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 ٢

  املقدمة 

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات  ، ونستغفره ، ونستعينه إن احلمد هللا حنمده

، وأشهد أن ال إله إال اهللا  ، ومن يضلل فال هادي له ، من يهده اهللا فال مِضلَّ له أعمالنا

،  ؛ صلى اهللا عليه وعلى آله ده ورسوله، وأشهد أن حممدا عب وحده ال شريك له

  :  ، أَما بعد ، وسلَّم تسليما كثريا وأصحابه

 ‘tΒuρ š≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) ZπtΗôqy$!  {:  ، قال تعاىل  رمحةً للعاملني محمدا فلقد أرسل اهللا 

š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ { )؛  ؛ يدعوهم إىل اهللا ، مؤمنهم وكافرهم ، واجلن ، فهو رمحة لإلنس )١

 #$!» ‘ö≅è% $yγ•ƒr'̄≈tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u  {:  ، قال اهللا تعاىل له ليخرجهم من الظلمات إىل النور

öΝà6ö‹s9Î) $·èŠÏΗsd “Ï%©!$# …çµs9 Ûù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ⎯Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑãƒuρ ( (#θãΨÏΒ$t↔sù «!$$Î/ 

Ï&Î!θß™u‘uρ Äc©É<̈Ψ9$# Çc’ÍhΓW{$# ”Ï%©!$# Ú∅ÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ⎯ÏµÏG≈yϑÎ=Ÿ2uρ çνθãèÎ7̈?$#uρ öΝà6̄=yès9 šχρß‰tGôγs? ∩⊇∈∇∪ { )٢(  ،

  :}  øŒÎ)uρ !$oΨøùu|À y7ø‹s9Î) #\xtΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Éfø9$# šχθãèÏϑtGó¡o„ tβ#u™öà)ø9$# $£ϑn=sù çνρç|Øymاىل للنيب وقال تع

(#þθä9$s% (#θçFÅÁΡr& ( $£ϑn=sù z©ÅÓè% (#öθ©9uρ 4’n<Î) ΟÎγÏΒöθs% z⎯ƒÍ‘É‹Ψ•Β ∩⊄®∪ { )فهو  )٣ ، رمحة للعاملني وحجة 

 #$!ô‰s)s9 £⎯tΒ ª  {:  ، كما قال تعاىل ، وهو ِمنةٌ من اهللا تعاىل على املؤمنني على خلقه أمجعني

’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# øŒÎ) y]yèt/ öΝÍκÏù Zωθß™u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜÎγÅ¡àΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ öΝÍκÅe2t“ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# 

sπyϑò6Ïtø:$#uρ βÎ)uρ (#θçΡ%x. ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Β ∩⊇∉⊆∪ { )حدثين  { : ، وعن أيب نضرة قال )٤

، وإنَّ   يا أيها الناس إنَّ ربكُم واحد:   وسط أيام التشريق فقالمن مسع خطبة النيب 

، وال ألمحر على  ، أال ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب  أباكم واحد

                                                 
  .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) ١(
  .  ١٥٨:  سورة األعراف آية) ٢(
  .  ٢٩:  سورة األحقاف آية) ٣(
  .  ١٦٤:  سورة آل عمران آية) ٤(
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 ٣

وهذا فيه الداللة الواضحة على أنه .  )٢( )١( }قوى ، وال ألسود على أمحر إال بالت أسود

، من أي  ، فكلما كان اإلنسان هللا أتقى فهو أفضل ال فرق بني الناس إال بالتقوى

  .   األجناس أو األلوان كان

؛ فإنه ال يحصى من  وقد من اهللا تعاىل على هذا النيب الكرمي مبكارم األخالق كلِّها

لُقه الكرمي دخل يف اإلسالم بسبب خمن :   سواء كان ذلك اخلُلُق احلسن الكرمي

، أو   ، أو صِربِه  ، أو رفِقِه ، أو أناِتِه ، أو حلِمِه ، أو صفِحِه  ، أو عفوِه ، أو كرِمِه جوده

، أو غري ذلك من مكارم  ، أو شجاعته وقوِتِه ، أو منِه ، أو رمحِتِه  ، أو عدِلِه تواضِعِه

