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ونســتغفره ، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات إن احلمــَد هللا حنمــده ونســتعينه
أعمالنا ، من يهده اهللا فـال مضـل لـه ومـن يضـلل اهللا فـال هـادي لـه ، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا 

وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، أما بعد ؛ 

أســـوة لنـــا ، وذلـــك ال ميكـــن أن أمرنـــا أن جنعـــل مـــن نبينـــا األول : ألن اهللا تعـــاىل 
.يتحقق إال باإلملام مبثل هذه النصوص املعرفِة به 

، مـــن الثــاين : هـــذه احلملـــة الشرســـة الـــيت أضـــرم الغـــرب ناَرهـــا ، يف اإلســـاءة للنـــيب 
يسـيء ، فقد أصـبحنا بـني الفينـة واألخـرى نسـمع مبـن أحسن ما جتابه به : التعريف بالنيب 

َنــــاَك ال يضــــره ذلــــك ، وقــــد قــــال اهللا تعــــاىل يف كتابــــه : ، ونبينــــا إىل نبينــــا  ِإنَّــــا َكَفيـْ
] .95[احلجر :اْلُمْستَـْهزِِئنيَ 

نَــاكَ إِنـَّـاقــال الســعدي رمحــه اهللا :"  وهــذا، بــهجئــتومبــابــك: اْلُمْســتَـْهزِِئنيَ َكَفيـْ
. العقوبـةأنـواعمـنشـاءمبـاإيـاهماهللايكفيهوأناملستهزئون،يضرهالأنلرسوله،اهللامنوعد
اهللاأهلكــهإالبــهجــاءومبــااهللابرســولباالســتهزاءأحــدتظــاهرمــافإنــه؛ تعــاىلفعــلوقــد
.)1(" قتلةشروقتله

، واملسـلم احلـق يشـفق علـى أقول : هذه اإلساءات ال ميكن أن يتضرر منها النـيب 

ولذا إذا ُعرِّف هؤالء بالنيب 

.من ذاك اجلبل األشم -بعدُ –على النيل 
ذبّ فيمنبهيكتبينوأن،الكرميلوجههخالصاً العملهذاعلجيأناهللاألسألوإين

.عن رسول اهللا 



منهجي في البحث :


 /ص (املنانكالمتفسرييفالرمحنالكرميتيسري ،. (

َمٌة  ُمَقدَّ
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املعرفـَة املنهج العام الذي قام البحث عليه استقرائيٌّ استنباطيٌّ ؛ فقد تتبعت النصـوص 
واستنبطت منها ما قصدته من إيرادها.،بأحواله 

اتبعت يف حبثي هذا ما يلي :وأما منهجي التفصيلي فيه فقد 

.

.. عزوت األحاديث إىل مواضعها

. اكتفيت بالعزو إىل الصحيحني إن كان احلديث فيهما أو يف أحـدمها
مامل تكن هناك زيادة يف غريمها  .

. ،إذا تكــــرر احلــــديث يف مصــــدره مل اســــتقص ُمكــــرره يف ذاك املصــــدر
بإيراد موضع واحد منه ، ما مل تكن يف غريه زيادة أحتاج إليها .واكتفيت 

. إن كان احلديث يف أكثر من كتاب من كتب السنن مل أكتـف بعـزوه
إىل بعضها ، وإمنا يكون العزو إىل مجيع مصادره منها .

. أحاديــث املصــادر التســعة : الصــحيحني ، وســنن أيب داود والرتمــذي

بذكر أرقامها ، واعتمدت على ترقيم (العاملية)  ، وأما أحاديث غريها من الكتب فقد 


.بالشــكل ؛ ليصــان حــديث رســول اهللا ضــبطت مجيــع األحاديــث

عن اخلطأ واللحن .

.. شرحُت من النصوص ما غلب على ظين أنه مشكل

.. ضبطت بالشَّكل كل لفظ يؤدي عدم تشكيله إىل إشكال

. ، إذا ورد حديث يف السنن األربعة فإينِّ أقدم يف الذكر سنن أيب داود
خمرجـه يف املسـند أيضـاً فهـو املقـدَّم مث الرتمذي ، مث النسائي ، مث ابن ماجه . فإن كان 
، وال شيء يُقدم على صحيحي البخاري ومسلم .
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. كســــنة الطبــــع ومكانِــــه -معلومــــات التوثيــــق–
فهرس املصادر .

وقد تناولت فيه ما يلي :
مع األطفالحاله .1
مع احليوانحاله .2
مع اجلاهلني حاله .3
مع أعدائه  حاله .4
مع أصحابه  حاله .5
مع أزواجه حاله .6
مع من خيدمه حاله .7
مع أرحامه حاله .8
مع إخوانه من األنبياء  حاله .9

، وعســى أن يكــون هــذا البحــث نــواًة ملوســوعة  ك أكثــر بكثــري ممــا ذُكــررِ وأعلــم أّن مــا تُــ
ات تـدل علـى  ، وإمنا هي إشـار كاملة ، ومل أرد اإلطالة يف التعليق على نصوصه؛ لئال ُمتلَّ قراءته

كرمي أخالق النيب 

فإمنـا نفسـي طرفـة عـني وال أقـل مـن ذلـك ؛فاهللا أسأل أن يتقبل مين ، وأال يكلـين إىل
أنا به .

وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني .

?. ????? ???? ????? ????
Typewritten text
                              

?. ????? ???? ????? ????
Typewritten text
albaydaa e publisher
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َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ : قول اهللا تعاىلالنيب من أعظم ما جاء يف مدح 

] . 4[القلم:

ثالثة أقوال :خلق عظيمو يف املراد من قوله تعاىل : 

.: دين اإلسالم األول 

. أدب القرآن الثاين : 

.)1(كرمي الطبع الثالث : ال

آيــة وأمكــن محــل اآليــة ومــن املقــرر يف علــم التفســري أنَّ املفســرين إذا اختلفــوا يف معــىن 
. )2(على مجيع املعاين اليت قيلت فيها فهذا هو األوىل

علــى أحســن األديــان، ديــن اإلســالم، بــل هــو أول املســلمني كمــا قــال فرســول اهللا 
علــى خلــق القــرآن الكــرمي، ففـــي ] . وهـــو 163[األنعــام :َوأَنَــْا أَوَُّل اْلُمْســِلِمنيَ تعــاىل :

:فـَُقْلـتُ رضـي اهللا عنهـا أَتـَْيُت َعاِئَشـَة : َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر قَالَ ) 3(مسند اإلمام أمحد 
قـَـْوَل ،أََمـا تـَْقـرَأُ اْلُقـْرآنَ ،َكاَن ُخُلُقُه اْلُقـْرآنَ : "قَاَلْت يَا أُمَّ اْلُمْؤِمِنَني َأْخِربِيِين ِخبُُلِق َرُسوِل اللَِّه 

" .َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ َوإِنَّ :اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

ــق«وحقيقــة  مــا يأخــذ بــه اإلنســان نفســه مــن اآلداب ، فســمي ُخُلقــاً ، ألنــه » : اخلُُل
يصري كاخلِْلقة يف صاحبه . 

؛ ألن  لعلــى خلــقويف هــذه اآليــة الكرميــة مل يقــل اهللا : وإنــك لــذو خلــق، بــل قــال: 
ى األخــالق الفاضــلة العظيمــة مســتول علــلالســتعالء ، فــدل اللفــظ علــى أنــه )علــىكلمــة (


 رمحه اهللا / انظر زاد املسري البن اجلوزي)/. (
 /) انظر جمموع الفتاوى البن تيمية رمحه اهللا/ (.
 /) املسند. (

تمهيد  
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.)1(األمري بالنسبة إىل املأموركوأنه بالنسبة إىل هذه األخالق اجلميلة  متمكٌن منها، 
خلــقلعلــىوإنــك:العظــيموالتكــرميالكــربىالشــهادةجتــيءيقــول ســيد قطــب رمحــه اهللا :" 

الثنــاءهــذاويثبــتالكــرمي؛النــيبعلــىالفريــدالثنــاءالوجــودأرجــاءوتتجــاوب. .عظــيم
هـــذهقيمـــةوصـــفعـــن،تصـــوركـــلويعجـــز،قلـــمكـــلويعجـــز! الوجـــودصـــميميفالعلـــوي
لــهيقــول،اهللالعبــد،اهللاميــزانيف،اهللامــنشـهادةوهــي،الوجــودربمــنالعظيمــةالكلمـة

إىليبلـغالممـااهللاعنـدهـومـاهـوالعظـيماخللـقومـدلول. مٍ يْ ظِ عَ قٍ لُ خُ ىلَ لعَ كَ وإنَّ : فيها
نـواحمـنتربزحممدعظمةعلىالعظيمةالكلمةهذهوداللة. العاملنيمنأحدمداهإدراك
:شىت

يفوتثبـــت،الكـــونضـــمرييســـجلها،املتعـــالالكبـــرياهللامـــنكلمـــةمـــنتـــربز
.اهللاشاءماإىلاألعلىاملأليفوترتدد،كيانه

هـذا،ربـهمـنيعلـموهو. لتلقيهاحممدإطاقةجانبمن،آخرجانبمنوتربز
مـنويعلـمصـداها؟مـامـداها؟مـاكلماتـه؟داللـةمـاعظمتـه؟مـاهـو؟مـا:الكلمةهذهقائل
.)2(" العاملنيمنأحديدركهالمامنهاهويدركاليت،املطلقةالعظمةهذهجانبإىلهو

أرى كـــأنين أقـــف أمـــام حبـــر ال ســـاحل لـــه، وإذا أردتُّ احلـــديث عـــن أخـــالق النـــيب 
ينتــابين مــا ينتــاب فقــرياً خــّيم اجلــوع علــى أحشــائه وقــد ُدعــي إىل مأدبــة ملــك ال يــدري مــن أيــن 

يبدأ!!

مع الصغار .. ولعلي أبدأ حباله 


) انظر التفسري الكبري للرازي رمحه اهللا //. (
) يف ظالل القرآن //. (

األطفالمع حالھ 
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مــع الصــغار ، وكيــف كــان كــة مــن املواقــف النبويــة الــيت ترشــد إىل حــال نبينــا هــذه مجلــة مبار 
يعاملهم ..

يصبر عليهم وال يضجر ..فقد كان نبينا 

َمـعَ اللَّـهِ َرُسـولَ أَتـَْيـتُ : قَالَـتْ رضـي اهللا عنهـاَسـِعيدٍ بْـنِ َخالِـدِ بِْنـتِ َخاِلدٍ أُمِّ َعنْ ف
: قَالَـتْ -َحَسـَنةٌ بِاْحلََبِشـيَّةِ َوِهـيَ -»َسـَنهْ َسـَنهْ «:اللَّهِ َرُسولُ قَالَ ،َأْصَفرُ َقِميصٌ َوَعَليَّ َأِيب 

اللَّـهِ َرُسـولُ قَـالَ ُمثَّ .»َدْعَهـا«:اللَّـهِ َرُسـولُ الَ فَـ،َأِيب فـَزَبـََرِين ،النُّبُـوَّةِ ِخبَامتَِ أَْلَعبُ َفَذَهْبتُ 

-بـََقائَِهـاِمـنْ يـَْعـِين -)1(ذََكرَ َحىتَّ فـََبِقَيتْ . »َوَأْخِلِقيأَبِْليُمثَّ ،َوَأْخِلِقيأَبِْليُمثَّ ،َوَأْخِلِقيأَبِْلي«:
)2 (.

لــــم يكــــن ليمنــــع ، ومناجــــاة رب األرض والســــماوات ، إنَّ االنشــــغال بالعبــــادات 
من اإلحسان إلى الطفل والترفق به ..رسولنا 

َنــاَخــرَجَ : قَــالَ فعــن شــداد بــن اهلــاد  اْلِعَشــاءِ َصــَاليتَْ ِإْحــَدىِيف اللَّــهِ َرُســولُ َعَليـْ
ًناأَوْ َحَســًناَحاِمــلٌ َوُهــوَ  َفَســَجدَ ،َفَصــلَّىلِلصَّــَالةِ َكبـَّــرَ ُمثَّ فـََوَضــَعهُ اللَّــهِ َرُســولُ فـَتَـَقــدَّمَ ،ُحَســيـْ
ــِيبُّ َوِإَذارَْأِســيفـََرفـَْعــتُ ،َأطَاَهلـَـاَســْجَدةً َصــَالتِهِ َظْهــرَاينَْ بـَــْنيَ  َوُهــوَ اللَّــهِ َرُســولِ َظْهــرِ َعَلــىالصَّ

ــا،ُســُجوِديِإَىل فـََرَجْعــتُ ،َســاِجدٌ  ــَالةَ اللَّــهِ َرُســولُ َقَضــىفـََلمَّ اللَّــهِ َرُســولَ يَــاالنَّــاسُ قَــالَ الصَّ
يُـوَحىأَنـَّهُ أَوْ أَْمـرٌ َحـَدثَ قَـدْ أَنـَّهُ ظَنَـنَّـاَحـىتَّ َأطَْلتَـَهـاَسْجَدةً َصَالِتكَ َظْهرَاينَْ بـَْنيَ َسَجْدتَ إِنَّكَ 
لَـهُ َأنْ َفَكرِْهتُ اْرَحتََلِين اْبِين َوَلِكنَّ ،َيُكنْ ملَْ َذِلكَ ُكلُّ «:قَالَ ؟إِلَْيكَ  »َحاَجتَـهُ يـَْقِضـيَ َحـىتَّ أَُعجِّ

)3 (.

نبينــا أنَّ فهنــا نــرى 

اللعب ..

إّن احلســن أو احلســني مل يكــن ليفعــل ذلــك لــوال أْن اعتــاد حســن املعاملــة والصــرب مــن 
حـىت يفـرغ مـن الصـالة مث يلتفـت إليـه ، لقد كـان مـن املمكـن أْن يزحيـه رسـول اهللا النيب 

أن يكسر خباطر طفل حىت يف حاٍل يناجي فيها ربه.بعُد .. ولكن مل يرد نبينا 


 . أي : ذكر الراوي زمناً طويًال /
) البخاري /. (
) مسند اإلمام أمحد /) وسنن النسائي ، (. (
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َأِيب بِْنـــتُ َوأَُماَمـــةُ ،النَّـــاسَ يـَـــُؤمُّ النَّـــِيبَّ رَأَيْـــتُ : قَـــالَ ْنَصـــارِيِّ اْألَ قـَتَـــاَدةَ َأِيب َعـــنْ و 
ـــاصِ  ـــةُ َوِهـــيَ -اْلَع ـــبَ ابـَْن ـــتِ زَيـَْن ـــهِ َعلَـــى-النَّـــِيبِّ بِْن ـــِإَذا،َعاتِِق ـــعَ َف ـــعَ َوِإَذا،َوَضـــَعَهارََك ِمـــنْ َرَف
.) 1(أََعاَدَهاالسُُّجودِ 

لــه أي : مل يكــن .)2(» الصَّــَالةِ ِيف َعْيــِين قـُــرَّةُ ُجعِــلَ :«قــال عــن الصــالة مــع أنّــه 
ــَالةَ أَِقــمْ ، بِــَاللُ يَــا«وهلــذا كــان إذا قــام إليهــا قــال :أهنــأ مــن حالــه وهــو يصــلي .حــال ، الصَّ
.) 3(» أَرِْحَنا

َقِميَصــانِ َعَلْيِهَمــاَواحلَُْســْنيُ احلََْســنُ َجــاءَ ِإذْ ،خيطــب يف النــاس ولقــد كــان رســولنا 
قَـالَ ُمثَّ َيَديْـهِ بـَـْنيَ َوَوَضـَعُهَماَفَحَمَلُهَمااْلِمْنَربِ ِمنْ اللَّهِ َرُسولُ فـَنَـَزلَ ،َويـَْعثـُرَانِ َميِْشَيانِ ،َأْمحَرَانِ 

نَـةٌ :اللَّهُ َصَدقَ «: َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَالدُُكـْم ِفتـْ َويـَْعثـُـرَانِ َميِْشـَيانِ الصَّـِبيـَّْنيِ َهـَذْينِ ِإَىل فـََنظَـْرتُ ،))4ِإمنَّ
.) 5(»َوَرفـَْعتُـُهَماَحِديِثيَقَطْعتُ َحىتَّ َأْصِربْ فـََلمْ 

إنّه لم يكن أرحم بالصبيان من محمد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم ..

ُبَكـاءفَـَأْمسَع، ِإطَالَتَهاأُرِيدالصََّالةِيف َألَْدُخلِإينِّ «: قَالَ النَِّيبّ َأنَّ أنس فعن
ــِيبّ  ةِمــنْ فَــُأَخفِّف، الصَّ اْلَوْجــد يُْطَلــق َعَلــى اْحلُــْزن َوَعَلــى اْحلُــّب أَْيًضــا و .) 6(»بِــهِ أُّمــهَوْجــدِشــدَّ

.) 7(، كما ذكر النووي رمحه اهللا وَِكَالُمهَا َساِئغ ُهَنا

َويـُـَوقـِّرْ َصـِغريَنَايـَـْرَحمْ ملَْ َمنْ ِمنَّالَْيسَ «من ال يرحم الصغري فليس منه بقوله : وبني أنَّ 
.)8(»َكِبريَنَا


) البخاري /) ومسلم ، (. (
) مسند اإلمام أمحد /) وسنن النسائي ، (. (
) سنن أيب داود /. (
) سورة التغابن ، اآلية /. (
) أبو داود /) والرتمذي ، () والنسائي ، (. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) انظر شرح النووي على مسلم //. (
) الرتمذي   /. (
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َلــةَ ِيل ُولِــدَ :«اللَّــهِ َرُســولُ قَــالَ ، قــال : أنــٌس  ْيُتهُ ، ُغــَالمٌ اللَّيـْ ــرَاِهيمَ َأِيب بِاْســمِ َفَســمَّ ، » إِبـْ
نَـا، َواتـَّبَـْعتُـهُ ، يَْأتِيـهِ فَـاْنطََلقَ ، َسـْيفٍ أَبُـولَـهُ يـَُقـالُ ) 1(قـَـْنيٍ اْمـرَأَةِ ، َسـْيفٍ أُمِّ ِإَىل َدفـََعهُ ُمثَّ  فَانـْتَـَهيـْ

ُفخُ َوُهوَ َسْيفٍ َأِيب ِإَىل  اللَّهِ َرُسولِ َيَديْ بـَْنيَ اْلَمْشيَ فََأْسَرْعتُ ، ُدَخانًااْلبَـْيتُ اْمَتَألَ َقدْ ِبِكريِهِ يـَنـْ
 ُاللَّـهِ َرُسـولُ َجــاءَ أَْمِسـكْ َسـْيفٍ أَبَــايَـا: فـَُقْلـت، َالنَّـِيبُّ فَـَدَعا، فََأْمَســك ِّبِالصَّــِيب ،

بـَــْنيَ ) 2(بِنَـْفِســهِ َيِكيــدُ َوُهــوَ رَأَيـُْتــهُ َلَقــدْ : أَنَــسٌ قَــالَ ، يـَُقــولَ َأنْ اللَّــهُ َشــاءَ َمــاَوقَــالَ ، إِلَْيــهِ َفَضــمَّهُ 
نَـافَـَدَمَعتْ ، اللَّـهِ َرُسولِ َيَديْ  ، اْلَقْلـبُ َوَحيْـَزنُ ، اْلَعـْنيُ تَـْدَمعُ :«فـََقـالَ ، اللَّـهِ َرُسـولِ َعيـْ
.)3(»َلَمْحُزونُونَ ِبكَ إِنَّاإِبـْرَاِهيمُ يَاَواللَّهِ ، رَبـَُّنايـَْرَضىَماِإالَّ نـَُقولُ َوَال 

وأذكــر أّن عاملــاً قيــل لــه : فقــد الفضــيل بــن عيــاض رمحــه اهللا بنتــه فضــحك، فلمــا ســئل 
ابنــه فبكــى ؟ واملــراد : هــل كــان الفضــيل قــال : رضــيت مبــا قضــى اهللا بــه ، وفقــد رســول اهللا 

؟أصرب من رسول اهللا 

إن الفضيل اتسع قلبه لعبودية واحدة ، هي عبودية الرضا مبرِّ القضا ، أما النيب فقال : 
.فلقد اتسع قلبه ألنواع من ذلك ، عبودية الرضا وعبودية الرمحة هلذا الصغري

يمازحهم :وكان 

َأخٌ ِيل وََكـانَ ،ُخُلًقـاالنَّـاسِ َأْحَسـنَ اللَّـهِ َرُسـولُ َكانَ : قَالَ َماِلكٍ ْبنِ أََنسِ عنف
رُ فـََعلَ َماُعَمْريٍ أَبَا«:قَالَ فـََرآهُ اللَّهِ َرُسولُ َجاءَ ِإَذاَفَكانَ ،ُعَمْريٍ أَبُوَلهُ يـَُقالُ  .)4(؟»النـَُّغيـْ

 ": َعلـم أّن ممازحـة النـيب َجـاءَ ِإَذاَفَكـان "

وهذا يـدل علـى جتـذر هـذه األخـالق فيـه عليـه الصـالة والسـالم، متكررة ..نت اهلذا الصغري ك
املتكلـف ال يـدوم أمـره ، قـال الـرازي رمحـه اهللا :" فما كان ُمَتَكلَّفـاً فـال ميكـن أن يكـون مسـتمراً 

.)5(" بل يرجع إىل الطبع، طويًال 


 /حدَّاد.

) البخاري   /) ومسلم ، (. (
) البخاري / ، () ومسلم. (
 /التفسري الكبري)/. (
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.) 1(" العصفوريشبهطائرهو-بالتصغري-والنغري 

م عليهم .. إذا مّر على الصبيان في الطريق سلَّ وكان من هديه 

َيانٍ َفَمرَّ ، اللَّهِ َرُسولِ َمعَ َميِْشيَكانَ أَنَّهُ أََنسٌ َحدَّثَ فقد  َعلَـْيِهمْ َفَسلَّمَ ، ِبِصبـْ
ـــا وهنـــا أجـــدين أســـائل نفســـي : . ) 2("  يتواضـــع ويفعـــل ذلـــك -القـــارئ الكـــرمي أيهـــا –مـــن مّن

اليوم؟!

ل األطفال ..الصالة والسالم يقبِّ وكان عليه

ــِدمَ : قَاَلــتْ رضــي اهللا عنهــا َعاِئَشــةَ عــن أمِّ املــؤمنني ف ــىاْألَْعــرَابِ ِمــنْ نَــاسٌ َق َرُســولِ َعَل
َياَنُكمْ أَتـَُقبـُِّلونَ : فـََقاُلوااللَّهِ  َرُسولُ فـََقالَ . نـَُقبِّلُ َماَواللَّهِ َلِكنَّا: فـََقاُلوا. نـََعمْ : فـََقاُلوا؟ ِصبـْ
.) 3(»الرَّْمحَةَ ِمْنُكمْ نـَزَعَ اللَّهُ َكانَ ِإنْ َوأَْمِلكُ «:اللَّهِ 

يـَْلَعـبُ ُحَسـْنيٌ فَـِإَذا،لَـهُ ُدُعواَطَعامٍ ِإَىل النَِّيبِّ َمعَ َخَرُجواأَنـَُّهمْ ُمرَّةَ ْبنُ يـَْعَلىوحدَّث 
ـــكَّةِ ِيف  ُهنَـــاَوَهـــاُهنَـــاَهـــايَِفـــرُّ اْلغُـــَالمُ َفَجَعـــلَ ،َيَديْـــهِ َوَبَســـطَ اْلَقـــْومِ أََمـــامَ النَّـــِيبُّ فـَتَـَقـــدَّمَ ، السِّ

فـََقبـَّلَـهُ رَْأِسـهِ فَـْأسِ ِيف َواْألُْخـَرىَذْقنِـهِ َحتْـتَ َيَديْـهِ ِإْحَدىَفَجَعلَ ،َأَخَذهُ َحىتَّ النَِّيبُّ َوُيَضاِحُكهُ 
ــــالَ  َــــاِمــــينِّ ُحَســــْنيٌ «:َوَق ًناَأَحــــبَّ َمــــنْ اللَّــــهُ َأَحــــبَّ ،ُحَســــْنيٍ ِمــــنْ َوأَن ــــنْ ِســــْبطٌ ُحَســــْنيٌ ،ُحَســــيـْ ِم

.) 4(»اْألَْسَباطِ 

–عــدم إعطــاء الطفــل نصــيباً وافيــاً مــن احلنــان والعطــف ومــن املهــم هنــا أن نعلــم : أّن 
رمبا تسبب يف احنراف سلوكه ..-والتقبيل من مظاهر هذه احملنة

: -يف رده علـــى أحـــد املرضـــى املنحـــرفني الشـــاذين–)5(يقـــول الـــدكتور علـــى الزهـــراين 
"أعـــود ملشـــكلتك اجلنســـية وتعلقـــك بكبـــار الســـن للقيـــام بالعمليـــة اجلنســـية، حيـــث يـــرى بعـــض 

هذا األمـر سـيالزمه لألبـد علماء النفس أن الطفل الذي مل حيظ باحلنان الكاف من والده فإنَّ 


) فتح الباري //. (
) مسلم /. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
/) أمحد (الرتمذي ) ، و) وابن ماجة ، ( (. والسِّبط : أمة يف اخلري كما يف النهاية البن

) ./األثري (
 النفسي باململكة العربية السعودية./ استشاري الطب
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د رغبـة يف جمـامعتهم، لكنـه يف الواقـع مبطاردته لكبار السن بطلب احلنـان مـنهم فهـو، أحيانـاً جيـ
يبحث عن احلنان الذي طاملا حبث عنه لكنـه مل جيـده يف طفولتـه، حـىت أن بعـض العلمـاء يـرى 

ـــذي يبحـــث عنـــه، ويف ؛ أن يقـــوم األب مبالمســـة جســـد الطفـــل يف الصـــغر  ـــان ال ـــه احلن إلعطائ
للتغلب على ظهور مثل ؛ املراحل املتقدمة من الطفولة يقوم األب مبمازحة الطفل واللعب معه 

هذا االحنراف، بل أن هناك دراسات وجدت أن االحنرافات اجلنسية تكثـر بـني األطفـال الـذين 
عاشوا بدون آباء، إما النشغاهلم املستمر خارج املنزل، أو لسـفرهم لفـرتات طويلـة، أو لفقـدهم 

.) 1(باملوت، أو االنفصال" 


http://www.alamal.med.sa/ask/details2.asp?id=508/ رابط هذا النقل : 1
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ألهــــل الكفـــر الــــذين يطعنــــون يف ديـــن اإلســــالم ، بــــدعوى أنـــه انتهــــك حقــــوق عجبـــاً 
ديـن لتسـتبني هلـم حرمـة اإلنسـان يف ؛ مـع احليـوان اإلنسان ، أما قرأ أولئك عن حـال النـيب 

اإلسالم ؟!

ومن ذلك ..

..نهى عن اتخاذ شيء فيه الروُح غرضاً يُرمى أنّه 

يَــانٍ رضــي اهللا عنهمــا ُعَمــرَ بْــنُ عبــد اهللا َمــرَّ فقــد  ــرًاَنَصــُبواقَــدْ قـُــرَْيشٍ ِمــنْ ِبِفتـْ َوُهــمْ طَيـْ
فـََقـالَ ، تـََفرَّقُـواُعَمـرَ اْبنَ رَأَْوافـََلمَّا، نـَْبِلِهمْ ِمنْ َخاِطَئةٍ ُكلَّ الطَّْريِ ِلَصاِحبِ َجَعُلواَوَقدْ ، يـَْرُمونَهُ 

َـذَ َمـنْ َلَعـنَ اللَّـهِ َرُسـولَ ِإنَّ ، َهَذافـََعلَ َمنْ اللَّهُ َلَعنْ ؟ َهَذافـََعلَ َمنْ : ُعَمرَ اْبنُ  ِفيـهِ َشـْيًئااختَّ
.)1(َغَرًضاالرُّوحُ 

ُهَمـااللَّـهُ َرِضـيَ ُعَمـرَ ابْـنِ َعـنْ ويف البخاري  َوُغـَالمٌ َسـِعيدٍ بْـنِ َحيْـَىي َعلَـىَدَخـلَ أَنـَّهُ ، َعنـْ
َهـاَفَمَشـى، يـَْرِميَهـاَدَجاَجـةً رَابِـطٌ َحيْـَىي َبِين ِمنْ  َوبِـاْلُغَالمِ أَقْـبَـلَ ُمثَّ ، َحلََّهـاَحـىتَّ ُعَمـرَ ابْـنُ إِلَيـْ
رَ َهَذاَيْصِربَ َأنْ َعنْ ُغَالَمُكمْ اْزُجُروا: فـََقالَ ، َمَعهُ  ْعـتُ فَـِإينِّ ؛ لِْلَقْتـلِ الطَّيـْ َأنْ نـََهـىالنَّـِيبَّ مسَِ

رَُهاأَوْ ُتْصبَـرَ  .)2(لِْلَقْتلِ َغيـْ

والتصبري : أن حيبس ويرمى كما هو ظاهر.

وبـين ولـده ، ونهـى أو طيـرٍ بـين حيـوانٍ أحـدٌ يحولَ أن عليه الصالة السالمونهى
عن حرق كل ذي روح ..

فـَرَأَيـْنَـا ، ِيف َسَفٍر فَاْنطََلَق ِحلَاَجِتِه ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه : بن مسعود عبد اهللا قال 
َها ، َمَعَها فـَْرَخاِن )3(ُمحَرَةً  َفَجـاَء النَّـِيبُّ ، )4(َفَجاَءْت احلَُْمرَُة َفَجَعَلْت تـَْفـِرشُ ، فََأَخْذنَا فـَْرَخيـْ


) صحيح مسلم /. (
) البخاري /. (
. طائر صغري كالعصفور /
. تبسط جناحيها وتبحث عن ولدها /

الحیوانمع حالھ 
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ــِدَها:«فـََقــالَ  َهــا؟َمــْن َفَجــَع َهــِذِه ِبَوَل ــَدَها إِلَيـْ َمــْن :«َورََأى قـَْريَــَة َمنْــٍل َقــْد َحرَّقْـَناَهــا فـََقــاَل ».ُردُّوا َوَل
.)1(»إِنَُّه َال يـَْنَبِغي َأْن يـَُعذَِّب بِالنَّاِر ِإالَّ َربُّ النَّارِ :«قَاَل .َحنْنُ :قـُْلَنا ؟»َحرََّق َهِذهِ 

..اولعن من فعلهلة بالحيوان ثْ ونهى عن المُ 

. )2(بِاْحلَيَـَوانِ َمثَّلَ َمنْ لعن فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أّن النيب 

.) 3(أن يُقطع شيء من أطرافه وهو حي : واملعىن 

اللَّـهُ َلَعـنَ :«فـََقـالَ ، )4(َوْجِهـهِ ِيف ُوِسـمَ قَـدْ ِمحَـارٌ َعَلْيـهِ َمـرَّ النَّـِيبَّ َأنَّ َجاِبرٍ وعن 
.) 5(» َوَمسَهُ الَِّذي

..المغفرة بات لنا أّن اإلحسان إلى البهيمة من موجوأبان 

نَــا َرُجــٌل ِبَطرِيــٍق اْشــَتدَّ :«قَــاَل َأنَّ النَّــِيبَّ َعــْن َأِيب ُهرَيـْــرََة ) 6(ففــي الصــحيحني  بـَيـْ
رًا ، َعَلْيِه اْلَعَطُش  فَـِإَذا َكْلـٌب يـَْلَهـُث يَْأُكـُل الثـَّـَرى ِمـْن . َفَشـِرَب ُمثَّ َخـرََج ، فـَنَـَزَل ِفيَها ، فـََوَجَد بِئـْ

ــَزَل . َلَقــْد بـََلــَغ َهــَذا اْلَكْلــَب ِمــْن اْلَعطَــِش ِمْثــُل الَّــِذي َكــاَن بـََلــَغ ِمــينِّ : فـََقــاَل الرَُّجــُل . اْلَعطَــِش  فـَنَـ
َر َفَمَال ُخفَُّه َماًء َفَسَقى اْلَكْلَب  َوِإنَّ لَنَـا ، يَا َرُسوَل اللَّـه : قَاُلوا ». َفَشَكَر اللَُّه َلُه فـََغَفَر َلهُ ، اْلِبئـْ

.» ِيف ُكلِّ َذاِت َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرٌ :«فـََقاَل ؟ ِيف اْلبَـَهاِئِم َألَْجرًا 

وأعجب من ذلك هذه القصة :

َنَمـا:«اللَّـهِ َرُسـولُ قال: قـالعن أيب هريرة  َكـادَ قَـدْ )7(برَِكيَّـةٍ يُِطيـفُ َكْلـبٌ بـَيـْ
،إِيَّاهُ َفَسَقْتهُ ،بِهِ َلهُ فَاْستَـَقتْ ،ُموقـََهافـَنَـَزَعتْ ،ِإْسرَائِيلَ َبِين بـََغايَاِمنْ بَِغيٌّ رَأَْتهُ ِإذْ ،اْلَعَطشُ يـَْقتُـُلهُ 
.)1(» بِهِ َهلَافـَُغِفرَ 


) أبو داود /. (
) البخاري /. (
 /) انظر فيض القدير للمناوي/. (
) ُكوي . انظر شرح النووي على صحيح مسلم //. (
) صحيح مسلم /. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) بئر ، انظر القاموس احمليط ص /. (
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امرأة زانية غفر اهللا هلا بسقيا كلب .. ما أعظم رمحة ربنا بنا ! 

