َسَقي ْ
َساِب، فَ يُ ْؤَمُر ِبِه َمِة لِْلحِ ، فَ َقاَم َحَّتَّ َقطََعا اْلَمَفاَزَة، فَ ُيوَقُف الَِّذي ِبِه َرَهٌق يَ ْوَم اْلِقَياهُ َمائِِه َوَسَقاُه َفْضلَ 

وُل: يَ قُ ُفاَلُن، أََما تَ ْعرُِفِِن؟ فَ يَ ُقوُل: َوَمْن أَْنَت؟ ف َ   ِإىَل النَّاِر، فَ َتُسوقُُه اْلَماَلِئَكُة، َفرَيَى اْلَعاِبَد، فَ يَ ُقوُل: ايَ 
الَِّذي ُفاَلٌن  فَ يَ ُقوُل:    َأاَن  اْلَمَفاَزَة،  يَ ْوَم  نَ ْفِسي  َعَلى  أَعْ آثَ ْرُتَك  ِقُفوا، بَ َلى،  لِْلَماَلِئَكِة:  فَ يَ ُقوُل  رُِفَك. 

يُء َحَّتَّ يَِقَف، فَ َيْدُعَو َربَُّه عَ  ي، وََكْيَف آثَ َرين ْندِ زَّ َوَجلَّ، فَ يَ ُقوَل: اَي َربِ  َقْد تَ ْعِرُف يََدُه عِ فَ َيِقُفوَن َوجيَِ
3َ.  فَ َيْأُخُذ بَ ْيِد َأِخيِه، فَ ُيْدِخُلُه اجْلَنََّة«، فَ َيِجيءُ َعَلى نَ ْفِسِه، اَي َربِ  َهْبُه ِل، فَ يَ ُقوُل َلُه: ُهَو َلكَ 

 

 

البخاري  -  1 الَوْقِف،  ِكتَ   -رواه  يف  الشُُّروِط  اَبُب  الشُُّروِط،  ومسلم2737رقم:    حديثاُب  اْلَوْقِف،    -،  اَبُب  اْلَوِصيَِّة،  ِكَتاُب 
 1632 حديث رقم: 

رَِكةِ  -رواه البخ   اري - 2 اب الش   َّ ُروضِ ابَ  ،ِكت   َ ِد َوالع   ُ اِم َوالنِ ه   ْ رَِكِة يف الطَّع   َ اِئلِ  -، ومس   لم2486ح   ديث رق   م:  ،ُب الش   َّ  كت   اب َفض   َ
ُهمْ  ُهمْ اَببُ  ،الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ  2500 حديث رقم: ، ِمْن َفَضاِئِل اأْلَْشَعرِيِ نَي َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ، بسند ضعيف 4212حديث رقم:  -، وأبو يعلى2906قم: حديث ر  -رواه الطرباين يف األوسط - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

171 

دَ  ََشَاِئِلَالنَِّبِ ََصلَّىَللاَ َالزُّه  َََعَلي ِهََوَسلَّمََِمن 

دََِحدَُّ َ:الزُّه 
نْ َيايف  لرَّْغَبةِ ا معد : هوالزُّْهدُ   . يهااحْلِْرص عل  هضدو  ،الدُّ

ََشَاِئِلَالنَِّبِ ََصلَّىَللاَ  دَ َوَسلََّمََََعَلي ِهَِمن  نياَالزُّه  َ:ِفَالدُّ

دَِ َعَلي ِهََوَسلَّمَََعلة َز ه  ََ:النَِّبِ ََصلَّىَللاَ 
، قَاَل: أََتى النَّيبَّ َصلَّ   َعْن َسْهلِ   َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ى هللاُ ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِ 

ُ َوَأَحبَِِّن النَّاُس؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َذا َأاَن ُدلَِِّن َعَلى َعَمٍل إِ  َسلََّم: »اْزَهْد َعِمْلُتُه َأَحبَِِّن اَّللَّ
ُ، َوازْ  نْ َيا حيُِبََّك اَّللَّ   1.  ِفيَما يف أَْيِدي النَّاِس حيُِبَُّك النَّاُس«َهدْ يف الدُّ

أسبا الدنيا من  الزهد يف  للعبد    ب ُمبة هللاملا كان  َوَسلَّمَ   النَّيبُّ كان  تعاىل  َعَلْيِه  أزهد    َصلَّى هللاُ 
تعاىل ينافس    الناِس وألَّنا ال تعدل عند هللا  لعاقل أن هلا فضال عن أن  ينبغي  جناح بعوضة، فال 

 َعَلْيِه   َصلَّى هللاُ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ َرُسوَل هللاِ فوكيف ينافس عليها وهي مثل اجليفة؛  ا،  عليه
َمرَّ جِبَْدٍي َأَسكَّ َميِ ٍت، فَ تَ َناَوَلُه فََأَخَذ  َوَسلََّم َمرَّ اِبلسُّوِق، َداِخاًل ِمْن بَ ْعِض اْلَعالَِيِة، َوالنَّاُس َكنَ َفَتُه، فَ 

ُه لََنا ِبَشْيٍء، َوَما َنْصَنُع ِبِه؟ قَاَل:  َنُِبُّ أَنَّ نِِه، ُُثَّ قَاَل: »أَيُُّكْم حيُِبُّ َأنَّ َهَذا َلُه ِبِدْرَهٍم؟« فَ َقاُلوا: َما  ذُ أبُِ 
، فَ   »َأحتُِبُّوَن أَنَُّه َلُكْم؟« قَاُلوا: َوهللِا َلوْ  ًبا ِفيِه، أِلَنَُّه َأَسكُّ َف َوُهَو َميِ ٌت؟ فَ َقاَل: َكيْ َكاَن َحي ا، َكاَن َعي ْ

نْ َيا أَْهَوُن َعَلى هللِا، ِمْن َهَذا   2.«َعَلْيُكمْ  »فَ َوهللِا لَلدُّ
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  فإذا كان هذا شأن الدنيا، وكانت تلك حقيقتها، فكيف ال يزهد فيها رسول هللا  

 ؟ َسلَّمَ وَ 
، وكيف ال، وهو يعطي عطاء من ال ا يف أَْيِدي النَّاسِ يمَ فِ أزهد الناس    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وهو  

 خيشى الفقر؟  

 

نْ َيا، حديث رقم:  ِكَتاُب الزُّْهِد، اَبُب الزُّهْ   -رواه ابن ماجه - 1  ، بسند صحيح 4102ِد يف الدُّ
 2957ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرَّقَاِئِق، حديث رقم:   -واه مسلمر  - 2
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َ دَِِمن  َعَلي ِهََوَسلَّمََِبِ ََصلَّالنََّز ه  ََكاَنَينام ََعِلىَاحَلِصِي:َىَللاَ  َأنه
َعبَّاسٍ  ْبِن  َعْبِد اَّللَِّ  َعن ْهُ َرِضَي    َعْن   ُ اخَلطَّ َما اَّللَّ ْبُن  ُعَمُر  َأْخرَبين  قَاَل:  َعَلى ابِ ،  قَاَل: »َدَخْلُت   ،

َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإَذا هُ   ُ   قَاَل: ، وفيه  ٌئ َعَلى َرْمِل َحِصرٍي فَ رَأَْيُت أَثَ َرُه يف َجْنِبِه«َو ُمتَّكِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًئا يَ ُردُّ اْلَبصَ »فَ َرفَ ْعُت رَْأِسي يف اْلبَ يْ  ، ِإالَّ أََهًبا َثاَلثًَة، فَ ُقْلُت: ادُْع هللَا اَي  رَ ِت، فَ َوهللِا، َما رَأَْيُت ِفيِه َشي ْ
َك، فَ َقْد َوسََّع َعَلى فَاِرَس َوالرُّوِم، َوُهْم اَل يَ ْعُبُدوَن هللَا، فَاْستَ َوى َجاِلًسا،  َلى أُمَّتِ َرُسوَل هللِا َأْن يُ َوسِ َع عَ 

نْ َيا«ِئكَ  قَاَل: »َأيف َشكٍ  أَْنَت اَي اْبَن اخلَْطَّاِب، أُولَ ُُثَّ  َلْت هَلُْم طَيِ َباهُتُْم يف احْلََياِة الدُّ    1.  قَ ْوٌم ُعجِ 
رم مجع  مرمالرمال  مبعَن  وجهه  ل  نسج  قد  السرير  أنه كان  واملراد  َملوقه.  مبعَن  هللا  ول كخلق 

 2صري.ابلسعف، ومل يكن على السرير وطاء سوى احل

عياض:   القاضي  ملقال  الغَن،  على  الفقر  يفضل  من  به  ما  ا  حيتج  مبقدار  أن  هذا  مفهوم  ىف 
قد يتأوله اآلخرون أبن  يستعجله، و  يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من اآلخرة ما كان يدخر له لو مل

 3املراد أن حظ هؤالء من النعيم ما انلوه ىف الدنيا، وال حظ هلم ىف اآلخرة لكفرهم.

َها  َعْن َعاِئَشةَ  ُ َعن ْ ِديَنَة، ِمْن  َع  ، قَاَلْت: »َما َشبِ َرِضَي اَّللَّ
َ
آُل ُُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْنُذ َقِدَم امل

   4.َث لََياٍل تَِباًعا، َحَّتَّ قُِبَض« بُ رٍ  َثالَ طََعامِ 

َا قَاَلْت لِ وَ  َها، َأَّنَّ َعن ْ  ُ ِل، ُُثَّ اهِلاَلِل،  الَ ُعْرَوَة: اْبَن ُأْخيِت »ِإْن ُكنَّا لَنَ ْنظُُر ِإىَل اهلِ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَنٌر«، فَ ُقْلُت اَي َخاَلُة:    اِت َرُسولِ َثالَثََة أَِهلٍَّة يف َشْهَرْيِن، َوَما أُوِقَدْت يف أَبْ يَ 

اُء، ِإالَّ أَنَُّه َقدْ :  َما َكاَن يُِعيُشُكْم؟ قَاَلتْ 
َ
َعَلْيِه َوَسلََّم  كَ   »اأَلْسَوَداِن التَّْمُر َوامل اَن لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

 

تَ َعاىَل:  ياَل ِكَتاُب الطَّاَلِق، اَبٌب يف اإْلِ   -مسلم  رواه  -  1 [،  4]التحرمي:    ﴾ هِ َوِإْن َتظَاَهرَا َعَليْ ﴿ِء، َواْعِتزَاِل النِ َساِء، َوخَتِْيريِِهنَّ َوقَ ْوِلِه 
 1479حديث رقم: 

 (  3312/ 10طييب الكاشف عن حقائق السنن )ة للشرح املشكا - 2
 ( 44/ 5)  إكمال املعلم بفوائد مسلم  - 3
نْ َيا، حديث رقم:  اَبٌب: َكْيَف َكاَن َعْيُش النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابِِه، َوختََ   اِق، ِكَتاُب الر ِقَ   -رواه البخاري  -  4 لِ يِهْم ِمَن الدُّ

 2970َتاُب الزُّْهِد َوالرَّقَاِئِق، حديث رقم: كِ   -، ومسلم6454
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األَْنَصاِر، َكا ِمَن  مَ ِجريَاٌن  هَلُْم  أَبْ َياهِتِْم  َن  ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  مَيَْنُحوَن  وََكانُوا  َناِئُح، 
   1.َيْسِقيَناُه«ف َ 

ُ عَ   َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ هُ نْ َرِضَي اَّللَّ : ِإين ِ  ، قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ 
ِإالَّ جمَْ  ِعْنِدي  َما   ، اِبحلَْقِ  بَ َعَثَك  َوالَِّذي  فَ َقاَلْت:  ِنَسائِِه،  بَ ْعِض  ِإىَل  فََأْرَسَل  ِإىَل  ُهوٌد،  أَْرَسَل  ُُثَّ  َماٌء،   

، مَ ذَ   ُأْخَرى، فَ َقاَلْت ِمْثلَ  الَّ َماٌء،  ا ِعْنِدي إِ ِلَك، َحَّتَّ قُ ْلَن ُكلُُّهنَّ ِمْثَل َذِلَك: اَل، َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحلَْقِ 
اأْلَْنصَ  ِمَن  َرُجٌل  فَ َقاَم  هللاُ؟«،  َرِْحَُه  َلَة  اللَّي ْ َهَذا  ُيِضيُف  »َمْن  هللِا،  فَ َقاَل:  َرُسوَل  اَي  َأاَن،  فَ َقاَل:  اِر، 