  .  األخالق

، فأقبل   وجد أنه كان يالزم اخلُلُق احلسن يف سائر أحوالهبع سرية النيب ومن تت

 فكم دخل يف ، بفضل اهللا مث بفضل حسِن خلُِقِه  الناس ودخلوا يف دين اهللا أفواجا

  .  اإلسالم بسبب حسِن خلُِقِه 

ان على وجه واهللا ما ك : (  ويقولفهذا ثُمامةُ بن أُثال يسِلم بسبب عفو النيب 

ك أحب الوجوه كلها إيلَّ األرض وجه أبغض إيلَّ من وجِهكواهللا ما  ، فقد أصبح وجه ،

، وقد أصبح دينك أحب األدياِن كلِّها  كان على وجه األرض دين أبغض إيلَّ من دينك

الد ، فأصبح بلدك أحب الب ، واهللا ما كان على وجه األرض بالد أبغض إيلَّ من بالدك إيلَّ

  .  )٣()  كلِّها إيلَّ

                                                 
  .  )٥/٤١١(أمحد ) ١(
رواه أمحد ورجاله رجال :  ٣/٢٦٦،  ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ١٢/٢٢٦،  مسند أمحد بترتيب البناء) ٢(

  .  الصحيح
  .  ١٧٦٤، ومسلم  ٤٣٧٢، برقم  البخاري) ٣(
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 ٤

 ؛ ألنه تأثر بعفو النيب  اللهم ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا:  وهذا أعرايب يقول

، ومل يتركه على حتجريِه رمحة اهللا اليت وسعت كل  عندما بال هذا األعرايب يف املسجد

  .  )٢( )١( }لقد حجرت واسعا  { ؛ بل قال له ناصحا ومعلِّما  شيء

فبأيب هو وأمي ما   : (  ، فيقول   يف تعليمهوذاك معاوية بن احلكم يرفق به النيب 

، وال ضربين وال   ، واهللا ما كهرين  رأيت معلِّما قبله وال بعده أحسن تعليما منه

يا قومي :    رجلًا غنما بني جبلني فرجع إىل قومه فقالوأعطى  { )٣()   شتمين

  .   )٥( )٤( }؛ فإن حممدا يعطي عطاًء ال خيشى الفاقة   أسلموا

 مائة من الغنم مث وهذا صفوان ابن أمية من صناديد قريش الكفرة يعطيه النيب  { 

، وإنه ألبغض   ما أعطاينواهللا لقد أعطاين رسول اهللا :  ، فيقول صفوان ، مث مائة  مائة

وهذا سبب إسالم .   )٦( }، فما بِرح يعطيين حىت إنه ألحب الناس إيلَّ  الناس إيلَّ

  .  )٧( صفوان

قتل النيب وم ريدي آخر كافر شرك بالسيف فيعصم اهللا رسوله  منه ويعفو عنه 

، ويدعوهم إىل اإلسالم فأسلم من قومه على يديه   فريجع إىل قومه ويسلم)٨( النيب 

  .  )٩(خلْق كثري 
                                                 

،  )٨٨٢(، أبو داود الصالة  )١٢١٦(، النسائي السهو  )١٤٧(، الترمذي الطهارة  )٥٦٦٤(البخاري األدب ) ١(
  .  )٢/٢٣٩(، أمحد  )٥٢٩(ابن ماجه الطهارة وسننها 

  .  ٦٠١٠، برقم  البخاري) ٢(
  .  ٥٣٧، برقم  مسلم) ٣(
  .  )٣/٢٨٤(، أمحد  )٢٣١٢(مسلم الفضائل ) ٤(
  .  ٢٣١٢، برقم  مسلم) ٥(
  .  )٦/٤٦٥(، أمحد  )٢٣١٣(مسلم الفضائل ) ٦(
  .  ٢٣١٣، برقم  مسلم) ٧(
  .  ٨٤٣، برقم  ٤/١٧٨٦،  ، ومسلم ٢٩١٠، برقم  ٩٧،  ٦/٩٦،  البخاري مع الفتح) ٨(
  .  ١٥/٤٤،  ، وشرح النووي ٧/٤٢٨،  فتح الباري البن حجر) ٩(
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 ٥