أّن اإلســاءة إلــى البهــائم ربمــا أودت بالعبــد إلــى النــار والعيــاذ أوضــح حبيبنــا و 
.. باهللا

َهـا،ِهـرَّةٍ ِيف النَّـارَ اْمـرَأَةٌ َدَخلَـتْ :«قَالَ اللَّهِ َرُسولِ َعنْ ُهرَيـْرَةَ َأِيب َعنْ ف فَـَال ،رََبطَتـْ
َهاِهيَ  َهاِهيَ َوَال ،َأْطَعَمتـْ .)2(»َهْزًال َماَتتْ َحىتَّ اْألَْرضِ َخَشاشِ ِمنْ تَْأُكلُ أَْرَسَلتـْ

.) 3(احليوان على مالكه " نفقةِ قال ابن حجر رمحه اهللا :" وفيه وجوبُ 

، ولقــد شــكا البعيــر هــذه صــاحبه أســاء إليــه ألن؛ مــرًة أن يشــتري بعيــراً وأراد 
..اإلساءة للنبي 

َنا:قَالَ الثـََّقِفيِّ ُمرَّةَ ْبنِ يـَْعَلىَعنْ ف ) 4(ُيْسـَىن بَِبعِـريٍ َمَرْرنَـاِإذْ مـع النـيب َنِسريُ َحنْنُ بـَيـْ

ـاَعَلْيهِ  َصـاِحبُ أَيْـنَ :«فـََقـالَ النَّـِيبُّ َعَلْيـهِ فـََوقَـفَ ، )6(ِجرَانَـهُ َوَوَضـعَ )5(َجْرَجـرَ اْلَبعِـريُ َرآهُ فـََلمَّ
بَـلْ َال :قَـالَ ».ِبْعِنيـهِ ،َال :«فـََقـالَ .لَـكَ أََهُبهُ َبلْ َال :فـََقالَ ».ِبْعِنيهِ «:فـََقالَ ،َفَجاءَ ؟»اْلَبِعريِ َهَذا
ـرُهُ َمِعيَشـةٌ َهلُـمْ َمابـَْيتٍ ِألَْهلِ َوإِنَّهُ ؛َلكَ أََهُبهُ  َشـَكافَِإنـَّهُ أَْمـرِهِ ِمـنْ َهـَذاذََكـْرتَ ِإذْ أََمـا:«قَـالَ .َغيـْ
.)7(» إِلَْيهِ فََأْحِسُنوا؛ اْلَعَلفِ َوِقلَّةَ اْلَعَملِ َكثْـرَةَ 

إلى حاله األولى بـالرفق واللـين واستصعب جمل على أصحابه ، فأعاده النبي 
..

، وإنـه قال كان أهل بيت من األنصار هلم مجل َيسـنون عليـه عن أنس بن مالك ف
فقالوا : إنه كان لنا مجل استصعب عليهم فمنعهم ظهره،وإن األنصار جاؤوا إىل رسول اهللا 

ألصــحابه َنســين عليــه وإنــه استصــعب علينــا ومنعنــا ظهــره وقــد عطــش الــزرع والنخــل فقــال 

  
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) فتح الباري //. (
 ": ص (اْستَـَقْواإذا: ألنـُْفِسِهمَيْسنونَ والَقْومُ / ُيسقى عليه . قال يف القاموس ". (
" /فيض القدير (تهرَ جُ نْ حُ يفصوتهردداإذالفحلجرجر "/.  (
) باطن العنق ، انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر //. (
 /) أمحد يف املسند. (
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ـــقُ :« فقالـــت ، حنـــوهفمشـــى النـــيب ، واجلمـــل يف ناحيتـــه ، فـــدخل احلـــائط ، ، فقـــاموا »واوُم
ه ْنـلـيَّ مِ عَ سَ يْ لَـ:«قال . خناف عليك صولته ، قد صار مثل الكلب ، يا رسول اهللا : األنصار 

ساجداً بـني يديـه، فأخـذ رسـول أقبل حنوه حىت خرَّ ، فلما نظر اجلمل إىل رسول اهللا »أسٌ بَ 
يا رسول اهللا هذا :بناصيته أذل ما كانت قط حىت أدخله يف العمل، فقال له أصحابهاهللا 

رٍ َشـبَ لِ حُ لُ ْصـال يَ «قـال:؟ فنحن أحق أن نسجد لك ، وحنن نعقل ، 
قِّـه ِم حَ ظَـهـا لعِ جِ وْ لزَ دَ جُ ْسـتَ أنْ أةَ رْ املَـتُ رْ ألمَ رٍ شَ لبَ دَ جُ سْ يَ أنْ رٍ شَ بَ لِ حَ لُ و صَ ، ولَ رٍ شَ لبَ دَ جُ سْ يَ أنْ 
.)1(» هايْ لَ عَ 

اإلحسان إلى البهيمة حال ذبحها ، وأثنى على من فعل ذلك ..وأمر

ادِ نْ عــفَ  ــنِ َشــدَّ ــالَ اللَّــهِ َرُســولِ َعــنْ ، أَْوسٍ ْب ْحَســانَ َكَتــبَ اللَّــهَ ِإنَّ :«َق ــىاْإلِ َعَل
َلةَ فََأْحِسُنواقـَتَـْلُتمْ فَِإَذا، َشْيءٍ ُكلِّ  ، َشـْفرَتَهُ َأَحـدُُكمْ َوْلُيِحـدَّ ، الـذَّْبحَ فََأْحِسـُنواَذَحبُْتمْ َوِإَذا، اْلِقتـْ

.) 2(»َذبِيَحَتهُ فـَْلُريِحْ 

ــاَة َوأَنَــا :َأنَّ َرُجــًال قَــالَ قـُــرََّة َعــْن أَبِيــهِ َعــْن ُمَعاِويَــَة بْــِن و  يَــا َرُســوَل اللَّــِه ِإينِّ َألَْذبَــُح الشَّ
.)3(» َوالشَّاُة ِإْن َرِمحْتَـَها َرِمحََك اللَّهُ :«فـََقاَل .أَْرَمحَُها

النـيب لـه وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجًال أضجع شاًة وهو حيدُّ شفرته، فقـال 
»: َ4(؟ »ك قبل أن ُتْضِجَعَهاتَ رَ فْ اٍت َهالَّ أحددَت شَ تَ وْ أَتُريُد أن ُمتيَتها م(.

عن قتل الطيور لمجرد القتل ..ونهى 

فـَْوقـََهــاَفَمــاُعْصــُفورًاقـََتــلَ إِْنَســانٍ ِمــنْ َمــا«ه قــال: ُعــفَـ رْ عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا يَـ ف
َهاَوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ َسأََلهُ ِإالَّ َحقَِّهاِبَغْريِ  َتْذَحبََهاَأنْ : «؟ قالقُّهااهللا فما حَ : يا رسولَ قيل. » َعنـْ

.)5(»فـَيُـْرَمىرَْأَسَهاتـَْقَطعْ َوَال ، فـََتْأُكَلَها


) أمحد يف املسند /. (
) مسلم /. (
) مسند اإلمام أمحد   /. (
) احلاكم يف املستدرك برقم  //. (
) النسائي /. (
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:فقد كان مع اجلاهل لقه وأما حاله وخُ 

رفيقاً بهم ..

َنَما َحنُْن ِيف اْلَمْسِجِد َمَع َرُسـوِل اللَّـِه قال أنس  ِإْذ َجـاَء أَْعـرَاِيبٌّ فـََقـاَم يـَبُـوُل ِيف بـَيـْ
ـــاَل َأْصـــَحاُب َرُســـوِل اللَّـــِه ،اْلَمْســـِجدِ  ـــهْ :فـََق ـــْه َم ـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه ف.َم ـــوهُ :«َق ،)1(َال تـُْزرُِم

ِإنَّ َهـِذِه اْلَمَسـاِجَد َال َتْصـُلُح :«َدَعـاُه فـََقـاَل لَـُه َرُسـوَل اللَّـِه ُمثَّ ِإنَّ ،فـَتَـرَُكوُه َحىتَّ بَالَ ».َدُعوهُ 
ـَـا ِهــَي لِــذِْكِر اللَّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ َوالصَّــَالِة َوِقــرَاَءِة اْلُقــْرآنِ ،ِلَشــْيٍء ِمــْن َهــَذا اْلبَـــْوِل َوَال اْلَقــَذرِ  فَــَأَمَر ». ِإمنَّ

.) 3(َعَلْيهِ )2(ٍو ِمْن َماٍء َفَشنَّهُ َرُجًال ِمْن اْلَقْوِم َفَجاَء ِبَدلْ 

فـََقـاَل .اللَُّهمَّ اْرَمحِْين َوُحمَمًَّدا َوَال تـَْرَحْم َمَعنَـا َأَحـًدا :عند أهل السنن أّن األعرايب قال و 
،فََأْسـرََع النَّـاُس إِلَْيـهِ ،ُمثَّ ملَْ يـَْلبَـْث َأْن بَـاَل ِيف نَاِحيَـِة اْلَمْسـِجدِ ».َلَقْد َحتَجَّْرَت َواِسـًعا:«النَِّيبُّ 

ــرِينَ :«َوقَــاَل فـَنَـَهـاُهْم النَّــِيبُّ  َعثُــوا ُمَعسِّ ــرِيَن وَملَْ تـُبـْ ـَـا بُِعثْــُتْم ُمَيسِّ »ُصــبُّوا َعَلْيــِه َســْجًال ِمــْن َمــاءٍ ،ِإمنَّ
)4 (.

النـــاس عـــن زجـــر هـــذا الرجـــل لكـــان مـــن املتوقـــع أن حتـــدث هـــذه ولـــو مل ينـــه النـــيب 
املفاسد :

. عدم اجتماع النجاسة يف مكان واحد ، وتفرقها هنا وهناك

. تضرر األعرايب بقطعه للبول

. صده عن الدين بسبب سوء املعاملة

. إبداء عورته إذا قام ومل يكمل بوله


) ال تقطعوا بوله ، انظر شرح النووي على مسلم //. (
. فصبَّه /
) البخاري /سلم () ، وم. (
) أبو داود /) والرتمذي ، () والنسائي ، (. (

الجاھلین مع حالھ 
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، فسبحان من كّمله !رسول اهللا حكمةَ فما أعظمَ 

ـَلِميِّ و  نَـا أَنَـا ُأَصـلِّي َمـَع َرُسـوِل اللَّـِه : قَـالَ َعْن ُمَعاِويََة بْـِن احلََْكـِم السُّ ِإْذ َعطَـَس بـَيـْ
َما َشـْأُنُكْم !َوا ُثْكَل أُمَِّياهْ :فـَُقْلتُ ،فـََرَماِين اْلَقْوُم بِأَْبَصارِِهمْ .يـَْرَمحَُك اللَّهُ :َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم فـَُقْلتُ 

ُتوَنِين َلِكـينِّ َسـَكتُّ ،لَـى أَْفَخـاِذِهمْ َفَجَعُلوا َيْضرِبُوَن بِأَْيِديِهْم عَ ؟!تـَْنظُُروَن ِإَيلَّ  ـا رَأَيـْـتُـُهْم ُيَصـمِّ فـََلمَّ
ـا َصــلَّى َرُسـوُل اللَّــِه .)1( َلــُه َوَال بـَْعـَدُه َأْحَســَن تـَْعِليًمــا فـََلمَّ فَبِـَأِيب ُهــَو َوأُمِّــي َمـا رَأَيْــُت ُمَعلًِّمـا قـَبـْ

ِإنَّ َهِذِه الصََّالَة َال َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء :«قَاَل ،َوَال َشَتَمِين ،َوَال َضرََبِين ،) 2(فـََواللَِّه َما َكَهَرِين ،ِمْنهُ 
َا ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبُري َوِقرَاَءُة اْلُقْرآنِ ،ِمْن َكَالِم النَّاسِ  .)3(» ِإمنَّ

يَـــا َرُســوَل اللَّـــِه ائْـــَذْن ِيل :فـََقـــالَ : قَـــالَ َعــْن َأِيب أَُماَمـــَة و 
،فَـَدنَا ِمْنـُه َقرِيبًـا».اْدنُـهْ :«رسـول اهللا فـََقـالَ .َمـْه َمـهْ :قَـاُلوا،فََأقْـَبَل اْلَقْوُم َعَلْيِه فـََزَجـُروهُ .بِالزِّنَا

ـــاَل .َفَجَلـــسَ  ـــكَ :«َق ـــالَ ؟»َأحتُِبُّـــُه ِألُمِّ ـــَداَءكَ :َق ـــِين اللَّـــُه ِف ـــالَ .َال َواللَّـــِه َجَعَل َـــُه :«َق َوَال النَّـــاُس حيُِبُّون
َوَال :«قَالَ .َال َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه َجَعَلِين اللَُّه ِفَداَءكَ :قَالَ ؟»أَفـَُتِحبُُّه ِالبـَْنِتكَ :«قَاَل ».

َوَال :«قَــاَل .َال َواللَّــِه َجَعَلــِين اللَّــُه ِفــَداَءكَ :قَــالَ ؟»أَفـَُتِحبُّــُه ِألُْخِتــكَ :«الَ قَــ».
ــاَل ». ــاَل ؟»أَفـَُتِحبُّــُه لَِعمَّتِــكَ :«َق ــَداَءكَ : َق قَــاَل .َال َواللَّــِه َجَعلَــِين اللَّــُه ِف

قَـاَل .َال َواللَِّه َجَعَلِين اللَُّه فِـَداَءكَ :قَاَل ؟»أَفـَُتِحبُُّه ِخلَالَِتكَ :«قَاَل ».َوَال النَّاُس حيُِبُّونَ :«
ـــْر قـَْلَبـــهُ ،اللَُّهـــمَّ اْغِفـــْر َذنـَْبـــهُ :«َوَضـــَع يَـــَدُه َعَلْيـــِه َوقَـــاَل مث  ».:« ،َوَطهِّ

.)4(فـََلْم َيُكْن بـَْعُد َذِلَك اْلَفَىت يـَْلَتِفُت ِإَىل َشْيءٍ ».َوَحصِّْن فـَْرَجهُ 

..ليهميستر عوكان 

ِشْئتِ ِإنْ : فـََقاَلتْ ، ِكَتابَِتَهاِيف َتْسَأُهلَاأتتهابَرِيرَةَ رضي اهللا عنها أنّ َعاِئَشةَ فعن
فـََلمَّا، لََنااْلَوَالءُ َوَيُكونُ أَْعتَـْقِتَهاِشْئتِ ِإنْ : أَْهُلَهاَوقَالَ ، ِيل اْلَوَالءُ َوَيُكونُ أَْهَلكِ أَْعطَْيتُ 

ِلَمنْ اْلَوَالءَ فَِإنَّ ؛ فََأْعِتِقيَها، ابـَْتاِعيَها:«النَِّيبُّ فـََقالَ ، َذِلكَ ذَكَّرَْتهُ اللَّهِ َرُسولُ َجاءَ 
ِيف لَْيسَ ُشُروطًاَيْشَرتِطُونَ أَقْـَوامٍ بَالُ َما:«َوقَالَ اْلِمْنَربِ َعَلىاللَّهِ َرُسولُ قَامَ ُمثَّ ، »أَْعَتقَ 


. التقدير: تعجبت، لكين سكت /

)  صحيح مسلم /. (
) أمحد /. (
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اللَّهِ َقَضاءُ ، َمرَّةٍ ِماَئةَ اْشتَـَرطَ َوِإنْ َلهُ فـََلْيسَ اللَّهِ ِكَتابِ ِيف لَْيسَ َشْرطًااْشتَـَرطَ َمنْ ، اللَّهِ ِكَتابِ 
َا، أَْوَثقُ اللَّهِ َوَشْرطُ ،َأَحقُّ  .) 1(» أَْعَتقَ ِلَمنْ اْلَوَالءُ َوِإمنَّ

ـرِّ ِيف َعَمِلهِ َعنْ النَِّيبِّ أَْزَواجَ َسأَُلواالنَِّيبِّ َأْصَحابِ ِمنْ نـََفرًاَأنَّ أََنسٍ وعن السِّ
أَنَـامُ َال : بـَْعُضُهمْ َوقَالَ ، اللَّْحمَ آُكلُ َال : بـَْعُضُهمْ َوقَالَ ، النَِّساءَ أَتـََزوَّجُ َال : بـَْعُضُهمْ فـََقالَ ، 

َوأَنَـامُ ُأَصـلِّيَلِكـينِّ ، وََكـَذاَكَذاقَاُلواأَقْـَوامٍ بَالُ َما:«فـََقالَ ، َعَلْيهِ َوأَثـَْىن اللَّهَ َفَحِمدَ ، ِفرَاشٍ َعَلى
.) 2(» ِمينِّ فـََلْيسَ ُسنَِّيت َعنْ َرِغبَ َفَمنْ ، النَِّساءَ َوأَتـََزوَّجُ ، َوأُْفِطرُ َوَأُصومُ ، 

فـَبَـلَـَغ ،فـَتَـنَــزََّه َعْنـُه قـَـْومٌ ،َشْيًئا فـََرخََّص ِفيهِ َصَنَع النَِّيبُّ رضي اهللا عنها: قَاَلْت َعاِئَشةُ و 
فـََواللَّـِه ،َما بَاُل أَقْـَواٍم يـَتَـنَـزَُّهوَن َعْن الشَّْيِء َأْصنَـُعهُ :«َفَحِمَد اللََّه ُمثَّ قَالَ ،َفَخَطبَ ، َذِلَك النَِّيبَّ 

ُهْم َلُه َخْشَيةً  .)3(» ِإينِّ َألَْعَلُمُهْم بِاللَِّه َوَأَشدُّ

يصحح أخطاءهم ..وكان 

ـااللَّـهِ َرُسـولَ َأنَّ اللَّْيثِـيِّ َواِقدٍ َأِيب عن ف لِْلُمْشـرِِكنيَ ِبَشـَجرَةٍ َمـرَّ ُحنَــْنيٍ ِإَىل َخـرَجَ َلمَّ
ــالُ  ــَواطٍ َذاتُ َهلَــايـَُق ــايـَُعلُِّقــونَ ، أَنـْ َه َــا: فـََقــاُلوا، َأْســِلَحتَـُهمْ َعَليـْ َذاتَ لَنَــااْجَعــلْ ، اللَّــهِ َرُســولَ ي
ــَواطٍ  ــَواطٍ َذاتُ َهلـُـمْ َكَمــاأَنـْ ــْومُ َقــالَ َكَمــاَهــَذا! اللَّــهِ ُســْبَحانَ :«النَّــِيبُّ فـََقــالَ . أَنـْ : ُموَســىقـَ
َلُكمْ َكانَ َمنْ ُسنَّةَ لَتَـرَْكُنبَّ بَِيِدهِ نـَْفِسيَوالَِّذي، آِهلَةٌ َهلُمْ َكَماِإَهلًالََنااْجَعلْ  .)4(»قـَبـْ

ــــرٍوو  ــــِن َعْم ــــِد اللَّــــِه ْب ــــْن َعْب ــــالَ رضــــي اهللا عنهمــــاَع َجــــاَء َرُجــــٌل ِإَىل َرُســــوِل اللَّــــِه : َق

فََأْضـِحْكُهَما  ،اْرِجـْع َعَلْيِهَمـا«:فـََقـالَ ؟ِجْئـُت أُبَاِيُعـَك َعلَـى اهلِْْجـرَِة َوتـَرَْكـُت أَبـَـَويَّ يـَْبِكيَـانِ :فـََقالَ 
.)5(»َكَما أَْبَكْيتَـُهَما


) البخاري /) مسلم ، (. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) .5636/ البخاري (3
 الرتمذي (/ جامع. (
) .2772) ، وابن ماجة (4093) ، والنسائي (2166/ أبو داود (5

أعدائھ  مع حالھ 
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أعداءه في معامع القتال ومواقع النزال بالشجاعة والقوة ..لقد عامل النبي 

َلَقــدْ وشــجاعته وإقدامــه يف يــوم بــدر فيقــول :حاَلــه ينعــت علــي بــن أيب طالــب 
وََكـاَن ِمـْن َأَشـدِّ النَّـاِس يـَْوَمئِـٍذ ،َوُهـَو أَقْـرَبـُنَـا ِإَىل اْلَعـُدوِّ رَأَيـْتُـَنا يـَْوَم بَـْدٍر َوَحنْـُن نـَلُـوُذ ِبَرُسـوِل اللَّـِه 

.) 1(" بَْأًسا

وملا أراد أيب بن خلف أن يلحق بـه بُعيـد القتـال يف أحـد ملـا احنـاز إىل اجلبـل، أخـذ 

ــمَّة وقــام وانــتفض انتفاضــًة تطــاير منهــا شــعره، مث رمــاه يف تـَْرقـَُوتِــه ،  احلربــة مــن احلــارث بــن الصِّ
َر َكِبريٍ فانقلب من على فرسه،  احتقن منـه فـََلّما َرَجَع إَىل قـُرَْيٍش َوَقْد َخَدَشُه ِيف ُعُنِقِه َخْدًشا َغيـْ

إنّـُه :قَـالَ .َذَهـَب َواَللّـِه فـُـَؤاُدك َواَللّـِه إْن بِـك ِمـْن بَـْأسٍ :ا لَـهُ َقاُلو ف.قـَتَـَلِين َواَلّلِه ُحمَّمدٌ :قَالَ الدم ،
ــَة  ــْد َكــاَن قَــاَل ِيل ِمبَّك ــُدّو اللّــِه َوُهــْم »أَنَــا أَقْـتُـلُــك:«َق ــّي َلَقتَـلَــِين. َفَمــاَت َع ــِه لَــْو َبَصــَق َعَل ، فـََواَلّل

.) 2(قَاِفُلوَن بِِه إَىل َمّكةَ 

ُهَمــاقَــاَل َرُجــٌل لِْلبَـــرَ  ــَرْرُمتْ َعــْن َرُســوِل اللَّــِه : اِء بْــِن َعــاِزٍب َرِضــَي اللَّــُه َعنـْ ؟ُحنَـــْنيٍ يــوم أَفـَ
ــا َلِقيَنــاُهْم َمحَْلَنــا َعَلــْيِهْم ،ِإنَّ َهــَوازَِن َكــانُوا قـَْوًمــا ُرَمــاةً ،ملَْ يَِفــرَّ َلِكــنَّ َرُســوَل اللَّــِه : قَــاَل  َوإِنَّــا َلمَّ

ــ،َفــانـَْهَزُموا ــَهامِ فََأقْـَب ــاِئِم َواْســتَـْقبَـُلونَا بِالسِّ ــا َرُســوُل اللَّــِه ،َل اْلُمْســِلُموَن َعَلــى اْلَغَن ــرَّ فََأمَّ ــْم يَِف ،فـََل
النَّـِيبُّ َال  أَنَا :«يـَُقولُ فـََلَقْد رَأَيـُْتُه َوإِنَُّه َلَعَلى بـَْغَلِتِه اْلبَـْيَضاِء َوِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن آِخٌذ بِِلَجاِمَها َوالنَِّيبُّ 

.) 3(»أَنَا اْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلبْ ، َكِذبْ 

بالرحمة ..-أيضاً –عاملهم نبينا و 

ــِتِه بِتَـْقــَوى َكــاَن َرُســوُل اللَّــِه فقــد   ِإَذا أَمَّــَر أَِمــريًا َعَلــى َجــْيٍش أَْو َســرِيٍَّة أَْوَصــاُه ِيف َخاصَّ
رًا ُمثَّ قَالَ اللَِّه َوَمْن َمَعُه ِمْن اْلُمْسِلِمَني  ،قَاتُِلوا َمْن َكَفـَر بِاللَّـهِ ،اْغُزوا بِاْسِم اللَِّه ِيف َسِبيِل اللَّهِ :«َخيـْ

.)4(»َوَال تـَْقتُـُلوا َولِيًدا،َوَال َمتْثـُُلوا،َوَال تـَْغِدُروا،َوَال تـَُغلُّوا،اْغُزوا


) أمحد /. (
) سرية ابن هشام //. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) مسلم /. (
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فَـأَْنَكَر -بن مسعود َعْن َعْبِد اللَّهِ كما ثبت –ووجد امرأًة مقتولة يف بعض املغازي 
َيانِ َرُسوُل اللَِّه  .)1(قـَْتَل النَِّساِء َوالصِّبـْ

ِإينِّ ملَْ أُبـَْعْث :«َقاَل ف.ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه ادُْع َعَلى اْلُمْشرِِكنيَ : قَالَ َعْن َأِيب ُهرَيـْرَةَ و 
َا بُِعْثُت َرْمحَةً ،َلعَّانًا .)2(»َوِإمنَّ

القــراء، دعــا علــيهم علــى مــن اســتطال شــره كقتلــة ل، وإال فقــد دعــا هــذا هــو األصــ
َا: "قال أنسٌ شهراً كامالً ،  قـَْوًمابـََعثَ َكانَ أُرَاهُ ، َشْهرًاالرُُّكوعِ بـَْعدَ اللَّهِ َرُسولُ قـََنتَ ِإمنَّ

ــنَـُهمْ وََكــانَ ، أُولَئِــكَ ُدونَ اْلُمْشــرِِكنيَ ِمــنْ قـَــْومٍ ِإَىل َرُجــًال َســْبِعنيَ زَُهــاءَ اْلُقــرَّاءُ َهلُــمْ يـَُقــالُ  َوبـَــْنيَ بـَيـْ
.) 3("َعَلْيِهمْ َيْدُعوَشْهرًا-يعين بعدما قتلوهم–اللَّهِ َرُسولُ فـََقَنتَ َعْهدٌ اللَّهِ َرُسولِ 

حريصاً على هدايتهم ..سيدنا ورسولنا لقد كان و 

فـََلَعلََّك بَاِخٌع قال تعاىل له :

] .[الكهف:

)4 ( .

فَــــَال :] ، وقــــال3[الشــــعراء : َلَعلَّــــَك بَــــاِخٌع نـَّْفَســــَك َأالَّ َيُكونُــــوا ُمــــْؤِمِنَني وقــــال :
َحتْـــَزنْ َوال] ، وقـــال: 8[فـــاطر:تَــْذَهْب نـَْفُســـَك َعَلـــْيِهْم َحَســـرَاٍت ِإنَّ اللَّـــَه َعلِــيٌم ِمبـَــا َيْصـــنَـُعونَ 

.]127:النحل[َعَلْيِهمْ 

َكاَن قَالَ َعْن أََنٍس وتأمل هذه القصة اليت تبني 
َـــــاُه النَّـــــِيبُّ ،َفَمـــــِرضَ ، ُغـــــَالٌم يـَُهـــــوِديٌّ َخيْـــــُدُم النَّـــــِيبَّ  ـــــَد رَْأِســـــِه فـََقـــــاَل فـََقَعـــــ،يـَُعـــــوُدهُ فَأَت َد ِعْن


) البخاري /) ومسلم ، (. (
) مسلم /. (
) البخاري / ومسلم ، (). (
) انظر اجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطيب //. (
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َفَخـرََج النَّـِيبُّ ،فََأْسـَلمَ --َأِطـْع أَبَـا اْلَقاِسـِم : فـََنَظَر ِإَىل أَبِيِه َوُهـَو ِعْنـَدُه فـََقـاَل لَـُه ».َأْسِلمْ :«َلهُ 
 1(»احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنـَْقَذُه ِمْن النَّارِ :«َوُهَو يـَُقوُل(.

ِإنَّ اْليَـُهوَد قـَْوٌم بـُُهٌت فَاْسَأْهلُْم :يَا َرُسوَل اللَّهِ وملا أسلم عبد اهللا بن سالم قال للنيب 
َأيُّ َرُجـٍل َعْبـُد اللَّـِه بْـُن َسـَالٍم :«فـََقاَل النَِّيبُّ ،َفَجاَءْت اْليَـُهودُ ،َعينِّ قـَْبَل َأْن يـَْعَلُموا بِِإْسَالِمي

رُنَا َواْبُن َخْريِنَا:قَاُلوا؟»ِفيُكمْ  أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأْسـَلَم َعْبـُد :«فـََقاَل النَِّيبُّ .َوأَْفَضلَُنا َواْبُن أَْفَضِلَنا،َخيـْ
َفَخرََج إِلَْيِهْم َعْبُد .فـََقاُلوا ِمْثَل َذِلكَ ،فََأَعاَد َعَلْيِهمْ .ِمْن َذِلكَ أََعاَذُه اللَُّه : قَاُلوا ؟»اللَِّه ْبُن َسَالمٍ 

،َوتـَنَـقَُّصـوهُ ،َشرُّنَا َوابْـُن َشـرِّنَا:قَاُلوا.َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَّهِ ،َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ : اللَِّه فـََقاَل 
.)2(َأَخاُف يَا َرُسوَل اللَّهِ َهَذا ُكْنُت : قَاَل 

ذلك طمعاً يف هدايتهم وحرصاً عليهم .وإمنا فعل النيب 

بالعفو والحلم ..عاملهم النبي 

ِمْن َجبَـِل َأنَّ َمثَاِنَني َرُجًال ِمْن أَْهِل َمكََّة َهَبطُوا َعَلى َرُسوِل اللَِّه َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ف
فَــأَنـَْزَل اللَّــُه ،فَاْســَتْحَياُهمْ ،فََأَخــَذُهْم ِســْلًما،َوَأْصــَحابِهِ يُرِيــُدوَن ِغــرََّة النَّــِيبِّ ،ُمَتَســلِِّحنيَ التـَّْنِعــيِم 

ــَة ِمــْن بـَْعــِد َأْن َأْظَفــرَُكْم : َعــزَّ َوَجــلَّ  ُهْم بِــَبْطِن َمكَّ َوُهــَو الَّــِذي َكــفَّ أَيْــِديـَُهْم َعــْنُكْم َوأَيْــِدَيُكْم َعــنـْ
.) [)3[الفتح :ْيِهمْ َعلَ 

َخـْيًال ِقبَـَل َجنْـٍد َفَجـاَءْت ِبَرُجـٍل ِمـْن بَـِين َحِنيَفـَة يـَُقـاُل لَـُه ُمثَاَمـُة بْـُن أُثَـاٍل َسـيُِّد بعث و 
ــِه َرُســوُل اللَّــِه ،فـَرََبطُــوُه ِبَســارِيٍَة ِمــْن َســَوارِي اْلَمْســِجدِ ،أَْهــِل اْلَيَماَمــةِ  َمــاَذا :«فـََقــاَل َفَخــرََج إِلَْي

ــةُ  ــَدَك يَــا ُمثَاَم ــرٌ :فـََقــالَ ؟»ِعْن ــُد َخيـْ َــا ُحمَمَّ ــْنِعْم تـُــْنِعْم َعلَــى ،ِإْن تـَْقتُــْل تـَْقتُــْل َذا َدمٍ ،ِعْنــِدي ي َوِإْن تـُ
اَن بـَْعــَد َحــىتَّ َكــفـَتَـرََكــُه َرُســوُل اللَّــِه .َوِإْن ُكْنــَت تُرِيــُد اْلَمــاَل َفَســْل تـُْعــَط ِمْنــُه َمــا ِشــْئتَ ،َشــاِكرٍ 
ــْن اْلَغــِد فجــاءه وكــرر ســؤاله وكــرر مثامــة كالمــه،،اْلَغــدِ  ســؤاله فكــرر رســول اهللا َحــىتَّ َكــاَن ِم

فَـاْنطََلَق ِإَىل َخنْــٍل ».َأْطِلُقـوا ُمثَاَمــةَ :«فـََقـاَل َرُسـوُل اللَّــِه وأجـاب مثامـة مبــا أجـاب بــه مـن قبــل،
َـــَه ِإالَّ اللَّـــُه َوَأْشـــَهُد َأنَّ :َخـــَل اْلَمْســـِجَد فـََقـــالَ َقرِيـــٍب ِمـــْن اْلَمْســـِجِد فَاْغَتَســـَل ُمثَّ دَ  َأْشـــَهُد َأْن َال إِل

ــًدا َعْبــُدُه َوَرُســولُهُ  ــُد َواللَّــِه َمــا َكــاَن َعلَــى اْألَْرِض َوْجــٌه أَبـْغَــَض ِإَيلَّ ِمــْن َوْجِهــَك فـََقــْد ،ُحمَمَّ يَــا ُحمَمَّ


) البخاري /. (
) البخاري /. (
) مسلم /. (
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َواللَّــِه َمــا َكــاَن ِمــْن ِديــٍن أَبـَْغــَض ِإَيلَّ ِمــْن ِديِنــَك فََأْصــَبَح ،ا ِإَيلَّ َأْصــَبَح َوْجُهــَك َأَحــبَّ اْلُوُجــوِه ُكلَِّهــ
يِن ُكلِّـِه ِإَيلَّ  َواللَّـِه َمـا َكـاَن ِمـْن بـَلَـٍد أَبـْغَـَض ِإَيلَّ ِمـْن بـَلَـِدَك فََأْصـَبَح بـَلَـُدَك َأَحـبَّ ،ِديُنَك َأَحبَّ الـدِّ

َوأََمـرَُه فـََبشَّـرَُه َرُسـوُل اللَّـِه ؟َلَك َأَخـَذْتِين َوأَنَـا أُرِيـُد اْلُعْمـرََة َفَمـاَذا تـَـَرىَوِإنَّ َخيْـ ،اْلِبَالِد ُكلَِّها ِإَيلَّ 
ـَة قَــاَل لَـُه قَائِــٌل .َأْن يـَْعَتِمـرَ  ـا قَــِدَم َمكَّ َال َوَلِكــينِّ َأْسـَلْمُت َمــَع َرُسـوِل اللَّــِه :فـََقـالَ ؟َأَصـبَـْوتَ : فـََلمَّ
 ، َوَال َواللَِّه َال يَْأتِيُكْم ِمْن اْلَيَماَمِة َحبَُّة ِحْنَطٍة َحىتَّ يَْأَذَن ِفيَها َرُسوُل اللَِّه)1(.