ِبِه   قَاَلْت: اَل ِإالَّ ُقوُت  ِإىَل فَاْنطََلَق  ِعْنَدِك َشْيٌء؟  فَ َقاَل اِلْمرَأَتِِه: َهْل  َرْحِلِه،  َياين،  فَ َعلِ ِليِهْم   ِصب ْ قَاَل: 
َنَْ  أانَّ  َوأَرِيِه  السِ رَاَج،  فََأْطِفِئ  ُفَنا  َضي ْ َدَخَل  فَِإَذا  السِ رَ ِبَشْيٍء،  ِإىَل  فَ ُقوِمي  لَِيْأُكَل،  أَْهَوى  فَِإَذا   اجِ ُكُل، 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َلى النَّيب ِ َحَّتَّ ُتْطِفِئيِه، قَاَل: فَ َقَعُدوا َوَأَكَل الضَّْيُف، فَ َلمَّا َأْصَبَح َغَدا عَ 
َلَة«»َقْد َعِجَب هللاُ ِمْن َصِنيِعُكَما ِبَضْيِفُكَما اللَّ     2.ي ْ

َعْنُه،  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اللُهمَّ اْجَعْل رِْزَق آقَ   َرِضَي اَّللَّ ِل  اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
  3.  ُقوًَت«ُُمَمَّدٍ 

ُ َعْنُه،  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ  فَِإَذا ُهَو أبَِيب   َلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْومٍ عَ قَاَل: َخرََج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ    َرِضَي اَّللَّ
قَاوَ   َبْكرٍ  السَّاَعَة؟«  َهِذِه  بُ ُيوِتُكَما  ِمْن  َأْخَرَجُكَما  »َما  فَ َقاَل:  اجلُْ ُعَمَر،  اَي  اَل:  هللاِ وُع  قَاَل:  َرُسوَل   ،

 وا«، فَ َقاُموا َمَعُه، فَأََتى َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصارِ »َوَأاَن، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، أَلَْخَرَجِِن الَِّذي َأْخَرَجُكَما، ُقومُ 
وَ فَ  َمْرَحًبا  قَاَلْت:  اْلَمْرأَُة،  رَأَْتُه  فَ َلمَّا  بَ ْيِتِه،  لَْيَس يف  ُهَو  ف َ ِإَذا  َعَلْيِه أَْهاًل،  َصلَّى هللاُ  هللِا  َرُسوُل  هَلَا  َقاَل 

َر ِإىَل َرُسوِل هللِا  ظَ ِذُب لََنا ِمَن اْلَماِء، ِإْذ َجاَء اأْلَْنَصارِيُّ، فَ نَ َوَسلََّم: »أَْيَن ُفاَلٌن؟« قَاَلْت: َذَهَب َيْستَ عْ 
َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصاِحبَ ْيِه، ُُثَّ قَاَل: ا ، قَاَل: فَاْنطََلَق، حْلَْمُد َّللَِّ َصلَّى هللاُ  َأْكَرَم َأْضَيافًا ِمِنِ  اْليَ ْوَم   َما َأَحٌد 

 

نْ َيا، حدْيُش  َتاُب الر ِقَاِق، اَبٌب: َكْيَف َكاَن عَ كِ   -رواه البخاري   -  1 يث رقم:  النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابِِه، َوخَتَلِ يِهْم ِمَن الدُّ
 2972ِق، حديث رقم: ائِ ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرَّقَ   -، ومسلم6459

 2054م: ِم الضَّْيِف َوَفْضِل إِيثَارِِه، حديث رقكتاب اأْلَْشرِبَِة، اَبُب ِإْكرَا  -رواه مسلم - 2
 1055حديث رقم: اُب الزُّْهِد َوالرَّقَاِئِق، ِكتَ   -رواه مسلم - 3
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َخَذ اْلُمْديََة، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى  أَ ُبْسٌر َوََتٌْر َوُرَطٌب، فَ َقاَل: ُكُلوا ِمْن َهِذِه، وَ   َفَجاَءُهْم ِبِعْذٍق ِفيهِ 
ُلوَب«، َفَذَبَح هَلُْم، فََأَكُلوا ِمَن الشَّاِة َوِمْن َذِلَك اْلِعْذِق َوَشرِبُوا، فَ َلمَّا أَْن  َك، َواحلَْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإايَّ 

َوَسلََّم أِلَيب َبْكٍر، َوُعَمَر: َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، لَُتْسأَُلنَّ َعْن    هِ َشِبُعوا َوَرُووا، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ 
   1.«َبُكْم َهَذا النَِّعيمُ َأَصا  ِعيِم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َأْخَرَجُكْم ِمْن بُ ُيوِتُكُم اجْلُوُع، ُُثَّ ملَْ تَ ْرِجُعوا َحَّتَّ َهَذا النَّ 

ْن ََيُْكَل، َوقَاَل:  ، فََأَب أَ  َعْنُه: أَنَُّه َمرَّ ِبَقْوٍم َبنْيَ أَْيِديِهْم َشاٌة َمْصِليٌَّة، َفَدَعْوهُ اَّللَُّ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي  
نْ َيا َوملَْ    2.َيْشَبْع ِمْن ُخْبِز الشَِّعرِي« »َخرََج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الدُّ

َعبَّاسٍ  اْبِن  َعن ْهُ َرضِ   َعِن   ُ اَّللَّ يَِبيَماَي  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَّيبَّ  »َأنَّ  اللََّيا:  اْلُمتَ َتاِبَعَة  ُت  ِل 
ُدوَن َعَشاًء، قَاَل: وََكاَن َعامَّةُ  َز الشَِّعريِ  ُخْبزِِهْم خُ طَاِواًي، َوأَْهُلُه اَل جيَِ    3.«ب ْ

ُ َعْنهُ   َعْن ُعْقَبةَ  لََّم، ُُثَّ ْصَر، َفسَ اَل: َصلَّْيُت َورَاَء النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلَمِديَنِة العَ قَ   ، َرِضَي اَّللَّ
النَّ  فَ َفزَِع  ِنَسائِِه،  بَ ْعِض ُحَجِر  ِإىَل  النَّاِس  فَ َتَخطَّى رِقَاَب  َعَلْيِهْم،  قَاَم ُمْسرًِعا،  َفَخرََج  ُسْرَعِتِه،  اُس ِمْن 

َأَّنَُّ  َفَكرِ مْ فَ رََأى  ِعْنَداَن،  ِترْبٍ  ِمْن  ًئا  َشي ْ »ذََكْرُت  فَ َقاَل:  ُسْرَعِتِه،  ِمْن  َعِجُبوا  حيَْ   َأْن  فََأَمْرُت ْهُت  ِبَسِِن، 
  4. ِبِقْسَمِتِه«

قْ َباِل َعَلى اَّللَِّ َيْشَغُلِِن الت َّفَ  :َأيْ  «حَيِْبُسِِن »قَ ْولُُه قال ابن حجر:   5.َعاىَل  ت َ كُُّر ِفيِه َعِن الت ََّوجُِّه َواإْلِ
 
 

 

مسلم  -  1 اأْلَ   -رواه  َغرْيَهُ كتاب  َباِعِه  اْسِتت ْ َجَواِز  اَبُب  حَتَقًُّقاِإىَل   ْشرِبَِة،  َوبَِتَحقُِّقِه  ِبَذِلَك،  ِبرَِضاُه  يَِثُق  َمْن  َداِر  َواْسِتْحَباِب      ََتم ا، 
 2038لطََّعاِم، حديث رقم: َلى ا ااِلْجِتَماِع عَ 

 5414ُكُلوَن، حديث رقم: َيَْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه   ِكَتاُب اأَلْطِعَمِة، اَبُب َما َكاَن النَّيبُّ   -رواه البخاري - 2
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب َما َجاَء يف َمِعيَشِة النَّيبِ   لَّى بْ َواُب الزُّْهِد َعْن َرُسوِل اَّللَِّ صَ أَ  -، والرتمذي 2303حديث رقم:  -رواه أْحد - 3 اَّللَّ

ُ َعَلْيهِ    ، بسند 3347َتاُب اأْلَْطِعَمِة، اَبُب ُخْبِز الشَِّعرِي، حديث رقم:  كِ   -ه، وابن ماج2360َوَسلََّم َوَأْهِلِه، حديث رقم:    َصلَّى اَّللَّ
 صحيح

 851ُب َمْن َصلَّى اِبلنَّاِس، َفذََكَر َحاَجًة فَ َتَخطَّاُهْم، حديث رقم: ، ابَ ِكَتاُب اأَلَذانِ   -رواه البخاري - 4
 ( 337/ 2ن حجر ) فتح الباري الب - 5
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َالفصلَالثالَث
َعَلي ِهََوسََ واجبَاملسلميَنوَخاتَاملرسلي َلَّمَََصلَّىَللاَ 

تعاىل  ال شك  توحيد هللا  بعد  معرفته  املسلم  ما جيب على  أوىل  معرفة رسول هللا ُممد    أن من 
تعاىل هبا؛ كما    سوة اليت أمران هللا صفات الكرمية ومشائله الشريفة، لتتحقق األصلى هللا عليه، ومعرفة  

َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر   َنٌة ِلَمنْ َلَقْد كاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحسَ ﴿قال هللا تعاىل:    َ كاَن يَ ْرُجوا اَّللَّ
   1.﴾اَّللََّ َكِثرياً 

َعَلي ِهََوَسلَّمَََََصلَّىَولَِسَ الرََّةَ انََكََمََ ََ:للاَ 

َعَلي ِهَوََحممد َ يع اََاسَِإىلَالنَّللِاََََرس ولَ هوََمََسلََّصلَّىَللاَ  ََ:َجَِ
يًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواألْرِض ا النَّاُس  أَي ُّهَ   تَ َعاىَل: ﴿ُقْل ايَ   هللاُ   قَالَ  ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيُكْم مجَِ

إَِلَه ِإال َوَرُسولِِه  اَل  فَآِمُنوا اِبَّللَِّ  َومُيِيُت  َلَعلَُّكمْ النَّ  ُهَو حُيِْيي  َواتَِّبُعوُه  يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ وََكِلَماتِِه  الَِّذي   يبِ  األمِ يِ  
  2. ﴾ هَتَْتُدونَ 

   3.﴾َوقَاَل تَ َعاىَل: ﴿ألْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بَ َلغَ 

اأْلَنْ  هللِا  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْنهُ   َصارِي ِ َوَعْن   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللاِ َرِضَي  قَاَل  قَاَل:  صَ ،  َوَسلََّم:    َعَلْيِه  لَّى هللاُ 
يُ ْعَطُهنَّ َأَحٌد قَ ْبِلي،   َوبُِعْثُت ِإىَل ُكلِ  َأْْحََر   َكاَن ُكلُّ »أُْعِطيُت َُخًْسا ملَْ  َعُث ِإىَل قَ ْوِمِه َخاصًَّة،  َنيبٍ  يُ ب ْ

  4َوَأْسَوَد«.