 وهذا عبد اهللا بن سالم اليهودي احلرب العامل من علماء اليهود يأيت إىل النيب  { 

، فلما تبينت وجهه   فجئت يف الناس ألنظرعند قدومه إىل املدينة يقول عبد اهللا 

أفشوا ! يا أيها الناس :  ، فكان أول شيء مسعته يقول عرفْت أن وجهه ليس بوجه كذَّاب

؛ تدخلوا اجلنة  ، وصلُّوا بالليل والناس نيام ، وِصلُوا األرحام ، وأطِعموا الطعام  المالس

  .  )٢( )١( }بسالم 

 ويأمر عمر أن يعطيه  فيعفو عنه النيب وهذا زيد بن سعية اليهودي خيترب النيب 

 يف وجه ما من عالمات النبوة شيٌء إال وقد عرفتها« :   ، فيقول زيد اليهودي احلرب  عطاًء

، وال تزيده  يسبق حلمه جهله:    حني نظرت إليه إال اثنتني مل أخربمها منهرسول اهللا 

، وقد اختربما فأشهدك يا عمر أين قد رضيت باهللا ربا وباإلسالم  شدةُ اجلهل إال حلما

  .  )٣(  » ، وأشهدك أنَّ شطر مايل صدقة على أمة حممٍد  دينا ومبحمد نبيا

والذي أنزل التوراة إنا لنجد يف كتابنا صفتك :    يهودي آخر يقول عند املوتوهذا

  .  )٤(، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا   وخمرجك

إن :    وقولهوهذا ملك النصارى النجاشي يف احلبشة عندما مسع دعوة النيب 

، فأنا    جئتم من عنده، ومبن   مرحبا بكمعيسى عبد اهللا ورسوله فقال لوفد النيب 

، ولوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت   ، وأنه الذي بشر به عيسى  أشهد أنه رسول اهللا

  .   )٥(أُقَبلَ نعله 

 إن النيب  { : ، يقول أليب سفيان حينما قال له وهذا هرقل عظيم الروم النصراين

،   ، وينهى عن عبادة األوثان ، وعدم الشرك به  ، وأنه يأمر بعبادة اهللا وحده ال يغدر

                                                 
  .  )١٤٦٠(، الدارمي الصالة  )٣٢٥١(ن ماجه األطعمة ، اب )٢٤٨٥(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(
  .  ٣ ٣٠/ ٢صحيح الترمذي :  ، وانظر ٣٢٥١، برقم  ، وابن ماجه ٢٤٨٥، برقم  الترمذي) ٢(
  .  ١/٥٦٦،  اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر) ٣(
  .  ٢/٢٥٢،  ، وقواه ابن كثري يف تفسريه ٥/٤١١،  أمحد) ٤(
  .  ١/٤٣٨،  ، للذهيب ءسري أعالم النبال) ٥(
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 ٦

فإن كان ما تقول حقًّا :  ، قال هرقل أليب سفيان ، والعفاف ، والصدق  ويأمر بالصالة

، فلو أين   ن أنه منكم، وقد كُنت أعلم أنه خارج مل أكن أظ فسيملك موضع قدمي هاتني

لقاَءه تمعنده لغسلت عن قدمه  أعلم أين أخلص إليه لتجش ٢( )١( }، ولو كُنت(  .  

y7  {:  وصدق اهللا تعاىل إذ يقول ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪ { )وصدق النيب الكرمي )٣ 

  .  )٥( )٤( }إمنا بِعثْت ُألتمم مكارم األخالق  { :  إذ يقول

 }  لُق النيبعائشةُ رضي اهللا عنها عن خ ِئلَتوس  خلق نيب فإن :   ؟ فقالت

  .   )٧( )٦( } كان القرآن اهللا 

، اليت جيب   اليت هي األصل الثاين من األصول الثالثةوألمهية معرفة النيب الكرمي 

،   ، كتبت هذا املختصر ، ويسأل عنها يف قربه على كل مسلم ومسلمة تعلُّمها والعمل ا

هيتمحممد رسول اهللا :  رمحةٌ للعاملني : ( وس  (نسبه :  نت فيهوبيونشأته    ،

،   ، ووصاياه ألمته ، وعموم رسالته  ، ومعجزاته  ؛ واخلُلُقية اخلَلِْقية:   ، وصفاته وأخالقه