نَ وْ رَ مـا تـَـ: «قال هلـم فاحتاً ظافراً مكة ه بعد دخوليف املسجدن و املشركملا اجتمع و 
.)2(»اء قَ لَ الطُّ مُ تُ أنْـ وا فَ بُ اذهَ « قال : .كرميأخٍ ،وابنُ كرميٌ أخٌ ،قالوا : خرياً ؟»مكُ بِ عٌ صانِ أينَّ 

يَا َرُسوَل اللَِّه َهْل أََتى َعَلْيَك يـَـْوٌم َكـاَن َأَشـدَّ ِمـْن يـَـْوِم له عائشة رضي اهللا عنها : قَاَلتْ 
ُهْم يـَْوَم اْلَعَقَبِة ِإْذ َعَرْضـُت نـَْفِسـي ،َلَقْد َلِقيُت ِمْن قـَْوِمكِ :«فـََقاَل ؟ُأُحدٍ  وََكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنـْ

،فَاْنطََلْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهـي،َعَلى اْبِن َعْبِد يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَالٍل فـََلْم جيُِْبِين ِإَىل َما أََرْدتُ 
فـََنَظْرُت فَِإَذا ِفيَها ،فـََرفـَْعُت رَْأِسي فَِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِين ،)3(فـََلْم َأْسَتِفْق ِإالَّ ِبَقْرِن الثـََّعاِلبِ 

ـَع قـَـْوَل قـَْوِمـَك لَـَك َوَمـا ُردُّوا َعَلْيـكَ :فـََناَداِين فـََقاَل ،ِجْربِيلُ  َوقَـْد بـََعـَث ،ِإنَّ اللََّه َعـزَّ َوَجـلَّ قَـْد مسَِ
ـُد ِإنَّ :فـََناَداِين َمَلُك اْجلِبَـاِل َوَسـلََّم َعلَـيَّ ُمثَّ قَـالَ ،َتْأُمرَُه ِمبَا ِشْئَت ِفيِهمْ إِلَْيَك َمَلَك اْجلَِباِل لِ  يَـا ُحمَمَّ

َع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك َوأَنَا َمَلُك اْجلِبَـاِل َوقَـْد بـََعثَـِين رَبـَُّك إِلَْيـَك لِتَـْأُمَرِين بِـَأْمرِكَ  َفَمـا ِشـْئَت اللََّه َقْد مسَِ
ــْيِهْم اْألَْخَشــبَـْنيِ إِ  ــَق َعَل َــْل أَْرُجــو َأْن :«؟ قــال ؟ فمــاذا كــان رد رســول اهللا »ْن ِشــْئَت َأْن أُْطِب ب

«)4(.

ال إله إال اهللا ! بعد كل ذلك تعفو عنهم يا نيب اهللا ؟! 

ال عجب .. ال غرو .. 

].4[القلم:َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ فهو من قال اهللا له :


) البخاري /) ومسلم ، (. (
) البيهقي //. (
) موضع بالقرب من ِمَىن كانت الثعالب تأوي إليه ، انظر فتح الباري // (.
) البخاري /) ومسلم ، (. (
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ـــة لعظـــيم –أيهـــا القـــارئ الكـــرمي –ننتقـــل ســـوياً ولِ  إىل منـــوذج آخـــر مـــن النمـــاذج املبين
البــد مـن ذكــر شـيء مــن تـاريخ ابــن ولكيفيـة معاملتــه ألعدائـه وحالــه معهـم، أخـالق النــيب 

سلول املليء بالغدر واخليانة ..

، اإلفـك وطعــن يف عرضــه أشــاع ) 1(، عبــد اهللا بـن أيب ابــن سـلول رأس املنـافقني إّن 
ــنُكْم َال هــو الــذي تــوىل كــرب إشــاعة الفاحشــة، قــال تعــاىل : ْفــِك ُعْصــَبٌة مِّ ِإنَّ الَّــِذيَن َجــاُؤوا بِاْإلِ

َحتَْســُبوُه 
ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيمٌ  ] ..[النور:ِمنـْ

ال خالف بني املفسرين يف أّن الذي توىل كربه هو عبد اهللا بن أيب .

ُهُم الَِّذيَن يـَُقوُلوَن َال تُنِفُقوا َعَلى َمْن ِعنَد َرُسـوِل اللَّـِه م : وهو وقومه من قال اهللا عنه
ـَماَواِت َواْألَْرِض َوَلِكـنَّ اْلُمنَـاِفِقَني َال يـَْفَقُهـوَن  يـَُقولُـوَن لَـِئن رََّجْعنَـا *َحىتَّ يَنَفضُّوا َولِلَِّه َخزَاِئُن السَّ

َهــــا اْألََذلَّ َولِلَّــــِه اْلِعــــزَُّة َوِلَرُســــولِِه َولِْلُمــــْؤِمِنَني َوَلِكــــنَّ  اْلُمَنــــاِفِقَني َال ِإَىل اْلَمِديَنــــِة لَُيْخــــرَِجنَّ اْألََعــــزُّ ِمنـْ
.] .8-7[املنافقون:يـَْعَلُموَن 

َن نَافـَُقواْ َوِقيَل َهلُْم تـََعاَلْواْ قَـاتُِلواْ ِيف َسـِبيِل اللّـِه َوْليَـْعَلَم الَِّذيهو من قال اهللا تعاىل عنه :
ُهْم ِلِإلميَاِن يَـ  ُقوُلوَن بَِأفْـَواِهِهم أَِو اْدفـَُعوْا قَاُلواْ َلْو نـَْعَلُم ِقَتاًال الَّتـَّبَـْعَناُكْم ُهْم لِْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ أَقْـَرُب ِمنـْ

] .167[آل عمران: أَْعَلُم ِمبَا َيْكُتُمونَ 

يعــين تعــاىل ذكــره بــذلك عبــَد اهللا بــن أّيب ابــن ســلول املنــافق قــال الطــربي رمحــه اهللا :" 
إىل املشـركني وعـن أصـحابه، حـني سـار نـيب اهللا وأصحابَه، الذين رجعوا عـن رسـول اهللا 

املشــركني معنــا، أو ادفعــوا بتكثــريكم ســوادنا! بأحــد لقتــاهلم، فقــال هلــم املســلمون: تعــالوا قــاتلوا 
فقــالوا: لــو نعلــم أنكــم تقــاتلون لســرنا معكــم إلــيهم، ولكنــا معكــم علــيهم، ولكــن ال نــرى أنــه 

.)2("  يكون بينكم وبني القوم قتاٌل! فأبدْوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه

مهــاجري وأنصــاري ونــادى كــلٌّ منهمــا قومــه وخــرج علــيهم ســاحة بملــا حــّل الشــيطاُن و 
َرُجٌل ِمْن اْلُمَهـاِجرِيَن )3(يَا َرُسوَل اللَِّه َكَسعَ : قَاُلوا ؟»َما بَاُل َدْعَوى اْجلَاِهِليَّةِ «قائًال :النيب 


. أثبتُّ مهزة ابن ألن (سلول) أّمه /
) جامع البيان //.(
": َقَدمهِبَظْهرِ ُدبُرهَضَربَ :الرَُّجلَ وََكَسعَ / قال يف الفتح) "/ . (
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اخلـُرب رأس النفـاق ا وبلـغ . ملـا حـدث هـذ)1(»  َدُعوَهـا فَِإنـََّهـا ُمْنِتنَـةٌ :«فـََقـاَل .َرُجًال ِمْن اْألَْنَصـارِ 
.)2("كك يأكلْ كلبَ ما مثلنا ومثل حممد إال كما قال القائل : مسنْ قال:"

وهنـا –ه تـاريخ أسـود قـامت .. ومـع كـل ذلـك إنـهذا نذر يسري مـن تـاريخ ذاك الرجـل ،
إىل النـيب -وهو من خيار  الصحابة–يهلك هذا اللعني، ويأيت ابنه -الشاهد الذي نريده

..ويكفنه يف ثوبه فيستجيب رسول اهللا ، يطلب إليه أن يصلي على أبيه 

!!؟ أي خلق هذا الذي كان عليه رسول اهللا 

ــا تـُــُويفَِّ َعْبــُد اللَّــِه بْـُن ُأَيبٍّ ابْــُن َســُلوَل َجــاَء ابـْنُــُه : قَـالَ رضــي اهللا عنهمــا َعـْن ابْــِن ُعَمــَر ف َلمَّ
،فََأْعطَـاهُ ،َفَسأََلُه َأْن يـُْعِطَيُه َقِميَصُه َأْن ُيَكفَِّن ِفيـِه أَبَـاهُ ، َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

فـََقـاَم ُعَمـُر فََأَخـَذ بِثـَـْوِب َرُسـوِل اللَّـِه ،لُِيَصلَِّي َعَلْيهِ اَم َرُسوُل اللَِّه فـَقَ ،ُمثَّ َسأََلُه َأْن ُيَصلَِّي َعَلْيهِ 
 َفـََقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه ؟يَـا َرُسـوَل اللَّـِه أَُتَصـلِّي َعَلْيـِه َوقَـْد نـََهـاَك اللَّـُه َأْن ُتَصـلَِّي َعَلْيـهِ :فـََقال:
َا َخيـََّرِين اللَُّه « َوَسـَأزِيُد ، اْسـتَـْغِفْر َهلُـْم أَْو َال َتْسـتَـْغِفْر َهلُـْم ِإْن َتْسـتَـْغِفْر َهلُـْم َسـْبِعَني َمـرَّةً :فـََقـالَ ِإمنَّ

َوَال ُتَصــلِّ :َوأَنـْـَزَل اللَّـُه َعـزَّ َوَجـلَّ ،َفَصـلَّى َعَلْيـِه َرُسـوُل اللَّـِه ؟إِنـَُّه ُمنَـاِفقٌ :قَـالَ ».َعلَـى َسـْبِعنيَ 
ُهْم َماَت أََبًدا َوَال تـَُقْم َعَلى قـَْربِهِ َعَلى َأَحٍد  .) )3ِمنـْ

.وأمي اهللا، ال ميكن أن يفعل هذا إال رسول اهللا 

ات، هـذا عبـد اهللا بـن هذه األخالق جعلت النـاس يـدخلون يف ديـن اهللا فـرادى ومجاعـ
ــااللَّــهَ ِإنَّ ": يقــول سـالم َعالَمــاتِ ِمــنْ َمــا: َســْعَنةَ بـنزَيْــدُ قَــالَ َســْعَنَة،بــنزَيْـدِ ُهــَدىأَرَادَ َلمَّ
ــدٍ َوْجـهِ ِيف َعَرفْـتُـَهــاَوقَـدْ ِإالَشــْيءٌ النُّبُــوَّةِ  َيْســِبقُ : ِمْنــهُ ُأْخبَـْرُمهَـاملَْ اثـْنَـــْنيِ ِإالإِلَْيـِه،َنظَــْرتُ ِحـنيَ ُحمَمَّ
ةُ يَزِيُدهُ َوالَجْهَلُه،ِحْلُمهُ  فَـَأْعِرفَ ُأَخاِلطَـُه،َأنْ ِإَىل لَـهُ أَْلطَـفُ َفُكْنـتُ ِحْلًما،ِإالَعَلْيهِ اجلَْْهلِ ِشدَّ
بـنَعلِـيُّ َوَمَعـهُ احلُُْجـرَاِت،ِمـنَ يـَْوًمـااللَّـهِ َرُسولُ َفَخرَجَ : َسْعَنةَ بنزَْيدُ قَالَ َجْهِلِه،ِمنْ ِحْلَمهُ 

فُـالٍن،بـينقـَْريَـةَ ِبِقـرَايَ ِإنَّ اللَّـِه،َرُسـولَ يَا: فـََقالَ َكاْلَبَدِويِّ،رَاِحَلِتهِ َعَلىَرُجلٌ فَأَتَاهُ طَاِلٍب،َأِيب 
ثـْتُـُهمْ وَُكْنـتُ اِإلْسـالِم،ِيف َوَدَخلُـواَأْسَلُمواَقدْ  ُهمْ َوقَـدْ َرَغـًدا،الـرِّْزقُ أَتَـاُهمُ َأْسـَلُمواِإنْ َحـدَّ َأَصـابـَتـْ

ةٌ ِسَنةٌ  َكَمـاَطَمًعـااِإلْسـالمِ ِمـنَ َخيُْرُجـواَأنْ اللَّـهِ َرُسـولَ يَـاَأْخَشـىفَأَنَـااْلَغْيِث،ِمنَ َوُقُحوطٌ َوِشدَّ


) البخاري /) ومسلم ، (. (
 / حامت (ابن أيبتفسري/. (
/) البخاري) ومسلم ، (. (
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ِإَىل َرُجـــلٍ ِإَىل فـََنظَــرَ فـََعْلــَت،بِــهِ تُِغيــثـُُهمْ ِبَشــْيءٍ إِلَــْيِهمْ تـُْرِســلَ َأنْ رَأَيْــتَ فَــِإنْ َطَمًعــا،ِفيــهِ َدَخلُــوا
فاسـتدان مـن زيـٍد بعـدما طلـب زيـٌد َشـْيٌء،ِمْنـهُ بَِقـيَ َمـااللَّـِه،َرُسـولَ يَـا: فـََقـالَ أُرَاهُ َجانِِبهِ 

ــاإليــه ذلــك ، قــال زيــد :  ــلِّ قـَْبــلَ َكــانَ فـََلمَّ ،اللَّــهِ َرُســولُ َخــرَجَ ثَــالٍث،أَوْ بِيَـــْوَمْنيِ اَألَجــلِ حمَِ
ِجـَدارٍ ِمـنْ َوَدنَااْجلَِنازَِة،َعَلىَصلَّىفـََلمَّاَأْصَحابِِه،ِمنْ نـََفرٍ ِيف َوُعْثَماُن،َوُعَمُر،َبْكٍر،أَبُوَوَمَعهُ 

ـــُه،لِـــَيْجِلَس، ـــهِ َوَنظَـــْرتُ َورَِدائِـــِه،َقِميِصـــهِ ِمبََجـــاِمعِ فََأَخـــْذتُ أَتـَْيُت ـــهُ فـَُقْلـــتُ َغِلـــيٍظ،ِبَوْجـــهٍ إِلَْي َأال: َل
ِمبَُخـاَلطَِتُكمْ ِيل َكـانَ َوَلَقـدْ ِمبُطْـٍل،اْلُمطَّلِـبِ َعْبدِ بينَعِلْمُتُكمْ َمافـََواللَّهِ َحقِّي،ُحمَمَّدُ يَاتـَْقِضيِين 

َناهُ َوِإَذاُعَمرَ ِإَىل َوَنَظْرتُ . ِعْلمٌ  : فـََقالَ بَِبَصرِِه،َرَماِين ُمثَّ اْلُمْسَتِديِر،َكاْلَفَلكِ َوْجِههِ ِيف َتُدورَانِ َعيـْ
ــااللَّــهِ ِلَرُســولِ أَتـَُقــولُ اللَّــِه،َعــُدوَّ يَــا ــهِ َوَتْصــَنعُ َأْمسَــُع،َم ــاِب ــهُ فـََوالَّــِذيأََرى،َم ،بـََعَث ــاحلَْقِّ ــْوالِب ــاَل َم

ــهُ ُأَحــاِذرُ  َوتـُــَؤَدةٍ ُســُكونٍ ِيف ُعَمــرَ ِإَىل يـَْنظُــرُ اللَّــهِ َوَرُســولُ .رَْأَســكَ ِبَســْيِفيَلَضــرَْبتُ ،) 1(فـَْوَت
ــٍم، َوتَــْأُمرَهُ اَألَداِء،ِحبُْســنِ تَــْأُمَرِين َأنْ َهــَذا،َغــْريِ ِإَىل َأْحــَوجَ ُكنَّــاَوُهــوَ أَنَــاُعَمــُر،يَــا«:قَــالَ ُمثَّ َوتـََبسُّ
.»َرَعْبَتــهِ َمـاَمَكـانَ َمتـْـرٍ ِمـنْ َصـاًعاِعْشـرِينَ َوزِْدهُ َحقَّــُه،فََأْعِطـهِ ُعَمـرُ يَـابِــهِ اْذَهـبْ اتـَِّباِعـِه،ِحبُْسـنِ 
ـــي،فََأْعطَـــاِين ُعَمـــرُ ِيب فَـــَذَهبَ : زَيْـــدٌ قَـــالَ  َهـــِذهِ َمـــا: فـَُقْلـــتُ َمتْـــٍر،ِمـــنْ َصـــاًعاِعْشـــرِينَ َوزَاَدِين َحقِّ

يَــاَوتـَْعــرُِفِين : قَــالَ َرَعْبتُــَك،َمــاَمَكــانَ أَزِيــَدكَ َأنْ اللَّــهِ َرُســولُ أََمــَرِين : قَــالَ ُعَمــُر؟يَــاالزِّيَــاَدةُ 
يَـا: قـُْلـتُ قـُْلُت؟َماَلهُ َوقـُْلتُ ،فـََعْلتَ َمااللَّهِ ِبَرُسولِ فـََعْلتَ َأنْ َدَعاكَ َفَماال،: قَالَ ُعَمُر؟
َنظَـْرتُ ِحـنيَ اللَّـهِ َرُسـولِ َوْجـهِ ِيف فْـتُ َعرَ َوقَـدْ ِإالَشـْيٌء،النُّبُــوَّةِ َعالَمـاتِ ِمـنْ َيُكـنْ ملَْ ُعَمُر،
ةُ يَزِيُدهُ َوالَجْهَلُه،ِحْلُمهُ َيْسِبقُ : ِمْنهُ ُأْخبَـْرُمهَاملَْ اثـْنَـْنيِ ِإالإِلَْيِه، فـََقـدِ ِحْلًمـا،ِإالَعَلْيـهِ اجلَْْهلِ ِشدَّ

ـدٍ ِديًنا،َوبِاِإلْسالمِ بِاللَّهِ َرِضيتُ َقدْ َأينِّ ُعَمرُ يَافَُأْشِهُدكَ اْخَتبَـْرتـُُهَما، َوُأْشـِهُدكَ َوِمبَُحمَّ
أَوْ : قـُْلتُ َتَسُعُهْم،الفَِإنَّكَ بـَْعِضِهْم،َعَلىأَوْ : ُعَمرُ قَالَ ُحمَمٍَّد،أُمَّةِ َعَلىَصَدَقةٌ َماِيل َشْطرَ َأنَّ 

ـــدٌ ُعَمـــُر،فـََرِجـــعَ . بـَْعِضـــِهمْ َعَلـــى ـــالَ اللَّـــهِ َرُســـولِ ِإَىل َوزَْي ـــدٌ فـََق ـــهَ الَأنَّ َأْشـــَهدُ : زَْي اللَّـــُه،ِإالإَِل
َقهُ بِهِ َوآَمنَ َوَرُسولُُه،َعْبُدهُ ُحمَمًَّداَأنَّ َوَأْشَهدُ  ِيف تـُُويفَِّ ُمثَّ َكِثريًَة،َمَشاِهدَ َمَعهُ َوَشِهدَ َوتَابـََعُه،َوَصدَّ

رَ ُمْقِبالتـَُبوكٍ َغْزَوةَ  .)2(" زَْيًدااللَّهُ َرِحمَ ُمْدِبٍر،َغيـْ

ُهَماومن صور حلمه وعفوه عنهم ما رواه جابر بن أَنَُّه َغزَا َمَع :َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ــدٍ َرُســوِل اللَّــِه  ــَل َجنْ ــَل َرُســوُل اللَّــِه ،ِقَب ــا قـََف ــهُ فـََلمَّ ــَل َمَع ــِري ،قـََف ــُة ِيف َواٍد َكِث ُهْم اْلَقائَِل ــَأْدرََكتـْ َف


. أي : أسبق إىل شيء مل يأمر به /
/) الطرباين يف الكبري/وقواه ابن حجر يف اإلصابة ، ()/.(
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َونـَـَزَل َرُسـوُل اللَّـِه ،اْلِعَضـاِه َيْسـَتِظلُّوَن بِالشَّـَجرِ َوتـََفـرََّق النَّـاُس ِيف فـَنَـَزَل َرُسوُل اللَِّه )1(اْلِعَضاِه 
 ٍــَت َمسُــرَة ــًة ُمثَّ ِإَذا َرُســوُل اللَّــِه ،)2(َحتْ ــا نـَْوَم َــْدُعونَافَِنْمَن ــاهُ ،ي َن فَــِإَذا ،َفِجئـْ

َقْظُت َوُهـَو ،ِإنَّ َهَذا اْختَـَرَط َسْيِفي َوأَنَا نَاِئمٌ :«فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ،ِعْنَدُه أَْعرَاِيبٌّ َجاِلسٌ  فَاْستَـيـْ
ُمثَّ ملَْ يـَُعاِقْبـُه َرُسـوُل »فـََهـا ُهـَو َذا َجـاِلسٌ ، اللَّـهُ :قـُْلـتُ ؟َمْن َميْنَـُعـَك ِمـينِّ :فـََقاَل ِيل ،ِيف َيِدِه َصْلًتا

.))3اللَِّه 

ــْيُف ِمــْن يَــِدِه فََأَخــَذُه َرُســوُل اللَّــِه : ) 4(ويف املســند َمــْن َميْنَـُعــَك :«فـََقــاَل َفَســَقَط السَّ
َوَلِكـينِّ أَُعاِهـُدَك َأْن ،َال :قَـالَ ؟»أََتْشـَهُد َأْن َال إِلَـَه ِإالَّ اللَّـهُ :«قَـالَ .ُكْن َكَخـْريِ آِخـذٍ :قَالَ ؟»ِمينِّ 

.َفَخلَّى َسِبيَلهُ .يـَُقاتُِلوَنكَ َوَال َأُكوَن َمَع قـَْومٍ ،َال أُقَاتَِلكَ 

.. )5(يدعو لهم بالهداية والمغفرة وكان نبينا 

َكـــَأينِّ أَْنظُـــُر ِإَىل َرُســـوِل اللَّـــِه : قَـــالَ بـــن مســـعود َعـــْن َعْبـــِد اللَّـــِه ف

َم َعـْن َوْجِهـِه َويـَُقـولُ ،اْألَنِْبَياِء َضرَبَُه قـَْوُمهُ  »َربِّ اْغِفـْر لَِقـْوِمي فَـِإنـَُّهْم َال يـَْعَلُمـونَ :«َوُهَو َميَْسُح الدَّ
. وهذا حدث يوم ُأحد.)6(

يَا َرُسوَل اللَّـِه ِإنَّ َدْوًسـا قَـْد َكَفـَرْت َوأَبَـْت فَـادُْع اللَّـَه :فـََقاُلوا،الطَُّفْيُل َوَأْصَحابُهُ يأيت إليه 
َها .)7(»:«فـََقاَل ،َهَلَكْت َدْوسٌ :َفِقيلَ .َعَليـْ

يعاملهم بالرفق ..كان 

َكـاَن بِالثَِّنيَّـِة الـَِّيت يـُْهـَبُط َعلَـْيِهْم َحـىتَّ ِإَذا-ملا أراد العمرة اليت منع فيها -َساَر النَِّيبُّ 
ــا بـَرََكــْت بِــِه رَاِحَلتُــهُ  َه ــاَل النَّــاسُ ،ِمنـْ َخــَألَْت اْلَقْصــَواُء :فـََقــاُلوا، )2(فََأحلََّــتْ ، )  1(َحــْل َحــْل :فـََق


/. شجر به شوك
/. اجلمع: َمسُر، وهو شجر الطلح
/) البخاري) ومسلم ، (. (
) برقم /. (
/: أما الدعاء للمشرك بـاملغفرة بعـد هالكـه وموتـه فحـراٌم بـنصِّ القـرآن الكـرمي ، قـال تعـاىل  َمـا

َ َهلُـْم أَنـَُّهـْم َأْصـَحاُب اجلَِْحـيَكاَن لِلنَِّيبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأن َيْستَـْغِفُرواْ لِْلُمْشرِِكَني َوَلْو َكانُواْ أُْوِيل قـُْرَىب ِمن بـَْعـِد َمـا تـَبَــ مِ نيَّ
] .[التوبة :
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (



أحوال النبـــي 



28

َوَلِكـْن َحَبَسـَها ،اَك َهلَـا ِخبُلُـقٍ َوَما ذَ ،َما َخَألَْت اْلَقْصَواءُ :«فـََقاَل النَِّيبُّ ،) 3(َخَألَْت اْلَقْصَواءُ 
َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َال َيْسأَُلوِين ُخطـًَّة يـَُعظُِّمـوَن ِفيَهـا ُحُرَمـاِت اللَّـِه ِإالَّ :«ُمثَّ قَاَل ».َحاِبُس اْلِفيلِ 

.)4(»أَْعطَْيتُـُهْم إِيَّاَها

َمـاَهـَذا:«على علي وملا أرادوا أن يكتبوا بنود صلح احلديبية وأملى رسول اهللا
َوَلِكْن اْكُتْب ،َلْو نـَْعَلُم أَنََّك َرُسوُل اللَِّه تَابـَْعَناكَ : املشركون ، قال »اللَّهِ َرُسولُ ُحمَمَّدٌ َعَلْيهِ قَاَضى

فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه .َال َواللَِّه َال َأْحمَاَها:َعِليٌّ فـََقالَ ،.ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّهِ :

.)5(َفَمَحاَها،فََأرَاُه َمَكانـََها،»أَِرِين َمَكانـََها:«

َهــا قَالَــتْ أم املــؤمنني عائشــة وتأمــل هــذه احلادثــة : عــن َدَخــَل َرْهــٌط ِمــْن :َرِضــَي اللَّــُه َعنـْ
فـََقاَل ،َعَلْيُكْم السَّاُم َواللَّْعَنةُ :فـََفِهْمتُـَها فـَُقْلتُ .السَّاُم َعَلْيكَ :فـََقاُلوااْليَـُهوِد َعَلى َرُسوِل اللَِّه 

يَا َرُسوَل اللَِّه أَوَملَْ :فـَُقْلتُ ».َمْهًال يَا َعاِئَشُة فَِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الرِّْفَق ِيف اْألَْمِر ُكلِّهِ :«َرُسوُل اللَِّه 
.)6(»فـََقْد قـُْلُت َوَعَلْيُكمْ :«ُسوُل اللَِّه قَاَل رَ ؟َتْسَمْع َما قَاُلوا

بالوفاء ..وعاملهم نبينا 

:«ُأَساَرى بَـْدٍر قال يففلقد 
ماإىلجييبوهومل،الطائفأهلعنانصرفملا اهلا وفاًء له ؛ فإّن النيب ق.)7(» لَتَـرَْكتُـُهْم َلهُ 

، ليجــريهريقإىل األخــنس بــن شــبعــثمث،حــراءإىلصــارونصــرتهتصــديقهمــنإليــهدعــاهم
العــامربــينإن: فقــال،عمــروبــنســهيلإىلفبعــث. جيــريالواحلليــفحليــفأنــا: فقــال
وأهـلاملطعـمتسـلحمث، ذلـكإىلفأجابـهعـديبـناملطعـمإىلفبعـث. كعـببـينعلـىجتري

  
. تُقال لزجرها /
. متادت يف عدم القيام /
 /ــــةُ َخــــَألت ــــرَحفلــــمبـَرََكــــتإذاالناَق . النهايــــة البــــن األثــــري . ويقــــال للجمــــل: أحلّ، وللفــــرس : حــــَرنتـَبـْ
)/. (
) البخاري /. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) البخاري /. (
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اهللارسـولفـدخلأن ادخـل : اهللارسـولإىلبعثمث،املسجدأتواحىتوخرجوابيته

.منزلهإىلانصرفمث،عندهوصلى، بالبيتفطاف، 

الـذي عاهـد النـيباْلُقَرِظـيّ َأَسـدٍ بْـنَ َكْعـبَ إىلالّنْضـرِيّ َأْخَطبْبنُ ُحَييوملا ذهب 

ُحَييّ يَاَوْحيَكأراد حيي يوم األحزاب من كعب أن ينبذ عهده ، فكان فيما قاله له كعب : " 
.) 1(" َوَوفَاءً ِصْدقًاإّال ُحمَّمدٍ ِمنْ أَرَ ملَْ فَِإينّ ؛ َعَلْيهِ أَنَاَوَماَفَدْعِين 

َجَلــسَ ملــا فــتح مكــة أخــذ املفتــاح مــن عثمــان بــن طلحــة، وصــلى يف جــوف الكعبــة، و 
يَـا: فـََقـالَ ، َيِدهِ ِيف اْلَكْعَبةِ َوِمْفَتاحُ طَاِلبٍ َأِيب ْبنُ َعِليّ إلَْيهِ فـََقامَ ، اْلَمْسِجدِ ِيف الّلهِ َرُسولُ 
ــااْمجَــعْ ، اللّــهِ َرُســولَ  ــالَ ،َعَلْيــكاللّــهُ َصــّلىالّســَقايَةِ َمــعَ احلَِْجابَــةَ لََن أَيْــنَ :«اللّــهِ َرُســولُ فـََق
.)2(»َوَوفَاءٍ ِبرّ يـَْومُ اْليَـْومُ ،ُعْثَمانُ يَاِمْفَتاَحكَهاكَ «: فـََقالَ ، َلهُ َفُدِعيَ ؟»طَْلَحةَ ْبنُ ُعْثَمانُ 

وملا جاء إليه سراقة بـن مالـك بعـد دخولـه مكـة بالكتـاب الـذي أمـر بـأن ُيكتـب لـه يف 
.)3(، فأسلم سراقة » يـَْوُم َوفَاٍء َوِبرٍّ هذا :«طريق اهلجرة قال 

.أعداءه وأعداءنا فياليتنا عاملنا إخواننا وأحبابنا مبا عامل به رسول اهللا 


) سرية ابن هشام //. (
) السابق //. (
) الطرباين يف الكبري //. (
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قـال تعــاىل : 

ُهْم َواْستَـْغِفْر  َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
] .159:[آل عمراناْلُمتَـوَكِِّلنيَ 

حممـدُخلُـقُ هـذا: البصـرياحلسنوقال، اهللامنبرمحة: أيقال ابن كثري رمحه اهللا :" 
تعـاىلبقولـهشـبيهةالكرميـةاآليـةوهـذه. بـهاهللابعثه : ْأَنـُْفِسـُكمْ رسـوٌل مـن َجـاءَُكمْ َلَقـد

.) 1(" ]128:التوبة[َرِحيمٌ َرُءوفٌ بِاْلُمْؤِمِننيَ َعَلْيُكمْ َحرِيصٌ َعِنتُّمْ َماَعَلْيهِ َعزِيزٌ 

ألنــتأنعليــكاهللامــنَّ وألصــحابك،لــكاهللابرمحــة: أيوقــال الســعدي رمحــه اهللا :" 
عليكخلقك، فاجتمعوا  هلموحسنتعليهم،قتفوتر جناحك،هلموخفضتجانبك،هلم

قاسـيه،أي القلـبغلـيظاخللـقسـيئ: أيفظـاً كنـتولـو.أمركوامتثلواوأحبوك،

فــاألخالق.الســيئاخللــقهــذابــهقــامملــنويبغضــهمينفــرهمهــذاألنحولــكمــنالنفضــوا
املدحمنلصاحبهمامعفيه،وترغبهماهللا،دينإىلالناسجتذبالدينيفالرئيسمناحلسنة
إليـه،وتبغضـهمالدين،عنالناستنفرالدينيفالرئيسمنالسيئةواألخالقاخلاص،والثواب

يقـــول،مـــالـــهاهللايقـــولاملعصـــومالرســـولفهـــذااخلـــاص،والعقـــابالـــذممـــنلصـــاحبهامـــامـــع
ومعاملـةالكرمية،بأخالقهاالقتداءاملهمات،وأهمالواجبات،أوجبمنأليس!بغريه؟فكيف
اهللالعبادوجذباً اهللا،ألمرامتثاالً ؛والتأليفاخللقوحسناللنيمن،بهيعاملهممباالناس
،حقــــهيفالتقصــــريمــــنمــــنهمصــــدرمــــاعــــنهميعفــــوبــــأنتعــــاىلاهللاأمــــرهمث؟اهللالــــدين

.) 2(" واإلحسانالعفوبنيفيجمعاهللا،حقيفالتقصرييفهلمويستغفر

..متواضعاً مع أصحابهكان نبينا ولقد  

] ، وقــال : 88[احلجــر:َواْخِفــْض َجَناَحــَك لِْلُمــْؤِمِنَني : أمــره اهللا بــذلك فقــال 
 َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنَني:وقال] ، 215[الشعراء: َواْصـِربْ نـَْفَسـَك َمـَع


) تفسري القرآن العظيم //. (
تفسري كالم املنان للسعدي ، ص (/ تيسري الكرمي الرمحن يف. (

أصحابھ  مع حالھ 
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ُهْم تُرِيـُد زِينَـَة احلَْ  َناَك َعـنـْ نـَْيا الَِّذيَن َيْدُعوَن رَبـَُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوَال تـَْعُد َعيـْ يَـاِة الـدُّ
َوَال :وقـال] ، [الكهف:َوَال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطًا

َوَمـا 
] .[األنعام:ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم مِّن َشْيٍء فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنيَ 

ا رسـول و ، فوجـدوغريمهـاوعيينـة بـن حصـن الفـزاري،ن حـابس التميمـيجاء األقرع ب"
فلمـا ،يف نـاس مـن الضـعفاء مـن املـؤمننيقاعـداً ،وخبـاب،وعمـار،وبالل،مع صهيباهللا 

تعرف حقروهم، فأتوه فخلوا به، وقالوا: إنا نريد أن جتعل لنا منك جملساً رأوهم حول النيب 
لنا به العـرب فضـلنا، فـإن وفـود العـرب تأتيـك فنسـتحيي أن ترانـا العـرب مـع هـذه األعبـد، فـإذا 

وال ... فنزلـــت اآليـــة :حنـــن جئنـــاك فـــأقمهم عنـــا، فـــإذا حنـــن فرغنـــا فاقعـــد معهـــم إن شـــئت
.)  ")1تطرد...