 

 21سورة األحزاب: اآلية/  - 1
 158األعراف: اآلية/  سورة - 2
   19سورة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/   - 3
الب   -  4 رقم:  ِكتَ   -خاريرواه  حديث  الت ََّيمُِّم،  ومس335اُب  األرض  -لم،  ِل  ُجعلت  ابب  الصَّاَلَة،  َوَمَواِضِع  اْلَمَساِجِد  ِكَتاُب 

 521  مسجًدا وطهورًا، حديث رقم:
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َعَلي ِهََوَسلََّمََلَ َرس َوحممد َ ََ:يََالنَِّبي َََِخاَتَ للِاََصلَّىَللاَ 
ُ ِبُكلِ  َرُسوَل اَّللَِّ  ﴿َما َكاَن ُُمَمٌَّد َأاَب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكنْ  تعاىل: قَاَل اَّللَُّ   َوَخاََتَ النَِّبيِ نَي وََكاَن اَّللَّ

  1. ﴾ َشْيٍء َعِليًما

َعْبِد  وَ  ْبِن  َجاِبِر  اأْلَْنَصارِي ِ َعْن  َعْنهُ   هللِا   ُ اَّللَّ قَالَ َرِضَي  قَاَل:  َوَسلََّم:  رَ   ،  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  هللِا  ُسوُل 
يُ ْعَطُهنَّ َأحَ  َوبُِعْثُت ِإىَل ُكلِ  َأْْحََر ٌد قَ ْبِلي»أُْعِطيُت َُخًْسا ملَْ  َعُث ِإىَل قَ ْوِمِه َخاصًَّة،  ، َكاَن ُكلُّ َنيبٍ  يُ ب ْ

وَ  قَ بْ َوَأْسَوَد،  أِلََحٍد  حُتَلَّ  َوملَْ  اْلَغَنائُِم،  َا  لِ ُأِحلَّْت ِلَ  فََأميُّ َوَمْسِجًدا،  َطُهورًا  طَيِ َبًة  اأْلَْرُض  َوُجِعَلْت ِلَ  ي، 
أَْدَر  الصَّ َرُجٍل  َوأُْعِطيُت  َكْتُه  َشْهٍر،  َمِسريَِة  يََدْي  َبنْيَ  اِبلرُّْعِب  َوُنِصْرُت  َكاَن،  َحْيُث  َصلَّى  اَلُة 

   2. َفاَعَة«الشَّ 
َِب:عَ ابلرََُّعَلي ِهََوَسلََّمَللِاََصلَّىَللاَ َهَرس ولَََاىَلَعََت ََََللاَ َرََصََنََ
ُهَريْ َرةَ وَ  َعْنهُ   َعْن َأيب   ُ َوَسلََّم قَاَل:   َرُسوَل هللاِ َأنَّ   ،َرِضَي اَّللَّ َعَلْيِه  اأْلَنِْبَياِء  » َصلَّى هللاُ  ُفضِ ْلُت َعَلى 

َجَوامِ  أُْعِطيُت   : اِبِستٍ  ِلَ  َوُأِحلَّْت  اِبلرُّْعِب،  َوُنِصْرُت  اْلَكِلِم،  َطُهورًا  ْلغَ َع  اأْلَْرُض  ِلَ  َوُجِعَلْت  َنائُِم، 
  3. «، َوُخِتَم يبَ النَِّبيُّونَ ِق َكافَّةً َوَمْسِجًدا، َوأُْرِسْلُت ِإىَل اخْلَلْ 

َعَلي ِهََوَسلَّمََََرس ولَ  ََ:ودَِمَ احملَامَِقََاملَََبَ احَِصَََللِاََصلَّىَللاَ 

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما َُمُْموًدا بِ تَ َعاىَل: ﴿َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّدْ هللا قَاَل    4. ﴾ِه اَنِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يَ ب ْ

 

 40 سورة اأْلَْحزَاِب: اآلية/  - 1
النَّيبِ  َصلَّى هللاُ -اريالبخرواه    -  2 قَ ْوِل  َوالسِ رَيِ، اَبُب  اجِلَهاِد  َوَسلََّم: »ُنِصْرُت اِبلرُّ ِكَتاُب  َمِسريََة َشْهٍر«، حديث رقم:    ْعبِ  َعَلْيِه 

 521علت ِل األرض مسجًدا وطهورًا، حديث رقم: ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلَة، ابب جُ -، ومسلم2977
 523ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلَة، حديث رقم:   -ه مسلمروا - 3
ْسرَاِء: اآلية/  - 4    79سورة اإْلِ
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َعَلي ِهََوَسلََّمَََصلَّىَللاَََِرس ولَ  ََ:قَِلَ اْلَََيَ خََللاَ 
أَنْ ُفسِ  ِمْن  تَ َعاىَل: ﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل  َعَلْيُكْم ابِ قَاَل هللا  َعِنتُّْم َحرِيٌص  َما  َعَلْيِه  ُمْؤِمِننَي لْ ُكْم َعزِيٌز 

  1. ﴾ َرُءوٌف َرِحيٌم 

ُ َعْنهُ   َوَعْن َأيب ُهَريْ َرةَ  ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أاََن َسيِ ُد َوَلِد آَدَم يَ ْوَم  : قَاَل رَ قَالَ   ،َرِضَي اَّللَّ
َ  2ُل ُمَشفٍَّع«. وَّ ُل َمْن يَ ْنَشقُّ َعْنُه اْلَقرْبُ، َوأَوَُّل َشاِفٍع َوأَ اْلِقَياَمِة، َوأَوَّ 

َعَلي ِهََوَسلََّمَََرس ولَ   َ:تَ َعاىَلَََخِليل َللاَِللِاََصلَّىَللاَ 
ُ َعْنُه، قَاَل: َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َعْن أَ  َسلََّم، النَّاَس َوقَاَل:  يب َسِعيٍد اخلُْدرِيِ  َرِضَي اَّللَّ

نْ َيا َوَبنْيَ َما ِعْنَدُه، فَاْخَتاَر َذِلَك الَعْبُد َما ِعْنَد اَّللَِّ بَ   »ِإنَّ اَّللََّ َخريََّ َعْبًدا  َبَكى أَبُو َبْكٍر،  «، قَاَل: ف َ نْيَ الدُّ
َعَلْيِه َوسَ  َنا لُِبَكائِِه: َأْن خُيْربَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ    ى هللاُ لََّم َعْن َعْبٍد ُخريِ َ، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ فَ َعِجب ْ
َخريََّ، وََكاَن أَبُو َبْكٍر أَْعَلَمَنا، فَ َقاَل  

ُ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِمْن أََمنِ   َرُسوُل اَّللَِّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُهَو امل

أَ  َوَمالِِه  ُصْحَبِتِه  َعَليَّ يف  َريبِ  النَّاِس  َغرْيَ  َخِلياًل  ُمتَِّخًذا  َوَلْو ُكْنُت  َبْكٍر،  َوَلِكْن   اَب  َبْكٍر،  َأاَب  اَلختََّْذُت 
ْسِجِد اَبٌب ِإالَّ ُسدَّ ِإالَّ اَبَب َأيب َبْكرٍ نَيَّ يف اُأُخوَُّة اإِلْساَلِم َوَمَودَّتُُه، الَ يَ ب ْقَ 

َ
   3. «مل

َعْبِد هللاِ  َعْنهُ   َعْن   ُ اَّللَّ »لَ عَ   ،َرِضَي  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  النَّيبِ   أَْهِل   وْ ِن  ِمْن  ُمتَِّخًذا  ُكْنُت 
َ  4. َوَلِكْن َصاِحُبُكْم َخِليُل هللِا«  َخِلياًل،اأْلَْرِض َخِلياًل، اَلختََّْذُت اْبَن َأيب ُقَحاَفةَ 

 

 128وبة: اآلية/ ة التسور  - 1
يِع اخلَْاَلِئِق، حدكتاب اْلَفَضاِئِل، اَبُب تَ ْفِضيِل نَِبيِ َنا َصلَّى هللاُ عَ   -رواه مسلم - 2  2278قم: يث ر َلْيِه َوَسلََّم َعَلى مجَِ
نَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُسدُّوا األَبْ َواَب، ِإالَّ  ِل ال لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب قَ وْ ِكَتاُب َفَضاِئِل َأْصَحاِب النَّيبِ  صَ -رواه البخاري  -  3

ُهْم، اَبُب ِمْن َفَضاِئِل َأيب َبْكٍر ا ِة  كتاب َفَضاِئِل الصََّحابَ   -، ومسلم3654حديث رقم:  اَبَب َأيب َبْكٍر«،   يِق  َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ لصِ دِ 
 2383 َرِضَي هللاُ َعْنُه، حديث رقم: 

ُهْم، اَبُب ِمْن َفَضا  -رواه مسلم  -  4 يِق َرِضَي هللاُ َعنْ كتاب َفَضاِئِل الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ حديث رقم:  ُه،  ِئِل َأيب َبْكٍر الصِ دِ 
2383 
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َعَلي ِهََوسَََهَرس ولَََزَكَّاه َللاَتعاىل  َ:لَّمََللِاََصلَّىَللاَ 

  1. ﴾ َعِظيمٍ ُلقٍ َوِإنََّك َلَعلى خُ ﴿َقاَل تَ َعاىَل:  زكى أخالقه ف َ 

   2. ﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى﴿ فَ َقاَل تَ َعاىَل:وزكى قلبه 

   3.﴾ ( ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى3َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى )﴿  َل تَ َعاىَل:فَ َقالسانه وزكى 

  4. ﴾َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى ﴿ َعاىَل:  فَ َقاَل ت َ  إميانهوزكى 

 اىلَأنَيرضيهَ:تعَوعدهَللا

  5. ﴾َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك َربَُّك َفرَتَْضى﴿قَاَل هللا تَ َعاىَل:  

َعَلي ِهََوَسلََّمَللِاَصَََلَ َرس َو َنَّةَِأولَمنَيستفتحَلَّىَللاَ  َ:اَبَبَاجل 
َعَلْيهِ   ، َعْنهُ   َرِضَي اَّللَُّ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  َسلََّم: " آيت اَبَب اجْلَنَِّة  وَ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 

اخْلَا فَ يَ ُقوُل  فََأْستْفِتُح،  اْلِقَياَمِة  َمْن  يَ ْوَم  أِلََحٍد زُِن:  أَفْ َتُح  اَل  أُِمْرُت  ِبَك  فَ يَ ُقوُل:  فَأَُقوُل: ُُمَمٌَّد،  أَْنَت؟ 
َلَك" َ  6. قَ ب ْ

 ذنبه:َغفرَللاَله

ُ َما تَ َقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما أَتَخََّر َويُ 1ِبيًنا )ا مُ ِإانَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتحً ﴿قَاَل هللا تَ َعاىَل:   ِتمَّ  ( لِيَ ْغِفَر َلَك اَّللَّ
ُ َنْصرًا َعزِيزًا2َتُه َعَلْيَك َويَ ْهِدَيَك ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما )نِْعمَ     7.﴾( َويَ ْنُصَرَك اَّللَّ

 

 4سورة القلم: اآلية/  - 1
 11سورة النَّْجِم: اآلية/  - 2
 4، 3سورة النَّْجِم: اآلية/ - 3
 2ْجِم: اآلية/ ة النَّ سور  - 4
 5سورة الضَُّحى: اآلية/  - 5
ميَاِن، اَبٌب يف ق َ   -رواه مسلم  -  6 نِْبَياِء تَ بَ ًعا«،  َأاَن َأوَُّل النَّاِس َيْشَفُع يف اجْلَنَِّة َوَأاَن َأْكثَ ُر اأْلَ : » ْوِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِكَتاُب اإْلِ

 197حديث رقم: 
 3: 1ْلَفْتِح: اآلية/  ورة ا س - 7
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 َلهَذكرهَ:رفعَللَا

  1.﴾كَوَرفَ ْعَنا َلَك ذِْكرَ ﴿قَاَل هللا تَ َعاىَل:  

َعَلي ِهََوَسلََّمَوباَجاءَبهَ: َاْلميانَبهََصلَّىَللاَ 

تعاىل: هللا  َوتُ َوقِ ُروهُ أَْرَسْلَناِإانَّ  ﴿  قال  َوتُ َعز ُِروُه  َوَرُسولِِه  اِبَّللَِّ  لِتُ ْؤِمُنوا  َونَِذيرًا.  َوُمَبشِ رًا  َشاِهًدا    َك 
   2. ﴾َوُتَسبِ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيال

َعْنهُ  اَرِضيَ َعْن َعِلىٍ     ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َّللَّ ي ُ   :قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ٌد َحَّتَّ يُ ْؤِمَن ْؤِمُن َعبْ »الَ 
ُ َوَأّنِ  ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ  ْلَمْوِت  بَ ْعَد اْعثِ  بَ َعَثَِن اِبحلَْقِ  َويُ ْؤِمُن اِبْلَمْوِت َواِبْلب َ أِبَْربٍَع َيْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

  3«.َويُ ْؤِمُن اِبْلَقَدرِ 
ُ عَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعنْ   ،ْنهُ َرِضَي اَّللَّ »أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس    َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ُ َويُ ْؤِمُنوا يب وَ َحَّتَّ َيشْ  ا ِجْئُت ِبِه فَِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمَنِ  ِدَماَءُهْم َوأَْمَواهَلُْم مبَِ َهُدوا َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
«.الَّ حِبَق ِ إِ    4َها َوِحَساهُبُْم َعَلى اَّللَِّ