  :    وقد قسمت البحث إىل املباحث اآلتيةوحقوقه على أمته 

  .  »نسبه صلى اهللا عليه وسلم«خيار من خيار :  املبحث األول

  .  نشأته :  املبحث الثاين

  .   ، واخلُلُقية  اخلَلْقية:  صفاته:  املبحث الثالث

                                                 
  .  )١/٢٦٣(، أمحد  )١٧٧٣(، مسلم اجلهاد والسري  )٧(البخاري بدء الوحي ) ١(
  .  ٧، برقم  البخاري) ٢(
  .  ٤:  سورة القلم آية) ٣(
  .  )٢/٣٨١(أمحد ) ٤(
  .  ٤٥الصحيحة لأللباين برقم :  ، وانظر ٢/٣٨١،  ، وأمحد ١٠/١٩٢،  البيهقي) ٥(
، أبو داود الصالة   )١٦٠١(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار   )٧٤٦(سافرين وقصرها مسلم صالة امل) ٦(

  .   )١٤٧٥(، الدارمي الصالة   )٦/٥٤(، أمحد   )١٣٤٢(
  .  ٧٤٦، برقم  مسلم) ٧(
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 ٧

  .  اجتهاده يف عبادته وجهاده :  املبحث الرابع

  .   رمحة للعاملنيالنيب الكرمي :   املبحث اخلامس

  .   مع األطفال ومداعبتهم وإدخال السرور عليهمتلطفه :  املبحث السادس

  .  حسن خلقه :  املبحث السابع

  .  جوده وكرمه :  ث الثامناملبح

  .  عدله :  املبحث التاسع

  .  تواضعه :  املبحث العاشر

  .  حلمه وعفوه :  املبحث احلادي عشر

  .  أناته وتثبته :  املبحث الثاين عشر

  .  رفقه ولينه :  املبحث الثالث عشر

  .  صربه اجلميل :   املبحث الرابع عشر

  .  شجاعته :  املبحث اخلامس عشر

  .   يف اإلصالح ومجع القلوبحكمته :  املبحث السادس عشر

  .  بالغته :   املبحث السابع عشر

  .  معجزاته ودالئل نبوته :  املبحث الثامن عشر

  .   إىل اجلن واإلنسعموم رسالته :   املبحث التاسع عشر

  .  اعتراف املنصفني من اليهود والنصارى برسالته :  املبحث العشرون

  .  خري أعماله خوامتها :  املبحث احلادي والعشرون

  .   ألمته ووصاياه يف حجة الوداعوداعه :   املبحث الثاين والعشرون

  .   لألحياء واألمواتتوديعه :   املبحث الثالث والعشرون

  .   وأمره أليب بكر أن يصلي بالناسبداية مرضه :  املبحث الرابع والعشرون

  .   ووصاياه للناسخطبته العظيمة :   عشروناملبحث اخلامس وال

  .    ووداعه ووصيته يف تلك الشدةاشتداد مرضه :   املبحث السادس والعشرون
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 ٨

  .    عند وفاتهوصاياه :  املبحث السابع والعشرون

  .   للرفيق األعلىاختياره :  املبحث الثامن والعشرون

  .   شهيداموته :  املبحث التاسع والعشرون

  .  من كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت:  ث الثالثوناملبح

  .  مصيبة املسلمني مبوته :   املبحث احلادي والثالثون

  .  مرياثه :  املبحث الثاين والثالثون

  .   على أمتهحقوقه :  املبحث الثالث والثالثون

، وأن  لصا لوجهه الكرمي، خا واَهللا تعاىل أسألُ أن جيعل هذا العمل القليل مباركًا نافعا

؛ فإنه سبحانه أحسن مسؤول  ، وأن ينفع به من انتهى إليه ينفعين به يف حيايت وبعد ممايت