عــوة شــغله عــن دبســبب أنــه عاتبــه اهللا تعــاىل ألنــه تــوىل عــن عبــد اهللا بــن أم مكتــوم 
.املشركني 

:منها مع أصحابه ، وهذه بعض صور تواضع النيب 

..هأنه كان ال يرضى أن يقوَم له أصحابُ 

، ملَْ َيُكــْن َشــْخٌص َأَحــبَّ إِلَــْيِهْم ِمــْن َرُســوِل اللَّــِه : قَــالَ مالــكٍ بــنُ روى أنــسُ 
. ) 2(ِلَما يـَْعَلُموَن ِمْن َكرَاِهَيِتِه ِلَذِلكَ ؛وََكانُوا ِإَذا رَأَْوُه ملَْ يـَُقوُموا

يمشي مع ذي الحاجة حتى يقضَي له حاجته ..كان 

يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ :فـََقاَلتْ ،َكاَن ِيف َعْقِلَها َشْيءٌ أنه جاءت إليه امرأةالصحيح ثبت يف 
ـَكِك ِشـْئِت َحـىتَّ أَْقِضـَي لَـِك َحاَجتَـكِ يَـا أُمَّ فُـَالٍن :«فـََقـاَل .ِيل إِلَْيَك َحاَجـةً  ،»اْنظُـرِي َأيَّ السِّ

.)3(َفَخَال َمَعَها ِيف بـَْعِض الطُُّرِق َحىتَّ فـََرَغْت ِمْن َحاَجِتَها

.) 1(فتنطلق به حيث وكانت األمة من إماء أهل املدينة تأخذ بيد رسول اهللا 


) .3/260/ تفسري القرآن العظيم البن كثري (1
) .2678) ، والرتمذي (11895/ أمحد (2
) صحيح مسلم /. (
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ــُر الــذِّْكرَ َكــاَن َرُســوُل اللَّــِه يف نعتــه :َأِيب أَْوَىف بــناللَّــِه يقــول عبــد ،َويُِقــلُّ اللَّْغــوَ ،ُيْكِث
َوَال يَْأَنُف َأْن َميِْشَي َمَع اْألَْرَملَـِة َواْلِمْسـِكِني فـَيَـْقِضـَي لَـُه اْحلَاَجـةَ ،َويـَُقصُِّر اْخلُْطَبةَ ،َويُِطيُل الصََّالةَ 

)2 (.

ينزل منزلًة ال تَليق ببشٍر ..في مدحه، أو أن أصحابه غ كان ال يعجبه أن يُبالو 

ْعــُت النَّــِيبَّ : قــال عمــر  ــَن َمــْرميََ :«يـَُقــوُل مسَِ ،َال ُتْطــُروِين َكَمــا َأْطــَرْت النََّصــاَرى اْب
َا أَنَا َعْبُدهُ  .) 3(»فـَُقوُلوا َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُهُ ،فَِإمنَّ

َفَجَلَس َعَلى ِفرَاِشي  ،َغَداَة ُبِينَ َعَليَّ َليَّ النَِّيبُّ َدَخَل عَ : َعْن الرُّبـَيِِّع بِْنِت ُمَعوٍِّذ قَاَلتْ و 
َقالَـــْت ، فيـَـــْوَم بَـــْدرٍ آبائهـــايـَْنـــُدْبَن َمـــْن قُِتـــَل ِمـــْن ، َوُجَوْيرِيَـــاٌت َيْضـــرِْبَن بِالـــدُّفِّ ،َكَمْجِلِســـَك ِمـــينِّ 

) 4(» َوُقوِيل َما ُكْنِت تـَُقـوِلنيَ ،َال تـَُقوِيل َهَكَذا:«فـََقاَل النَِّيبُّ .َوِفيَنا َنِيبٌّ يـَْعَلُم َما ِيف َغدٍ :َجارِيَةٌ 

.

يجيب دعوة أصحابه ..وكان 

َوَلْو أُْهِدَي ِإَيلَّ ِذرَاٌع ،َلْو ُدِعيُت ِإَىل ِذرَاٍع أَْو ُكرَاٍع َألََجْبتُ «عن نفسه فقال:حدث 
. والُكــرَاع: ِظْلــف البهيمــة، فيجيــب الــدعوة ولــو كانــت كرميــًة أو وضــيعًة؛ ) 5(»أَْو ُكــرَاٌع َلَقِبْلــتُ 

فالذِّراع أحب الطعام إليه . 

ـــ:كـــان النـــيب أنـــس بـــن مالـــك قـــال ـــة السَّ ـــز الشـــعري واإلهال ة خَ نِ يـــدعى إىل خب
.) 6(ولقد كان له درع  عند يهودي فما وجد ما يفكها حىت مات، جيبفيُ 

.) )7الدهن املتغري الريح "أي :اإلهالة السنخة و "

  
) .5610/ البخاري (1
) .1397/ النسائي (2
) .3189/ البخاري (3
) .3700/ البخاري (4
) .2380/ البخاري (5
)  .274الرتمذي يف الشمائل ، ص (/ 6
) فيض القدير //. (



أحوال النبـــي 



33

؟!فمن مّنا مثُل رسول اهللا 

َجيِْلــُس : َكــاَن َرُســوُل اللَّــِه حــدَّث عنــه ابــن عمــه ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا فقــال
) 1(ريِ َعَلى اَألْرِض, َويَْأُكُل َعَلى اَألْرِض, َويـَْعَتِقُل الشَّاَة, َوجيُِيُب َدْعَوَة اْلَمْملُـوِك َعلَـى ُخْبـِز الشَّـعِ 

.

وتـرك، التواضـعإىلإرشـاداً ، ليحلبها؛ قوائمهابنيرجليهجيعلويعتقل الشاة أي :" 
.) 2(" الرتفع

مــن منَّــا يرضــى أن يُــدعى علــى خبــٍز فقــط؟ مــن منَّــا بــاهللا عليــك أيهــا القــارئ الكــرمي : 
جييب دعوة رقيق إن وجد؟

َفَسـَأَل ، فـََقـَدَها َرُسـوُل اللَّـِه ،تـَُقمُّ اْلَمْسِجدَ َأنَّ اْمرَأًَة َسْوَداَء َكاَنْت من صور تواضعه 
َها ُدلـُّوِين َعلَـى «:َفَكـأَنـَُّهْم َصـغَُّروا أَْمَرَهـا فـََقـاَل ؟»أَفَـَال ُكْنـُتْم آَذنـُْتُمـوِين :«قَـالَ ت. فـََقاُلوا َماتَ ،َعنـْ

َهـا ُمثَّ قَـاَل ،َفَدلُّوهُ ، »هاقـَربِْ  َوِإنَّ اللَّـَه َعـزَّ ،اْلُقبُـوَر َممْلُـوَءٌة ظُْلَمـًة َعلَـى أَْهِلَهـاِإنَّ َهـِذِه :«َفَصـلَّى َعَليـْ
.) 3(، فجاء قربَها فصلى عليها » َوَجلَّ يـُنَـوِّرَُها َهلُْم ِبَصَالِيت َعَلْيِهمْ 

أنّه كان يزورهم ..من هديه و 

يـأيت ضـعفاء املسـلمني ، ويـزورهم قال : كـان رسـول اهللا سهل بن حنيف عن ف
.)4(ويعود مرضاهم ، ويشهد جنائزهم

وميســح ،مُ فيســلِّ ،نصــاريــزور األقــال كــان رســول اهللا عــن أنــس و 
.)5(ويدعو هلم،برؤوسهم

ــَالمُ :«ل فقــاعليــه اســتأذن و زار ســعد بــن عبــادة و  ــْيُكمْ السَّ فقــال .»اللَّــهِ َوَرْمحَــةُ َعَل
ومل ثالثـاً عليـه سـعدٌ وردَّ م ثالثـاً حىت سـلَّ ع النيبَّ سمِ ومل يُ ، اهللالسالم ورمحة وعليك : سعد


) .12/67/ الطرباين يف الكبري (1
) فيض القدير //. (
)   .956) ، ومسلم (440/ البخاري (3
) . 2/506/ احلاكم (4
) .5/92) ، وسنن النسائي الكربى (2/205/ صحيح ابن حبان (5
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يـــا رســـول اهللا بـــأيب أنـــت وأمـــي مـــا ســـلمت : فقـــال ، بعـــه ســـعد واتَّ فرجـــع النـــيب ، يســـمعه 
سـتكثر مـن سـالمك ومـن أن أأحببـتُ ؛ ك عْ مسِ ولقد رددت عليك ومل أُ ،ال هي بأذينإتسليمة 

ـــه البيـــت فقـــرَّ . الربكـــة ـــاً مث أدخل ـــه زبيب ِعْنـــدَُكمْ أَْفَطـــرَ «:فلمـــا فـــرغ قـــال فأكـــل نـــيب اهللا ب ل
.)1(» اْلَمَالِئَكةُ َعَلْيُكمْ َوَصلَّتْ ، اْألَبـْرَارُ َطَعاَمُكمْ َوَأَكلَ ، الصَّاِئُمونَ 

ال يحب أن يُدفَع عنه الناس ..كان 

.) 2(ضربوا عنهعنه الناس وال يُ دفعال يُ كان : ابن عباس رضي اهللا عنهماقال 

كان إذا صافحه رجل لم يبدأ بنزع يده ..

َال يـَْنـزُِع يَـَدُه ِمـْن يَـِدِه َحـىتَّ إذا صـافحه رجـل : كان النـيب عن أنس بن مالك ف
.) 3(َيُكوَن الرَُّجُل يـَْنزِعُ 

..أن يهابوهمن أصحابه ال يحب كان 

:فـََقاَل َلهُ ،َفَجَعَل تـُْرَعُد فـَرَاِئُصهُ ،َفَكلََّمهُ َرُجٌل أََتى النَِّيبَّ : قَالَ َأِيب َمْسُعوٍد فعن 
َا أَنَا اْبُن اْمرَأٍَة تَْأُكُل اْلَقِديدَ ،فَِإينِّ َلْسُت ِمبَِلكٍ ؛َهوِّْن َعَلْيكَ « .)5(»)4(ِإمنَّ

،َعالِيَــًة َأْصــَواتـُُهنَّ َوِعْنــَدُه ِنَســاٌء ِمــْن قـُــرَْيٍش ُيَكلِّْمنَــُه َوَيْســَتْكِثْرنَهُ ُعَمــُر عليــه اْســَتْأَذنَ 
ــا اْســَتْأَذَن ُعَمــُر ُقْمــَن يـَْبَتــِدْرَن احلَِْجــابَ  ،َيْضــَحكُ َوَرُســوُل اللَّــِه فَــَأِذَن لَــُه َرُســوُل اللَّــِه ،فـََلمَّ

ِيت  :«قَــالَ !َأْضــَحَك اللَّــُه ِســنََّك يَــا َرُســوَل اللَّــهِ :فـََقــاَل ُعَمــرُ  ،ُكــنَّ ِعْنــِديَعِجْبــُت ِمــْن َهــُؤَالِء الــالَّ
ْعَن َصْوَتَك ابـَْتَدْرَن احلَِْجابَ  ُمثَّ ،فَأَْنَت يَا َرُسوَل اللَّـِه ُكْنـَت َأَحـقَّ َأْن يـََهـْنبَ :قَاَل ُعَمرُ ».فـََلمَّا مسَِ

َنــِين : قَـالَ  أَفَــظُّ َوأَْغَلــُظ أَنْــَت ؛ نـََعــْم :قـُْلــنَ . َوَال تـََهــْنبَ َرُســوَل اللَّــِه ،َأْي َعــُدوَّاِت أَنـُْفِســِهنَّ أَتـََهبـْ


) أمحد / داود () ، وأبو. (
) .10/268/ الطرباين يف الكبري (2
) .2414/ الرتمذي (3
.)4/40" (مفعولمبعىنَفِعيلالشمسيفاملَُجفَّفاملَْمُلوحاللَّْحم: الَقِديدقال يف النهاية :" / 4
) .3303/ ابن ماجة (5
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ـْيطَاُن قَـطُّ َســاِلًكا :«قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه .ِمـْن َرُسـوِل اللَّـِه  َوالَّــِذي نـَْفِسـي بِيَـِدِه َمـا َلِقيَـَك الشَّ
«)1 (.

اهللا " أنت أفظ وأغلـظ: "لعمروقوهلن
ــٌر أَمَّــا ُيْشــرُِكونَ تعـاىل : لــيس بــالفظ وال بــالغليظ  ] ؛ فــإّن رســول اهللا 59[النمـل:آللَّــُه َخيـْ

كما جاء يف القرآن والكتب السابقة، واملراد: أنت فظ غليظ يا عمر.

.. ال يحابي أحداً بغير حق عادًال بينهم كان و 

م فيهـا رسـول كلِّـغـزوة الفـتح، فقـالوا: مـن يُ ملرأة املخزومية اليت سرقت يف اقريٌش أمهتها 
فكلمـه فيهـا أسـامة ؟رسـول اهللا بُّ ؟ فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد، حِ اهللا 

فَاْخَتطَـَب ،ُمثَّ قَـامَ ؟»أََتْشـَفُع ِيف َحـدٍّ ِمـْن ُحـُدوِد اللَّـهِ :«فقـالبن زيد، فتلوَّن وجه رسول اهللا 
َلُكْم أَنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهْم الشَّرِيُف تـَرَُكوهُ :«اخلالدة كلمته ُمثَّ قَاَل   َا أَْهَلَك الَِّذيَن قـَبـْ َوِإَذا ،ِإمنَّ

ـــِعيُف أَقَـــاُموا َعَلْيـــِه اْحلَـــدَّ  ـــٍد َســـَرَقْت َلَقَطْعـــُت أوَ ،َســـَرَق ِفـــيِهْم الضَّ ْميُ اللَّـــِه لَـــْو َأنَّ فَاِطَمـــَة بِْنـــَت ُحمَمَّ
.) 2(»َيَدَها

..ويعزيهم ، يسليهم كان و 

ــــس  ــــك مــــا رواه أن ــــَدقِ َخــــرََج َرُســــوُل اللَّــــِه : قــــال مــــن صــــور ذل ــــِإَذا ،ِإَىل اْخلَْن َف
ـا رََأى ،فـََلْم َيُكْن َهلُْم َعِبيٌد يـَْعَملُـوَن َذلِـَك َهلُـمْ ،اْلُمَهاِجُروَن َواْألَْنَصاُر َحيِْفُروَن ِيف َغَداٍة بَارَِدةٍ  فـََلمَّ

:

»فَاْغِفْر ِلْألَْنَصاِر َواْلُمَهاِجرَهْ اللَُّهمَّ ِإنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اْآلِخرَهْ «

فقالوا جميبني له:

.) 3(أََبَدابَِقيَناَمااجلَِْهادِ َعَلىُحمَمََّدابَايـَُعواالَِّذينَ َحنْنُ 


) .2397) ، ومسلم (3051/ البخاري (1
) .1688() ، ومسلم 3216/ البخاري (2
) .1805) ، ومسلم (2622/ البخاري (3
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ــرَُّة بــُن إيــاس و  ،ِإَذا َجَلــَس َجيِْلــُس إِلَْيــِه نـََفــٌر ِمــْن َأْصــَحابِهِ َكــاَن نَــِيبُّ اللَّــِه : قــال قـُ
فَـاْمتَـَنَع الرَُّجـُل َأْن ،فـََهلَـكَ ،َوِفيِهْم َرُجٌل لَـُه ابْـٌن َصـِغٌري يَْأتِيـِه ِمـْن َخْلـِف َظْهـرِِه فـَيُـْقعِـُدُه بـَـْنيَ َيَديْـهِ 

يَـا : قَـاُلوا ؟»َماِيل َال أََرى ُفَالنًـا:«فـََقاَل فـََفَقَدُه النَِّيبُّ ،َفَحزَِن َعَلْيهِ ،ِلذِْكِر ابِْنهِ ؛َحيُْضَر اْحلَْلَقةَ 
فـََعـزَّاُه ،فَـَأْخبَـرَُه أَنـَُّه َهلَـكَ ،َعـْن بـُنَـيِّـهِ َفَسـأََلُه فـََلِقيَـُه النَّـِيبُّ .بـُنَـيُُّه الَِّذي رَأَيـْتَـُه َهلَـكَ ، َرُسوَل اللَِّه 
َـا َكـاَن َأَحـبُّ إِلَْيـكَ :«َعَلْيِه ُمثَّ قَـالَ  أَْو َال تَـْأِيت َغـًدا ِإَىل بَـاٍب ِمـْن ،َأْن َمتَتَّـَع بِـِه ُعُمـَركَ :يَـا فُـَالُن أَميُّ

ــَواِب اْجلَنَّــِة ِإالَّ َوَجْدتَــُه قَــْد َســبَـَقَك إِلَْيــِه يَـ  يَــا نَــِيبَّ اللَّــِه بَــْل َيْســِبُقِين ِإَىل بَــاِب :قَــالَ ؟»ْفَتُحــُه لَــكَ أَبـْ
أَمْ َخاصَّــةً أَلَــهُ اللَّــهِ َرُســولَ يَــافقــالوا : ». فَــَذاَك لَــكَ :«قَــاَل .اْجلَنَّــِة فـَيَـْفَتُحَهــا ِيل َهلُــَو َأَحــبُّ ِإَيلَّ 

. ) 1(»ِلُكلُِّكمْ َبلْ :«قَالَ ؟ِلُكلَِّنا

جيعل هلم من حمنهم منحاً ، ومن الغموم فرحاً ، ومن األمل أمًال.وهكذا كان 

ـٌد بـُـْرَدًة لَـُه ِيف -َشَكْونَا ِإَىل َرُسـوِل اللَّـِه : قَالَ َعْن َخبَّاِب ْبِن اْألََرتِّ و  َوُهـَو ُمتَـَوسِّ
َلُكْم :«قَــاَل ؟لََنــاَأَال تَــْدُعو اللَّــَه ؟َأَال َتْستَـْنِصــُر لََنــا:قـُْلَنــا لَــهُ -ِظــلِّ اْلَكْعَبــةِ  ــبـْ َكــاَن الرَُّجــُل ِفــيَمْن قـَ

فـَُيَشـــقُّ بِــاثـَْنتَـْنيِ َوَمـــا ،فـَُيوَضــُع َعَلـــى رَْأِســهِ ،فـَُيَجــاُء بِاْلِمْنَشـــارِ ،فـَُيْجَعــُل ِفيـــهِ ،ُحيَْفــُر لَـــُه ِيف اْألَْرضِ 
ُه َذِلَك َعـْن ِدينِـهِ  ُه .َيُصدُّ َوُميَْشـُط بَِأْمَشـاِط احلَِْديـِد َمـا ُدوَن حلَِْمـِه ِمـْن َعظْـٍم أَْو َعَصـٍب َوَمـا َيُصـدُّ

َعاَء ِإَىل َحْضـَرَمْوَت َال َخيَـاُف .َذِلَك َعْن ِديِنهِ  َواللَِّه لَيُِتمَّنَّ َهَذا اْألَْمَر َحىتَّ َيِسـَري الرَّاِكـُب ِمـْن َصـنـْ
ْئَب  .) 2(»َوَلِكنَُّكْم َتْستَـْعِجُلونَ ،َعَلى َغَنِمهِ ِإالَّ اللََّه أَْو الذِّ

َجـاِبرُ يَـا:«يلفقـالاهللارسـوللقيـينرضي اهللا عنهمـا :" اهللاعبدبنجابرقالو 
.ودينـاً عيـاالً وتـركأحـديـومقتل، أيباستشهد، اهللارسوليا: قلت؟» ُمْنَكِسرًاأَرَاكَ ِيل َما

اللَّـهُ َكلَّـمَ َمـا«:قـال. اهللارسـوليـابلـى: ؟ فقلـت» أَبَـاكَ بِـهِ اللَّـهُ َلِقيَ ِمبَاأَُبشُِّركَ أََفَال :«قال
َعَلـــيَّ َمتـَــنَّ َعْبـــِدييَـــا: فـََقـــالَ ، ِكَفاًحـــاَفَكلََّمــهُ أَبَـــاكَ َوَأْحَيـــا، ِحَجـــابٍ َورَاءِ ِمـــنْ ِإالَّ قَـــطُّ َأَحــًدا

ِمــينِّ َســَبقَ قَــدْ إِنَّــهُ : َوَجــلَّ َعــزَّ الــرَّبُّ َقــالَ . ثَانَِيــةً ِفيــكَ فَأُقْـَتــلَ ُحتِْييــِين ، َربِّ يَــا: َقــالَ ، أُْعِطــكَ 
َهاأَنـَُّهمْ  .) 3(» يـُْرَجُعونَ َال إِلَيـْ

مع أصحابه أنه كان يستشيرهم ..من أحوال رسول اهللا 


) .2061/ النسائي (1
) .3343/ البخاري (2
) .2936(الرتمذي/ 3
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فَِبَما َرْمحٍَة مَِّن الّلِه لِنَت َهلُْم إعماًال لقول ربه :
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمـِر فَـِإَذا َعَزْمـَت فـَتَـوَكَّـْل َعلَـى اللّـِه ِإنَّ  اللّـَه ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

] .[آل عمران: حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 

-وكان الصحابة قد خرجوا للعـري-م أنه سيقاتل يف بدر ملا علومن ذلك أّن النيب 
َوِإّمنـَـا يُرِيــُد ،»َأِشــريُوا َعَلــّي أَيـَّهــا الّنــاس:«َقــاَل َرُســوُل الّلــِه استشــارهم  ، قــال ابــن هشــام:"  

َوَذِلَك أَنـُّهْم َعَدُد الّناِس َوأَنـُّهْم ِحَني بَـايـَُعوُه بِاْلَعَقبَـِة قَـاُلوا : يَـا َرُسـوَل اللّـِه إنّـا بـُـرَاٌء ِمـْن ؛اْألَْنَصارَ 
نَـا ، فَأَنْـَت ِيف ِذّمِتنَـا َمنْنَـُعـك ِممّـا َمنْنَـُع ِمْنـُه أَ  ا بـَْناَءنَـِذَماِمك َحّىت َتِصَل إَىل ِديَارِنَا ، فَـِإَذا َوَصـْلَت إلَيـْ

َهـــا َنْصـــرَُه إّال ِممّـــْن َدَمهَـــُه َوِنَســاَءنَا. َفَكـــاَن َرُســـوُل اللّـــِه  يـََتَخـــّوُف َأّال َتُكـــوَن اْألَْنَصــاُر تـَـــَرى َعَليـْ
وُل َرسُ 

فـََقـْد :قَـالَ ».َأَجـلْ :«قَاَل َلُه َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ : َواَلّلِه َلَكأَّنك تُرِيُدنَا يَا َرُسوَل اللّـِه ؟ قَـاَل الّلِه 
َناك َعَلى َذلِـَك ُعُهوَدنَـا َوَمَواثِيَقنَـ ا آَمّنا ِبك َوَصّدقْـَناك، َوَشِهْدنَا َأّن َما ِجْئَت بِِه ُهَو احلَّْق، َوأَْعطَيـْ

فَـاْمِض يَـا َرُسـوَل اللّـِه ِلَمـا أََرْدَت فـَـَنْحُن َمَعـك، فـََواَلّـِذي بـََعثَـك بِـاحلَّْق لَـْو ،َعَلى الّسْمِع َوالطّاَعـةِ 
َوَمـا َنْكـرَُه َأْن تـَْلَقـى ،اْستَـْعَرْضَت بَِنا َهَذا اْلَبْحَر َفُخْضَتُه خلَُْضَناُه َمَعك َما َختَّلَف ِمّنا َرُجـٌل َواِحـدٌ 

نُـكبَِنا عَ  ،ُدّونَا َغًدا ، إنّا َلُصـبُـٌر ِيف اْحلَـْرِب ُصـُدٌق ِيف الّلَقـاِء . َلَعـّل اللّـَه يُرِيـك ِمنّـا َمـا تـََقـّر بِـِه َعيـْ
ِســـريُوا :«ِبَقــْوِل َســـْعٍد َوَنّشــطَُه َذلِــَك . ُمثّ قَــاَل َفِســْر بِنَــا َعلَــى بـَرََكــِة اللّـــه . َفُســّر َرُســوُل اللّــِه 

»َواَلّلِه َلَكَأّين اْآلَن أَْنظُُر إَىل َمَصارِِع اْلَقْومِ ،الّلَه تـََعاَىل َقْد َوَعَدِين إْحَدى الطّائَِفتَـْنيِ َوأَْبِشُروا، فَِإنّ 
)1 (.

علياً وأسامة بن زيد وبريرة رضـي اهللا ويف حادثة اإلفك ملا فرت الوحي استشار النيب 
.) 2(عنهم مجيعاً 

كان عليه الصالة والسالم يجود عليهم مما عنده، مع شدة الحاجة .. و 

من احلاجـة والعـوز أوًال ، مث التـذكري ما كان ينزل بالنيب والبد من لفت االنتباه إىل 
، بــبعض النصــوص املبينــة جلــوده وكرمــه ؛ فالنفقــة مــن احلاجــة دليــل علــى صــدق إميــان صــاحبها 

وعظيم شهامته ..ثقته باهللا ،وكمال 


) .1/615/ سرية ابن هشام (1
) راجع القصة كاملة يف صحيح البخاري /) وصحيح مسلم ، (.(
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َها أَنـََّها قَاَلْت لُِعْرَوةَ ف ُمثَّ ،ِإْن ُكنَّـا لَنَـْنظُـُر ِإَىل اْهلِـَاللِ ،اْبَن ُأْخِيت : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
يَــا َخالَــُة َمــا  :فـَُقْلــتُ .نَــارٌ َثَالثَــَة أَِهلَّــٍة ِيف َشــْهرَْيِن َوَمــا أُوِقــَدْت ِيف أَبـَْيــاِت َرُســوِل اللَّــِه ،اْهلِــَاللِ 

.)1(التَّْمُر َواْلَماءُ ؛اْألَْسَوَدانِ :قَاَلتْ ؟َكاَن يُِعيُشُكمْ 

؟ هذه احلال اليت بلغها نبينا بلغ باهللا عليكم من مّنا 

ـــَرث كـــان و  ـــه )2(يـــربط علـــى بطنـــه احلجـــر مـــن الَغ ، وهـــو حـــديث حســـن يشـــهد ل
حجر،حجرعنبطونناعنرفعناواجلوع،اهللارسولإىلشكونا:طلحة أيب حديث 

. )3(نحجريْ عناهللارسولفرفع

َهـا قَالَــتْ و  :َذاَت يـَــْوٍم قَـاَل ِيل َرُســوُل اللَّـِه : َعـْن َعاِئَشـَة أُمِّ اْلُمــْؤِمِنَني َرِضـَي اللَّــُه َعنـْ
».فَـِإينِّ َصـاِئمٌ :«قَـاَل . يَا َرُسـوَل اللَّـِه َمـا ِعْنـَدنَا َشـْيٌء : قَاَلْت ؟»يَا َعاِئَشُة َهْل ِعْندَُكْم َشْيءٌ «

ــْت  ــِدَيْت لَنَــا َهِديَّــٌة ، َفَخــرََج َرُســوُل اللَّــِه : قَاَل ــا َرَجــَع َرُســوُل اللَّــِه ، فَُأْه ــُت فـََلمَّ يَــا : قـُْل
قَاَل . )4(َحْيٌس قالت:؟»َما ُهوَ :«قَاَل . ْيًئا َوَقْد َخَبْأُت َلَك شَ ، َرُسوَل اللَِّه أُْهِدَيْت لََنا َهِديٌَّة 

.)5(» َقْد ُكْنُت َأْصَبْحُت َصاِئًما:« ُمثَّ قَاَل ، بِِه فََأَكَل فجاءت».َهاتِيهِ :«

ــرَةَ َأِيب َعــنْ و  فََأْرَســلَ .َجمُْهــودٌ ِإينِّ : فـََقــالَ اللَّــهِ َرُســولِ ِإَىل َرُجــلٌ َجــاءَ : قَــالَ ُهرَيـْ
ـــتْ ، ِنَســـائِهِ بـَْعـــضِ ِإَىل  ـــكَ َوالَّـــِذي: فـََقاَل ـــاحلَْقِّ بـََعَث ـــاِب ـــِديَم ـــاءٌ ِإالَّ ِعْن ُأْخـــَرىِإَىل أَْرَســـلَ ُمثَّ ، َم

. َمـاءٌ ِإالَّ ِعْنـِديَمـابِـاحلَْقِّ بـََعثَـكَ َوالـَِّذيَال : َذلِـكَ ِمثْـلَ ُكلُُّهـنَّ قـُْلـنَ َحىتَّ ، َذِلكَ ِمْثلَ فـََقاَلتْ 
لَـةَ َهـَذاُيِضـيفُ َمـنْ : « فـََقالَ  َرُسـولَ يَـاأَنَـا: فـََقـالَ اْألَْنَصـارِ ِمـنْ َرُجـلٌ فـََقـامَ ؟ » اللَّـهُ َرِمحَـهُ اللَّيـْ
َياِين قُـوتُ ِإالَّ ، َال : قَالَـتْ ؟ َشْيءٌ ِعْنَدكِ َهلْ ِالْمرَأَتِهِ : فـََقالَ َرْحِلهِ ِإَىل بِهِ فَاْنطََلقَ . اللَّهِ  . ِصـبـْ
ُفَناَدَخـلَ فَـِإَذا، ِبَشْيءٍ فـََعلِِّليِهمْ : قَالَ  ـرَاجَ فَـَأْطِفئْ َضـيـْ لَِيْأُكـلَ أَْهـَوىفَـِإَذا، نَْأُكـلُ أَنـَّاَوأَرِيـهِ السِّ


) .2972) ، ومسلم (5978/ البخاري (1
) .3/1(معجمهيفاألعرايب) ، وقال : أخرجه ابن 1615/ حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم (2
) ، وهو ضعيف، ولكن يتقوى بـه احلـديث السـابق .انظـر السلسـلة 2293/ وهذا الشاهد يف جامع الرتمذي (3

).4/189الصحيحة لأللباين رمحه اهللا (
. متر مع مسٍن وأقط /
) .1154(/ مسلم 5
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ــرَاجِ ِإَىل فـَُقــوِمي ــا، الضَّــْيفُ َوَأَكــلَ ، فـََقَعــُدوا. ُتْطِفِئيــهِ َحــىتَّ السِّ النَّــِيبِّ َعَلــىَغــَداَأْصــَبحَ فـََلمَّ

َلةَ ِبَضْيِفُكَماَصِنيِعُكَماِمنْ اللَّهُ َعِجبَ َقدْ :« الَ فـَقَ  .) 1(» اللَّيـْ

عجيب أن يصدر هذا الفعل من ذلك الصحايب ، وعجيب أن تكون الزوجـة مثلـه يف 
من كل شيء إال من املاء ، وهو سيد الكرم ، وأعجب من ذلك أن ختلو بيوت رسول اهللا 

من لو أقسموا على اهللا ألبرهم .