ُ َعْنهُ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة   نَ ْفُس ُُمَمٍَّد   ِذي»َوالَّ   :أَنَُّه قَالَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َعْن َرُسوِل اَّللَِّ   ،َرِضَي اَّللَّ
َيْسَمُع ِب َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُمَِّة يَ ُهوِدىٌّ   َنْصرَ بَِيِدِه الَ  اِّنٌّ ُُثَّ مَيُوُت َوملَْ يُ ْؤِمْن اِبلَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه ِإالَّ  َوالَ 

  5. َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر«

 

 4سورة الشَّرِْح: اآلية/  - 1
    9، 8سورة الفتح: اآلية/   - 2
رقم:    -درواه أْح  -  3 اْلَقَدرِ   -، والرتمذي758حديث  عَ أَبْ َواُب  َجا  َما  اَبُب  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  اإِلميَاِن  ْن  َء يف 

 ، بسند صحيح 81املقدمة، اَبٌب يف اْلَقَدِر، حديث رقم:  -، وابن ماجه2145، حديث رقم:  ر ِهِ اِبلَقَدِر َخرْيِِه َوشَ 
،  25[، حديث رقم:  5]التوبة:  َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ وُا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم﴾    بُوا ِكَتاُب اإِلميَاِن، اَبٌب: ﴿فَِإْن َتَ -البخاري  رواه  -  4

 22 َرُسوُل هللِا، حديث رقم:  اِن، اَبُب اأْلَْمِر بِِقَتاِل النَّاِس َحَّتَّ يَ ُقولُوا: اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ ُُمَمَّدٌ اإِلميَ ِكَتاُب   -مسلم
ميَاِن ِبرَِساَلِة نَِبيِ َنا ُمَُ َتابُ كِ   -رواه مسلم - 5 ميَاِن، اَبُب ُوُجوِب اإْلِ يِع النَّاِس، َوَنْسِخ اْلِمَلِل مبِلَِّتِه،  ىَل مجَِ مٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم إِ  اإْلِ

 153حديث رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

180 

َطاعتهَفيماَأمرَواالنتهاءَعماَهنىَعنهَوزجرَ:

ُْم  ﴿  :عاىلقال هللا ت َوَلْو َأَّنَّ أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك  ِإْذ ظََلمُ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال لُِيطَاَع ِبِِْذِن اَّللَِّ  وا 
ت َ  َلَوَجُدوا اَّللََّ  الرَُّسوُل  هَلُُم  َواْستَ ْغَفَر  َرِحيًما فَاْستَ ْغَفُروا اَّللََّ  يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ    *   وَّااًب  َوَربِ َك ال  كِ ُموَك  حيَُ َفال 
ُدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِمَّا  نَ ُهْم ُُثَّ ال جيَِ    1. ﴾ُيَسلِ ُموا َتْسِليَماَقَضْيَت وَ  ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

 أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. قال ابن كثري:

تعاىل:  هللا  َتْعَ ﴿  قال  بَ ْعِضُكْم  ال  َنُكْم َكُدَعاِء  بَ ي ْ الرَُّسوِل  ُدَعاَء  الَِّذيَن بَ عْ ُلوا   ُ اَّللَّ يَ ْعَلُم  َقْد  ًضا 
َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ لَِّذيَن خيَُ يَ َتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا فَ ْلَيْحَذِر ا َ  2.﴾الُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

  3. ﴾ِإنَّ اَّللََّ ال حيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ فَ  ُقْل َأِطيُعوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا﴿َ:قال هللا تعاىل

 ال حيب من اتصف بذلك، وإن ادعى  ة كفر، وهللاقال ابن كثري: دل على أن َمالفته يف الطريق
اَت الرسل، ورسول هللا إىل   ويتقرب إليه، حَّت يتابع الرسول النيب األمي خهللا وزعم يف نفسه أنه حيب  

ل الذي  واإلنس  اجلن  الثقلني  منهمو كمجيع  العزم  أولو  بل  املرسلون،  بل  األنبياء  ملا    ان  زمانه  يف 
 تباع شريعته. طاعته، واوسعهم إال اتباعه، والدخول يف

َعَلي ِهََوَسلَّمََصورَرائعةَلطاعتهَ ََ:َصلَّىَللاَ 
مَ  ْبِن  ْبِن َكْعِب  َعْبِد اَّللَِّ  َحْدَردٍ َعْن  َأيب  اْبَن  تَ َقاَضى  أَنَُّه  َعْن َكْعٍب،  دَ اِلٍك،  َعَلْيِه يف    َلُه  يْ ًنا َكاَن 

ْسِجِد، فَاْرتَ َفَعْت َأْصَواهُتَُما َحَّتَّ مسَِعَ 
َ
 اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يف بَ ْيِتِه، َفَخرََج إِلَْيِهَما  َها َرُسولُ امل

، قَاَل: »َضْع ِمْن َديِْنَك    َف ُحْجَرتِِه، فَ َناَدى: »اَي َكْعُب« قَاَل: لَب َّْيَك ايَ َحَّتَّ َكَشَف ِسجْ  َرُسوَل اَّللَِّ
، قَاَل: »ُقْم فَاْقِضِه«َر، قَاَل: َهَذا« َوأَْوَمأَ إِلَْيِه: َأِي الشَّطْ    4.َلَقْد فَ َعْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 

 65، 64سورة النساء: اآلية/  - 1
 63سورة النور: اآلية/  - 2
 32ة/ اآليسورة آل عمران:  - 3
   -رواه البخاري - 4

ُ
ْسِجِد، حديث رقم: ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب الت ََّقاِضي َوامل

َ
ِكَتاُب اْلُمَساقَاِة، اَبُب    -مومسل  ،457اَلَزَمِة يف امل

 1558اْسِتْحَباِب اْلَوْضِع ِمَن الدَّْيِن، حديث رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبَِِديَََم ص َطَفَىََب نََََِسِعيدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِلمَِم سَ َحَياِةَالَ َِفََأَثَ ر َهَاَوَسلََّمَوََََعَلي هََِللاَ َََصلَّىَرس ولََِالَ اِئلَ شَََ

 

181 

ُ َعن ْهُ َرِضيَ   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاسٍ  رََأى َخاََتًا ِمْن َذَهٍب   ِه َوَسلَّمَ يْ َصلَّى هللاُ َعلَ َأنَّ َرُسوَل هللِا    ،َما اَّللَّ
ُد َأَحدُُكْم ِإىَل مَجَْرٍة ِمْن اَنٍر فَ َيْجَعُلَها يف يَِدِه«، َفِقيَل لِلرَُّجِل اَل: »يَ ْعمِ يف يَِد َرُجٍل، فَ نَ َزَعُه َفطََرَحُه، َوقَ 

َك انْ َتِفْع ِبِه، قَاَل: اَل َوهللِا، اَل آُخُذُه أَبًَدا  اَتَِ : ُخْذ خَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َب َرُسوُل هللِا  بَ ْعَد َما َذهَ 
  1. ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  هللِا َوَقْد طََرَحُه َرُسولُ 

َحمبتهَفوقَحمبةَالهلَواملالَوالولدَ:

تعاىل:  هللا  تُ ﴿  قال  ِإْن ُكن ْ اَّللَُّ ُقْل  حُيِْبْبُكُم  فَاتَِّبُعوين   َ اَّللَّ حتُِبُّوَن  َغُفوٌر  وَ   ْم   ُ َواَّللَّ ُذنُوَبُكْم  َلُكْم  يَ ْغِفْر 
َ  2َ.﴾َرِحيمٌ 

»َوالَِّذى نَ ْفِسي بَِيِدِه الَ يُ ْؤِمُن   قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ نَّ َرُسوَل اَّللَِّ  أَ  ، َعْنهُ   َرِضَي اَّللَُّ  َعْن أََنسٍ 
  3َلِدِه«. َووَ َحدُُكْم َحَّتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه أَ 

َعْنهُ َعْن أََنٍس    ُ َعَلْيهِ َعِن النَِّبِ     ، َرِضَي اَّللَّ »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة    :قَالَ   َوَسلَّمَ   َصلَّى هللاُ 
إِ  َوَرُسولُُه َأَحبَّ   ُ حيُِ اإِلميَاِن َمْن َكاَن اَّللَّ َعْبًدا الَ  َوَمْن َأَحبَّ  أَْن  بُّ لَْيِه ِمَّا ِسَوامُهَا،  َيْكَرُه  َوَمْن   ، ُه ِإالَّ َّللَِِّ

ُ،  يَ ُعوَد يف اْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ َقَذهُ    4. َكَما َيْكَرُه َأْن يُ ْلَقى يف النَّاِر« اَّللَّ

ُ َعْنهُ عن َأيُب ُهَريْ َرَة   نَ ْفُس ُُمَمٍَّد يف ى  »َوالَّذِ   :َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل  قَاَل: َ   َرِضَي اَّللَّ
  5رَاين َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن أَْهِلِه َوَمالِِه َمَعُهْم«. أَلْن ي َ يَِدِه لََيْأِتنَيَّ َعَلى َأَحدُِكْم يَ ْوٌم َوالَ يَ رَاين ُُثَّ 

ُ َعْنهُ َرِضَي    َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  ُُثَّ أََمَرين َفَحَمْلتُ َها ِإىَل َرُسوِل    ْت،قَاَل: أََمَر َأيب خِبَزِيَرٍة، َفُصِنعَ   ،اَّللَّ
َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَأَتَ ي ْ اَّللَِّ  هَ َم،  »َما  فَ َقاَل:  َمْنزِلِِه،  َوُهَو يف  َذا؟ُتُه  َأحْلٌَم  َجاِبُر،  اَي  اَل، َذا  قُ ْلُت:   »

 

 2090َخاَتَِ الذََّهِب، حديث رقم:  رْحِ كتاب اللِ َباِس َوالز ِيَنِة، اَبُب طَ   -اه مسلمرو  - 1
 31سورة آل عمران: اآلية/  - 2
البخاري  -  3 اَبٌب:  -رواه  اإِلميَاِن،  رقم:  ُحبُّ   ِكَتاُب  اإِلميَاِن، حديث  ِمَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى هللاُ  الرَُّسوِل  ِكَتاُب    -، ومسلم15 
ميَاِن َعَلى  ِق عَ اْلَواِلِد والنَّاِس أمْجَِعنَي، َوِإْطاَل ى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكثَ َر ِمَن اأْلَْهِل َواْلَوَلِد، وَ  صلَّ إِلميَاِن، اَبُب ُوُجوِب َُمَبَِّة َرُسوِل هللاِ ا َدِم اإْلِ

 44َمْن ملْ حيُِبَُّه َهِذِه اْلَمَحبََّة، حديث رقم: 
كتاب اإلميان، ابب بيان خصال من اتصف    -، ومسلم16حديث رقم:  ِن،  ِكَتاُب اإِلميَاِن، اَبُب َحاَلَوِة اإِلميَا  -يرواه البخار   -  4

 43وة اإلميان، حديث رقم: هبن وجد حال 
 2364حديث رقم: اْلَفَضاِئِل، اَبُب َفْضِل النَّظَِر ِإلَْيِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوََتَنِ يِه، كتاب   -رواه مسلم - 5
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َعَلْيِه إِ   ا َخزِيَرٌة، فََأَمَر هِبَا فَ ُقِبَضْت، فَ َلمَّا َرَجْعتُ َوَلِكن َّهَ   ُ ىَل َأيب، قَاَل: َهْل رَأَْيَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ًئا؟ فَ ُقْلُت: نَ َعْم، قَاَل: »َما  ُقْلُت: ن َ َوَسلََّم؟ ف َ  اَل « فَ قَ َهَذا اَي َجابُِر َأحْلٌَم َذا؟َعْم، فَ َقاَل: َهْل قَاَل َشي ْ

َقِد اْشتَ َهى اللَّْحَم، فَ َقاَم ِإىَل َداِجٍن َلُه َفَذحَبََها،    َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َصلَّى هللاُ َأيب: َعَسى َأْن َيُكوَن َرُسوُل اَّللَِّ  
أََمرَ  َوَسلَّ ُُثَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِإىَل  َفَحَمْلُتُه  أََمَرين  ُُثَّ  َفُشِوَيْت،  هِبَا  َوُهَو يف    إِلَْيِه  فَانْ تَ َهْيُت  َم، 