،   ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل وأكرم مأمول

، نبينا  حيه، وأمينه على و  ، وخريته من خلقه وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

  .  ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه

  أبو عبد الرمحن 

هـ٢٩/١/١٤٢٧حرر ضحى الثالثاء املوافق 
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 ٩

  املبحث األول 
  خيار من خيار نسبه صلى اهللا عليه وسلم 

  نسبه صلى اهللا عليه وسلم 

م بن عبد مناف بن قصي بن ِكالَب هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاش

بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ِفهر بن مالك بن النضر بن ِكنانة ابن خزمية بن 

، كما    فهو خيار من خيار)١(مدِركَة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان 

، واصطفى قريشا من   إن اهللا اصطفى ِكنانة من ولد إمساعيل { :   عن نسبهقال 

فهو .   )٣( )٢( }، واصطفاين من بين هاشم   ، واصطفى من قريش بين هاشم  كنانة

والعرب من ذرية إمساعيل بن إبراهيم عليه وعلى   ، وقريش من العرب   من قريش ،

  .   )٤(والسالم نبينا أفضل الصالة 

                                                 
  .  ٣٨٥١، باب مبعث النيب قبل احلديث رقم  ، كتاب مناقب األنصار البخاري مع الفتح) ١(
  .  )٤/١٠٧(، أمحد  )٣٦٠٦(، الترمذي املناقب  )٢٢٧٦(مسلم الفضائل ) ٢(
  .  ٢٢٧٦، برقم  مسلم) ٣(
، قال ابن القيم عن  ١/١، وسرية ابن هشام  ٢/١٩٥البداية والنهاية البن كثري :  انظر نسب النيب إىل آدم) ٤(

، وما فوق عدنان  ة، وال خالف فيه البت إىل هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بني النسابني«:  نسبه إىل عدنان
، وإمساعيل هو الذبيح على القول  من ولد إمساعيل عليه السالم"  عدنان"  ، وال خالف بينهم أن خمتلف فيه

  .  ) ١/٧١،  زاد املعاد (» الصواب عند علماء الصحابة والتابعني ومن بعدهم 
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  مولده صلى اهللا عليه وسلم 

  .   )٣(م ٥٧١ املوافق )٢( يوم االثنني )١( عام الفيل مبكة يف شهر ربيع األول ولد 

  وفاته صلى اهللا عليه وسلم 

، وثالث  أربعون قبل النبوة:   ، منها  وله من العمر ثالث وستون سنةوتويف 

، بعثَه   ، وهاجر إىل املدينة ، وبلده مكة  وأُرسل باملدثر، ، نبئَ بإقرأ وعشرون نبيا رسولًا

، أخذ على هذا عشر سنني يدعو إىل  ، ويدعو إىل التوحيد اهللا بالنذارة عن الشرك

، وصلَّى يف   ، وفُِرضت عليه الصلوات اخلمس ، وبعد العشر عرج به إىل السماء التوحيد

 أُِمر ببقية شرائع )٤(، فلما استقر باملدينة  ملدينة، وبعدها أُِمر باهلجرة إىل ا مكة ثالث سنني

، واألمر باملعروف والنهي  ، واألذان ، واجلهاد ، واحلج ، والصيام الزكاة:  اإلسالم مثل

 ، أخذ على هذا عشر سنني وبعدها تويف  ، وغري ذلك من شرائع اإلسالم عن املنكر

، وهو خامت   ، وال شر إال حذَّرها منه  يه، ال خري إال دلَّ أمته عل  ودينه باٍق وهذا دينه

، وافترض اهللا طاعته على  ، وقد بعثه اهللا إىل الناس كافة األنبياء واملرسلني ال نيب بعده

  .  )٥(، ومن عصاه دخل النار  ، فمن أطاعه دخل اجلنة اجلن واإلنس

                                                 
،  نقل بعضهم اإلمجاع على ذلك، وقد  هذا هو الصحيح املشهور أنه ولد عام الفيل يف شهر ربيع األول) ١(

  .  ٢٠ذيب السرية لإلمام النووي ص :  انظر
أما .  ٢/٨٢٠مسلم » فيه ولدت وفيه أُنِزل علي«:  التحديد بيوم اإلثنني ثابت ؛ لقوله حينما سئل عن صومه) ٢(