َقِل َما َميَْألُ بِِه َبْطَنهُ كان الإن نبينا  ، والدقل رديء التمر.)2(جيَُِد ِمْن الدَّ

إذا وجد خرياً كان هذا اخلري ألصحابه رضي اهللا عنهم .. كان مع ذلك  

وََكــاَن َأْجــَوُد َمــا ،َأْجــَوَد النَّــاسِ َكــاَن َرُســوُل اللَّــِه قـال ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا: "
لَــٍة ِمــْن َرَمَضــاَن فـَُيَدارُِســُه اْلُقــْرآنَ ،َيُكــوُن ِيف َرَمَضــاَن ِحــَني يـَْلَقــاُه ِجْربِيــلُ  ،وََكــاَن يـَْلَقــاُه ِيف ُكــلِّ لَيـْ

.) 3(" اْلُمْرَسَلةِ َأْجَوُد بِاخلَْْريِ ِمْن الرِّيِح فـََلَرُسوُل اللَِّه 

ُر ْبُن ُمْطِعمٍ وحدَّث  َنا ُهَو َمَع َرُسوِل اللَِّه فقال : ُجبَـيـْ َوَمَعُه النَّاُس ُمْقـِبًال ِمـْن بـَيـْ
فـََوقَـَف ،َفَخِطَفـْت رَِداَءهُ ،اْألَْعرَاُب َيْسأَُلونَُه َحىتَّ اْضـَطرُّوُه ِإَىل َمسُـرَةٍ ُحنَـْنيٍ َعِلَقْت َرُسوَل اللَِّه 

ـَنُكمْ ،أَْعطُوِين رَِداِئي:«فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ُمثَّ َال ،فـََلْو َكاَن َعَدُد َهِذِه اْلِعَضاِه نـََعًما َلَقَسـْمُتُه بـَيـْ
.)4(»جتَُِدوِين خبَِيًال َوَال َكُذوبًا َوَال َجَبانًا

يتألفه ..ق في العطاء لمنوكان يغد

َمـا ُسـِئَل َرُسـوُل أنـس قَـالَ يتألف قلب من كان حديث عهـد بكفـر، كان فقد  
ْسَالِم َشـْيًئا ِإالَّ أَْعطَـاهُ اللَِّه  فـََرَجـَع ِإَىل ،قَـاَل َفَجـاَءُه َرُجـٌل فََأْعطَـاُه َغَنًمـا بـَـْنيَ َجبَـلَـْنيِ ،َعَلى اْإلِ

.)5(يـُْعِطي َعطَاًء َال َخيَْشى اْلَفاَقةَ فَِإنَّ ُحمَمًَّدا ؛يَا قـَْوِم َأْسِلُموا:قـَْوِمِه فـََقالَ 

:بيت من رسول اهللا ل


) البخاري /) ومسلم ، (. (
) .2977/ مسلم (2
) .2308) ،  ومسلم (5/ البخاري (3
) .2609/ البخاري (4
) .2312/ مسلم (5
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.) 1(ما قال (ال) قطُّ إال يف تشهده         لوال التشهد كانت الؤه نعمُ 

.) 2(" ال: فقالقطشيئاً اهللارسولسئلمابابقال اإلمام مسلم:" 

أثــر هــذه السياســة وهــو خيــرب عــنســتمع إىل الصــحايب اجلليــل أنــس بــن مالــك تول
نـَْيا: الرشيدة، يقول ْسَالُم َأَحـبَّ ،ِإْن َكاَن الرَُّجُل لَُيْسِلُم َما يُرِيُد ِإالَّ الدُّ َفَما ُيْسِلُم َحىتَّ َيُكوَن اْإلِ

َها نـَْيا َوَما َعَليـْ .)3(إِلَْيِه ِمْن الدُّ

فَـاقْـَتتَـُلوا ،ُمثَّ َخـرََج ِمبَـْن َمَعـُه ِمـْن اْلُمْسـِلِمنيَ ،فـَْتِح َمكَّـةَ ،َغْزَوَة اْلَفْتحِ اللَِّه َغزَا َرُسوُل و 
ُمثَّ ،َصـْفَواَن بْـَن أَُميَّـَة ِمائَـًة ِمـْن الـنـََّعمِ َوأَْعَطى َرُسوُل اللَِّه ،فـََنَصَر اللَُّه ِديَنُه َواْلُمْسِلِمنيَ ،ِحبُنَـْنيٍ 
َمـا أَْعطَـاِين َوإِنـَُّه َألَبـْغَـُض النَّـاِس َواللَّـِه َلَقـْد أَْعطَـاِين َرُسـوُل اللَّـِه صـفوان:الَ . فقَ ُمثَّ ِماَئةً ،ِماَئةً 
.)4(َفَما بَرَِح يـُْعِطيِين َحىتَّ إِنَُّه َألََحبُّ النَّاِس ِإَيلَّ ،ِإَيلَّ 

..قبلهم برسولهممرَّ الجوع بأصحابه فاعلم أّن قد وإذا حلَّ 

َلــٍة فَــِإَذا ُهــَو بِــَأِيب َبْكــٍر َوُعَمــَر َخــرََج َرُســوُل اللَّــِه : قـال أبــو هريــرة  َذاَت يـَــْوٍم أَْو لَيـْ
ـــاَعةَ :«فـََقــاَل  َوأَنَـــا :«قَـــالَ .اْجلُـــوُع يَـــا َرُســـوَل اللَّـــهِ :قَــاَال ؟»َمـــا َأْخَرَجُكَمـــا ِمـــْن بـُُيوِتُكَمـــا َهـــِذِه السَّ

،فَـأََتى َرُجـًال ِمـْن اْألَْنَصـارِ ،فـََقـاُموا َمَعـهُ ،»ُقوُموا،َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َألَْخَرَجِين الَِّذي َأْخَرَجُكَما
ــا رَأَتْــُه اْلَمــْرأَُة قَالَــتْ ،فَــِإَذا ُهــَو لَــْيَس ِيف بـَْيِتــهِ  أَيْــَن :«فـََقــاَل َهلـَـا َرُســوُل اللَّــِه .َوأَْهــًال َمْرَحًبــا :فـََلمَّ

ــْن اْلَمــاءِ :قَاَلــتْ ؟»فُــَالنٌ  ــا ِم ِإْذ َجــاَء اْألَْنَصــارِيُّ فـََنَظــَر ِإَىل َرُســوِل اللَّــِه ،َذَهــَب َيْســتَـْعِذُب لََن

فَـاْنطََلَق َفَجـاَءُهْم ِبعِـْذٍق ِفيـِه ُبْسـٌر . ا ِمـينِّ َما َأَحٌد اْليَـْوَم َأْكَرَم َأْضَيافً ،احلَْْمُد لِلَّهِ :َوَصاِحبَـْيِه ُمثَّ قَالَ 
،»إِيـَّاَك َواْحلَلُـوبَ :«َوَأَخـَذ اْلُمْديَـَة فـََقـاَل لَـُه َرُسـوُل اللَّـِه .ُكلُـوا ِمـْن َهـِذهِ :فـََقالَ ،َوَمتٌْر َوُرَطبٌ 
فـََلمَّا َأْن َشِبُعوا َوَرُووا قَاَل َرُسوُل اللَِّه ،وافََأَكُلوا ِمْن الشَّاِة َوِمْن َذِلَك اْلِعْذِق َوَشرِبُ ،َفَذَبَح َهلُمْ 


. قاله الفرزدق يف زين العابدين رمحه اهللا /
) صحيح مسلم //. (
) .2312/ مسلم (3
) .2313/ مسلم (4
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َأْخـــَرَجُكْم ِمـــْن ،َوالَّـــِذي نـَْفِســـي بَِيـــِدِه لَُتْســـأَُلنَّ َعـــْن َهـــَذا النَِّعـــيِم يـَـــْوَم اْلِقَياَمـــةِ :«ِألَِيب َبْكـــٍر َوُعَمـــَر 
.)1(» بـُُيوِتُكْم اْجلُوُع ُمثَّ ملَْ تـَْرِجُعوا َحىتَّ َأَصاَبُكْم َهَذا النَِّعيمُ 

إذا أرسل الناس إليه بصدقة جعلها في الفقراء من أصحابه، وإن ُأهديت كان 
إليه هدية أصاب منها وأشركهم فيها..

.) 2(شاًة أكل منها وأكل أصحابه ملا أهدت إليه يهوديةٌ 

ه، يديـبـنيفوضـعها، رطـبعليهـامبائـدةاملدينـةقـدموجاء إليه سلمان الفارسي حني 
.قــال  : أصــحابكوعلــىعليــكصــدقة: قــال؟» مانُ لْ َســايَــهــذامــا:«اهللارســولفقــال

ــَدَقةَ « ، حيملــهيديــهبــنيفوضــعه، مبثلــهالغــدمــنفجــاء، فرفعهــا،» اْرفـَْعَهــا فَِإنَّــا َال نَْأُكــُل الصَّ
: ألصــــحابهاهللارســــولفقــــال. لــــكهديــــة: فقــــال؟ » مانُ لْ َســــايَــــهــــذامــــا:«فقــــال

.) 3(» واطُ سُ ابْ «

الَّــــِذي َال إِلَـــَه ِإالَّ ُهــــَو ِإْن ُكْنــــُت حيــــدث عـــن نفســــه فيقـــول: واهللاهـــذا أبــــو هريـــرة و 
َوَلَقـْد ،َوِإْن ُكْنـُت َألَُشـدُّ احلََْجـَر َعلَـى َبطْـِين ِمـْن اْجلُـوعِ ،َألَْعَتِمُد ِبَكِبِدي َعَلى اْألَْرِض ِمـْن اْجلُـوعِ 

َمـا ،َسأَْلُتُه َعْن آيٍَة ِمـْن ِكتَـاِب اللَّـهِ َفَمرَّ أَبُو َبْكٍر فَ ،قـََعْدُت يـَْوًما َعَلى َطرِيِقِهْم الَِّذي َخيُْرُجوَن ِمْنهُ 
َما َسأَْلُتُه ِإالَّ ،َفَسأَْلُتُه َعْن آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللَّهِ ،ُمثَّ َمرَّ ِيب ُعَمرُ .َفَمرَّ وَملَْ يـَْفَعلْ ،َسأَْلُتُه ِإالَّ لُِيْشِبَعِين 

فـََتَبسََّم ِحـَني َرآِين َوَعـَرَف َمـا ِيف نـَْفِسـي َوَمـا بُو اْلَقاِسِم ُمثَّ َمرَّ ِيب أَ .َفَمرَّ فـََلْم يـَْفَعلْ ،لُِيْشِبَعِين 
،َوَمَضـى فـََتِبْعتُـهُ ،»اْحلَـقْ «: قَاَل .لَبـَّْيَك يَا َرُسوَل اللَّهِ : قـُْلُت ».يَا أَبَا ِهرٍّ :«ُمثَّ قَاَل .ِيف َوْجِهي

ــَأِذَن ِيل َفــَدَخلَ ،فَاْســَتْأَذنَ ،َفــَدَخلَ  ــَدٍح فـََقــالَ فـََوَجــَد ،َف ــَن َهــَذا اللَّــَنبُ :«لَبَـًنــا ِيف َق ــاُلوا؟»ِمــْن أَْي :َق
اْحلَـْق ِإَىل أَْهـِل :«قَـاَل .لَبـَّْيـَك يَـا َرُسـوَل اللَّـهِ :قـُْلـتُ ».أَبَـا ِهـرٍّ :«قَـالَ .أَْهَداُه لَـَك فُـَالٌن أَْو ُفَالنَـةُ 

ْســَالِم َال يَــْأُووَن ِإَىل أَْهــٍل َوَال َمــاٍل َوَال َعَلــى َوأَْهــُل الصُّــفَِّة َأْضــيَ :قَــالَ »الصُّــفَِّة فَــاْدُعُهْم ِيل  اُف اْإلِ
ـــْيِهْم ،،َأَحـــدٍ  ـــُه َهِديَّـــٌة أَْرَســـَل إَِل َوِإَذا أَتـَْت

َها َوَأْشرََكُهْم ِفيَها ُكْنـُت َأَحـقُّ ؟فـَُقْلُت َوَما َهـَذا اللَّـَنبُ ِيف أَْهـِل الصُّـفَّةِ ،َفَساَءِين َذِلكَ ،َوَأَصاَب ِمنـْ
فَِإَذا َجاَء أََمَرِين َفُكْنُت أَنَا أُْعِطيِهْم َوَمـا َعَسـى َأْن .


) .2038(/ مسلم 1
) .3912/ سنن أيب داود (2
) .21919/ املسند (3
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ُلَغـــِين ِمـــْن َهـــَذا اللَّـــَنبِ  ـــأَتـَْيتُـُهمْ .بُـــدٌّ وَملَْ َيُكـــْن ِمـــْن طَاَعـــِة اللَّـــِه َوطَاَعـــِة َرُســـولِِه يـَبـْ ـــَدَعْوتـُُهمْ ،َف ،َف
لَبـَّْيـَك يَـا :قـُْلـتُ ».يَا أَبَـا ِهـرٍّ :«قَاَل .َوَأَخُذوا َجمَاِلَسُهْم ِمْن اْلبَـْيتِ ،فَاْسَتْأَذنُوا فََأِذَن َهلُمْ ،فََأقْـبَـُلوا

فََأَخـْذُت اْلَقـَدَح َفَجَعْلـُت أُْعِطيـِه الرَُّجـَل فـََيْشـَرُب َحـىتَّ :قَـالَ ».ُخـْذ فَـَأْعِطِهمْ «:قَـالَ .َرُسوَل اللَّهِ 
فـََيْشـَرُب َحـىتَّ ،فَُأْعِطيِه الرَُّجَل فـََيْشَرُب َحىتَّ يـَْرَوى ُمثَّ يـَُردُّ َعَليَّ اْلَقـَدحَ ،يـَْرَوى ُمثَّ يـَُردُّ َعَليَّ اْلَقَدحَ 

فََأَخـــَذ اْلَقـــَدَح ،َوقَـــْد َرِوَي اْلَقـــْوُم ُكلُُّهـــمْ َحـــىتَّ انـْتَـَهْيـــُت ِإَىل النَّـــِيبِّ ،دُّ َعَلـــيَّ اْلَقـــَدحَ يـَـــْرَوى ُمثَّ يـَـــرُ 
بَِقيـُت :«قَـالَ .لَبـَّْيـَك يَـا َرُسـوَل اللَّـهِ :قـُْلـتُ ».أَبَا ِهرٍّ :«فـََوَضَعُه َعَلى َيِدِه فـََنَظَر ِإَيلَّ فـََتَبسََّم فـََقاَل 

فـََقـاَل .َفَشـرِْبتُ ،فـََقَعـْدتُ ، »اقْـُعـْد فَاْشـَربْ «:قَـاَل .َصـَدْقَت يَـا َرُسـوَل اللَّـهِ :قـُْلتُ ».ْنتَ أَنَا َوأَ 
َال َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما َأِجُد َلُه :َحىتَّ قـُْلتُ ،»اْشَربْ :«َفَما زَاَل يـَُقوُل ،َفَشرِْبتُ ،»اْشَربْ :«

.)1(َوَشِرَب اْلَفْضَلةَ ،َوَمسَّى،َفَحِمَد اللَّهَ ،فََأْعطَْيُتُه اْلَقَدحَ ،»فََأِرِين :«قَاَل .َمْسَلًكا

أصحابه..عنيفاً على لم يكن 
؟َوقـَْعُت َعَلى أَْهِلي ِيف َرَمَضانَ :قَالَ ؟»وَملَِ :«قَالَ .تُ َهَلكْ :فـََقالَ جاءه رجٌل 

.َال َأْسَتِطيعُ :قَالَ ».َفُصْم َشْهرَْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ :«قَالَ .لَْيَس ِعْنِدي:قَالَ ».فََأْعِتْق َرقـََبةً :«قَالَ 
َال :قَالَ -مل يعنفه وأرشده إىل ما فيه خالصه من عذاب اهللا -» فََأْطِعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا:«قَالَ 
».:«قَاَل .َها أَنَا َذا:قَالَ ؟»أَْيَن السَّاِئلُ :«فـََقالَ ،ِبَعَرٍق ِفيِه َمتْرٌ فَُأِيتَ النَِّيبُّ .َأِجدُ 
َها أَْهُل بـَْيٍت َأْحَوُج ِمنَّا؟َعَلى َأْحَوَج ِمنَّا يَا َرُسوَل اللَّهِ :قَالَ  .فـََوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما بـَْنيَ َالبـَتَـيـْ

–.فلما رجع إىل قومه )2(» فَأَنـُْتْم ِإًذا:«َحىتَّ َبَدْت أَنـَْيابُُه قَاَل َفَضِحَك النَِّيبُّ 
َوُحْسنَ السََّعةَ النَِّيبِّ ِعْندَ َوَوَجْدتُ ،الرَّْأيِ َوُسوءَ الضِّيقَ ِعْندَُكمْ َوَجْدتُ قال هلم : -وخبوه
.)3(الرَّْأيِ 

اتَِّقي اللََّه :«فـََقالَ بِاْمرَأٍَة تـَْبِكي ِعْنَد قـَْربٍ َمرَّ النَِّيبُّ : قَالَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك و 
، إِنَُّه النَِّيبُّ :َفِقيَل َهلَا.-وَملَْ تـَْعرِْفهُ - إِلَْيَك َعينِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصْب ِمبُِصيَبِيت :قَاَلتْ ».َواْصِربِي

ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة :«فـََقالَ .ملَْ أَْعرِْفكَ :فـََقاَلتْ ،فـََلْم جتَِْد ِعْنَدُه بـَوَّاِبنيَ فَأََتْت بَاَب النَِّيبِّ  َا الصَّبـْ ِإمنَّ
.)4(» اْألُوَىل 

ومل يعنفها.فراعاها النيب 


) .5971/ البخاري (1
) .1111) ، ومسلم (1800/ البخاري (2
) .3221/ جامع الرتمذي (3
) .926) ، ومسلم (1203/ البخاري (4
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فـََقاَل لَُه ،»َهَذا َما قَاَضى َعَلْيِه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَّهِ :«أن يكتب يف احلديبية أمر علياً 
.ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّهِ :َوَلِكْن اْكُتبْ ،َلْو نـَْعَلُم أَنََّك َرُسوُل اللَِّه تَابـَْعَناكَ :اْلُمْشرُِكونَ 

،فََأرَاُه َمَكانـََها، »أَِرِين َمَكانـََها:«فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه .َال َواللَِّه َال َأْحمَاَها:فـََقاَل َعِليٌّ ،َميَْحاَها
.)1(َفَمَحاَها

، »ُقوُموا فَاْحنَُروا ُمثَّ اْحِلُقوا:«ِألَْصَحابِِه َلمَّا فـَرََغ ِمْن َقِضيَِّة اْلِكَتاِب قَاَل َرُسوُل اللَِّه وَ 
ُهْم َرُجلٌ ف ُهْم َأَحٌد َدَخَل َعَلى أُمِّ َسَلَمَة ،َحىتَّ قَاَل َذِلَك َثَالَث َمرَّاتٍ .َما قَاَم ِمنـْ فـََلمَّا ملَْ يـَُقْم ِمنـْ

اْخرُْج ُمثَّ َال ُتَكلِّْم َأَحًدا ؟يَا َنِيبَّ اللَِّه َأحتُِبُّ َذِلكَ :فـََقاَلْت أُمُّ َسَلَمةَ ،َر َهلَا َما َلِقَي ِمْن النَّاسِ َفذَكَ 
ُهْم َكِلَمًة َحىتَّ تـَْنَحَر بُْدَنكَ  ُهمْ .َوَتْدُعَو َحالَِقَك فـََيْحِلَقكَ ،ِمنـْ َحىتَّ َفَخرََج فـََلْم ُيَكلِّْم َأَحًدا ِمنـْ

َوَجَعَل بـَْعُضُهْم َحيِْلُق ،فـََلمَّا رَأَْوا َذِلَك قَاُموا فـََنَحُروا.َوَدَعا َحالَِقُه َفَحَلَقهُ ،َحنََر بُْدنَهُ ،فـََعَل َذِلكَ 
.)2(بـَْعًضا

..أرفق بهم من أنفسهمكان و 

َوأََقْمُت ِعْنَدُه ُمثَّ َخَرْجُت َعْنُه، ، َكْهَمٍس اهلِْالِيلِّ، قَاَل: َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اللَِّه عن  ف
، قـُْلُت: أَنَا الَِّذي ُكْنُت ِعْنـَدَك »ال«فَأَتـَْيُتُه بـَْعَد َحْوٍل، فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، أََما تـَْعرُِفِين؟، قَاَل:

َفَمـْن «قَـاَل:.ُمْنـُذ فَاَرقْـتُـكَ ، قَـاَل: َمـا َأَكْلـُت َطَعاًمـا بنَهـارٍ ؟»َفَمـا َغيـَّـَرَك بـَْعـِدي«َعاَم أَوٍَّل، قَـاَل:
مْ ُصـ«قلـت : زدين . قـال : ». صـم شـهر الصـرب، ومـن كـل شـهر يومـاً أََمَرَك بِتَـْعِذيِب نـَْفِسَك،

، ْربِ الصَّـرَ هْ َشـمْ ُصـ:«فـإين أجـد قـوة. قـال ؛زدين: قـال » . ْنيِ ومَ يَ رٍ هْ شَ ، ومن كلِّ ْربِ الصَّ رَ هْ شَ 
.)3(»امٍ يَّ أَ الثةَ ثَ رٍ هْ شَ لِّ كُ نْ ومِ 

َمجَْعُت اْلُقـْرآَن فـََقـرَْأُت بِـِه ِيف  : قَالَ رضي اهللا عنهما َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص و 
َلةٍ  اقْــرَْأُه ،ِإينِّ َأْخَشـى َأْن َيطُـوَل َعَلْيـَك َزَمـاٌن َأْن َمتَـلَّ :«فـََقـاَل فـَبَـَلَغ َذِلَك َرُسوَل اللَّـِه ،ُكلِّ لَيـْ

ــْن قـُــوَِّيت َوَشــَباِيب ،يَــا َرُســوَل اللَّــهِ :قـُْلــتُ ».ِيف ُكــلِّ َشــْهرٍ  ــرَْأُه ِيف ُكــلِّ :«قَــاَل .َدْعــِين َأْســَتْمِتْع ِم اقْـ
.»اقْــرَْأُه ِيف ُكـلِّ َعْشــرٍ :«قَـاَل .يَـا َرُسـوَل اللَّــِه َدْعـِين َأْسـَتْمِتْع ِمـْن قـُـوَِّيت َوَشــَباِيب :قـُْلـتُ ».ِعْشـرِينَ 

ــرَْأُه ِيف ُكــلِّ َســْبعٍ :«َقــاَل .يَــا َرُســوَل اللَّــِه َدْعــِين َأْســَتْمِتْع ِمــْن قـُــوَِّيت َوَشــَباِيب :قـُْلــتُ  يَــا :قـُْلــتُ ».اقْـ
.)4(فََأَىب .َرُسوَل اللَِّه َدْعِين َأْسَتْمِتْع ِمْن قـُوَِّيت َوَشَباِيب 


) .) ، ومسلم (البخاري (/ 1
) .2529/ البخاري (2
) .19/194/ الطرباين يف الكبري (3
) .1336) ، وابن ماجة (6229/ أمحد (4
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ْرَداءِ  ْرَداءِ ،آَخــى بـَــْنيَ َســْلَماَن َوَأِيب الــدَّ لَــةً ،فـَــزَاَر َســْلَماُن أَبَــا الــدَّ ْرَداِء ُمَتَبذِّ ،فـَــرََأى أُمَّ الــدَّ
نـَْيا:قَالَـتْ ؟َما َشـْأُنكِ :فـََقاَل َهلَا ْرَداِء لَـْيَس لَـُه َحاَجـٌة ِيف الـدُّ ْرَداءِ .َأُخـوَك أَبُـو الـدَّ ،َفَجـاَء أَبُـو الـدَّ

ـا  .فََأَكـلَ .َما أَنَا بِآِكٍل َحـىتَّ تَْأُكـلَ :قَالَ .فَِإينِّ َصاِئمٌ :قَالَ . ُكْل : فـََقاَل ،َفَصَنَع َلُه َطَعاًما فـََلمَّ
ْرَداِء يـَُقـومُ  ـا َكـاَن ِمـْن .منَْ :فـََقـالَ ،ُمثَّ َذَهـَب يـَُقـومُ ،فـَنَـامَ .منَْ :قَـالَ ،َكاَن اللَّْيُل َذَهـَب أَبُـو الـدَّ فـََلمَّ

ــُه َســْلَمانُ .َفَصــلََّياقُــْم اْآلَن :آِخــِر اللَّْيــِل َقــاَل َســْلَمانُ  َولِنَـْفِســَك ،:فـََقــاَل َل
ــهُ ،، فَــذََكَر َذلِــَك لَــُه فَــأََتى النَّــِيبَّ .فَــَأْعِط ُكــلَّ ِذي َحــقٍّ َحقَّ
.)1(»َصَدَق َسْلَمانُ :«فـََقاَل النَِّيبُّ 

َلَقـْد َجـاءُكْم َرُسـوٌل مِّـْن أَنُفِسـُكْم َعزِيـٌز َعَلْيـِه َمـا سلمان ، وصـدق اهللا .. إذ يقـول :صدق 
] .128[التوبة :َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

عند رغباتهم .. - كثيراً –ينزل كان 
ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو يُِطيُعُكْم ِيف َكِثٍري مَِّن َواْعَلُموا أَنَّ وإذا مل يفعل فلمصلحتهم :

ميَاَن َوزَيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلكُ  ْفَر َواْلُفُسوَق اْألَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيُكُم اْإلِ
] .7[احلجرات: َواْلِعْصَياَن أُْولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 

َنا ِفيَها ،َلْو أَنَّا أََقْمَنا بِاْلَمِديَنةِ :«قَاَل ِألَْصَحابِهِ في غزوة أحد ف فَِإْن َدَخُلوا َعَليـْ
َنا فِ ،يَا َرُسوَل اللَّهِ :فـََقاُلوا».قَاتـَْلَناُهمْ  َنا ِفيَها ِيف اْجلَاِهِليَِّة َفَكْيَف يُْدَخُل َعَليـْ يَها َواللَِّه َما ُدِخَل َعَليـْ

ْسَالمِ  َرَدْدنَا َعَلى َرُسوِل اللَِّه :فـََقاَلْت اْألَْنَصارُ ، فـََلِبَس َألَْمَتهُ ».َشْأَنُكْم ِإًذا:«فـََقالَ ؟ِيف اْإلِ

أَْن َيَضَعَها إِنَُّه لَْيَس لَِنِيبٍّ ِإَذا لَِبَس َألَْمَتهُ :«فـََقاَل .َشْأَنَك ِإًذا،يَا َنِيبَّ اللَّهِ :َفَجاُءوا فـََقاُلوا،رَأْيَهُ 
.)2(» َحىتَّ يـَُقاِتلَ 
،أَْهَل الطَّاِئفِ َحاَصَر َرُسوُل اللَِّه : قَالَ رضي اهللا عنهما: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو و 

ُهْم َشْيًئا فـََقاَل ؟نـَْرِجُع وَملَْ نـَْفَتِتْحهُ :قَاَل َأْصَحابُهُ ».إِنَّا قَاِفُلوَن ِإْن َشاَء اللَّهُ :«فـََقالَ ،فـََلْم يـََنْل ِمنـْ
فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللَِّه .فـََغَدْوا َعَلْيِه فََأَصابـَُهْم ِجرَاحٌ ،»اْغُدوا َعَلى اْلِقَتالِ :«َهلُْم َرُسوُل اللَِّه 

.))3َفَضِحَك َرُسوُل اللَِّه ،فََأْعَجبَـُهْم َذِلكَ :قَالَ ».إِنَّا قَاِفُلوَن َغًدا:«
على تعليمهم ..حريصاً لقد كان نبينا 

ي حديثه حبديث املسيء صالته، وقال :فعلمه صفتها وُمسِّ ، أساء رجل يف صالته 


/ البخاري .1
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،فَِإينِّ َال أَْدرِي؛لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكمْ :«، ويف حجة الوادع قال )1(» ُأَصلِّيرَأَيـُْتُموِين َكَماَصلُّوا«
َوَما طَائٌِر يـَُقلُِّب : تـَرَْكَنا َرُسوَل اللَِّه . قال أبو ذر)2(» َلَعلِّي َال َأُحجُّ بـَْعَد َحجَِّيت َهِذهِ 

َما بَِقَي َشْيٌء يـَُقرُِّب ِمَن اْجلَنَِّة، ويـَُباِعُد :«َجَناَحْيِه ِيف اْهلََواِء ِإال َوُهَو يُذَكِّرُنَا ِمْنُه ِعْلًما،فـََقاَل 
َ َلُكمْ ِمَن  ).3(»النَّاِر، ِإال َوَقْد بـُنيِّ

وكان يصبر على أسئلتهم ويجيب عنها باذًال نفسه لهم.. 
؟َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه ِعْنِدي ِديَنارٌ : بِالصََّدَقِة فـََقاَل أََمَر النَِّيبُّ : قَالَ َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة 

ْق بِِه َعَلى نـَْفِسكَ :«فـََقاَل  ».َتَصدَّْق بِِه َعَلى َوَلِدكَ :«قَالَ ؟ِعْنِدي آَخرُ :قَاَل ».َتَصدَّ
ْق بِِه َعَلى :«قَالَ ؟ِعْنِدي آَخرُ :قَالَ ».َتَصدَّْق بِِه َعَلى َزْوِجكَ :«قَاَل ؟ِعْنِدي آَخرُ :قَالَ  َتَصدَّ

.)4(» أَْنَت أَْبَصرُ :«قَاَل ؟ِعْنِدي آَخرُ :قَالَ ».َخاِدِمكَ 

يمزح معهم ..وكان 

وليس معىن ذلك أنّـه كـان يقـول مـا ال وجـود لـه ! هـذا كـذب ال ميكـن أن يصـدر عـن 
ِإينِّ َال :«أَنـَُّه قَـاَل َعـْن َرُسـوِل اللَّـِه َعْن َأِيب ُهرَيـْرَةَ ، ثبت مؤمن فضًال عن رسول اهللا 

ِإينِّ َال أَقُــوُل ِإالَّ :«فـََقــاَل ؟َرُســوَل اللَّــهِ فَِإنَّــَك تُــَداِعبُـَنا يَــا :قَــاَل بـَْعــُض َأْصــَحابِِه ».
«)5(.

مع أصحابه : ومن صور مزاحه 

؟»دٌ َمـــرَ كَ وبِـــرَ ْمـــالتَّ لُ أتأُكـــ:« ، فقـــال وبعينـــه رمـــد، وهـــو يأكـــل متـــراً أنّـــه رأى صـــهيباً 
فضحك رسول اهللا .: إمنا آكل على شقي الصحيح ليس به رمد-وكان حسن البديهة-فقال
)6(.

اْهلَِديََّة ِمْن َأنَّ َرُجًال ِمْن أَْهِل اْلَباِديَِة َكاَن اْمسُُه زَاِهرًا َكاَن يـُْهِدي لِلنَِّيبِّ َعْن أََنسٍ و 
َـــةِ  ـــزُُه َرُســـوُل اللَّـــِه ،اْلَباِدي ـــاَل النَّـــِيبُّ ،ِإَذا أَرَاَد َأْن َخيْـــرُجَ فـَُيَجهِّ ـــُن :«فـََق ـــا َوَحنْ ـــرًا بَاِديـَتُـَن ِإنَّ زَاِه


) .595/ البخاري (1
) .1297/ مسلم (2
) .2/155/ الطرباين يف الكبري (3
) .2488) ، والنسائي (1441/ أبو داود (4
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،يـَْوًمـــا َوُهـــَو يَِبيـــُع َمَتاَعـــهُ فَأَتَـــاُه النَّـــِيبُّ ،وََكـــاَن َرُجـــًال َدِميًمـــا،حيُِبُّـــهُ وََكـــاَن النَّـــِيبُّ ،»َحاِضــُروهُ 
فَاْلتَـَفـَت فـََعـَرَف النَّـِيبَّ ؟َمـْن َهـَذا،أَْرِسـْلِين : فـََقاَل الرَُّجُل ،فَاْحَتَضَنُه ِمْن َخْلِفِه َوُهَو َال يـُْبِصرُهُ 

َمْن َيْشـَرتِي :«يـَُقوُل َوَجَعَل النَِّيبُّ ،ِحَني َعَرَفهُ َفَجَعَل َال يَْأُلو َما أَْلَصَق َظْهرَُه ِبَصْدِر النَِّيبِّ 
َلِكـْن ِعْنـَد اللَّـِه َلْســَت :«اَل النَّــِيبُّ فـََقـ.يَـا َرُسـوَل اللَّــِه ِإًذا َواللَّـِه جتَِـُدِين َكاِسـًدا:فـََقـالَ ؟»اْلَعْبـدَ 

.)1(» ِبَكاِسدٍ 

يـــا أمَّ :«فقـــال .عجـــوز فقالـــت : يـــا رســـول اهللا، ادع اهللا أن يـــدخلين اجلنـــةإليـــه أتـــت و 
ها وهـي لُ خُ دْ ا ال تَـربُِ أخْ :«ال قَ ي فَـ كِ بْ ت تَـ قال : فولَّ » زٌ وْ جُ ها عَ لُ خُ دْ ال تَ ةَ اجلنَّ ، إنَّ النٍ فُ 
[الواقعة: »ُعرُبًا أَتْـرَابًا*َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا *إِنَّا أَنَشْأنَاُهنَّ إِنَشاء إن اهللا تعاىل يقول :،وزٌ جُ عَ 

35-37  [)2(.