َذِلَك، َجاِبُر؟ف َ   جَمِْلِسِه  اَي  َهَذا  ِإىَل َأيب  َقاَل: »َما  َرَجْعُت   ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَ ُقْلُت:  ْل رَأَْيَت  فَ َقاَل: هَ « 
َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ ُقْلُت: نَ َعْم، فَ َقاَل: َهْل، قَالَ   ُ ًئا؟ قُ ْلُت: نَ َعْم،    َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: »َما َهَذا َشي ْ

َعَلْيِه َوَسلََّم قَ « ف َ َأحْلٌَم َذا؟  ُ ى اللَّْحَم، فَ َقاَم ِإىَل ِد اْشتَ هَ َقاَل َأيب: َعَسى َأْن َيُكوَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيِه اَّللَُّ    َفَحَمْلتُ َها إِلَْيَك، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّىَداِجٍن ِعْنَدُه َفَذحَبََها، ُُثَّ أََمَر هِبَا َفُشِوَيْت، ُُثَّ أََمَرين 

ُ اأْلَْنَصاَر َعنَّا َخرْيًا، َواَل ِسيَّمَ  َوَسلََّم:   1.  ْبُن َعْمرِو ْبِن َحرَاٍم، َوَسْعُد ْبُن ُعَباَدَة«ا َعْبُد اَّللَِّ »َجَزى اَّللَّ

َالصحابةََِرائعةَ َرَ وََصَ  َاََرس ولَِلَحل بِ  َعَلي ِهََوَسلَّمَََّللَِّ ََ:َصلَّىَللاَ 
َع أََنَس ْبَن َماِلٍك  ِن عَ َعْن ِإْسَحاَق بْ  ُقوُل: ِإنَّ َخيَّاطًا  ي َ   ، َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ ْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب طَْلَحَة، أَنَُّه مسَِ

ى  لَّ صَ َل أََنُس ْبُن َماِلٍك: َفَذَهْبُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ِلطََعاٍم َصنَ َعُه، قَا  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َدَعا َرُسوَل اَّللَِّ  
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ   هللاُ  فَ َقرََّب  الطََّعاِم،  َذِلَك  َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ   ِإىَل  َعَلْيِه  ءٌ      ِفيِه ُدابَّ َوَمَرقًا،  زًا  ُخب ْ

َء ِمْن َحَواَِلِ   َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َصلَّى هللاُ َوَقِديٌد، فَ رَأَْيُت النَّيبَّ   لَقْصَعِة«، قَاَل: »فَ َلْم أََزْل ُأِحبُّ   ا»يَ تَ تَ بَُّع الدُّابَّ
َء ِمْن يَ ْوِمِئٍذ«   2. الدُّابَّ

َعْنهُ    َوقَّاصٍ ِد ْبِن َأيب َعْن َسعْ   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ    ،َرِضَي اَّللَّ رَأَِة ِمْن َبِِن  اِبمْ   َصلَّى هللاُ 
َعَلْيِه َوَسلَّمَ ا َوأَبُوَها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ُخوهَ ِديَناٍر، َوَقْد ُأِصيَب َزْوُجَها َوأَ  ا،  ا نُ ُعوا هلََ أِبُُحٍد، فَ َلمَّ   َصلَّى هللاُ 
 ُفاَلٍن، ُهَو حِبَْمِد اَّللَِّ َكَما حتُِبِ نَي، َخرْيًا اَي أُمَّ   ؟ قَاُلوا:َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَلْت: َفَما فَ َعَل َرُسوُل اَّللَِّ  

 

َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َمَناِقِب الصََّحابَِة، رِ ارِ ِكَتاُب ِإْخبَ   -رواه ابن حبان  -  1  ُ  َرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِهْم  ِئِهمْ َجاهِلُْم َوِنَساِئِهْم ِبذِْكِر َأمْسَاِه َصلَّى اَّللَّ
 ، بسند صحيح 7020َأمْجَِعنَي، حديث رقم: 

،  5379يث رقم: َقْصَعِة َمَع َصاِحِبِه، ِإَذا مَلْ يَ ْعِرْف ِمْنُه َكرَاِهَيًة، حد الاُب اأَلْطِعَمِة، اَبُب َمْن تَ تَ بََّع َحَواَِلْ ِكتَ   -رواه البخاري - 2
  َذا بَ ْعِضِهْم بَ ْعًضا َوِإْن َكانُوا ِضيَفااًن إِ َجَواِز َأْكِل اْلَمَرِق، َواْسِتْحَباِب َأْكِل اْليَ ْقِطنِي، َوإِيثَاِر َأْهِل اْلَماِئَدةِ  اَببُ كتاب اأْلَْشرِبَِة،   -ومسلم

 2041مَلْ َيْكَرْه َذِلَك َصاِحُب الطََّعاِم، حديث رقم: 
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ْت: ُكلُّ ُمِصيَبٍة بَ ْعَدَك َجَلٌل! تُرِيُد  ْتُه قَالَ فَُأِشرَي هَلَا إلَْيِه، َحَّتَّ إَذا رَأَ   أَُرونِيِه َحَّتَّ أَْنظَُر إلَْيِه؟ قَاَل:ْت:  قَالَ 
  1. َصِغريَةً 

َعَليَ والسالمَعليهََكثرةَالصالة ََ:ِهََوَسلَّمَََصلَّىَللاَ 
ُ عَ َعِن ُأَبِ  ْبِن َكْعٍب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َذَهَب ثُ لُثَ   ، ْنهُ َرِضَي اَّللَّ  ا اللَّْيلِ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

النَّاسُ قَاَم   أَي َُّها  تَ ت ْ   فَ َقاَل: »اَي  الرَّاِجَفُة  َجاَءِت  اذُْكُروا اَّللََّ  ِفيِه  اذُْكُروا اَّللََّ  مبَا  ْوُت 
َ
امل َجاَء  الرَّاِدَفُة  بَ ُعَها 

 
َ
امل الصَّاَل ْوتُ َجاَء  ُأْكِثُر  ِإين ِ  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  قُ ْلُت:  ُأيَبٌّ:  قَاَل  ِفيِه«،  مبَا  َعَلْيكَ   ِمْن   َة  َلَك  َأْجَعُل  َفَكْم 

َت فَِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخرْيٌ َلَك«، قُ ْلُت: َصاَليت؟ فَ َقاَل: »َما ِشْئَت«. قَاَل: قُ ْلُت: الرُّبَُع، قَاَل: »َما ِشئْ 
ا ِشْئَت، فَِإْن قَاَل: »مَ   َل: »َما ِشْئَت، فَِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخرْيٌ َلَك«، قَاَل: قُ ْلُت: فَالث ُّلَُثنْيِ،قَا  النِ ْصَف،

  2.ْكَفى مَهََّك، َويُ ْغَفُر َلَك َذنْ ُبَك«زِْدَت فَ ُهَو َخرْيٌ َلَك«، قُ ْلُت: َأْجَعُل َلَك َصاَليت ُكلََّها قَاَل: »ِإًذا تُ 
ُ َعن ْهُ  ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص  َّللَِّ َعْن َعْبِد ا َع النَِّبَّ    ،َماَرِضَي اَّللَّ »   :يَ ُقولُ   َعَلْيِه َوَسلَّمَ   لَّى هللاُ صَ أَنَُّه مسَِ

ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل ُُثَّ َصلُّ   َعَلْيِه هِبَا َّللَُّ وا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَلىَّ َصاَلًة َصلَّى اِإَذا مسَِ
َا َمْنزِلَ  َبِغي ِإالَّ لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اَّللَِّ َوأَْرُجو َأْن َأُكوَن أاََن  ٌة يف اجلَْ َعْشرًا ُُثَّ َسُلوا اَّللََّ ِل اْلَوِسيَلَة فَِإَّنَّ نَِّة الَ تَ ن ْ

  3«.يَلَة َحلَّْت َلُه الشََّفاَعةُ َأَل ِل اْلَوسِ ُهَو َفَمْن سَ 

َعَلي ِهََوَسلََّمَ:ةَالمتابع َنَِّبِ ََصلَّىَللاَ 

 ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن يَ ْرُجوا اَّللََّ َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر ُسوِل اَّللَِّ َلَقْد كاَن َلُكْم يف رَ ﴿  قال هللا تعاىل: 
   4.﴾اَّللََّ َكِثرياً 

 

 ( 99/  2بن هشام ت السقا )سرية ا - 1
الرتمذي  -  2 َعلَ أَب ْ   -رواه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  َواْلَورَِع  َوالرَّقَاِئِق  اْلِقَياَمِة  ِصَفِة  رقم:  َواُب  حديث  اَبٌب،  َوَسلََّم،    ، 2457ْيِه 

تَ ْفِسرُي ُسورَ كِ   -واحلاكم الت َّْفِسرِي،  اأْلَْحزَاِب، حديث رقم:  َتاُب  النيب صلى هللا ع-والبيهقي يف الشعب  ، 3578ِة  سلم  ليه و تعظيم 
 ، 1477وتوقريه، حديث رقم: 

َعُه، ُُثَّ ُيَصلِ ي  ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب اْلَقْوِل ِمْثَل قَ ْولِ   -رواه مسلم  -  3 َعَلْيِه َوَسلََّم ُُثَّ َيْسَأُل لُه  َعلَ  اْلُمَؤذِ ِن ِلَمْن مسَِ ى النَّيبِ  َصلَّى هللاُ 
 384َوِسيَلَة، حديث رقم: الْ 
 21ية/ : اآلسورة األحزاب - 4
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تعاىل:  هللا  فَ ﴿  قال   َ اَّللَّ حتُِبُّوَن  ُتْم  ِإْن ُكن ْ َغُفوٌر  اتَّ ُقْل   ُ َواَّللَّ ُذنُوَبُكْم  َلُكْم  َويَ ْغِفْر   ُ اَّللَّ حُيِْبْبُكُم  ِبُعوين 
   1. ﴾يمٌ َرحِ 

ُ َعْنهُ ْن َأيب رَاِفٍع  َوعَ  أُْلَفنَيَّ َأَحدَُكْم ُمتَِّكًئا َعَلى  اَل  »قَاَل:    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعِن النَّيبِ     ،َرِضَي اَّللَّ
يف ِكَتاِب هللِا  َوَجْداَن    رِي، َوَما اأْلَْمُر ِمْن أَْمرِي ِمَّا أََمْرُت ِبِه، َوََّنَْيُت َعْنُه، فَ يَ ُقوُل: اَل نَدْ   يهِ أَرِيَكِتِه، ََيتِ 

  2. «ات َّبَ ْعَناهُ 

 املتابعة هي الشرط الثاين من شروط قبول األعمال.
 يخ حافظ بن أْحد احلكمي: قال الش 
ْرطُ  ولِ  ش            َ ْعيَ  قَ ب            ُ اَتمِ جيَْ  َأنْ  الس            َّ  ع            َ

 

ابَةٌ  ِفي                هِ  * ** اَلصٌ  ِإص                َ ا َوِإخ                ْ  َمع                َ
 

ْرشِ  َرب ِ  َّللَِّ  َواهُ  اَل  اْلع                                      َ  س                                      ِ
 

اهُ ُموَ  ***  ِذي اْرَتض              َ رِْع ال              َّ ُق الش              َّ  اف             ِ
 

َعَلي ِهََوَسلََّم: َصورَمنَمتابعةَالصحابةَللنِبََصلَّىَللاَ 
َماِلٍك  عنْ  ْبِن  َعْنهُ  أََنَس   ُ بُ ُيوِت أَْزَواِج النَّيبِ   َثالَثَ   قَاَل: َجاءَ   ،َرِضَي اَّللَّ َعَلْيِه ُة َرْهٍط ِإىَل  َصلَّى هللاُ 
ُْم تَ َقالُّوَها  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْن ِعَباَدِة النَّيبِ   ْسأَُلوَن عَ يَ   َوَسلَّمَ  ، فَ َقاُلوا: َوأَْيَن ََنُْن ِمَن فَ َلمَّا ُأْخربُوا َكَأَّنَّ
: أَمَّا َأاَن فَِإين ِ ُأَصلِ ي  َأَحُدُهمْ ؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما تَ َقدََّم ِمْن َذْنِبِه َوَما أَتَخََّر، قَالَ  َوَسلَّمَ َعَلْيهِ   َصلَّى هللاُ النَّيبِ   