،  لسبعة عشر:  ، وقيل ، وقيل لعشر ، وقيل لثماٍن فقيل يف اليوم الثاين:  حتديد تاريخ اليوم ففيه عدة أقوال
أنه ولد لثماٍن مضني من ربيع :  األول:  ، وأشهر وأقرب األقوال قوالن ، وقيل غري ذلك وقيل يف الثاين عشر

" .  هو أثبت: "   وقال٢/٢٦٠البداية والنهاية :  انظر:  ، ورجحه ابن عبد الرب عن أصحاب التأريخ األول
وهذا هو املشهور : "  ، قال ابن كثري يف البداية والنهاية ن ربيع األولأنه ولد يف الثاين عشر م:  القول الثاين
  .  ١/١٧١سرية ابن هشام :  انظر:  ، وجزم به ابن إسحاق ٢/٢٦٠"  عند اجلمهور

  .  ٥٣الرحيق املختوم ص :  انظر) ٣(
:  ، انظر  ربيع األولوصل إىل املدينة يوم اإلثنني من شهر ربيع األول وحدده بعضهم باليوم الثاين عشر من) ٤(

  .  ٧/٢٢٤فتح الباري 
  .  ٧٦،  ٧٥، واألصول الثالثة للشيخ حممد بن عبد الوهاب ص ٣٨٥١، برقم  صحيح البخاري:  انظر) ٥(
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  الدروس والفوائد والعرب والعظات 

عرب والعظات يف هذا املبحث كثرية أن الدروس والفوائد وال:  وخالصة القول

  :  منها

،   ، فهو أحسن الناس وخريهم نسبا   خيار من خيار من خيار إن النيب - ١

، وأكثر  ، وأرفع الناس ذكرا ، وأفضل اخللق مرتلة يف الدنيا واآلخرة وأرجح العاملني عقلًا

  .   األنبياء أتباعا يوم القيامة

 كل عام يف اليوم الثاين عشر من ربيع األول  النيب إن إقامة االحتفاالت مبولد - ٢

، ومل يفعله الصحابة من بعده رضي اهللا   مل يفعل ذلك يف حياته؛ ألن النيب  بدعة منكرة

 ، ومع ذلك فإن حتديد ميالد النيب  ، وال التابعون هلم بإحسان يف القرون املفضلة عنهم

زجوإمنا فيه خالف وحىت ولو ثبت فاالحتفال به  م بهباليوم الثاين عشر من ربيع األول مل ي ،

ويف .  )٢( )١( }من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  { ؛ ولقوله  بدعة ملا تقدم

  .  )٤( )٣( }من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  { : رواية ملسلم

، وإنقاذ الناس من ظلمات الشرك   هي الدعوة إىل التوحيد إن وظيفة النيب - ٣

، ومن ظلمات املعاصي والسيئات إىل نور الطاعات واألعمال   إىل نور التوحيد

، وال شر إال   أمته عليه، فال خري إال دلَّ  ، ومن اجلهل إىل املعرفة والعلم  الصاحلات

  .  حذَّرها منه 

                                                 
،   )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(

  .  )٦/٢٧٠(أمحد 
  .  ١٧١٨، ومسلم برقم  ٢٦٩٧ برقم البخاري) ٢(
  .  )٦/٢٥٦(، أمحد  )١٧١٨(مسلم األقضية ) ٣(
  .  رسالة التحذير من البدع لسماحة شيخنا العالمة عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز رمحه اهللا:  انظر) ٤(
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  املبحث الثاين 
  نشأته صلى اهللا عليه وسلم 

  نشأته صلى اهللا عليه وسلم يف عناية اهللا تعاىل 

 ، فقد توفِّي والده عبد اهللا وهو  ، وعائلًا فأغناه اهللا  يتيما فآواه اهللا تعاىلنشأ النيب 

، مث أرضعته حليمة السعدية   وهي موالة أليب هلٍب)١( أياما ، وأرضعته ثُويبةُ محلٌ يف بطن أمه