كان يضاحكهم ..ومن أحواله معهم أنّه 

فـََقاَمْت أُمُّ ُسـَلْيٍم ِإَىل ،فـََعرِقَ ،اْضَطَجَع َعَلى َنْطعٍ َأنَّ النَِّيبَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ف
ــَفْتُه َفَجَعَلْتــُه ِيف قَــاُرورَةٍ  ؟»َمــا َهــَذا الَّــِذي َتْصــَنِعَني يَــا أُمَّ ُســَلْيمٍ «:قَــاَل فـََرآَهــا النَّــِيبُّ ،َعَرِقــِه فـََنشَّ

. ) )3َفَضِحَك النَِّيبُّ .َأْجَعُل َعَرَقَك ِيف ِطيِيب :قَاَلتْ 

نَاِحَيِة احلُْْجرَِة فـََوقَـَع فـََقاَم ِإَىل َجارِيٍَة َلُه ِيف ،ُمْضَطِجًعا ِإَىل َجْنِب اْمرَأَتِهِ َكاَن اْبُن َرَواَحَة و 
َها فـََرَجَعـْت ِإَىل ،فـََقاَمْت َوَخَرَجْت فـَرَأَْتُه َعَلى َجارِيَِتهِ ،َمْضَجِعهِ َوَفزَِعِت اْمرَأَتُُه فـََلْم جتَِْدُه ِيف ،َعَليـْ
ـــتِ  ـــرَغَ فََأَخـــَذتِ ،اْلبَـْي ـــْفرََة ُمثَّ َخَرَجـــْت َوفـَ ـــاَل ،الشَّ ـــْفرََة فـََق ـــا َحتِْمـــُل الشَّ ـــاَم فـََلِقيَـَه ـــَيمْ : فـََق ؟)4(َمْه
؟َوأَيْـَن رَأَيْتِـِىن :قَـالَ .! َمْهَيْم :فـََقاَلتْ 
َأْن يـَْقــرَأَ َأَحــُدنَا قَــْد نـََهــى َرُســوُل اللَّــِه :َوَقــالَ ،َمــا رَأَيِْتــِىن :فـََقــالَ .رَأَيـُْتــَك َعَلــى اْجلَارِيَــةِ :قَالَــتْ 

:فـََقاَل .فَاقْـرَأْ :قَاَلتْ .اْلُقْرآَن َوُهَو ُجُنبٌ 

لُ  ِر َساِطعُ َكَما َالَح َمْشُهوٌر ِمَن اْلَفجْ و ِكَتابَُه ـأَتَانَا َرُسوُل اللَِّه يـَتـْ

عُ ـــبِِه ُموِقَناٌت َأنَّ َما قَاَل َواقِ أََتى بِاْهلَُدى بـَْعَد اْلَعَمى فـَُقُلوبـَُنا


) .12187/ أمحد (1
) .199/ الرتمذي يف الشمائل ، ص (2
) .5276/ النسائي (3
) .1499/ ما اخلرب ، انظر القاموس احمليط ، ص (4



أحوال النبـــي 



47

ِإَذا اْسَتثْـَقَلْت بِاْلُمْشرِِكَني اْلَمَضاِجعُ يَِبيُت ُجيَاِىف َجْنَبُه َعْن ِفرَاِشِه 

ــْت  ْبُت اْلَبَصــرَ : فـََقاَل ــُت بِاللَّــِه وََكــذَّ ــى َرُســوِل اللَّــِه .آَمْن ــَدا َعَل ــَأْخبَـرَُه َفَضــِحَك ُمثَّ َغ َف
.))1نـََواِجَذُه بدتَحىتَّ 

، ه ليحدثه بذلك دليل علـى أنسـهم بـهبن رواحة إليعبد اهللا جميءومما ال ريب فيه أّن 
.، وخفة فؤادهوبساطته معهم ، وبشاشته 

ـــٍل و  ـــِن ُمَغفَّ ـــِد اللَّـــِه ْب ـــالَ َعـــْن َعْب ـــرَ : َق ـــْوَم َخْيبَـ ًـــا ِمـــْن َشـــْحٍم يـَ ـــهُ ، َأَصـــْبُت ِجرَاب ،فَاْلتَـَزْمُت
.)2(ُمَتَبسًِّمافَِإَذا َرُسوُل اللَِّه ،فَاْلتَـَفتُّ :قَالَ .َال أُْعِطي اْليَـْوَم َأَحًدا ِمْن َهَذا َشْيًئا:فـَُقْلتُ 

،ِمـْن أُمِّ ُسـَلْيمٍ َجاَء أَبُو طَْلَحَة يـَْوَم ُحنَــْنيٍ ُيْضـِحُك َرُسـوَل اللَّـِه : قَالَ َعْن أََنسٍ و 
َمـا َتْصـَنِعَني «:فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اللَِّه ؟َأملَْ تـََر ِإَىل أُمِّ ُسَلْيٍم ُمتَـَقلَِّدًة ِخْنَجرًا،يَا َرُسوَل اللَّهِ :قَالَ 

ُهْم َطَعْنُتُه بِهِ ؟»بِِه يَا أُمَّ ُسَلْيمٍ  .)3(قَاَلْت أََرْدُت ِإْن َدنَا ِمينِّ َأَحٌد ِمنـْ

وفيـــه : كـــرمي معاملـــة النـــيب ألصـــحابه ؛ رجـــاًال ونســـاًء ، وأنـــه ال بـــأس مـــن تســـلح املـــرأة 
لتدافع عن نفسها.

ــهُ و  ــرََة َرِضــَي اللَّــُه َعْن ــِل َكــاَن يـَْوًمــا ُحيَــدُِّث َأنَّ النَّــِيبَّ َعــْن َأِيب ُهرَيـْ ــَدُه َرُجــٌل ِمــْن أَْه َوِعْن
ــِل اْجلَنَّــِة اْســَتْأَذَن رَبَّــُه ِيف الــزَّرْعِ :«اْلَباِديَــةِ  ــهُ ،َأنَّ َرُجــًال ِمــْن أَْه ــالَ ؟أََلْســَت ِفيَمــا ِشــْئتَ :فـََقــاَل َل :َق

ــى ــاَدَر الطـَّـْرَف نـََباتُــُه َواْســتِ ،فـَبَــَذرَ :قَــالَ .َوَلِكــينِّ ُأِحــبُّ َأْن أَْزرَعَ ،بـََل َفَكــاَن ،َواُؤُه َواْسِتْحَصــاُدهُ فـََب
َواللَّـِه َال :فـََقاَل اْألَْعـرَاِيبُّ ».فَِإنَُّه َال ُيْشِبُعَك َشْيءٌ ،ُدوَنَك يَا اْبَن آَدمَ :فـَيَـُقوُل اللَّهُ .أَْمثَاَل اْجلَِبالِ 

َفَضِحَك .ا َحنُْن فـََلْسَنا بَِأْصَحاِب َزرْعٍ َوأَمَّ ،فَِإنـَُّهْم َأْصَحاُب َزرْعٍ ؛
)4(.


) .1/120/ سنن الدارقطين (1
) .1772/ مسلم (2
) .12569/ أمحد (3
) .2177/ البخاري (4
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الصـــحابة ميازحونـــه؛ لعلمهـــم بتواضـــعه وكـــرمي أخالقـــه معهـــم .. قـــال عـــوف بـــنفكـــان
،فـََردَّ ،َفَسلَّْمتُ ،ِيف َغْزَوِة تـَُبوَك َوُهَو ِيف قـُبٍَّة ِمْن أََدمٍ أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه : َماِلٍك اْألَْشَجِعيِّ 

.)1(َفَدَخْلتُ ».ُكلُّكَ :«قَالَ ؟َأُكلِّي يَا َرُسوَل اللَّهِ :فـَُقْلُت ».اْدُخلْ :«َوقَالَ 

أحـــداً مـــن أصـــحابه ولـــو كـــانأن يحتقـــر أو يســـبَّ ال يرضـــى ألحـــدٍ لقـــد كـــان 
صحابياً مثله ..

وََكــاَن ،اْمسُــُه َعْبــَد اللَّــهِ َكــاَن َأنَّ َرُجــًال َعَلــى َعْهــِد النَّــِيبِّ َعــْن ُعَمــَر ْبــِن اخلَْطَّــابِ ف
فَُأِيتَ بِِه يـَْوًما ،َقْد َجَلَدُه ِيف الشَّرَابِ وََكاَن النَِّيبُّ ، وََكاَن ُيْضِحُك َرُسوَل اللَِّه ،يـَُلقَُّب ِمحَارًا

َال :«فـََقـاَل النَّـِيبُّ .ْؤَتى بِـهِ َمـا َأْكثـَـَر َمـا يـُـ؛اللَُّهـمَّ اْلَعْنـهُ :فـََقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَقْومِ ،فََأَمَر بِِه َفُجِلدَ 
.) 2(»فـََواللَِّه َما َعِلْمُت إِنَُّه حيُِبُّ اللََّه َوَرُسوَلهُ ؛تـَْلَعُنوهُ 

 ،
فإن املراد استصالح املخطئ ال إقصاؤه وإبعاده ، فما أعظم شفقته على أمته !

ـاقـَْنيِ ،أَنَُّه َكاَن َجيْتَـِين ِسـَواًكا ِمـْن اْألَرَاكِ َعِن اْبِن َمْسُعودٍ و  َفَجَعلَـْت ،وََكـاَن َدِقيـَق السَّ
،يَـا نَـِيبَّ اللَّـهِ :قَـاُلوا؟»ِمـمَّ َتْضـَحُكونَ :«لَّـِه فـََقاَل َرُسوُل ال،َفَضِحَك اْلَقْوُم ِمْنهُ ، الرِّيُح َتْكَفُؤهُ 

.)3(» َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َهلَُما أَثـَْقُل ِيف اْلِميزَاِن ِمْن ُأُحدٍ :«فـََقاَل .ِمْن ِدقَِّة َساقـَْيهِ 

شيءعوفبنالرمحنعبدوبنيالوليدبنخالدبنيكان: قالسعيدأيبوعن
ِمْثلَ أَنـَْفقَ َلوْ َأَحدَُكمْ فَِإنَّ ؛ َأْصَحاِيب ِمنْ َأَحًداَتُسبُّواَال «:اهللارسولفقالخالدفسبه
.)4(» َنِصيَفهُ َوَال َأَحِدِهمْ ُمدَّ أَْدَركَ َماَذَهًباُأُحدٍ 

، ويف هذه األخبار دليل على أّن الذب عن الصحابة هـدي سـيد األولـني واآلخـرين
َوِإَذا ِقيــَل َهلُـْم آِمنُــواْ َكَمــا آَمــَن النَّــاُس قَــاُلواْ .. أمــا جتــد فيــه قولــه تعــاىل :بـل وهــدي القــرآن الكــرمي


) .4348(/ أبو داود 1
) البخاري /. (
) أمحد /. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
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ــــَفَهاء َولَـــــِكن الَّ يـَْعَلُمــــونَ  ــــَفَهاء َأال ِإنـَُّهــــْم ُهــــُم السُّ ] ، فلمــــا نــــال 13[البقــــرة :أَنـُــــْؤِمُن َكَمــــا آَمــــَن السُّ
.)1(ذبَّ اهللا عنهم –وهكذا ال ينال منهم إال منافق –املنافقون منهم 

ْرَداِء قال أبو، يغضب إذا أُغضب أبو بكر وكان  َكاَنْت بـَْنيَ َأِيب َبْكٍر :الدَّ
فَاْنَصــَرَف َعْنــُه ُعَمــُر ُمْغَضــًبا فَاتـَّبَـَعــُه أَبـُـو َبْكــٍر َيْســأَلُُه َأْن ،فََأْغَضــَب أَبُــو َبْكــٍر ُعَمــرَ ،َوُعَمــَر ُحمَــاَورَةٌ 

قَـاَل أَبُـو -فََأقْـَبَل أَبُو َبْكٍر ِإَىل َرُسوِل اللَّـِه ،َحىتَّ أَْغَلَق بَابَُه ِيف َوْجِههِ ، َيْستَـْغِفَر َلُه فـََلْم يـَْفَعْل 
ْرَداِء  َونَـِدَم ُعَمـُر ».)2(أَمَّـا َصـاِحُبُكْم َهـَذا فـََقـْد َغـاَمرَ :«فـََقاَل َرُسـوُل اللَّـِه -َوَحنُْن ِعْنَدُه :الدَّ

.اْخلَبَــرَ َوَقصَّ َعَلى َرُسوِل اللَّـِه ، َوَجَلَس ِإَىل النَِّيبِّ ، فََأقْـَبَل َحىتَّ َسلََّم ، َعَلى َما َكاَن ِمْنُه 
ْرَداء َــا  : يـَُقــوُل :َوَجَعــَل أَبُــو َبْكــرٍ ، اللَّــِه َوَغِضــَب َرُســولُ :ِ قَــاَل أَبُــو الــدَّ َواللَّــِه يَــا َرُســوَل اللَّــِه َألَن

ــــُتْم تَــــارُِكوَن ِيل َصــــاِحِيب :«فـََقــــاَل َرُســــوُل اللَّــــِه .ُكْنــــُت َأْظَلــــمَ  ــــُتْم تَــــارُِكوَن ِيل ؟َهــــْل أَنـْ َهــــْل أَنـْ
يًعـا فـَُقْلـُتمْ يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسو :ِإينِّ قـُْلتُ ؟َصاِحِيب  :َوقَـاَل أَبُـو َبْكـرٍ ،َكـَذْبتَ :ُل اللَِّه إِلَـْيُكْم مجَِ
.)3(»َصَدْقتَ 

،فـََقـــاَل أَبـُــو َبْكــٍر َكِلَمـــًة َكرَِهَهـــا َونَـــِدمَ ،َكــَالمٌ وبــني ربيعـــة األســـلمي  بـَـــْنيَ َأِيب َبْكـــٍر وكــان َ 
لَتَـُقـوَلنَّ أَْو :فـََقـاَل أَبُـو َبْكـرٍ .َال أَفْـَعـلُ :قَاَل .ِقَصاًصايَا رَبِيَعُة ُردَّ َعَليَّ ِمثْـَلَها َحىتَّ َتُكونَ : فـََقالَ 

، ِإَىل النَّــِيبِّ اْنطََلَق أَبُــو َبْكــٍر فَــ،َمــا أَنَــا ِبَفاِعــلٍ :فـَُقْلــتُ . َألَْســتَـْعِدَينَّ َعَلْيــَك َرُســوَل اللَّــِه 
ِيف َأيِّ َشـْيٍء ،َرِحـَم اللَّـُه أَبَـا َبْكـرٍ : َلَم فـََقـاُلوا ِيل َفَجاَء نَـاٌس ِمـْن َأْسـ،َواْنطََلْقُت أَتْـُلوهُ قال ربيعة: 

َهـَذا أَبُـو َبْكـٍر ؟أَتَـْدُروَن َمـا َهـَذا:فـَُقْلـتُ ؟َوُهَو قَـاَل لَـَك َمـا قَـالَ َيْستَـْعِدي َعَلْيَك َرُسوَل اللَِّه 
يقُ  ؛َال يـَْلَتِفُت فـَيَــرَاُكْم تـَْنُصـُروِين َعَلْيـهِ ،إِيَّاُكمْ ،َوَهَذا ُذو َشْيَبِة اْلُمْسِلِمنيَ ،َهَذا ثَاِينَ اثـْنَـْنيِ ،الصِّدِّ

فـَيُـْهِلــَك ،فـَيَـْغَضــَب اللَّــُه َعــزَّ َوَجــلَّ لَِغَضــِبِهَما،فـَيَـْغَضــَب لَِغَضــِبهِ فـََيــْأِيتَ َرُســوَل اللَّــِه ،فـَيَـْغَضــبَ 
ــاُلوا.رَبِيَعــةَ  َــ:َق ــالَ .اْرِجُعــوا:َقــالَ ؟اَمــا تَْأُمرُن ُــو َبْكــٍر : َق ــاْنطََلَق أَب ــُه ،ِإَىل َرُســوِل اللَّــِه َف فـََتِبْعُت

ثَُه احلَِْديَث َكَما َكانَ ، َوْحِدي َحىتَّ أََتى النَِّيبَّ  َما لَـَك ،يَا رَبِيَعةُ :«فـََرَفَع ِإَيلَّ رَْأَسُه فـََقاَل ،َفَحدَّ
يقِ  قُـْل َكَمـا :فـََقـاَل ِيل ،قَـاَل ِيل َكِلَمـًة َكرَِهَهـا،ُسوَل اللَِّه َكاَن َكـَذا َكـاَن َكـَذايَا رَ :قـُْلتُ ؟»َولِلصِّدِّ

:َوَلِكـْن قُـلْ ،فَـَال تـَـُردَّ َعَلْيـهِ ،َأَجـلْ :«فـََقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه .فَأَبـَْيـتُ ،َحىتَّ َيُكوَن ِقَصاًصـا؛قـُْلتُ 


 / ، هذه اآلية فيها أربع فوائد :  أنَّ سب الصحابة من خصال املنافقني ، وأّن الدفاع عنهم هدي القرآن الكرمي

م نقصاً كان أحق به.
. ًخاصم أحدا /
) البخاري /. (
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فـَـَوىلَّ أَبُـو َبْكـٍر :قَـاَل احلََْسـنُ ، َغَفـَر اللَّـُه لَـَك يَـا أَبَـا َبْكـرٍ :فـَُقْلـتُ ».َغَفَر اللَُّه َلَك يَا أَبَا َبْكـرٍ 

.)1(َوُهَو يـَْبِكي

.فعلى املسلم أن يعرف لذاك الشيخ قدره .. فواهللا ال يفضله أحد إال رسول اهللا 

يثني عليهم ..وكان 

ـــِن َمالِـــٍك ف َـــِس ْب ـــالَ َعـــْن أَن ـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه : َق ُـــو َبْكـــرٍ :«َق ـــِيت بِـــأُمَِّيت أَب ،أَْرَحـــُم أُمَّ
،َوأَْعَلُمُهـْم بِـاحلََْالِل َواْحلَـرَاِم ُمَعـاُذ بْـُن َجبَـلٍ ،َوَأْصـَدقـُُهْم َحيَـاًء ُعْثَمـانُ ،َوَأَشدُُّهْم ِيف أَْمِر اللَِّه ُعَمرُ 

» َوِلُكلِّ أُمٍَّة أَِمٌني َوأَِمُني َهِذِه اْألُمَِّة أَبُو ُعبَـْيـَدَة بْـُن اْجلَـرَّاحِ ،ُأَيبٌّ َوأَقْـَرُؤُهمْ ،َوأَفْـَرُضُهْم زَْيُد ْبُن ثَاِبتٍ 
)2(.

أَثـْـَىن َرُجـٌل َعلَـى : الـذي قـال فيـه ِيب َبْكـرََة وال تعارض بني هـذا احلـديث وحـديث أَ 
َمـْن  -ِمـرَارًا-َقَطْعـَت ُعنُـَق َصـاِحِبكَ ،َصـاِحِبكَ َويـَْلَك َقَطْعَت ُعُنَق :«فـََقاَل َرُجٍل ِعْنَد النَِّيبِّ 

ــي َعلَــى اللَّـــِه ،َواللَّــُه َحِســيُبهُ ،َأْحِســـُب ُفَالنًــا:َكــاَن ِمــْنُكْم َماِدًحــا َأَخــاُه َال َحمَالَــَة فـَْليَـُقــلْ  َوَال أُزَكِّ
إن كـان ممـن خيـاف عليـه الفتنـة ي احلفـ.)3(» ِإْن َكـاَن يـَْعلَـُم َذلِـَك ِمْنـهُ ،َأْحِسُبُه َكَذا وََكـَذا،َأَحًدا

» َقَطْعَت ُعُنَق َصـاِحِبكَ :«. وإمنا قال بأس به، وإال فال بذكر ما فيه من احملاسن فهو ممنوع
الدين بالعجب الذي يورثه املدح .قطع العنق موت البدن، ويف املدح موت؛ ألن يف

ناصحاً لهم ..كان و 

؟ُمَعاِويَـــَة بْـــَن َأِيب ُســـْفَياَن َوأَبَـــا َجْهـــٍم َخطََبـــاِين : إنّ قالــت فاطمـــة بنـــت قـــيس للنـــيب 
َوأَمَّا ُمَعاِويَُة َفُصـْعُلوٌك َال َمـاَل ،أَمَّا أَبُو َجْهٍم َفَال َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاتِِقهِ :«فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َفَجَعــَل ،فـََنَكْحتُــهُ ،»اْنِكِحــي ُأَســاَمةَ :«اَل ُمثَّ قَــ، َفَكرِْهتُــهُ قالــت :،»اْنِكِحــي ُأَســاَمَة بْــَن زَيْــدٍ ،لَــهُ 
رًا . )4(َواْغَتَبْطتُ ،اللَُّه ِفيِه َخيـْ

.اْغَتَبطَْتِين النَِّساء حلَِظٍّ َكاَن ِيل ِمْنهُ أي: 


 أمحد /)(.
) أمحد /) والرتمذي، () وابن ماجه ، (. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) مسلم /. (
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ـــهِ :«قولـــه قـــال النـــووي رمحـــه اهللا :" ـــَال َيَضـــُع َعَصـــاُه َعـــْن َعاتِِق ـــه» : َف تـــأويالنفي
بـدليل، أصـحوهـذا، للنسـاءالضـربكثـريأنـهوالثـاين، األسـفاركثريأنهأحدمها: مشهوران

نسـاناإلجـواز ذكـر علـىدليـلوفيـه، »اءِ َسـللنِّ ابٌ رَّ ضَ «أنههذهبعدمسلمذكرهااليتالرواية
النصــيحةمــنبــل، احملرمــةالغيبــةمــنهــذايكــونوال، النصــيحةوطلــباملشــاورةعنــدفيــهمبــا

.) 1(" الواجبة

يصلح بينهم ..وكان 

ــَر ِيف َكثِــٍري مِّــن جنَّْــَواُهْم ِإالَّ َمــْن أََمــَر ِبَصــَدَقٍة أَْو َمْعــُروٍف أَْو واهللا تعــاىل يقــول : الَّ َخيـْ
[النسـاء ِإْصَالٍح بـَْنيَ النَّاِس َوَمـن يـَْفَعـْل َذلِـَك ابـْتَـغَـاء َمْرَضـاِت اللّـِه َفَسـْوَف نـُْؤتِيـِه َأْجـرًا َعِظيًمـا

:114. [

؛َذَهـَب ِإَىل بَـِين َعْمـرِو بْـِن َعـْوفٍ َأنَّ َرُسوَل اللَّـِه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ ف
نَـُهمْ  .)2(لُِيْصِلَح بـَيـْ

َوَقــْد ثَــاَب َمَعــُه نَــاٌس ِمــْن اْلُمَهــاِجرِيَن َحــىتَّ  ، َغَزْونَــا َمــَع النَّــِيبِّ قــال: وعــن جــابر 
فـََغِضـَب اْألَْنَصـارِيُّ َغَضـًبا ، )(،) 3(وََكاَن ِمْن اْلُمَهـاِجرِيَن َرُجـٌل َلعَّـابٌ ،َكثـُُروا

ــَداَعْوا ــاَل اْألَْنَصــارِيُّ ،َشــِديًدا َحــىتَّ َت ــاَل اْلُمَهــاِجرِيُّ .يَــا َلْألَْنَصــارِ :َوَق َفَخــرََج .يَــا لَْلُمَهــاِجرِينَ :َوَق
.)4(» َدُعوَها فَِإنـََّها َخِبيَثةٌ ،َما بَاُل َدْعَوى أَْهِل اْجلَاِهِليَّةِ :«فـََقاَل النَِّيبُّ 

يقوم على حمايتهم ..كان 
،وََكاَن َأْجَوَد النَّاسِ ،َأْحَسَن النَّاسِ َكاَن َرُسوُل اللَِّه : قَالَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ف

َلٍة فَاْنطََلَق نَاٌس ِقَبَل الصَّْوتِ ،وََكاَن َأْشَجَع النَّاسِ  فـَتَـَلقَّاُهْم ،َوَلَقْد َفزَِع أَْهُل اْلَمِديَنِة َذاَت لَيـْ
رَاِجًعا َوَقْد َسبَـَقُهْم ِإَىل الصَّْوِت َوُهَو َعَلى فـََرٍس ِألَِيب طَْلَحَة ُعْرٍي ِيف ُعُنِقِه َرُسوُل اللَِّه 

.)5(» ملَْ تـُرَاُعوا،ملَْ تـُرَاُعوا:«َوُهَو يـَُقوُل السَّْيفُ 


) شرح صحيح مسلم //. (
) والبخاري /) ومسلم ، (. (
 باحلراب كما تفعل احلبشة ، وكسع : ضربه يف دبره . انظر الفتح (/ يلعب/. (
.)) ، ومسلم (البخاري (/ 4
) .2307) ، ومسلم (2692/ البخاري (5
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؛هـي كلمــة تقــال عنـد تســكني الــروع»:مل تراعــوا:«وقولــه :" رمحـه اهللا قـال ابــن حجــر 
.)1(" للرفق باملخاطبوإظهاراً ،تأنيساً 

؛ لئال يؤذيهم ..تحامل على نفسه وربما 

َال تَـْدُخُلوا بـُيُـوَت النَّـِيبِّ ِإالَّ َأْن يـُـْؤَذَن َلُكـْم ِإَىل َطَعـاٍم يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن َآَمنُـوا قـال تعـاىل :
ــَر نَـــاِظرِيَن إِنَــاُه َوَلِكـــْن ِإَذا ُدِعيـــُتْم فَــاْدُخُلوا فَـــِإَذا َطِعْمـــُتْم فَانـَْتِشــُروا َوَال ُمْسَتْأِنِســـَني ِحلَـــِدي ٍث ِإنَّ َغيـْ

] .[األحزاب: ي ِمْنُكْم َواللَُّه َال َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النَِّيبَّ فـََيْسَتْحيِ 

يف يــأمر تعــاىل عبــاده املــؤمنني، بالتــأدب مــع رســول الّلــه قــال الســعدي رمحــه اهللا :" 
ِإَىل َطَعـامٍ يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ال تَـْدُخُلوا بـُيُـوَت النَّـِيبِّ ِإال َأْن يـُـْؤَذَن َلُكـْم دخول بيوته فقـال: 

أي: نَـاِظرِيَن إِنَـاهُ أي: ال تدخلوها بغـري إذن للـدخول فيهـا، ألجـل الطعـام. وأيًضـا ال تكونـوا
منتظـــرين ومتـــأنني النتظـــار نضـــجه، أو ســـعة صـــدر بعـــد الفـــراغ منـــه. واملعـــىن: أنكـــم ال تـــدخلوا 

جـــة، وهلـــذا اإلذن لكـــم بالـــدخول، وأن يكـــون جلوســـكم مبقـــدار احلابيـــوت النـــيب إال بشـــرطني:
ـــِإَذا َطِعْمـــُتْم فَانـَْتِشـــُروا َوال ُمْسَتْأِنِســـَني حلَِـــِديٍث قـــال:  ـــاْدُخُلوا َف ـــُتْم َف أي: قبـــل َوَلِكـــْن ِإَذا ُدِعي

أي: انتظــاركم الزائــد علــى ِإنَّ َذِلُكــْم مث بــني حكمــة النهــي وفائدتــه فقــال: الطعــام وبعــده.
كلـــف منـــه ويشـــق عليـــه حبســـكم إيـــاه عـــن شـــئون بيتـــه، أي: يتَكـــاَن يـُـــْؤِذي النَّـــِيبَّ احلاجـــة، 

-أن يقول لكم:  اخرجوا كما هو جـاري العـادة، أن النـاس فـََيْسَتْحِيي ِمْنُكْم واشتغاله فيه 
اللَّــُه ال لكــن ويســتحيون أن خيرجــوا النــاس مــن مســاكنهم، -وخصوًصــا أهــل الكــرم مــنهم

، فـإن احلـزم كـل وحيـاءً ولـو كـان يتـوهم أن يف تركـه أدبـاً فـاألمر الشـرعي،؛ َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ 
مــا خالفــه، لــيس مــن األدب يف شــيء. والّلــه تعــاىل ال احلــزم اتبــاع األمــر الشــرعي، وأن جيــزم أنَّ 

.)2(" يستحي أن يأمركم، مبا فيه اخلري لكم، والرفق لرسوله كائًنا ما كان

الذي ال يريد صاحبه أن خيدش كرامة وانظر إىل هذا احلس املرهف ، والتعامل الراقي ،
فـَرََأى َرُجًال َجاِلًسا املسجد النيب دخل : َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ أحد من أصحابه .. يقول أبو

َت ِإَىل فَاْلتَـفَ ، فـََلْم يـَْفِطنْ فََأْوَمَأ إِلَْيِه النَِّيبُّ ،َوَسَط اْلَمْسِجِد ُمَشبًِّكا بـَْنيَ َأَصاِبِعِه ُحيَدُِّث نـَْفَسهُ 
فَِإنَّ ،فَِإنَّ التَّْشِبيَك ِمْن الشَّْيطَانِ ؛ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم َفَال ُيَشبَِّكنَّ بـَْنيَ َأَصاِبِعهِ :«َأِيب َسِعيٍد فـََقاَل 


) .10/457/ فتح الباري (1
) .670/ تفسري السعدي، ص (2
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.)1(»َأَحدَُكْم َال يـَزَاُل ِيف َصَالٍة َما َداَم ِيف اْلَمْسِجِد َحىتَّ َخيْرَُج ِمْنهُ 
أن يستوعب كل هذه احلكمة والرمحة والرفق والشفقة؟!إين ألعجب كيف لقلب رجل

ال يرضى أن يجد أحد منهم في نفسه عليه ..كان

َما أَْعَطى ِمْن تِْلـَك اْلَعطَايَـا َلمَّا أَْعَطى َرُسوُل اللَِّه : قَالَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ ف
ِــِل اْلَعــَربِ  ــرَْيٍش َوقـََبائ َهــا َشــْيءٌ ،ِيف قـُ ــْن اْألَْنَصــاِر ِيف ،وَملَْ َيُكــْن ِيف اْألَْنَصــاِر ِمنـْ َوَجــَد َهــَذا احلَْــيُّ ِم

ــِه .قـَْوَمــهُ َلِقــَي َرُســوُل اللَّــِه :َحــىتَّ قَــاَل قَــائُِلُهمْ ،أَنـُْفِســِهْم َحــىتَّ َكثـُــَرْت ِفــيِهْم اْلَقالَــةُ  فَــَدَخَل َعَلْي
ِلَما َصنَـْعَت ؛ِإنَّ َهَذا احلَْيَّ َقْد َوَجُدوا َعَلْيَك ِيف أَنـُْفِسِهمْ ،َرُسوَل اللَّهِ يَا :فـََقالَ ،َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ 

َقَســْمَت ِيف قـَْوِمــَك َوأَْعطَْيــَت َعطَايَــا ِعظَاًمــا ِيف قـََبائِــِل اْلَعــَرِب وَملَْ ،ِيف َهــَذا اْلَفــْيِء الَّــِذي َأَصــْبتَ 
يَـا َرُسـوَل :قَـالَ ؟»فَـأَْيَن أَنْـَت ِمـْن َذلِـَك يَـا َسـْعدُ «:قَـالَ .اِر َشـْيءٌ َيُكْن ِيف َهَذا احلَْيِّ ِمْن اْألَْنصَ 
َفَخـرََج َسـْعٌد َفَجَمـَع ، »فَاْمجَْع ِيل قـَْوَمَك ِيف َهِذِه احلَِْظريَةِ :«قَاَل . اللَِّه َما أَنَا ِإالَّ اْمُرٌؤ ِمْن قـَْوِمي

ــَدَخُلواَفَجــاَء رَِجــ، النَّــاَس ِيف تِْلــَك احلَِْظــريَةِ  ــرََكُهْم َف ــَردَُّهمْ ،اٌل ِمــْن اْلُمَهــاِجرِيَن فـَتَـ ،َوَجــاَء آَخــُروَن فـَ
فَأَتَـاُهْم َرُسـوُل اللَّـِه . َقْد اْجَتَمـَع لَـَك َهـَذا اْحلَـيُّ ِمـْن اْألَْنَصـارِ :فـََلمَّا اْجَتَمُعوا أَتَاُه َسْعٌد فـََقالَ 

،َمَقالَـٌة بـََلَغْتـِين َعـْنُكمْ ،يَـا َمْعَشـَر اْألَْنَصـارِ «: َو لَـُه أَْهـٌل ُمثَّ قَـاَل َفَحِمَد اللََّه َوأَثـْـَىن َعَلْيـِه بِالـَِّذي ُهـ
ًال فـََهـــَداُكْم اللَّــهُ ،َوِجــَدٌة َوَجــْدُمتُوَها ِيف أَنـُْفِســُكمْ  َوأَْعـــَداًء ؟َوَعالَــًة فََأْغنَــاُكْم اللَّــهُ ؟َأملَْ آِتُكــْم ُضــالَّ

ــْنيَ قـُُلــوِبُكمْ  ــاُلوا؟»َفــأَلََّف اللَّــُه بـَ ــوَنِين يَــا َمْعَشــَر :«َقــاَل .بَــْل اللَّــُه َوَرُســولُُه أََمــنُّ َوأَْفَضــلُ :َق َأَال جتُِيُب
أََما َواللَِّه لَـْو :«قَاَل .لُ َولِلَِّه َوِلَرُسولِِه اْلَمنُّ َواْلَفضْ ،َوِمبَاَذا جنُِيُبَك يَا َرُسوَل اللَّهِ : قَاُلوا ؟»اْألَْنَصارِ 

قْـُتمْ ،ِشْئُتْم َلُقْلُتمْ  قْـَناكَ ،فـََلَصَدقْـُتْم َوُصدِّ بًا َفَصدَّ ،َوَطرِيًدا َفآَويـَْناكَ ،َوَخمُْذوًال فـََنَصْرنَاكَ ،أَتـَْيتَـَنا ُمَكذَّ
ــاكَ  َن ) 2(اِر ِيف لَُعاَعــٍة أََوَجــْدُمتْ ِيف أَنـُْفِســُكْم يَــا َمْعَشــَر اْألَْنَصــ.َوَعــاِئًال فََأْغنَـيـْ

ـاِة ،قـَْوًما لُِيْسِلُموا َووََكْلُتُكْم ِإَىل ِإْسَالِمُكمْ  أََفَال تـَْرَضْوَن يَا َمْعَشـَر اْألَْنَصـاِر َأْن يَـْذَهَب النَّـاُس بِالشَّ
فـََوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه لَـْوَال اهلِْْجـرَُة َلُكْنـُت اْمـرَأً ،ِيف رَِحاِلُكمْ َواْلَبِعِري َوتـَْرِجُعوَن ِبَرُسوِل اللَِّه 

اللَُّهـمَّ ،َوَلْو َسَلَك النَّاُس ِشـْعًبا َوَسـَلَكْت اْألَْنَصـاُر ِشـْعًبا َلَسـَلْكُت ِشـْعَب اْألَْنَصـارِ ،ِمْن اْألَْنَصارِ 
ـــاِء اْألَْنَصـــارِ ،َوأَبـَْنـــاَء اْألَْنَصـــارِ ،اْرَحـــْم اْألَْنَصـــارَ  فـََبَكـــى اْلَقـــْوُم َحـــىتَّ َأْخَضـــُلوا : قَـــاَل ».َوأَبـَْنـــاَء أَبـَْن

.)3(قوا َوتـََفرَّ ُمثَّ اْنَصَرَف َرُسوُل اللَِّه .:َوقَاُلوا،ِحلَاُهمْ 


) .10958/ أمحد (1
 احلديث واألثر (/ الشيء احلقري ، انظر النهاية يف غريب/. (
) .11305/ أمحد (3
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، لنعته على عتبة احلرية أمداً العبارة عنده مع أزواجه فهذا ما تقف وأما حال النيب 
بنفسي يف امتحـان بالغـة وتعبـري أكتفـي بسـرد النصـوص الدالـة علـى حسـن معاشـرته ولئال أزجَّ 

هلم ، وكرمي أخالقه معهم .