أُفْ  َوالَ  الدَّْهَر  َأُصوُم  أاََن  آَخُر:  َوقَاَل  أَبًَدا،  أَ اللَّْيَل  َفالَ  النِ َساَء  أَْعَتزُِل  َأاَن  آَخُر:  َوقَاَل  أَبًَدا،  تَ َزوَّ ِطُر،  ُج 
اَّللَِّ   َرُسوُل  َوَسلَّمَ َفَجاَء  َعَلْيِه  هللاُ  »  إِلَْيِهْم،   َصلَّى  ِإين ِ  فَ َقاَل:  َواَّللَِّ  أََما  وََكَذا،  قُ ْلُتْم َكَذا  الَِّذيَن  أَنْ ُتُم 

َزوَُّج النِ َساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّيِت ، َوأَت َ َلُه، َلِكِنِ  َأُصوُم َوأُْفِطُر، َوُأَصلِ ي َوأَْرُقدُ   أَلَْخَشاُكْم َّللَِِّ َوأَتْ َقاُكمْ 
»    3. فَ َلْيَس ِمِنِ 

 

 31سورة ال عمران: اآلية/   - 1
أَبْ َواُب    -والرتمذي  ، 6405ِة، اَبٌب يف لُُزوِم السُّنَِّة، حديث رقم:  ِكَتاب السُّنَّ   -، وأبو داود23876حديث رقم:    -رواه أْحد  -  2

  ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َعْن  َعنْ اْلِعْلِم  َّنَُِي  َما  اَبُب  َوَسلََّم،  أَ َعَلْيِه  رقم:  ُه  َوَسلََّم، حديث  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيبِ   َحِديِث  ِعْنَد  يُ َقاَل  ْن 
،  13َرَضُه، حديث رقم:   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوالت َّْغِليِظ َعَلى َمْن َعااَّللَِّ   املقدمة، اَبُب تَ ْعِظيِم َحِديِث َرُسولِ   -ماجه  ، وابن 2663

 بسند صحيح 
النِ َكاِح، حديث رقم:    -ريالبخارواه    -  3 ِْغيِب يف  الرتَّ اَبُب  النِ َكاِح،  ال  -، ومسلم5063ِكَتاُب  اْسِتْحَباِب  ِكَتاُب  اَبُب  نِ َكاِح، 

 1401َعِن اْلُمَؤِن اِبلصَّْوِم، حديث رقم: ْت نَ ْفُسُه ِإلَْيِه، َوَوَجَد ُمَؤنَُه، َواْشِتَغاِل َمْن َعَجَز ََتقَ النِ َكاِح ِلَمْن 
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َعاِئشَ  َرِضَي  َعْن  َحكِ َة  بِْنُت  َخْوَلُة  َوامْسَُها  َمْظُعوٍن،  ْبِن  ُعْثَماَن  اْمرَأَُة  َدَخَلِت  قَاَلْت:  َها  َعن ْ  ُ يٍم  اَّللَّ
َفَسأَلَت ْ  َئِة،  اهْلَي ْ ُة  بَذَّ َوِهَي  َعاِئَشَة  َعاَعَلى  َوَيُصوُم َها  اللَّْيَل،  يَ ُقوُم  َزْوِجي  فَ َقاَلْت:  َشْأُنِك؟،  َما  ِئَشُة: 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَّيبُّ  َر، َفَدَخلَ الن ََّها َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ َفذََكَرْت َعاِئَشُة َذِلَك َلُه فَ َلِقَي النَّيبُّ    َصلَّى هللاُ    ى هللاُ 
َنا، أََما َلَك يفَّ َقاَل: »ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن، ف َ  َحَسَنٌة؟ فَ َواَّللَِّ  أُْسَوٌة  اَي ُعْثَماُن، ِإنَّ الرَّْهَبانِيََّة ملَْ ُتْكَتْب َعَلي ْ

، َوَأْحَفُظُكْم حِلُُدوِدهِ     1.ِإين ِ أَلَْخَشاُكْم َّللَِِّ

ُ َعْنهُ َرِضَي َعْن ُعَمَر  ُه، فَ َقاَل: »ِإين ِ أَْعَلُم أَنََّك َحَجٌر، الَ  َقب َّلَ أَنَُّه َجاَء ِإىَل احَلَجِر اأَلْسَوِد ف َ  ، اَّللَّ
َفُع، َوَلوْ    2يُ َقبِ ُلَك َما قَ ب َّْلُتَك«. َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ رَأَْيُت النَّيبَّ  الَ َأين ِ َتُضرُّ َوالَ تَ ن ْ

ُعَمَر ِبطَرِيِق َمكََّة، فَ َقاَل َسِعيٌد: فَ َلمَّا    ْبنِ  َيَساٍر، أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت َأِسرُي َمَع َعْبِد اَّللَِّ َعْن َسِعيِد ْبنِ 
نَ زَْلتُ  الصُّْبَح  فََأْوتَ رْ َخِشيُت  َخِشيُت ،  فَ ُقْلُت:  أَْيَن ُكْنَت؟  ُعَمَر:  ْبُن  اَّللَِّ  َعْبُد  فَ َقاَل  حَلِْقُتُه،  ُُثَّ  ُت، 

أَلَيْ الصُّْبحَ   : اَّللَِّ َعْبُد  فَ َقاَل  فََأْوتَ ْرُت،  فَ نَ زَْلُت،  َلكَ ،  اَّللَِّ    َس  َرُسوِل  َوَسلَّمَ يف  َعَلْيِه  هللاُ  ِإْسَوٌة    َصلَّى 
، قَاَل: »فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : بَ َلى وَ َحَسَنٌة؟ فَ ُقْلتُ    3.«َكاَن يُوتُِر َعَلى الَبِعريِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللَِّ

ْبِن اخلَْطَّا ُعَمَر  ْبِن  َعاِصِم  ْبِن  َحْفِص  َعْنهُ َرِضيَ ِب  َعْن   ُ ُعَمَر    ، اَّللَّ اْبَن  َصِحْبُت  ُ قَاَل:  َرِضَي اَّللَّ
َلُه، َوَجَلَس قَاَل: َفَصلَّى لََنا الظُّْهَر رَْكَعَتنْيِ، ُُثَّ أَقْ َبَل َوأَقْ بَ ْلَنا َمَعُه، َحَّتَّ َجاَء َرحْ   ِق َمكََّة،يف طَرِي  ،َعْنهُ 

اْلتِ  ِمْنُه  َفَحاَنْت  َمَعُه،  َهُؤاَلءِ َفاَتٌة  َوَجَلْسَنا  َيْصَنُع  فَ َقاَل: »َما  ِقَياًما،  اَنًسا  فَ رََأى  َحْيُث َصلَّى،  ؟« ََنَْو 
َصلَّى  ُسوَل هللِا  ُيَسبِ ُحوَن، قَاَل: »َلْو ُكْنُت ُمَسبِ ًحا أَلََْتَْمُت َصاَليت، اَي اْبَن َأِخي ِإين ِ َصِحْبُت رَ قُ ْلُت:  

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  السََّفرِ   هللاُ  فَ َلمْ يف  فَ لَ ،  َبْكٍر،  َأاَب  َوَصِحْبُت  قَ َبَضُه هللاُ،  رَْكَعَتنْيِ َحَّتَّ  َعَلى  يَزِْد  يَزِْد    َعَلى ْم 
قَ َبَضُه هللاُ، ُُثَّ َصِحْبُت ُعْثَماَن،  رَْكَعَتنْيِ َحَّتَّ قَ َبَضُه هللاُ، َوَصِحْبُت ُعَمَر، فَ َلْم يَزِْد َعَلى رَْكَعَتنْيِ َحَّتَّ  

 

أْحد  -  1 رقم:    -رواه  وابن حبان25893حديث  يَ ت َ   -،  َوَما  اِبلسُّنَِّة  ااِلْعِتَصاِم  اَبُب  ِذْكُر  املقدمة،  وزجرا،  وأمرا  نَ ْقاًل  هِبَا  َعلَُّق 
ُب َعَلى اْلَمْرِء ِمْن لُُزوِم َهْدِي اْلُمْصطََفى  ْخبَ اإْلِ  نْ َيا َلُه ِبِِْغَضائِِه، حديث رقم:  َهذِ ِبرَتِْك ااِلْنزَِعاِج َعمَّا أُبِيَح ِمنْ اِر َعمَّا جيَِ  ، 9ِه الدُّ
ِكَتاُب احلَْجِ ، اَبُب اْسِتْحَباِب    -سلم، وم1597ذُِكَر يف احَلَجِر اأَلْسَوِد، حديث رقم:  ِكَتاُب احَلجِ ، اَبُب َما   -رواه البخاري - 2

 1270ْسَوِد يف الطََّواِف، حديث رقم: تَ ْقِبيِل احلََْجِر اأْلَ 
ابَِّة، حديث رقم  -البخاري رواه - 3 ِكَتاُب َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن    -، ومسلم999: ِكَتاُب اجلُُمَعِة، أَبْ َواُب الِوْتِر، اَبُب الِوْتِر َعَلى الدَّ
ابَِّة يف الَقصْ وَ   700سََّفِر َحْيُث تَ َوجََّهْت، حديث رقم: رَِها، اَبُب َجَواِز َصاَلِة النَّاِفَلِة َعَلى الدَّ
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.  ﴾  ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ُسوِل هللاِ َلَقْد َكاَن َلُكْم يف رَ ﴿َعَتنْيِ َحَّتَّ قَ َبَضُه هللُا« َوَقْد قَاَل هللاُ:  َلى رَكْ فَ َلْم يَزِْد عَ 
   1. [21األحزاب: ]

 ِمَّا  اْلَبابَ   طَّاِب، فَ َلمَّا ُكْنُت ِعْنَد الرُّْكِن الَِّذي يَِليَعْن يَ ْعَلى ْبِن أَُميََّة، قَاَل: طُْفُت َمَع ُعَمَر ْبِن اخلَْ 
؟ قُ ْلُت: بَ َلى، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِل هللِا َمَع َرُسو  يَِلي احلََْجَر، َأَخْذُت بَِيِدِه لَِيْسَتِلَم، فَ َقاَل: أََما طُْفتَ 

  2. ْسَوًة َحَسَنةً هللِا أُ : اَل، قَاَل: فَانْ ُفْذ َعْنَك فَِإنَّ َلَك يف َرُسوِل قَاَل: فَ َهْل رَأَيْ َتُه َيْسَتِلُمُه؟ قُ ْلتُ 

ُ َعْنُه،  فقوُل   ُ َعْنهُ   يَّةَ ى ْبِن أُمَ يَ ْعلَ لُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَي اَّللَّ بياٌن أنَّ    َهْل رَأَيْ َتُه َيْسَتِلُمُه؟:  َرِضَي اَّللَّ
ىل إال مبا شرع يف  هللا تعا، وأنه ال يعبد  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   لُ َرُسو الدين قاصٌر على ما جاء به  

   .َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ كتابه وعلى لسان رسوله  

 الوصول: ال صاحب سلمكما ق
ينُ  ا فَال                     دِ  ى ِإَّن                     ََّ لِ  أَت                     َ  اِبلن َّق                     ْ

 

ْيسَ  ** امِ  ل           َ ْدسِ  اِبأْلَْوه           َ لِ  َوح           َ  اْلَعق           ْ
 

الزَُّبرْيِ عَ وَ  ْبِن  اَّللَِّ  َعْبِد  َعْنهُ   ْن   ُ اَّللَّ َرسُ   ، َرِضَي  اَّللَِّ  َأنَّ  َوَسلَّمَ وَل  َعَلْيِه  هللاُ  اْلَمِديَنَة،    َصلَّى  َقِدَم 
النَّاُس، فَ َقاُلوا: اَي  اِحَلُتُه َبنْيَ َداِر َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن َعِليٍ  َوَداِر احلََْسِن ْبِن َزْيٍد، فََأََتُه  ْت ِبِه رَ فَاْستَ َناخَ 

، اْلَمْنزُِل، فَ  َا َمْأُموَرٌة« ُُثَّ َخَرَجتْ   انْ بَ َعَثتْ َرُسوَل اَّللَِّ  َجاَءْت   ِبِه، َحَّتَّ ِبِه رَاِحَلُتُه، فَ َقاَل: »َدُعوَها، فَِإَّنَّ
ِفيِه،  ٌش َكانُوا يَ ُرشُّونَُه َويَ ْعُمُرونَُه َويَ َترَبَُّدوَن ِبِه َمْوِضَع اْلِمْنرَبِ، فَاْستَ َناَخْت ِبِه، ُُثَّ َتَْلَجَلْت، َولَِناٍس َُثَّ َعرِي

َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نَ َزَل َرُسوُل اَّللَِّ  َحَّتَّ   الظِ لِ ، فَ نَ َزَل ِفيِه، فََأََتُه أَبُو أَيُّوَب،  فََأَوى ِإىَل َعْن رَاِحَلِتِه،    َصلَّى هللاُ 
، َمْنِزِل أَقْ رَ  ، َفَذَهَب ِبرَاِحَلِتِه ِإىَل «اَل »نَ َعمْ ْحَلَك إِلَْيِه، قَ ُب اْلَمَنازِِل إِلَْيَك، فَانْ ُقْل رَ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
، فَ َقاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل َمَع َرْحِلِه َحْيُث َكاَن«  اَل: اَي رَ اْلَمْنزِِل، ُُثَّ َأََتُه َرُجٌل آَخُر فَ قَ  ، اْنزِْل َعَليَّ ُسوَل اَّللَِّ

َلًة َحَّتَّ َبََن اْلَمْسِجَد«.اثْ َنا َعشَ يف اْلَعرِيِش  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اَّللَِّ َوثَ َبَت َرُسولُ     3َر لَي ْ

 : أي حتركت.»َتَْلَجَلْت«قوله: 

 

 698رَِها، حديث رقم: ِكَتاُب َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها، اَبُب َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقصْ   -رواه مسلم - 1
 253حديث رقم:  -رواه أْحد - 2
حديث    -سطاألو   ، والطرباين يف 2978لشََّهاَدِة، حديث رقم:  ِكَتاُب اجلَِْهاِد، اَبُب َجاِمِع ا   -رواه سعيد بن منصور يف السنن  -  3

 ، 3544رقم: 
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طلب ، ومسارعتهم يف  هِ وجماورتِ   هِ على إيوائِ   اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َرُسولِ   بِ أصحا  حرصُ   هوفي
 .َسلَّمَ َعَلْيِه وَ َصلَّى هللاُ ه، وفتح دورهم له، واألنس مبساكنته ومبجالسته القرب من

شَ و  َوَأاَن  اْلَمِديَنَة  َقِدْمُت  قَاَل:  َخَلٍف  ْبِن  ُعبَ ْيَدَة  ُمَتأَ َعْن  فََأْدرََكِِن ابٌّ  َأُجرَُّها،  َمْلَحاَء  ِبرُبَْدٍة ِل  ز ٌِر 
ُُثَّ  َمَعُه،  مبِْخَصَرٍة  فَ َغَمَزين  قَاَل:  َرُجٌل  ث َ »  َرفَ ْعَت  َلْو  َوأَ أََما  أَبْ َقى  فَ «نْ َقىْوَبَك َكاَن  ُهَو ،  فَِإَذا   ، اْلتَ َفتُّ

َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل هللِا   َا ِهَي بُ ْرَدٌة َمْلَحاُء، قَاَل:  قُ ْلُت: ايَ   قَاَل:  َصلَّى هللاُ  َوِإْن َكاَنْت  » َرُسوَل هللِا، ِإَّنَّ
  1. ْعَبنْيِ، َوحَتَْت اْلَعَضَلِة«ْوَق اْلكَ ، فَ َنظَْرُت ِإىَل ِإزَارِِه فَِإَذا ف َ «َك يفَّ ُأْسَوةٍ اَء، أََما لَ بُ ْرَدًة َمْلحَ 

َعَلي هََِِب َِالنََّيمَ ظَِعَ ت ََ ََََ:هَ يَ وقََِتََوَََوَسلَّمَََصلَّىَللاَ 
ُ َعْنهُ   َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّابِ  : »اَل ُتْطُروين َكَما ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    ،َرِضَي اَّللَّ

َا َأاَن َعْبٌد، فَ ُقوُلوا: َعْبُد اَّللَِّ  النََّصاَأْطَرتِ    2. «َوَرُسولُهُ  َرى ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ، فَِإَّنَّ
، قَاَل: َحَضْراَن َعْمَرو ْبَن اْلَعاصِ وَ  ُ َعنْ   َعِن اْبِن مِشَاَسَة اْلَمْهرِيِ  َوُهَو يف ِسَياَقِة اْلَمْوِت،    ، هُ َرِضَي اَّللَّ

َصلَّى هللاُ  هللِا    َك َرُسولُ َهُه ِإىَل اجلَِْداِر، َفَجَعَل ابْ ُنُه يَ ُقوُل: اَي أَبَ َتاُه، أََما َبشَّرَ وََّل َوجْ يَ َبِكي َطِوياًل، َوحَ 
»َوَما  ِبَكَذا؟ قَاَل: فَأَقْ َبَل ِبَوْجِهِه، فَ َقاَل:    َسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ ِبَكَذا؟ أََما َبشََّرَك َرُسوُل هللِا    َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 يف َعْيِِن ِمْنُه، َوَما ُكْنُت أُِطيُق َأْن  َواَل َأَجلَّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َن َأَحٌد َأَحبَّ ِإَِلَّ ِمْن َرُسوِل هللِا  َكا
  3. ْيَِنَّ ِمْنُه«ْمأَلُ عَ ِئْلُت َأْن َأِصَفُه َما َأطَْقُت؛ أِلَين ِ ملَْ َأُكْن أَ أَْمأَلَ َعْيَِنَّ ِمْنُه ِإْجاَلاًل َلُه، َوَلْو سُ 

رِيِف اأْلَْنَصاِر َشْيٌء، فَ َهمَّ ِبِه، َفَدَخَل َعَلْيِه أََنُس ، َعْن عَ قَاَل َعِليُّ ْبُن َزْيٍد: بَ َلَغ ُمْصَعَب ْبَن الزَُّبرْيِ وَ 
أَْو    -ُصوا اِبأْلَْنَصاِر َخرْيًا  اْستَ وْ »:  يَ ُقولُ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُت َرُسوَل اَّللَِّ  ْبُن َماِلٍك، فَ َقاَل َلُه: مسَِعْ 

 

 ، ويف سنده ضعف 23087حديث رقم:  -رواه أْحد - 1
[، حديث  16:  ُكْر يف الِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انْ تَ َبَذْت ِمْن َأْهِلَها{ ]مرمي َواْذ َحاِديِث األَنِْبَياِء، اَبُب قَ ْوِل اَّللَِّ } ِكَتاُب أَ   -رواه البخاري  -  2

 3445رقم: 
َلُه وََكَذا اهلِْْجَرِة َواحلَْجِ ، اُب اِكتَ   -رواه مسلم - 3 ْساَلِم يَ ْهِدُم َما قَ ب ْ ميَاَن، اَبُب َكْوِن اإْلِ  121حديث رقم: إْلِ
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، فَأَْلَقى ُمْصَعٌب نَ ْفَسُه َعْن َسرِيرِِه، َوأَْلَزَق  «اَوُزوا َعْن ُمِسيِئِهمْ َوتََ   ِنِهْم،اقْ بَ ُلوا ِمْن ُُمْسِ   -قَاَل: َمْعُروفًا  
ُه اِبْلِبسَ    1َعَلى الرَّْأِس َواْلَعنْيِ َفرَتََكُه.  مَ ِه َوَسلَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ اِط، َوقَاَل: أَْمُر َرُسوِل اَّللَِّ َخدَّ

ُد ْبُن ِإبْ رَاِهيَم َعَلى َرُجٍل ِبَقِضيٍَّة ِبرَْأِي َربِيَعَة ْبِن َأيب َعْبِد الرَّْْحَِن  َقَضى َسعْ   َعِن اْبِن َأيب ِذْئٍب قَاَل:وَ 
َعَلْيِه َوَسلَّ رَبْتُُه َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  فََأخْ  لَِربِيَعَة: َهَذا اْبُن َأيب خِبِاَل   مَ َصلَّى هللاُ  ِبِه، فَ َقاَل َسْعٌد  ِف َما َقَضى 

َل َلُه َربِيَعُة:  خِبِاَلِف َما َقَضْيَت ِبِه، فَ َقا  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ي ثَِقٌة حُيَدِ ُث َعِن النَّيبِ   ُهَو ِعْندِ ِذْئٍب، وَ 
ف َ  ُحْكُمَك.  َوَمَضى  اْجتَ َهْدَت،  َسعْ َقِد  َقَضاَء َقاَل  َوأَُردُّ  َسْعٍد  أُمِ   اْبِن  َسْعِد  َقَضاَء  أُْنِفُذ  َواَعَجًبا،  ٌد: 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َرُسوِل اَّللَِّ  َصلَّى هللاُ  َرُسوِل اَّللَِّ  َبْل أَُردُّ َقَضاَء َسْعِد اْبِن أُمِ  َسْعٍد َوأُْنِفُذ َقَضاءَ   ،َصلَّى هللاُ 
  2.«ِكَتاِب اْلَقِضيَِّة َفَشقَُّه َوَقَضى لِْلَمْقِضيِ  َعَلْيهِ َسْعٌد بِ  َفَدَعا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ِفيِه    َفاٍف قَاَل: ابْ تَ ْعُت ُغاَلًما فَاْستَ ْغَلْلُتُه، ُُثَّ َظَهْرُت ِمْنُه َعَلى َعْيٍب، َفَخاَصْمُتهُ َلِد ْبِن خُ َعْن َمَْ وَ 
َلُه   فَ َقَضى  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبِن  ُعَمَر  فَأَ ِبَردِ هِ ِإىَل  الزَُّبرْيِ  ْبَن  ُعْرَوَة  فَأَتَ ْيُت  َغلَِّتِه،  ِبَردِ   َعَليَّ  َوَقَضى    ْخرَبْتُُه، ، 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ   فَ َقاَل: أَُروُح إِلَْيِه اْلَعِشيََّة فَُأْخربُْه، َأنَّ َعاِئَشَة َأْخرَبَْتِِن، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  : َقَضى يف َصلَّى هللاُ 
َوُة َعْن َعاِئَشَة َعِن النَّيبِ  ين ُعرْ نَّ اخْلَرَاَج اِبلضََّماِن«. فَ َعِجْلُت ِإىَل ُعَمَر فََأْخرَبْتُُه َما َأْخربََ َذا: »أَ ِمْثِل هَ 

ُتُه َواَّللَُّ فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َلُم َأين ِ ملَْ أَُرْد  يَ عْ يِز: َفَما أَْيَسَر َعَليَّ ِمْن َقَضاِء َقَضي ْ
فََأُردَّ َقَضاَء ُعَمَر، َوأُْنِفُذ ُسنََّة َرُسوِل اَّللَِّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   وِل اَّللَِّ ِفْيِه ِإالَّ احلَْقَّ فَ بَ َلَغِِن ِفيِه ُسنََّة َرسُ 

  3 آُخَذ اخْلَرَاَج ِمَن الَِّذي َقَضى ِبِه َعَليَّ َلُه.ى ِل َأنْ فَ رَاَح إِلَْيِه ُعْرَوُة فَ َقضَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى 

 
 

 

أْحد  -  1 رقم:    -رواه  و 13528حديث  مسندهأبو  ،  يف  رقم:    -يعلى  الشريعة3998حديث  يف  وآلجري  ميَا  -،  اإْلِ ِن  ِكَتاُب 
َقِطُع َعْن َأْهِلَها أََبًدا َوَأنَّ عَ نَّارَ َوالتَّْصِديِق أِبَنَّ اجْلَنََّة َوال َقِطُع َعْن َأْهِلَها أَ  ََمُْلوقَ َتاِن َوَأنَّ نَِعيَم اجْلَنَِّة اَل يَ ن ْ ا، اَبُب ِذْكِر  َبدً َذاَب النَّاِر اَل يَ ن ْ

 1127 اجْلَزِيِل، حديث رقم: حلَْظ ِ  َوَسلََّم ِمَن اْلَفْضِل اْلَعِظيِم َواَما نَ َعتَ ُهْم بِِه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
 117ِبيِت َخرَبِ اْلَواِحِد، حديث رقم: املقدمة، احْلُجَُّة يف تَ ثْ  -رواه البيهقي يف السنن واآلًثر - 2
البيهقي يف السنن  ، و 1377نَّ اخْلَرَاَج اِبلضََّماِن، حديث رقم:  اَبُب الرَّدِ  اِبْلَعْيِب َوأَ   ِكَتاُب اْلبُ ُيوِع،  -شافعي يف مسندهه الروا  -  3