، وشق عن فُؤاده هناك وهو يلعب مع  ، وأقام عندها يف بين سعٍد حنوا من أربع سنني يف الربية

، فأخذه   أتاه جربيل وهو يلعب مع الغلمانأن رسول اهللا  { ، فعن أنس  الغلمان

هذا حظ الشيطان :  ، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقةً فقال فصرعه فشق عن قلبه

، وجاء    مث أعاده يف مكانه)٣( من ذهب مباء زمزم مث المه )٢(، مث غسله يف طسٍت  منك

، فاستقبلوه وهو منتقع   إن حممدا قد قُِتلَ:   فقالوا)٤()  يعين ظئره (الغلمان يسعون إىل أمه 

 وعند هذه احلادثة )٦( }وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره :    قال أنس)٥(اللَّون 

،  ، فردته إىل أمه آمنة بنت وهب العظيمة خافت عليه حليمة السعدية رضي اهللا عنها

، مث رجعت متجهة إىل مكة فماتت يف الطريق  ، تزور أخواله  فخرجت به أمه إىل املدينة

 وملا )٧( ست سنني وثالثة أشهر وعشرة أيام ، وعمره  ، بني مكة واملدينة باألبواء

                                                 
  .  ٩/١٢٤،  البخاري مع الفتح) ١(
  .  ) ١/٤٦٠،  البخاريفتح الباري بشرح صحيح  (إناء كبري مستدير :  طسٍت) ٢(
  .  ) شرح النووي على صحيح مسلم (مجعه وضم بعضه على بعٍض :  المه) ٣(
  .  ) شرح النووي (، ويقال أيضا لزوج املرضعة  هي املرضعة:  ِظئره) ٤(
  .  ) شرح النووي على صحيح مسلم (أي متغري اللون :  منتقع اللون) ٥(
، بتحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن  لبداية والنهاية البن كثريا:  وانظر) ١٦٢ (- ٢٦١، برقم  مسلم) ٦(

  .  ٣/٤١٣،  التركي
:   وقد ماتت أمه وأبوه انظر٩٢، ص ، والفصول يف سرية الرسول البن كثري ٤/٤٢٣،  البداية والنهاية) ٧(

  .  »على دين اجلاهلية وال حول وال قوة إال باهللا «٢٠٣، برقم  صحيح مسلم



 رمحة للعاملني

 ١٣

، فلما بلغ مثاين سنني تويف جده وأوصى به إىل عمه أيب  ماتت أمه كفله جده عبد املطلب

، ونصره   طه أمتَّ حياطة، وأحا  ؛ ألنه كان شقيق عبد اهللا بن عبد املطلب فكفله طالب

، فخفَّف اهللا  ، مع أنه كان مستمرا على شركه إىل أن مات  ، أعز نصٍر حني بعثه اهللا

 أنا لكان ، ولوال هو يف ضحضاٍح من النار {  قال بذلك من عذابه بشفاعة النيب 

لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامِة فيجعلُ  { : ويف لفٍظ.  )١( }يف الدرِك األسفِل من النار 

  .   )٣( )٢( }، يغلي منه ِدماغُه  يف ضحضاٍح من الناِر يبلغ كعبيه

  

  وجه للتجارة خر

، وذلك من  ، وهو ابن ثنيت عشرة سنة وخرج مع عمه أيب طالب إىل الشام يف جتارٍة

، فَرأَى عبد املطلب وأصحابه ممن خرج  ؛ لعدم من يقوم به إذا تركه مبكة متام لطفه به

، فعن أيب   ، واحلرص عليه  ما زاد عمه يف الوصاة ِبِهمعه إىل الشام من اآليات فيه 

 يف ، وخرج معه النيب  خرج أبو طالب إىل الشام { :  قالسى األشعري مو

، فخرج إليهم  ، فلما أشرفوا على الراهب هبطُوا فحلُّوا رحاهلم أشياٍخ من قريٍش

اهبون به فال خيرج إليهم، وكانوا قبل ذ الرلك مير فهم حيلُّون :  ، قال ، وال يلتفت

هذا سيد :   قالِرحاهلم فجعل يتخلَّلهم الراهب حىت جاء فأخذ بيد رسول اهللا 

، فقال له أشياخ من قريش  ، يبعثه اهللا رمحةً للعاملني ، هذا رسولُ رب العاملني  العالَـِمني