وكيف ال يكون حاله كذلك وهو القائل يف يوم عرفة :

اهللاِ ةِ مَ لِ كَ بِ نَّ هُ جَ وْ رُ فُـ متُ لْ لَ حْ تَ واسْ ، ) 1(اهللاِ انِ بأمَ وهنَّ متُُ ذْ أخَ كمْ فإنَّ ؛اءِ سَ النِّ ِيف اهللاَ واقُ اتـَّ «
)2(«)3(.

َوِإنَّ أَْعَوَج َشْيٍء ، فَِإنَّ اْلَمْرأََة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع ؛ اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء : «وهو القائل 
ــَلِع أَْعــَالُه  »فَاْستَـْوُصــوا بِالنَِّســاءِ ، َوِإْن تـَرَْكَتــُه ملَْ يـَــَزْل أَْعــَوَج ، فَــِإْن َذَهْبــَت تُِقيُمــُه َكَســْرتَُه ، ِيف الضِّ

بـنمسـرةنعـو » .َطرِيَقـةٍ َعَلىَلكَ َتْسَتِقيمَ َلنْ ِضَلعٍ ِمنْ ُخِلَقتْ اْلَمْرأَةَ ِإنَّ :«فظ مسلم ول.) 4(
، اهــاتَ مْ أقَ فــإنْ ،علَ ِضــنِمــقــتلِ خُ املــرأةَ إن«:اهللارســولقــال: قــالجنــدب

.)5(»اشْ عِ تَ هافدارِ 

وفياً ألزواجه ..لقد كان النبي 

َمــا ِغــْرُت َعَلــى اْمــرَأٍَة َمــا ِغــْرُت َعَلــى َخِدَجيــَة َوَلَقــْد : قَاَلــتْ رضــي اهللا عنهــاَعــْن َعاِئَشــةَ ف
َوَلَقــْد أََمــرَُه رَبُّــُه َعــزَّ َوَجــلَّ َأْن ، َهَلَكــْت قـَْبــَل َأْن يـَتَـــَزوََّجِين بِــَثَالِث ِســِنَني ِلَمــا ُكْنــُت َأْمسَُعــُه يَــْذُكرَُها 

َرَها بِبَـْيٍت ِمْن َقَصٍب ِيف اْجلَنَِّة  .) 6(َكاَن لََيْذَبُح الشَّاَة ُمثَّ يـُْهِديَها ِإَىل َخَالئِِلَهاَوِإنْ ، يـَُبشِّ

َها قَالَـتْ وعنها  َمـا ِغـْرُت َعلَـى َمـا ِغـْرُت َعلَـى َأَحـٍد ِمـْن ِنَسـاِء النَّـِيبِّ : َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َا َذَبَح الشَّاَة ُمثَّ يـَُقطُِّعَها أَْعَضاًء ُمثَّ ، ُيْكِثُر ِذْكَرَها َوَلِكْن َكاَن النَِّيبُّ ، َوَما رَأَيـْتُـَها ، َخِدَجيَة  َوُرمبَّ


 /عليهنائتمنكم
. اإلجياب والقبول /
) صحيح مسلم /.(
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) ابن حبان //. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
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َعثـَُها ِيف َصَداِئِق َخِدَجيَة  َا قـُْلُت َلُه ، يـَبـْ نـَْيا اْمرَأٌَة ِإالَّ َخِدجيَـُة : فـَُرمبَّ فـَيَـُقـوُل ؟! َكأَنَُّه ملَْ َيُكْن ِيف الدُّ
َها ، إِنـََّها َكاَنْت وََكاَنْت «:  .) 1(» َوَلدٌ وََكاَن ِيل ِمنـْ

َها َكاَن النَِّيبُّ : َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ رمحه اهللا ، َعْن َمْسُروٍق و  ِإَذا ذََكَر َخِدَجيَة أَثـَْىن َعَليـْ
َقْد أَبْـَدَلَك اللَّـُه َعـزَّ ! َما َأْكثـََر َما َتْذُكرَُها َمحْرَاَء الشِّْدِق : فـَُقْلُت ، َفِغْرُت يـَْوًما ، فََأْحَسَن الثـََّناَء 

َهــا :«َقــاَل .  ــرًا ِمنـْ ــَدَلِين اللَّــُه َعــزَّ َوَجــلَّ َخيـْ َقــْد آَمَنــْت ِيب ِإْذ َكَفــَر ِيب ، َمــا أَْب
َبِين النَّــاُس ، النَّــاُس  قـَْتِين ِإْذ َكــذَّ َوَرَزقَــِين اللَّــُه َعــزَّ َوَجــلَّ ، اُس َوَواَســْتِين ِمبَاِهلَــا ِإْذ َحــَرَمِين النَّــ، َوَصــدَّ

.) 2(» َوَلَدَها ِإْذ َحَرَمِين أَْوَالَد النَِّساءِ 

مقالة عائشة رضي اهللا عنها، أو رَّ ميُِ ! لقد كان من املمكن أن نا نبيِّ وفاءَ ما أعظمَ 
آثر الذب عن زوجه األوىل ، وهذا من وفائه صلوات اهللا وتسليماته هيسكت عن ذلك ، ولكن

ما -رضي اهللا عنهما–من شاة ذحبها ، فأمسعته عائشة وأرسل إىل أصدقاء خدجية مرةً عليه .
.) 3(» ِإينِّ َقْد ُرزِْقُت ُحبـََّها:«يغضبه ، فقال 

معنـاه بكلمـة ، هـو الوفاء .. ال يعجب اإلنسان منـه بقـدر مـا يعجـب مـن لغـة حـوت 
رأس النبل ، وبه تستمد معاين اإلنسانية بقاءها ، وحياة بدونه يفضلها انقطاعها ، قلِّب نظَرك 

حيث شئت ، فهل جتد من أهله إال عظيماً كرمياً ؟!

يسأل عن حاجتهن ويتفقد أحوالهنَّ كل يوم ..وكان 

َهااللَّهُ َرِضيَ َعاِئَشةَ َعنْ ف َعلَـىَدَخلَ اْلَعْصرِ ِمنْ اْنَصَرفَ ِإَذااللَّهِ َرُسولُ َكانَ : "َعنـْ
ُلغَ َحىتَّ ، سٍ يْ سِ من غري مَ ِإْحَداُهنَّ ِمنْ فـََيْدنُو، ِنَسائِهِ  ) 4(" ِعْنَدَهافـََيِبيتَ يـَْوُمَهاُهوَ الَِّيت ِإَىل يـَبـْ

.

يالعب نساءه ..كان رسولنا 


) البخاري /. (
) أمحد /. (
) مسلم / (.
) صحيح البخاري /) وسنن أيب داود ، (. (
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ِيف بـَْعـِض َأْسـَفارِِه َوأَنَـا َجارِيَـٌة َخَرْجُت َمَع النَّـِيبِّ : قَاَلتْ رضي اهللا عنها َعْن َعاِئَشَة ف
ــْل اللَّْحــَم وَملَْ أَبْــُدْن  ُموا :« فـََقــاَل لِلنَّــاِس ، ملَْ َأمحِْ ُموا ، » تـََقــدَّ تـََعــاَيلْ َحــىتَّ :«ُمثَّ قَــاَل ِيل ، فـَتَـَقــدَّ

َحـــىتَّ ِإَذا َمحَْلـــُت اللَّْحـــَم َوبَـــُدْنُت َوَنِســـيُت ، َســـَكَت َعـــينِّ فَ ، َفَســـبَـْقُتُه ، َفَســـابـَْقُتُه ، » ُأَســـاِبَقِك 
ُموا :« فـََقاَل لِلنَّاِس ، َخَرْجُت َمَعُه ِيف بـَْعِض َأْسَفارِِه  ُموا ، » تـََقدَّ تـََعـاَيلْ َحـىتَّ :« ُمثَّ قَـاَل ، فـَتَـَقـدَّ

.) 1(» َهِذِه بِِتْلكَ :« ُك َوُهَو يـَُقوُل َفَجَعَل َيْضحَ ، َفَسبَـَقِين ، َفَسابـَْقُتُه ، » ُأَساِبَقِك 

َرْمَيــةَ ِإالَّ ، بَاِطــلٌ الرَُّجــلُ بِــهِ يـَْلُهــوَشــْيءٍ ُكــلَّ ِإنَّ :« وهــو القائــل عليــه الصــالة والســالم 
.) 2(»احلَْقِّ ِمنْ فَِإنـَُّهنَّ ؛ اْمرَأَتَهُ َوُمَالَعَبَتهُ ، فـََرَسهُ َوتَْأِديَبهُ ، ِبَقْوِسهِ الرَُّجلِ 

يمازحهنَّ ..وكان 

.) 3(املمازحة مع عائشة للخروج من الباب على سبيل يوماً تدافع فلقد 

َجَنـــازَةٍ ِمـــنْ يـَـــْومٍ َذاتَ اللَّـــهِ َرُســـولُ ِإَيلَّ َرَجـــعَ : قالـــت رضـــي اهللا عنهـــا عـــن عائشـــة و 
َما:« قَالَ ، »رَْأَساهْ َواأَنَاَبلْ «: قَالَ . رَْأَساهْ َوا: أَُقولُ َوأَنَارَْأِسيِيف ُصَداًعاَأِجدُ َوأَنَابِاْلَبِقيعِ 
َواللَّهِ ِبكَ َلَكَأينِّ : قـُْلتُ » . َوَدفـَْنُتكِ َعَلْيكِ َصلَّْيتُ ُمثَّ ، وََكفَّْنُتكِ فـََغسَّْلُتكِ قـَْبِليِمتِّ َلوْ َضرَّكِ 

اللَّـهِ َرُسـولُ فـََتَبسَّمَ : قَاَلتْ . ِنَساِئكَ بِبَـْعضِ ِفيهِ تَ فََأْعَرسْ بـَْيِيت ِإَىل َرَجْعتَ َلَقدْ َذِلكَ فـََعْلتَ َلوْ 
 َّ4(ِفيهِ َماتَ الَِّذيِبَوَجِعهِ بُِدئَ ُمث(.

وكان عليه لصالة والسالم يعين نساءه في عمل البيت ..

َكـاَن َيُكـوُن ِيف ِمْهنَـِة أَْهلِـِه :" قَالَـْت ؟ َيْصَنُع ِيف بـَْيِتِه َما َكاَن النَِّيبُّ سئلت عائشُة : 
.)5(فَِإَذا َحَضَرْت الصََّالُة َخرََج ِإَىل الصََّالةِ -تـَْعِين ِخْدَمَة أَْهِلِه -


) أمحد /. (
) أمحد /) وأبو داود ، () والنسائي ، () وابن ماجة ، (.(
) زاد املعاد //. (

/ البخاري والنسائي يف الكربى .4
/ البخاري .5
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َوَخيِْصـُف نـَْعلَـُه ، َكـاَن خيَِـيُط ثـَْوبَـُه : قَاَلْت ؟ يـَْعَمُل ِيف بـَْيِتِه َما َكاَن النَِّيبُّ وسئلت :
.)1(َكاَن يـَْعَمُل َما يَـ ، وَ 

يصبر على أذيتهنَّ ..وكان 

بكـــرأبــودخــل: قــالرضــي اهللا عنهمـــا اهللاعبــدبــنجـــابرعــنففــي صــحيح مســلم 
فــأذن: قــال، مــنهمألحــديــؤذنملببابــهجلوســاً النــاسفوجــد، اهللارســولعلــىيســتأذن

ــهفــأذن، فاســتأذنعمــرأقبــلمث، فــدخلبكــرأليب نســاؤهحولــهجالســاً النــيبفوجــد، ل
رأيـتلـواهللارسـوليـا: فقـال، النـيبأضـحكشـيئاً ألقـولن: فقـال: قـال، سـاكتاً وامجاً 
:وقــالاهللارســولفضــحك. هــاعنقَ ) 2(تُ جــأْ وَ فَـ إليهــافقمــتالنفقــةســألتينخارجــةبنــت

إىلعمـــرفقــامعنقهــاجيــأعائشـــةإىلبكــرأبــوفقــام»ةَ َقــفَ النـَّ ِين نَ لْ أَ ْســـيَ رىتَــكمــاويلَحــهــنَّ «
عندهليسمااهللارسولتسألن: يقولكالمها،  ، فنهامها رسول اهللا عنقهاجيأحفصة

تســــعاً أوشــــهراً اعتــــزهلنمث. عنــــدهلــــيسأبــــداً شــــيئاً اهللارســــولنســــألالواهللا: فقلــــن؟ 
للمحســناتبلــغحــىتألزواجــكقــلالنــيبأيهــايــا:اآليــةهــذهعليــهنزلــتمث، وعشــرين

يَـا َعاِئَشـُة ِإينِّ أُرِيـُد َأْن أَْعـِرَض َعَلْيـِك أَْمـرًا ُأِحـبُّ «:فقـالبعائشـةبـدأ، فعظيماً أجراً منكن
، اآليـةعليهـافـتال؟ اهللارسـوليـاهووما: قالت».َأْن َال تـَْعَجِلي ِفيِه َحىتَّ َتْسَتِشِريي أَبـََوْيكِ 

أنوأسألك، اآلخرةوالدارورسولهاهللاأختاربل؟! أبويأستشرياهللارسولياأفيك: قالت
ُهنَّ ِإالَّ َأْخبَـْرتـَُهـا :«. قال قلتبالذينسائكمنامرأةختربال ِإنَّ اللَّـَه ملَْ ؛ َال َتْسأَُلِين اْمـرَأٌَة ِمـنـْ

َعْثِين ُمَعنًِّتا َوَال ُمتَـَعنًِّتا  .) 3(» ْن بـََعَثِين ُمَعلًِّما ُمَيسِّرًاَوَلكِ ، يـَبـْ

قــد تــأذى مــن ســؤاهلّن صــرب علــيهّن ، وقــام أبــو وتأمــل هــذه القصــة ، مــع أّن النــيب 
، وتســأله عائشــة أن ال منعهمــا رســول اهللا فليقــرع كــل واحــد منهمــا بنتــهبكــر وعمــر علــى 

خيرب واحدًة منهّن مبا اختارته فيعارضها؛ حرصاً منه على ما ينفعهّن .. 


/ أمحد .1
. طعنت /
) مسلم /، () وأمحد. (
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إين ألســأل مــراراً : كيــف لقلــب أن يتســع لكــل هــذه الرمحــة ؟! وأمي اهللا إّن التأمـــل يف 
مثل هذه القصص َلمن أكرب ما حيمل على الرجاء يف رمحة اهللا ، فإذا كان هذا حال من خلقه 

، فكيف برمحة اهللا بعباده ؟!اهللا

سهًال ليناً هيناً معهنَّ ..كان 

وََكـاَن : قـال جـابر ،ملا أرادت عائشة أن تأيت بالعمرة بعـد احلـج أذن هلـا النـيب 
ــْيَء تَابـََعَهــا َعَلْيــِه َرُســوُل اللَّــِه  فََأْرَســَلَها َمــَع َعْبــِد الــرَّْمحَِن بْــِن َأِيب ، َرُجــًال َســْهًال ِإَذا َهوِيَــْت الشَّ

.)1(َبْكٍر فََأَهلَّْت ِبُعْمرٍَة ِمْن التـَّْنِعيِم 

بالعنيف عليهّن ..لم يكن 

ــــَد بـَْعــــِض ِنَســــائِِه َأنَّ النَّــــِيبَّ : َعــــْن أَنَــــسٍ ف فََأْرَســــَلْت ِإْحــــَدى أُمََّهــــاِت ، َكــــاَن ِعْن
فََأَخـَذ النَّـِيبُّ ، فَانـَْفَلَقْت ، َفَسَقَطْت اْلَقْصَعُة ، َفَضرََبْت َيَد اْخلَاِدِم ، اْلُمْؤِمِنَني ِبَقْصَعٍة ِفيَها َطَعاٌم 

 َويـَُقـوُل ،»َغـاَرْت أُمُُّكـمْ ،َغـاَرْت أُمُُّكـمْ :«َفَضمَّ اْلَكْسرَْيِن َوَجَعَل َجيَْمُع ِفيَها الطََّعـاَم َويـَُقـوُل
ــِحيَحَة ، َوَحــَبَس الرَُّســوَل َحــىتَّ َجــاَءْت اْألُْخــَرى ِبَقْصــَعِتَها » .ُكُلــوا:«لِْلَقــْوِم  فَــَدَفَع اْلَقْصــَعَة الصَّ

.)2(ِإَىل الَِّيت ُكِسَرْت َقْصَعتُـَها َوتـََرَك اْلَمْكُسورَُة لِلَِّيت َكَسَرتْ َرُسوُل اللَِّه 

فـََقـاَل ، َفُشـجَّ ِيف َوْجِهـِه ، َعثـََر ُأَساَمُة ِبَعَتَبِة اْلَباِب : قَاَلتْ رضي اهللا عنها َعْن َعاِئَشَة و 
ْرتُــُه قالـت : » .أَِميِطـي َعْنــُه اْألََذى:«َرُسـوُل اللَّــِه  ــُه َعــْن ، فـَتَـَقذَّ َم َوَميُجُّ َفَجَعــَل َميُـصُّ َعْنــُه الـدَّ

.)3(َوْجِههِ 

مراعاته هلا وعدم تعنيفه إذ مل تطق فعل ذلك .والشاهد 

يضرب نساءه ..وما كان 

َوَال اْمـرَأًَة ،َشـْيًئا قَـطُّ بِيَـِدهِ َمـا َضـَرَب َرُسـوُل اللَّـِه : قَالَـتْ رضي اهللا عنها ْن َعاِئَشَة عف
.) 4(ِإالَّ َأْن ُجيَاِهَد ِيف َسِبيِل اللَّه،َوَال َخاِدًما


) .1213/ مسلم (1
) .4824/ صحيح البخاري (2
) .1966/ ابن ماجة (3
) مسلم /. (
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ِمبَ َيْضِرُب َأَحدُُكْم اْمرَأَتَُه َضْرَب اْلَفْحِل أَْو اْلَعْبِد ُمثَّ َلَعلَُّه :«والسالم وقال عليه الصالة 
.) 1(» يـَُعانُِقَها

ِنَسـاٌء َكثِـٌري َيْشـُكوَن َأطَـاَف بِـآِل َرُسـوِل اللَّـِه ضـرب النسـاء ِيف لوام رّخـص النـيب 
لَـْيَس أُولَئِـَك ، ِثٌري َيْشُكوَن أَْزَواَجُهـنَّ طَاَف بِآِل ُحمَمٍَّد ِنَساٌء كَ َلَقْد :« فـََقاَل النَِّيبُّ ، أَْزَواَجُهنَّ 

.) 2(» ِخبَِيارُِكمْ 

يعدل بينهّن ..كان 

اللَُّهـمَّ َهـَذا َقْسـِمي :«َويـَُقـوُل ، يـَْقِسـُم فـَيَـْعـِدُل َكاَن َرُسوُل اللَِّه : َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ 
.)3(»تـَُلْمِين ِفيَما َمتِْلُك َوَال أَْمِلكُ َفَال ، ِفيَما أَْمِلُك 

ـــُل بـَْعَضـــَنا َعَلـــى بـَْعـــٍض ِيف الْ َكـــاَن َرُســـوُل اللَّـــِه وقالـــت : " ـــِه َال يـَُفضِّ َقْســـِم ِمـــْن ُمْكِث
.)4("  ِعْنَدنَا

.)5(َخرََج َسْهُمَهافَأَيـَّتُـُهنَّ ، أَرَاَد َسَفرًا أَقْـرََع بـَْنيَ ِنَسائِِه ومن عدله أنه كان إذا 

هن بالمعروف ، وينهاهّن عن المنكر ..هن ، ويأمرُ هُ يوجِّ وكان 

َهاف َلًة فـََقاَل َأنَّ النَِّيبَّ ، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ َقَظ لَيـْ َماَذا ، ُسْبَحاَن اللَِّه :«اْستَـيـْ
َنِة  َلَة ِمْن اْلِفتـْ يَـا ُربَّ َكاِسـَيٍة ؟ َمـْن يُـوِقُظ َصـَواِحَب احلُُْجـرَاِت ؟ َماَذا أُْنزَِل ِمْن اْخلَـزَاِئِن ؟ أُْنزَِل اللَّيـْ

نـَْيا َعارِيٍَة ِيف اْآلِخرَةِ  .)6(»ِيف الدُّ

واملـراد بصـواحب احلجـر واملراد فتح الدنيا علـى العبـاد ، ممـا يفضـي إىل تنافسـهم فيهـا، 
.) 7(يف جوف الليل نساؤه، وإيقاظهن للصالة


) البخاري /. (
 1834(/ أبو داود(.
)  .1961) ، وابن ماجة (3882) ، والنسائي (1059) ، والرتمذي (1822/ أبو داود (3
) .1823/ أبو داود (4
) .2770) ، ومسلم (2404(/ البخاري 5
) .112/ البخاري (6
) انظر فتح الباري //. (
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-َحْسُبَك ِمْن َصِفيََّة َكَذا وََكَذا : قـُْلُت لِلنَِّيبِّ : قَاَلتْ رضي اهللا عنها َعْن َعاِئَشَة و 
.)1(»َلَقْد قـُْلِت َكِلَمًة َلْو ُمزَِجْت ِمبَاِء اْلَبْحِر َلَمَزَجْتهُ :«فـََقاَل -تـَْعِين َقِصريًَة 

ِمنْ َخرَجَ النَِّيبَّ َأنَّ رضي اهللا عنها : ُجَوْيرِيَةَ َعنْ رضي اهللا عنهما ، َعبَّاسٍ اْبنِ َعنْ و 
، َجاِلَســةٌ َوِهــيَ َأْضــَحىَأنْ بـَْعــدَ َرَجــعَ ُمثَّ ، َمْسـِجِدَهاِيف َوِهــيَ الصُّــْبحَ َصــلَّىِحــنيَ ُبْكــرَةً ِعْنـِدَها
َهافَاَرقْـُتكِ الَِّيت اْحلَالِ َعَلىزِْلتِ َما:«فـََقالَ  قـُْلـتُ َلَقدْ : «النَِّيبُّ فقال. نـََعمْ : قَاَلتْ ؟»َعَليـْ
ُهنَّ اْليَـْومِ ُمْنذُ قـُْلتِ ِمبَاُوزَِنتْ َلوْ َمرَّاتٍ َثَالثَ َكِلَماتٍ أَْرَبعَ بـَْعَدكِ  ، َوِحبَْمِدهِ اللَّهِ ُسْبَحانَ : َلَوزَنـَتـْ
.)2(» َكِلَماتِهِ َوِمَدادَ ، َعْرِشهِ َوزِنَةَ ، نـَْفِسهِ َوِرَضا، َخْلِقهِ َعَددَ 

يحوطهن ويغار عليهنَّ ..وكان 

ــِن َســْعدٍ ف ــْن َســْهِل ْب ــْن ُجْحــٍر ِيف َداِر النَّــِيبِّ َع َحيُــكُّ َوالنَّــِيبُّ َأنَّ َرُجــًال اطَّلَــَع ِم
ْذُن ِمْن ، :«فـََقاَل ، ) 3(رَْأَسُه بِاْلِمْدَرى  َا ُجِعَل اْإلِ ِإمنَّ

.)4(»ِقَبِل اْألَْبَصارِ 

وكان عليه الصالة والسالم يشاور نساءه ..
َمـا ، ف»ُقوُمـوا فَـاْحنَُروا ُمثَّ اْحِلُقـوا:«ملا فرغ من قضية الكتاب يف احلديبيـة قـال ألصـحابه 

ُهْم َرُجــلٌ  ُهْم َأَحــٌد َدَخــَل َعَلــى أُمِّ َســَلَمَة ،َحــىتَّ قَــاَل َذلِــَك ثَــَالَث َمــرَّاتٍ .قَــاَم ِمــنـْ ــا ملَْ يـَُقــْم ِمــنـْ فـََلمَّ
اْخـرُْج ُمثَّ َال ُتَكلِّـْم َأَحـًدا ؟يَا َنِيبَّ اللَّـِه َأحتُِـبُّ َذلِـكَ :فـََقاَلْت أُمُّ َسَلَمةَ ،َفذََكَر َهلَا َما َلِقَي ِمْن النَّاسِ 

ُهْم َكِلَمــًة َحــىتَّ تـَْنَحــَر بـُـْدَنكَ  ُهْم َحــىتَّ .ُعَو َحالَِقــَك فـََيْحِلَقــكَ َوتَــدْ ،ِمــنـْ َفَخــرََج فـََلــْم ُيَكلِّــْم َأَحــًدا ِمــنـْ
ـا رَأَْوا َذلِـَك قَـاُموا فـََنَحـُروا.َوَدَعـا َحالَِقـُه َفَحَلَقـهُ ،َحنََر بُْدنَهُ ،فـََعَل َذِلكَ  َوَجَعـَل بـَْعُضـُهْم َحيْلِـُق ،فـََلمَّ

.)5(بـَْعًضا

أحسن الناس خلقاً في بيته ..كان وبالجملة فقد  


) .4232/ أبو داود (1
) .2726/ مسلم (2
/ مشط .3
) .2156)، ومسلم (5469/ البخاري (4
).2529/ البخاري (5
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َوِخَيــارُُكْم ، َأْكَمــُل اْلُمــْؤِمِنَني ِإميَانًــا َأْحَســنُـُهْم ُخُلًقــا «ومل ال يكــون كــذلك وهــو القائــل : 
.) 1(»ِخَيارُُكْم لِِنَساِئُكمْ 

ومما جيلي ذلك :

، فوضـــع رجلـــه علـــى علـــى ظهـــر بعريهـــا أرادت صـــفية رضـــي اهللا عنهـــا مـــرة أن تركـــب 
.) 2(األرض ، وصعدت صفية على ركبته إىل البعري  

.)3(بالرتخيم » يا عائش«وكان ينادي عائشة رضي اهللا عنها ويقول : 

.)4(وكان يسرب اجلواري إىل عائشة رضي اهللا عنها ملا كانت جارية ليلعنب معها 

َوِيف ، ِمـْن َغـْزَوِة تـَبُـوَك أَْو َخْيبَــَر َقِدَم َرُسوُل اللَّـِه تقول أمنا عائشة رضي اهللا عنها : 
ــْرتِ َعــْن بـَنَــاٍت لَُعــٍب ، فـََهبَّــْت رِيــٌح ،  َمــا َهــَذا يَــا :«فـََقــاَل ، َفَكَشــَفْت نَاِحيَــَة السِّ

نَـُهنَّ فـََرًسا َلُه َجَنا. بـََناِيت : قَاَلْت ؟ »َعاِئَشةُ  َمـا َهـَذا الـَِّذي أََرى :«َحـاِن ِمـْن رِقَـاٍع فـََقـاَل َورََأى بـَيـْ
فـَـَرٌس :«قَـاَل . َجَناَحـاِن : قَالَـْت ؟» َوَمـا َهـَذا الـَِّذي َعَلْيـهِ :«قَاَل . فـََرٌس : قَاَلْت ؟» َوْسَطُهنَّ 

ْعــَت َأنَّ ِلُســَلْيَماَن َخــْيًال َهلَــا َأْجِنَحــٌة : قَالَــْت ؟!»لَــُه َجَناَحــانِ  َفَضــِحَك َحــىتَّ : قَالَــْت ؟ أََمــا مسَِ
.)5(رَأَْيُت نـََواِجَذهُ 

.)6(يـَتَِّكُئ ِيف ِحْجرِي َوأَنَا َحاِئٌض فـَيَـْقرَأُ اْلُقْرآنَ َكاَن َرُسوُل اللَِّه وعنها قال :  

اْلَمْسِجِد َيْستُـُرِين ِبرَِدائِِه َوأَنَا أَْنظُُر ِإَىل اْحلََبَشِة يـَْلَعُبوَن ِيف كان النيب : وتقول كذلك 
.)7(فَاْقُدُروا َقْدَر اْجلَارِيَِة احلَِْديَثِة السِّنِّ احلَْرِيَصِة َعَلى اللَّْهوِ ، َحىتَّ َأُكوَن أَنَا الَِّيت َأْسَأمُ 

َهـا َسـأَْلتُـَها، َعْن ُشرَْيٍح و  َهـْل تَْأُكـُل اْلَمـْرأَُة َمـَع َزْوِجَهـا َوِهـيَ : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
وََكاَن يَْأُخُذ ، )(َيْدُعوِين َفآُكُل َمَعُه َوأَنَا َعارٌِك َكاَن َرُسوُل اللَِّه ،  نـََعْم : قَاَلْت ؟ ) 1(طَاِمٌث 


) الرتمذي /. (
) البخاري /. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) ابن ماجه /. (
) أبو داود /. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
) البخاري /) ومسلم ، (. (
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َوَيَضُع َفَمُه َحْيُث ، فـَيَـْعَرتُِق ِمْنُه ، فـََيْأُخُذُه ، فـَيُـْقِسُم َعَليَّ ِفيِه فََأْعَرتُِق ِمْنُه ُمثَّ َأَضُعُه ، )2(اْلَعْرقَ 
ــرَاِب فـَيُـْقِســُم َعَلــيَّ ِفيــِه قـَْبــَل َأْن َيْشــَرَب ِمْنــُه ، َوَضــْعُت َفِمــي ِمــْن اْلَعــْرِق  ، َفآُخــُذُه ، َويَــْدُعو بِالشَّ

اْلَقــَدحِ َوَيَضــُع َفَمــُه َحْيــُث َوَضــْعُت َفِمــي ِمــنْ ، فـََيْأُخــُذُه فـََيْشــَرُب ِمْنــُه ، ُمثَّ َأَضــُعُه ، فََأْشــَرُب ِمْنــُه 
)3(.

:للنــيب تــدخل عائشــة علــى زينــب رضــي اهللا عنهمــا وهــي غضــىب ، وتقــول زينــب
َها ، » ُدونَـِك فَانـَْتِصـرِي:«لعائشـة ، فقال النيب )4(َأَحْسُبَك ِإَذا قـََلَبْت بـُنَـيَُّة َأِيب َبْكٍر ُذرَيـَْعتَـيـْ

َها َحىتَّ رَأَيـْتُـَها َوقَـْد يَـِبَس رِيُقَهـا ِيف ِفيَهـا َمـا تـَـُردُّ َعلَـيَّ َشـْيًئا : التق فـَرَأَيْـُت النَّـِيبَّ ) 5(فََأقْـبَـْلُت َعَليـْ
 ُ6(يـَتَـَهلَُّل َوْجُهه(.