اْلبُ ُيوِع،  -الكربى َعي ْ   ِكَتاُب  اْشرَتَاُه  مبَا  ُد  جيَِ اْلُمْشرَتِي  رقم:  اَبُب  َزَمااًن، حديث  اْستَ َغلَُّه  َوَقِد  واآلًثر،  10742ًبا  ِكَتاُب    -والسنن 
 : َملد فيه لني. 2088/ 4وقال الذهِب   ،11359م:  يث رق، حدالرَِّد اِبْلُعُيوِب َوَغرْيِ َذِلكَ اَبُب اخْلَرَاِج اِبلضََّماِن وَ   ،اْلبُ ُيوعِ 
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َاحملتويَت
 3 ............................................................................مقدمة 

 6 ...................................................................... الَفْصُل اأَلْولُ 
 6 ........................ وفضائُله العظيمةُ  ِه َوَسلََّم وَنَسُبُه الشَّرِيفُ َأمْسَاُء النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ 

 8 .......................................... فضائُل َرُسوِل هللِا ُممٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 8 ............... َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نوٌر يهدي هللا تعاىل به من يشاء من عباده: 

 9 .................................... ذِْكَره: َوَسلََّم ى هللاُ َعَلْيهِ لَرُسوِل هللِا َصلَّ َرَفع هللاُ تعاىل  
 9 ....................................... َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخِليُل هللِا تَ َعاىَل:

 10 ......................................... النَِّبيِ نَي: َخاََتُ  َوَسلََّم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 
 10 .............................. َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسيِ ُد َوَلِد آَدَم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة:

 11 ........... يُِفيُق: َمْن أَوََّل َعُق النَّاُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَيُكوُن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيصْ 
 11 .........................  اخْلَْلِق َكافًَّة: وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْرَسَلُه هللاُ تَ َعاىَل ِإىَل َرسُ 

 12 ....................  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم آَته هللاُ تَ َعاىَل َمَفاتِيَح َخزَاِئِن اأْلَْرِض:َرُسولُ 
 12 .........  َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى األَنِْبَياِء، وفضل أمته َعَلى األَُمِم: هللاُ تعاىل َرُسوَله َصلَّى هللاُ  فضَّلَ 

 13 .............................. َياَمِة:ََتِبًعا يَ ْوَم اْلقِ ِبَياِء  َأْكثَ ُر اأْلَنْ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  
 15 ............................................ ِصَفاُت النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اخلَْلِقيَّةُ 

 20 ..................................................................... الَفْصُل الثَّاين 
 20 .................................... مَشَاِئُل اْلَرُسوِل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وِصَفاتُُه اخلُُلِقيةُ 

 20 .................................. النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اتْ َقى النَّاِس وأَْعَلُمُهم ابهلِل: 
 25 .......................................... هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الرَّْْحَُة:  ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى

 49 ........................................... الر ِْفقُ ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 49 ....................................................................... َحدُّ الر ِْفِق:
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 69 .................................................................... تعريف اجْلُوِد: 

 69 ........................................... يبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِمْن ُصَوِر ُجوِد النَّ 
 76 .......................................... من مشائل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَعْدلُ 

 76 ...................................................................... َحدُّ اْلَعْدِل:
 76 ........................................... َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِمْن ُصَوِر َعْدِل النَّيب ِ 

ُ َعْنُه اْلَشَجاَعةُ   85 .............................................. ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َرِضَي اَّللَّ
 85 ................................................................... َحدُّ اْلَشَجاَعِة:

 86 ......................................... َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَّيب ِ  َشَجاَعةِ ِمْن ُصَوِر 
 93 ......................................... ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الت ََّواُضعُ 

 93 .................................................................... َحدُّ الت ََّواُضُع: 
 93 .......................................... ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَّيبِ  َصلَّ ِمْن ُصَوِر تَ َواُضعِ 

 105 ......................................... ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَصرْبُ 
 105 .................................................................... :حد اْلَصرْبِ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  105 ..........................................ِمْن ُصَوِر َصرْبِ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  ُهم:ِمْن ُصَوِر َصرْبِ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ َسلََّم اْلَصرْبُ عن معاقبة َمْن َمثََّل أبصَحاِبِه َرِضَي اَّللَّ

 ................................................................................. 106 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَصرْبُ َعَلى أََذى اْلُمَناِفِقنَي:   106 .................. ِمْن ُصَوِر َصرْبِ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلصَّرْبُ َعَلى الَباَلِء: ِمْن صُ   107 .......................... َوِر َصرْبِ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
 107 ................. َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَصرْبُ َعَلى أََذى اْلُمْشرِِكنَي:  ِمْن ُصَوِر َصرْبِ النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ 

 108 ................................................................... فضل الصرب:
ُ َعَلْيِه َوسَ  ْحَسانُ ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ  110 ..................................... لََّم اإْلِ

ْحَساِن:   110 ................................................................. حدُّ اإْلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإْحَسانِ ِمْن ُصَوِر ْ   110 ....................................... النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

 114 .......................................... اإِلْحَساُن ِصَفُة الصَّْفَوِة ِمْن َبِِن اإِلْنَساِن: 
 118 ............................................................ من صور اإلحسان: 

 120 ......................................... مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَوفَ اءُ  ِمنْ 
َها بعد موهتا: َوفَ اؤهُ النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوفَ اءِ ِمْن ُصَوِر  ُ َعن ْ  120 ....... خلَِدجَيَة َرِضَي اَّللَّ
 121 ......... ألُِمِه وأَبِيِه وُأْخِتِه ِمْن الر َضاَعِة:  اْلَوفَ اءُ النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوفَ اءِ ِمْن ُصَوِر 

 122 ................... لِْلُمْشرِِكنَي ابْلُعُهْوِد: اْلَوفَ اءُ النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوفَ اءِ ِر ِمْن ُصوَ 
 124 ... ْيِه َمْعُرْوفاً َوَلْو َكاَن َكاِفرًا:ملن َأْسَدى إِلَ  اْلَوفَ اءُ النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوفَ اءِ ِمْن ُصَوِر 
 125 ....................... أمره أصحابه ابْلَوفَ اِء: النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوفَ اءِ ِمْن ُصَوِر 

 128 .................................. ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحْسُن الِعْشَرةِ 
 128 .............. ِمْن ُصَوِر ُحْسِن ِعْشَرِة النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحْسُن ُمَعاَملِتِه لزوَجاتِِه:

 130 ................... ِمْن ُصَوِر ُحْسِن ِعْشَرتِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحْسُن ُمَعاَملِتِه خلادِمِه:
ُهم:َوِمْن ُصَوِر ُحْسِن ِعْشَرتِه َصلَّى  ُ َعن ْ  131 . هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحْسُن ُمَعاَملِتِه أَلْصَحاِبِه َرِضَي اَّللَّ
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ُهم: مِ  ُ َعن ْ  131 ......... ْن ُصَوِر ُحْسِن ِعْشَرتِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َفُقُدُه أَلْصَحاِبِه َرِضَي اَّللَّ
 132 ............... ِمْن ُصَوِر ُحْسِن ِعْشَرِة النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم كثرُة تَ َبسُّمِه أَلْصَحاِبِه: 

 134 ........................................  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اأَلَمانَةُ النَّيب ِ ِمْن مَشَاِئِل 
 134 ................................................................... َحدُّ اأَلَمانَِة: 

 134 ..................................... َلْيِه َوَسلََّم:اأَلَمانَُة َأْظَهُر مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ عَ 
 134 ........................... َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَِمنُي هللِا تعاىل َعَلى َوحِيِه: 

 135 ....................... هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم كان يشتهر ابألمني قبل البعثة:  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى
 137 ................................... َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال يعرف اخليانة: 

 142 ......................................... ِه َوَسلََّم اْلَعْفوُ  مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَليْ ِمنْ 
 142 .......................................... ِمْن ُصَوِر َعْفِو النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 142 ............................... :اجْلَُمِحي ِ  َعْن َأيب َعزَّةَ َعْفُو النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 143 .................................. :َُثَاَمَة ْبِن أًَُثلٍ  َعنْ َعْفُو النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 144 .................................. ِذي اخْلَُوْيِصَرِة: َعنْ َعْفُو النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

 144 ............................. َعْفُو النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن بعض جمرمي احلرب:
 145 ....................... َعْبَد اَّللَِّ ْبِن َأيبِ  ْبِن َسَلوٍل: َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن َعْفُو النَّيبِ  
 145 ..................................... َعَلْيِه َوَسلََّم عمن أراد قتله:ى هللاُ َصلَّ  َعْفُو النَّيب ِ 

 151 ....................................... ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصِ ْدقُ 
 151 ................................................................... َحدُّ الصِ ْدِق: 

 151 ...................................... الصِ ْدُق ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 154 .............................................. : َفْضُل الصِ ْدِق وَمْنزِلَُتُه ِعْنَد هللِا تَ َعاىَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَرُص النَّاِس َعَلى اخَلرِي لِْلُمْؤِمِننيَ   159 ......................... النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ   162 ............................................ َسلََّم أرأُف النَّاسِ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
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 162 ..................................................................... َحدُّ الرَأَْفِة:
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  162 .......................................... صوٌر من رأفة النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

 165 ....................................... ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اإِليث   َ ارُ 
 165 ................................................................. تعريُف اإِليث َاِر: 

 165 .................................................................. ث َاِر:فضُل اإِلي
 168 ................................................. أثر التخلق ابإِليث َاِر َعَلى اْلُمْسِلِم: 

ُ َعن ُْهم:  168 ................................................... إيثاُر األنصاِر َرِضَي اَّللَّ
 169 ......................................................... الربُّ أَثَ ٌر ِمْن آًَثِر اإِليث َاِر: 

ُهم:  ُ َعن ْ  170 .................................................. إيثاُر اأَلْشَعرِيِ نَي َرِضَي اَّللَّ
 171 ......................................... الزُّْهُد ِمْن مَشَاِئِل النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 171 ..................................................................... َحدُّ الزُّْهِد:
نيا:ِمْن مَشَاِئِل النَّيب ِ   171 ................................  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الزُّْهُد يف الدُّ

 171 ............................................... علُة زُْهِد النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:
 172 ........................ َم أنه َكاَن يناُم َعِلى احَلِصرِي: ِد النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِمْن زُهْ 

 175 .................................................................. الفصل الثالث 
 175 ............................. َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  واجب املسلمني َنو خاَت املرسلني

 175 .............................................. َمَكانَُة الرَُّسوِل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:
يًعا:هو رَ  ُممٌد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   175 ........................... ُسوُل هللِا إىل النَّاِس مجَِ

 176 .................................. ُممٌد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاََتُ النَِّبيِ نَي: 
 176 .............................  تَ َعاىَل َرُسوَله هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ابلرُّْعِب:َنَصَر هللاُ 

َقاِم احملُموِد: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ 
َ
 176 ............................... ْيِه َوَسلََّم َصاِحُب امل
 177 ........................................ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخرُي اخلَْلِق: 
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 177 .................................... َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخِليُل هللِا تَ َعاىَل:
 178 ...................................... زَكَّاُه هللا تعاىل َرُسوَله هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:

 178 ....................................................... وعده هللا تعاىل أن يرضيه: 
 178 .......................... َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أول من يستفتح اَبَب اجْلَنَِّة: 

 178 ................................................................ غفر هللا له ذنبه: 
 179 ................................................................ رفع هللا له ذكره:

 179 ........................................ َم ومبا جاء به: اإلميان به َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 180 ...................................... طاعته فيما أمر واالنتهاء عما َّنى عنه وزجر: 

 180 ........................................... :َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صور رائعة لطاعته  
 181 ............................................... ُمبته فوق ُمبة األهل واملال والولد:

 182 .......................... لصحابِة لَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: رائعٌة حُلبِ  اُصَورٌ 
 183 ................................... : َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ كثرة الصالة والسالم عليه  

 183 ................................................. متابعة النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:
 184 ................................ صور من متابعة الصحابة للنيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 187 .......................................... ِظيُم النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَتوِقريُُه:تَ عْ 
 189 ...................................................................... احملتوايت 
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