َهـا قَالَـتْ و  وََكـاَن ، يـَُقبِّـُل َويـَُباِشـُر َوُهـَو َصـاِئٌم َكـاَن النَّـِيبُّ : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ْربِهِ  .)7(أَْمَلَكُكْم إلِِ

فَِإَذا َكاَنْت ِعْنـَد َأَحـِدِهْم َهِديـٌَّة ، َعاِئَشَة َقْد َعِلُموا ُحبَّ َرُسوِل اللَِّه الصحابة وََكاَن 
ِيف بـَْيِت َعاِئَشـَة بـََعـَث ِإَذا َكاَن َرُسوُل اللَِّه َحىتَّ ، َأخََّرَها يُرِيُد َأْن يـُْهِديـََها ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

 َكلِِّمي َرُسـوَل ، فقلن أزواجه ألم سلمة :  ِيف بـَْيِت َعاِئَشَة
َهِديًَّة فـَْليُـْهِدِه إِلَْيـِه َحْيـُث  اللَِّه َمْن أَرَاَد َأْن يـُْهِدَي ِإَىل َرُسوِل : فـَيَـُقوُل ، ُيَكلُِّم النَّاَس اللَِّه 

َمـا : فـََقاَلْت ، َفَسأَْلنَـَها ، فـََلْم يـَُقْل َهلَا َشْيًئا، َفَكلََّمْتُه أُمُّ َسَلَمَة ِمبَا قـُْلَن . َكاَن ِمْن بـُُيوِت ِنَسائِِه 
ـــاَل ِيل َشـــْيًئا  ـــَن َهلـَــا . َق َهـــا أَْيًضـــا . َفَكلِِّميـــِه : فـَُقْل ـــُه ِحـــَني َداَر إِلَيـْ ـــْم يـَُقـــْل َهلـَــا َشـــْيًئا ، َفَكلََّمْت . فـََل

َهـا . َكلِِّميِه َحىتَّ ُيَكلَِّمِك : فـَُقْلَن َهلَا . َما قَاَل ِيل َشْيًئا : فـََقاَلْت ، َفَسأَْلنَـَها  َفَكلََّمْتـُه ، فَـَداَر إِلَيـْ
ـَـا ،  ــْؤِذيِين ِيف َعاِئَشــةَ :«فـََقــاَل َهل ــرَأٍَة ِإالَّ َعاِئَشــَة ؛ َال تـُ ــْوِب اْم َــا ِيف ثـَ َــْأِتِين َوأَن ــَوْحَي ملَْ ي ــِإنَّ اْل » . َف

بنتـه رضـي اهللا عنهـا ، ُمثَّ إِنـَُّهـنَّ َدَعـْوَن فَاِطَمـَة . أَتُوُب ِإَىل اللَِّه ِمْن أََذاَك يَا َرُسوَل اللَّـِه : فـََقاَلْت 

  
. حائض /
. العظم الذي ُأكل غالب حلمه /
) النسائي /. (
. أي ال تتمالك نفسك من حب عائشة /
. يعين أسكتتها /
) أمحد / ماجة () ، وابن. (
.البخاري ومسلم /
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، فـََرَجَعــْت إِلَــْيِهنَّ . بـََلــى : قَالَــْت ؟ »َأَال حتُِبِّــَني َمــا ُأِحــبُّ ، ُة يَــا بـُنَـيَّــ:«فـََقــاَل ، َفَكلََّمْتــُه لتكلمــه 
، فَأَتـَْتـــُه ، فََأْرَســـْلَن زَيـَْنـــَب بِْنـــَت َجْحـــٍش ، فَأَبَـــْت َأْن تـَْرِجـــَع . اْرِجِعـــي إِلَْيـــِه : فـَُقْلـــنَ ، فَـــَأْخبَـرَتْـُهنَّ 
فـََرفـََعْت َصـْوتـََها ، ِإنَّ ِنَساَءَك يـَْنُشْدَنَك اللََّه اْلَعْدَل ِيف بِْنِت اْبِن َأِيب ُقَحاَفَة : َوقَاَلْت ، فََأْغَلَظْت 

َها  لَيَـْنظُُر ِإَىل َعاِئَشـَة َهـْل َتَكلَّـُم َحىتَّ ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه ، َحىتَّ تـََناَوَلْت َعاِئَشَة َوِهَي قَاِعَدٌة َفَسبَّتـْ
َها فـََتَكلََّمْت َعا،  إِنـََّهـا :« ِإَىل َعاِئَشـَة َوقَـاَل فـََنظَـَر النَّـِيبُّ ، ِئَشـُة تـَـُردُّ َعلَـى زَيـْنَـَب َحـىتَّ َأْسـَكَتتـْ

.)1(» بِْنُت َأِيب َبْكرٍ 

: لتقـولإنـك: قالـتعنـدهمهـافبينـا،عائشـةمـنفاسـتعذره،بكـرأبامرةً ودعا 
َــايَــهْ َمــ«: النــيبفقــالخــدها،فضــرببكــرأبــوإليهــافقــام،لنــيبإنــك اذَ ِهلَــاَمــ! رٍ ْكــبَ اأب

.) 2(» اكونَ عَ دَ 

وأستسمح القارئ الكرمي أن أطرح هذا السؤال قبل أن أغادر إىل حمور آخر : لو متثلنا 

آله وصحبه أمجعني .اللهم صل وسلم على نبينا حممد وعلى 


) البخاري /. (
) مصنف عبد الرزاق //. (
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ملن خيدمه وحاله معهم :وأما معاملة النيب 

لم يكن يلوم ويعاتب خدمه ..فإنه 

فََأَخـــَذ أَبـُــو طَْلَحـــَة ،اْلَمِديَنـــَة لَـــْيَس لَـــُه َخـــاِدمٌ قَـــِدَم َرُســـوُل اللَّـــِه : قَـــالَ َعـــْن أَنَـــٍس ف
.يَــا َرُســوَل اللَّــِه ِإنَّ أََنًســا ُغــَالٌم َكــيٌِّس فـَْلَيْخــُدْمكَ :فـََقــالَ فَــاْنطََلَق ِيب ِإَىل َرُســوِل اللَّــِه ،بَِيــِدي

َوَال ِلَشـْيٍء ، َما قَاَل ِيل ِلَشْيٍء َصـنَـْعُتُه ِملَ َصـنَـْعَت َهـَذا َهَكـَذا ،َفَخَدْمُتُه ِيف السََّفِر َواحلََْضرِ : قَالَ 
.) 1(َأْصنَـْعُه ِملَ ملَْ َتْصَنْع َهَذا َهَكَذاملَْ 

ـــا أن ميـــر عليـــه يـــومٌ  واحـــد فقـــط بـــدون أن يتوجـــه فيـــه بالعتـــاب فهـــل ميكـــن للواحـــد مّن
للخادم ؟!

يقيل عثراتهم ، ويضاحكهم ..وكان 

َـــسٌ  ـــاَل أَن ـــاَكـــاَن َرُســـوُل اللَّـــِه : َق ـــا ِحلَاَجـــةٍ ،ِمـــْن َأْحَســـِن النَّـــاِس ُخُلًق ،فََأْرَســـَلِين يـَْوًم
َياٍن َوُهْم يـَْلَعُبوَن ِيف السُّوقِ مررتَفَخَرْجُت َحىتَّ  فَـِإَذا َرُسـوُل اللَّـِه ، فلعبت معهم،َعَلى ِصبـْ

ْبـَت َحْيـُث يَـا أُنـَـْيُس أََذهَ :«فـََقـالَ ،فـََنظَـْرُت إِلَْيـِه َوُهـَو َيْضـَحكُ :قَـالَ .َقْد قـََبَض ِبَقَفاَي ِمْن َورَاِئي
.) 2(نـََعْم أَنَا أَْذَهُب يَا َرُسوَل اللَّهِ : قـُْلتُ :قَالَ ؟»أََمْرُتكَ 

يسأل الخادم عن حاجته ..وكان 

َكـاَن : قَـالَ ،َرُجـٍل أَْو اْمـرَأَةٍ َعْن َخاِدٍم لِلنَّـِيبِّ ، َعْن زِيَاِد ْبِن َأِيب زِيَاٍد َمْوَىل َبِين َخمُْزومٍ ف
يَــا َرُســوَل اللَّــِه :َحــىتَّ َكــاَن َذاَت يـَــْوٍم فـََقــالَ :َقــالَ ؟»أََلــَك َحاَجــةٌ «:ِممَّــا يـَُقــوُل لِْلَخــاِدمِ النَّــِيبُّ 

ــاَل .َحــاَجِيت  ــا َحاَجُتــكَ :«َق ــةِ :َقــالَ ؟»َوَم ــْوَم اْلِقَياَم ــاَل .َحــاَجِيت َأْن َتْشــَفَع ِيل يـَ َوَمــْن َدلَّــَك :«َق
.) 3(»ِإمَّا َال فََأِعينِّ ِبَكثْـرَِة السُُّجودِ :«قَالَ .َريبِّ :قَالَ ؟»َعَلى َهَذا


) البخاري  /) ومسلم ، (. (
) مسلم  /. (
) أمحد  /) وأصله عند مسلم (. (

مع من یخدمھ حالھ 
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يراعي مشاعر من يخدمه ..وكان 

ِإَذا أَتَـــى َأَحـــدَُكْم َخاِدُمـــُه :«قـــال عـــن النـــيب أيب هريـــرة وممـــا يبـــني ذلـــك حـــديث 
.) 1(»فَِإنَُّه َوِيلَ َحرَُّه َوِعَالَجهُ ؛ِبَطَعاِمِه فَِإْن ملَْ ُجيِْلْسُه َمَعُه فـَْليُـَناِوْلُه لُْقَمًة أَْو لُْقَمتَـْنيِ 

يفهلــا أثــر كبــري العجيــب أن يلتفــت إىل هــذه املســائل الــيت نعــدها أمــوراً صــغريًة، ولكــنْ 
!النفس، وهو مشغول بقضايا أمة بأكملها 

ال يرضى أن ُيضرب الخادم والمملوك ..وكان 

َفَسـِمْعُت َصـْوتًا ِمـْن َخْلِفـي ،ُغَالًما ِيل بِالسَّـْوطِ ُكْنُت َأْضِربُ : قَاَل أَبُو َمْسُعوٍد اْلَبْدرِيُّ 
ـا َدنَـا ِمـينِّ ِإَذا ُهـَو َرُسـوُل اللَّــِه .فـَلَـْم أَفْـَهـْم الصَّـْوَت ِمـْن اْلَغَضـبِ ،»اْعلَـْم أَبَـا َمْسـُعودٍ :« ، فـََلمَّ

ـْوَط ِمـْن يَـِدي:قَـالَ ».اْعلَـْم أَبَـا َمْسـُعودٍ ،اْعلَـْم أَبَـا َمْسـُعودٍ :«فَـِإَذا ُهـَو يـَُقـولُ  فـََقـاَل ،فَأَْلَقْيـُت السَّ
َال َأْضِرُب َممُْلوًكا بـَْعَدُه :فـَُقْلتُ ».اْعَلْم أَبَا َمْسُعوٍد َأنَّ اللََّه أَْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك َعَلى َهَذا اْلُغَالمِ :«
.) 2(أََبًدا

َلطَـَم َممُْلوَكـُه أَْو َمـنْ «يقـول:عن ابن عمـر رضـي اهللا عنهمـا قـال: مسعـت رسـول اهللا 
.) 3(» َضرَبَُه َفَكفَّارَتُُه َأْن يـُْعِتَقهُ 

بهم خيراً ..وأوصى 

.) 4(» الصالَة وما ملكت أميانكم:«من آخر وصاياه وهو يف فراش املوت ف


) البخاري  /) ومسلم ، (. (
) مسلم  /. (
) مسلم  /. (
) ابن ماجة  /. (
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ناصحاً لهم .. مع أرحامه فقد كان وأما حاله 

َصــِعَد النَّــِيبُّ ف]، 214[الشــعراء: َوأَنــِذْر َعِشــريََتَك اْألَقْـــرَِبنيَ نزلــت اآليــة عليــه :

ــاِدي  ــَفا َفَجَعــَل يـَُن ــرَْيشٍ -» يَــا بَــِين َعــِديٍّ ،يَــا بَــِين ِفْهــرٍ «: َعَلــى الصَّ ،َحــىتَّ اْجَتَمُعــوا-لُِبطُــوِن قـُ
َفَجــاَء أَبُــو َهلَــٍب َوقـُــرَْيٌش ،لِيَـْنظُــَر َمــا ُهــوَ ؛ َفَجَعــَل الرَُّجــُل ِإَذا ملَْ َيْســَتِطْع َأْن َخيْــرَُج أَْرَســَل َرُســوًال 

ِقيَّ :«فـََقــالَ  ــَتُكْم لَــْو َأْخبَـــْرُتُكْم َأنَّ َخــْيًال بِــاْلَواِدي تُرِيــُد َأْن تُِغــَري َعَلــْيُكْم َأُكْنــُتْم ُمَصــدِّ :قَــاُلوا؟»أَرَأَيـْ
فـََقـاَل أَبُـو ».فَـِإينِّ نَـِذيٌر َلُكـْم بـَـْنيَ يَـَدْي َعـَذاٍب َشـِديدٍ :«قَـاَل .َما َجرَّبـَْنا َعَلْيَك ِإالَّ ِصْدقًا،نـََعمْ 

َعْنـُه َمالُـُه تـَبَّـْت يَـَدا َأِيب َهلَـٍب َوتَـبَّ َمـا أَْغـَىن :فـَنَـزَلَـتْ ؟أَِهلَـَذا َمجَْعتَـنَـا،: َهلٍَب 
.) 1([أول سورة املسد] َوَما َكَسب

تجاوز عنهم وعن كل من أساء إليه ..كان ي

أيببـناهللاوعبـد، املطلـبعبـدبـناحلارثبنسفيانابن عمه أبوأثر سبق معنا وقد 
.) 2(بواء باألأمية

يعامل بنته فاطمة رضي اهللا عنها ..وانظر كيف كان 

،فَاِطَمـةَ ِمـنْ َوَهـْديًاَمسْتًـاَأْشـَبهَ َكـانَ َأَحـًدارَأَيْـتُ َمـاعائشة رضي اهللا عنها: تقول 
َهــاقَــامَ َعَلْيــهِ َدَخلَــتْ ِإَذاَكانَــتْ  َدَخــلَ ِإَذاوََكــانَ ،َجمِْلِســهِ ِيف َوَأْجَلَســَهاَوقـَبـََّلَهــابِيَــِدَهافََأَخــذَ إِلَيـْ
َها .) 3(َجمِْلِسَهاِيف َوَأْجَلَسْتهُ فـََقبـََّلْتهُ بَِيِدهِ فََأَخَذتْ إِلَْيهِ قَاَمتْ َعَليـْ

ومن يشابه أبه فما ظلم .

طَالِـبٍ َأِيب بْـنَ َعِليَّ نَّ ، فعامبا ليس هلبة مل تكن لتحمله على أن يؤثرهاولكن هذه احمل
؟»يـُْبِكيِهَمــاَمــا«:فـََقــالَ ،يـَْبِكَيــانِ َوُحَســْنيٌ َوَحَســنٌ رضــي اهللا عنهــا، فَاِطَمــةَ َعَلــىَدَخــلَ أنّــه

. ) 4(اْجلُوعُ :قَاَلتْ 


) البخاري  /) ومسلم ، (. (
. ( ) انظر ص /
) أبو داود  /. (
) أبو داود  /.(

مع أرحامھ حالھ 
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ُأَسـاَمةُ وشـفع فيهـا َسـَرَقتْ الـَِّيت اْلَمْخُزوِميَّـةِ اْلَمـْرأَةِ َشْأنُ َأَمهَُّهمْ ملا قـُرَْيًشاَأنَّ وكلنا يعلم 
ُحـُدودِ ِمـنْ َحـدٍّ ِيف أََتْشـَفعُ :«كلمتـه اخلالـدة ، قال رسـول اهللا اللَّهِ َرُسولِ ِحبُّ زَْيدٍ ْبنُ 

ـَـا:« َقــالَ ُمثَّ ، فَاْخَتطَــبَ ، َقــامَ ُمثَّ ؟ »اللَّــهِ  َلُكمْ الَّــِذينَ أَْهَلــكَ ِإمنَّ ــبـْ ِفــيِهمْ َســَرقَ ِإَذاَكــانُواأَنـَُّهــمْ قـَ
ـدٍ بِْنتَ فَاِطَمةَ َأنَّ َلوْ اللَّهِ َواميُْ ، احلَْدَّ َعَلْيهِ أَقَاُمواالضَِّعيفُ ِفيِهمْ َسَرقَ َوِإَذا، تـَرَُكوهُ الشَّرِيفُ  ُحمَمَّ
. ) 1(» َيَدَهاَلَقَطْعتُ َسَرَقتْ 

يبكي إذا فقد عزيزاً من أقربائه ..كان و 

َجيُــوُد علـى ابنــه إبـراهيم وهـو : دخــل النـيب َعـْن أَنَـِس بْــِن َمالِـٍك َرِضـَي اللَّــُه َعْنـُه قَـالَ ف
َنــا َرُســوِل اللَّــِه ،بِنَـْفِســهِ  َوأَنْــَت يَــا :فـََقــاَل لَــُه َعْبــُد الــرَّْمحَِن بْــُن َعــْوٍف ،تَــْذرِفَانِ َفَجَعَلــْت َعيـْ

،ِإنَّ اْلَعْنيَ تَـْدَمعُ :«ُمثَّ أَتْـبَـَعَها بُِأْخَرى فـََقاَل ،»إِنـََّها َرْمحَةٌ ،يَا اْبَن َعْوفٍ «:فـََقاَل ؟َرُسوَل اللَّهِ 
.)2(» َوإِنَّا ِبِفرَاِقَك يَا إِبـْرَاِهيُم َلَمْحُزونُونَ ،َوَال نـَُقوُل ِإالَّ َما يـَْرَضى رَبـَُّنا،َواْلَقْلَب َحيَْزنُ 

َوَرُســوُل -وهــي أم كلثــوم-َشــِهْدنَا بِْنًتــا ِلَرُســوِل اللَّـِه : قَـالَ َعـْن أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك و 
نَـْيِه َتْدَمَعانِ : قَاَل ،َجاِلٌس َعَلى اْلَقْربِ اللَِّه  .)3(فـَرَأَْيُت َعيـْ

ُهَما قَالَ وعن  إِلَْيـِه ِإنَّ ابـْنًـا ِيل قُـِبَض أَْرَسَلْت ابـَْنُة النَِّيبِّ : ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعنـْ
،ِإنَّ لِلَّـِه َمـا َأَخـَذ َولَـهُ :«فََأْرَسـَل يـُْقـرُِئ السَّـَالَم َويـَُقـولُ ،فَْأتِنَـا

فـََقاَم َوَمَعـُه َسـْعُد بْـُن ُعبَـاَدَة َوَمَعـاُذ بْـُن ،فََأْرَسَلْت إِلَْيِه تـُْقِسُم َعَلْيِه لََيْأتِيَـنـََّها،»فـَْلَتْصِربْ َوْلَتْحَتِسبْ 
،الصَّــِيبُّ َونـَْفُســُه تـَتَـَقْعَقــعُ ِفــَع ِإَىل َرُســوِل اللَّــِه فـَرُ ،َجَبــٍل َوُأَيبُّ بْــُن َكْعــٍب َوزَيْــُد بْــُن ثَابِــٍت َورَِجــالٌ 

َناهُ  َهـِذِه َرْمحَـٌة َجَعَلَهـا اللَّـُه ِيف قـُلُـوِب :«فـََقـاَل ؟يَـا َرُسـوَل اللَّـِه َمـا َهـَذا:فـََقاَل َسـْعدٌ ،فـََفاَضْت َعيـْ
َا يـَْرَحُم اللَُّه ِمْن ِعَباِدِه الرَُّمحَاءَ ،ِعَباِدهِ  .)4(» َوِإمنَّ


) البخاري  /) ومسلم ، (.  (
) البخاري  /) ومسلم ، (. (
) البخاري  /. (
) البخاري  /) ومسلم ، (. (
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ـــرََة و  ـــهِ زَاَر النَّـــِيبُّ : قَـــالَ َعـــْن َأِيب ُهرَيـْ ـــَر أُمِّ :فـََقـــاَل ،فـََبَكـــى َوأَْبَكـــى َمـــْن َحْولَـــهُ ،قـَبـْ
َرَهـا فَـُأِذَن ِيل ،اْسَتْأَذْنُت َريبِّ ِيف َأْن َأْستَـْغِفَر َهلَا فـَلَـْم يـُـْؤَذْن ِيل « فـَـُزوُروا ،َواْسـَتْأَذنـُْتُه ِيف َأْن أَُزوَر قـَبـْ

ُر اْلَمْوتَ  .)1(» اْلُقُبوَر فَِإنـََّها ُتذَكِّ


) مسلم  /. (
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يــذكر فضــلهم ويُــذكِّر أمتــه وأمــا حالــه مــع إخوانــه مــن األنبيــاء فقــد كــان النبــي 
بذلك ، متواضعاً عند ذكره لهم ..

ــِد اللَّــِه ف ــالَ بــن مســعود َعــْن َعْب ــاَل َرُجــٌل ،َقْســًماَقَســَم َرُســوُل اللَّــِه : َق إِنـََّهــا : فـََق
َفَســاَرْرتُُه فـََغِضــَب ِمــْن َذلِــَك َغَضــًبا َشــِديًدا قَــاَل فَأَتـَْيــُت النَّــِيبَّ .

َقْد أَُوِذَي بَِأْكثـََر ِمْن ى، سَ وْ مُ َأِخي اهللاُ مَ حِ رَ :«قَاَل ُمثَّ ، َواْمحَرَّ َوْجُهُه َحىتَّ َمتَنـَّْيُت َأينِّ ملَْ أَذُْكْرُه َلهُ 
.)1(» َهَذا َفَصبَـرَ 

: َحنْــُن َأَحــقُّ بِالشَّــكِّ ِمــْن إِبـْــرَاِهيَم ِإْذ قَــالَ :«قَــاَل َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َعــْن َأِيب ُهرَيـْــرََة و 
 ْملَْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب َربِّ أَِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل أَو ، َويـَْرَحُم اللَُّه ُلوطًا

اِعيَ ،َلَقْد َكاَن يَْأِوي ِإَىل رُْكٍن َشِديدٍ  ـْجِن طُـوَل َمـا لَبِـَث يُوُسـُف َألََجْبـُت الـدَّ » َوَلْو لَِبثْـُت ِيف السِّ
)2( .

تِْلَك الرُُّسـُل َفضَّـْلَنا هللا ؛ لقول اهللا تعاىل :ومما ال ريب فيه أّن األنبياء متفاضلون عند ا
ُهم مَّن َكلََّم الّلُه َوَرَفَع بـَْعَضـُهْم َدَرَجـاتٍ  َوَلَقـْد :ولقولـه] ،[البقـرة :بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض مِّنـْ

] .55[اإلسراء :َفضَّْلَنا بـَْعَض النَِّبيَِّني َعَلى بـَْعضٍ 

أفضــل األنبيــاء، وهــذا مــن تواضــعه عليــه الصــالة كمــا أنَّ ممــا ال شــك فيــه ألبتــة أّن نبينــا 
والسالم .

ــِإبـْرَاِهيمَحنْــنُ َنُشــكّ ملَْ ِإَذايف الفــتح: " احلــافظ قــال  َكــانَ َلــوْ َأيْ ،َيُشــكّ َال َأنْ أَْوَىل َف
ُهمْ بِـهِ َأَحـقّ أَنَـاَلُكْنـتاْألَنِْبيَـاءِإَىل ُمَتَطرِّفًـاالشَّكّ  ملَْ أَنـَّهُ فَـاْعَلُمواَأُشـكّ ملَْ َأينِّ َعِلْمـُتمْ َوقَـدْ ،ِمـنـْ
َا. َيُشكّ  .)3(» إِبـْرَاِهيمِمنْ أَْفَضلبِأَنَّهُ اللَّهيـُْعِلمهُ َأنْ قـَْبلِمنْ أَوْ ،ِمْنهُ تـََواُضًعاَذِلكَ قَالَ َوِإمنَّ


) البخاري  /) ومسلم ، (. (
) البخاري  /) ومسلم ، (. (
) الفتح  //.  (

مع إخوانھ من األنبیاء  حالھ 
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َذاكَ :«قَــالَ . اْلبَـرِّيَّــةَخــْري يَــا: لِلنَّــِيبِّ قَــالَ َرُجــًال َأنَّ " ُمْســِلمِعْنــدأَنَــسَحــِديثِيف و 
.)1(» إِبـْرَاِهيم

ٌر :«قَاَل َعْن النَِّيبِّ رضي اهللا عنهما اْبَن َعبَّاسٍ وعن  َال يـَْنَبِغي لَِعْبٍد َأْن يـَُقوَل أَنَا َخيـْ
.)2(»  ِمْن يُوُنَس ْبِن َمىتَّ 

نــه أحــدمها : أحاديــث حتتمــل وجهــني هــذه األ: قــال العلمــاء قــال النــووي رمحــه اهللا :" 
 ومل »نـا سـيد ولـد آدمأ:«فلما علـم ذلـك قـال ،فضل من يونسأنه أن يعلم أقال هذا قبل

.نبياء صلوات اهللا وسالمه عليهمو من غريه من األأفضل منه أيونس نَّ إيقل هنا 

مــن حــط مرتبــة اجلــاهلني شــيئاً حــد مــن أن يتخيــل أعــن قــال هــذا زجــراً أنــهوالثــاين 
ه مل حيطَّ وما جرى ليونس : قال العلماء .جل ما يف القرآن العزيز من قصتهأمن يونس 

.)3("ركِ يونس بالذكر ملا ذكرناه من ذكره يف القرآن مبا ذُ وخصَّ ،من النبوة مثقال ذرة


) مسلم  /.  (
) البخاري  /) ومسلم ، (. (
) شرح النووي على مسلم  //. (
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صـــه يف مجلـــة واحـــدة هـــذا البحـــث ، وإن أردت أن أخلاحلمـــد هللا الـــذي وفـــق إلكمـــال 
َوإِنـََّك َلَعلـى ، ولكن ألن اهللا أمجل ذلك كّله بقولـه :ألمكن ذلك ، ليس لبالغٍة وال لقوِة لغةٍ 

].4[القلم:ُخُلٍق َعِظيمٍ 

كــان أحســن النــاس خلقــاً ، يــوقر الكبــري ، ويــرحم الصــغري ، كــان يالعــب فرســولنا 

بولده ..

تخذ شيء فيه الروح غرضاً ، وأن حيول أحد 
اإلحسـان إىل البهيمـة مـن أسـباب مغفـرة وعن املُثْـَلِة بـه ، وأنبأنـا بـأنَّ بني البهيمة وبني ولدها ، 

الذنوب ، وأن اإلساءة إليها قد تلقي بالعبد يف نار جهنم ، فدين اإلسالم منهج كامل حلياتنـا 
ما فرط اهللا فيه من شيء ..

كــان رفيقــاً باجلــاهلني ، يســرت علــى املخطــئ ال يفضــحه ، ينصــح ويوجــه ويرشــد ويــأمر 
اليت هي أحسن ..ب

ل ، وعـــاملهم بالرمحـــة يف غريهـــا ، ابـــالقوة يف معـــامع القتـــال ومواقـــع النـــز عـــداءهعامـــل أ
علموا صدقه وكرمي خلقه ، كان مان ، فازدمحوا على باب اإلسالم بعديْ ب الكثريين يف الدِّ فحبَّ 

حريصاً على هدايتهم ، يدعو هلم باهلداية ، يعفو عنهم وحيلم ، وفياً معهم ..

وإذا كان هذا حاله مع أعدائه فماذا ميكن أن أقول لبيان حاله مع أصحابه ؟!

، وفيــــــاً معهــــــّن ، ميــــــازحهّن ويالعــــــبهّن ، يكــــــرم نســـــاءهخــــــري األزواج كــــــان ولقـــــد  
ويضــاحكهنَّ ، يعفــو ويتجــاوز عــن أخطــائهنَّ ، ويصــرب علــى أذيــتهنَّ ، مل يكــن عنيفــاً علــيهنَّ، 

معهــنَّ يف كـل أمـر لــيس فيـه معصـية هللا ، ال يضــرب ، وال شـهد لـه أصـحابه بأنــه كـان يتسـاهل 

الخاتمة
آتانا اهللا حسنها
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، ن ، ويرشـدهن إىل مـا فيـه صـالحهنَّ حيقر ، وال يشتم ، وال يكثـر اللـوم والعتـاب ، يعـدل بيـنه
ويشاورهن يف كثري من أموره ..

نعت سيد األولني واآلخرين ، واهللا اوباجلملة .. فإنَّ الكلمة لتقف حائرة إذا أُريد منه
،،،أن يسلك بنا سبيله املسئول

هذا ، وإين أتشوف لكل نقد يراد به إصالحه ، وهذا عنوان مراسليت 

qqoopp231@gmail.com

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني 

هـ من ذي احلجة كان الفراغ منه يف 
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. الصحابة ، البن حجر العسقالين ، دار اجليل ببريوت، الطبعـة اإلصابة يف متييز
هـ ، حتقيق : علي حممد البجاوي .األوىل ، 

. التفسري ، البن أيب حامت ، املكتبة العصرية بصيدا ، حتقيق : أسعد حممد
الطيب .

.الدمشقيالقرشيكثريبنعمربنإمساعيلالفداء، أليبالعظيمالقرآنتفسري
م-هــ، حتقيـق :  الثانيـةالطبعـة، والتوزيـعللنشريبةطدار، 

سالمةحممدبنسامي، حتقيق : 
. تيســــري الكــــرمي الــــرمحن يف تفســــري كــــالم املنــــان، للشــــيخ عبــــد الــــرمحن بــــن ناصــــر

هـالسعدي، دار السالم ، الطبعة الثانية ، 
.لقاهرة .اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام القرطيب ، دار الشعب با
. زاد املعاد يف هدي خري العباد ، حملمد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية

ــــت، الطبعــــة الرابعــــة عشــــر ،  ــــة املنــــار بالكوي هـــــ ، حتقيــــق شــــعيب مكتب
األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط

.. السنن ، أليب داود سليمان بن األشعث ، املكتبة العصرية ببريوت
. ابن ماجة القزويين ، دار إحياء الرتاث العريب .السنن ، لإلمام
.. السنن ، لإلمام أيب عيسى الرتمذي ، دار إحياء الرتاث العريب

هـ ، حتقيق : السيد 1386السنن ، لإلمام الدارقطين ، دار املعرفة ببريوت ، .10
عبد اهللا هاشم مياين .

.. السنن ، لإلمام النسائي ، دار إحياء الرتاث العريب
. البيهقـــيبكـــرأبـــوموســـىبـــنعلـــيبـــناحلســـنيبـــنأمحـــدالكـــربى ، الســـنن ،

عطاالقادرعبدحممد: حتقيقهـ ، ،املكرمةمكة-البازدارمكتبة
. الســرية النبويــة ، لعبــد امللــك بــن هشــام احلمــريي ، دار اجليــل ببــريوت، الطبعــة

هـ  ، حتقيق : طه عبد الرؤوف سعداألوىل ، 
. ، شرح النووي على مسلم، لإلمام النووي ، دار إحيـاء الـرتاث العـريب ببـريوت

هـ  الطبعة الثانية ، 

(مرتبة ھجائیاً)مصادر البحث
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الشمائل احملمدية ، لإلمام الرتمذي ، مؤسسة الكتب الثقافية ببريوت ، .15
هـ ، حتقيق : سيد عباس اجلليمي .1412الطبعة األوىل ، 

.بن حممـد بـن جعفـر البسـيت صحيح ابن حبان ، أليب عبد اهللا حممد بن حممد
ــــريوت ، الطبعــــة الثانيــــة ،  ــــأيب الشــــيخ احلــــافظ ، مؤسســــة الرســــالة بب املعــــروف ب

هـ ، حتقيق شعيب األرنؤوط
. صحيح البخاري ، لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ، دار ابن كثري باليمامة

 ،. م ، حتقيق د. مصطفى ديب البغا
.حلجــــاج ، دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب ، صــــحيح مســــلم ، لإلمــــام مســــلم بــــن ا

. م
. ، فتح الباري ، البن حجر العسقالين ، دار املعرفة ببريوت. هـ
. فــيض القــدير شــرح اجلــامع الصــغري ، عبــد الــرؤوف املنــاوي ، املكتبــة التجاريــة

هـالكربى مبصر ، الطبعة األوىل، 
.،مؤسسة الرسالة ببريوتالقاموس احمليط ، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي.
.ــــــىاملســــــتدرك ــــــنحممــــــد، الصــــــحيحنيعل ــــــدب ــــــواهللاعب ــــــدأب احلــــــاكماهللاعب

حتقيـقهــ ، ،األوىلالطبعـة، بـريوت–العلميةالكتبدار، النيسابوري
عطاالقادرعبدمصطفى: 
. ، املسند ، لإلمام أمحد بن حنبل ، املكتب اإلسالمي.
. ،الطـــرباينالقاســـمأبـــوأيـــوببـــنأمحـــدبـــنســـليماناملعجـــم الكبـــري للطـــرباين ،

: حتقيق، –،الثانيةالطبعة، املوصل–واحلكمالعلوممكتبة
.عبدبنمحدي
.اجلــزريحممــدبــناملبــاركالســعاداتبــوالنهايــة يف غريــب األثــر واحلــديث، أ ،

الـزاوىأمحدطاهر: حتقيق، م-هـ،بريوت-العلميةاملكتبة
الطناحيحممدحممود-
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*هذا الكتاب*
:تناولت فيه ما يلي

مع األطفالحاله 
مع الحيوانحاله 
مع الجاهلين حاله 
مع أعدائه  حاله 
مع أصحابه  حاله 
مع أزواجه حاله 
مع من يخدمه حاله 
مع أرحامه حاله 
مع إخوانه من األنبياء  حاله 

وأعلـــم أّن مـــا تُـــِرك أكثـــر بكثيـــر ممـــا ذُكـــر، وعســـى أن يكـــون هـــذا البحـــث نـــواًة 
لموسوعة كاملة ، ولم أرد اإلطالة في التعليق علـى نصوصـه؛ لـئال ُتمـلَّ قراءتـه، وإنمـا هـي 

أردت بها ما أسلفت ذكره .إشارات تدل على كريم أخالق النبي 
مني ، وأال يكلني إلى نفسي طرفة عين وال أقل من ذلك ؛ فإنمـا أنـا فاهللا أسأل أن يتقبل 

به .
املؤلف
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