،  فتم من العقبة مل يبق شجر وال حجر إال خر ساجداإنكم حني أشر:  ؟ فقال ما علمك

، وإني أعرفه خبامت النبوة أسفل من غضروِف كتفِه مثل  وال يسجدان إال لنيب
                                                 

  .  )١/٢١٠(، أمحد  )٢٠٩(، مسلم اإلميان  )٣٦٧٠(خاري املناقب الب) ١(
  .  )٣/٥٥(، أمحد  )٢١٠(، مسلم اإلميان  )٣٦٧٢(البخاري املناقب ) ٢(
الفصول :  وانظر.  ٢٠٩، برقم  ، ومسلم ٦٥٧٢،  ٦٢٠٨،  ٣٨٨٥، و ٣٨٨٤،  ٣٨٨٣، برقم  البخاري) ٣(

  .  ٤٣٤ - ٥/٤٣١،  ، والبداية والنهاية ٩٣، ص البن كثري
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ةٌ ومالت الشجرة  أظلته غمامأن النيب  { : ، وفيه   احلديث)١( } . .  . التفَّاحة

؛  ؛ لئال يراه اليهود  وأمر الراهب أبا طالب بالرجوع به إىل مكة)٣( )٢( }بظلها عليه 

، مث أرسلت به خدجية بنت خويلد يف  ، فأرسل به عمه إىل مكة فيحصل له منهم سوء

، فرأى ميسرة  ، فرحبت جتارة خدجية رضي اهللا عنها جتارٍة هلا إىل الشام مع غالمها ميسرة

، ِلـما   أن يتزوجها، فرغبت إىل النيب  ، فرجع فأخرب سيدته مبا رأى ما ره من شأنه

، فتزوجها رسول  ، وفوق ما خيطر ِبباِل بشر رجت يف ذلك من اخلري الذي مجعه اهللا هلا

  .  )٤(، وكان عمر خدجية أربعون سنة   وله من العمر مخس وعشرون سنةاهللا 

  

  ه من دنس اجلاهلية محاية اهللا تعاىل ل

، فلم يعظِّم هلم  ، ومن كلِّ عيب وقد محاه اهللا تعاىل من صغره من دنس اجلاهلية

ً من مشاهد كفرهم صنما يف عمره قط ، وكانوا يطلبونه بذلك  ، ومل حيضر مشهدا

، وكان يعلم  ، وما عمل فاحشة قط ، وما شرب مخرا قط ، ويعصمه اهللا من ذلك فيمتنع

 ومل يعمل شيئًا مما كان )٥(، ومل حيضر جملس هلٍو  ، ومل يشرك باهللا قطٌّ  باطلبأهنم على 

، فقد نشأ يف جمتمٍع كَثُرت فيه املفاسد وعمت فيه  يعمله قومه من الفواحش واملنكرات

                                                 
  .  )٣٦٢٠(الترمذي املناقب ) ١(
  .  )٣٦٢٠(الترمذي املناقب ) ٢(
بإسناد رجاله كلهم «:  ٩٤، وقال عنه ابن كثري يف الفصول يف سرية الرسول ص ٣٦٢٠الترمذي برقم ) ٣(

إسناده «:   وقال٦٨، ويف فقه السرية للغزايل ص ٣٦٢٠، برقم  وصححه األلباين يف صحيح الترمذي» ثقات
وأرسل معه عمه :  وقد رواه البزار فقال:  قلت«:  لكن ِذكر بالل فيه منكر كما قيل قال:  وقال» حيحص

  .  »رجالً
وكان عمرها آنذاك «:  ٣/٤٦٦، وقال ابن كثري يف البداية والنهاية  ١/١٠٥،  قاله ابن القيم يف زاد املعاد) ٤(

  .  »مخسا وعشرين:  مخسا وثالثني وقيل
، وذيب األمساء  ٤٥١ - ٣/٤٠٦،  ، والبداية والنهاية ٩٥ - ٩١، ص  سرية الرسول البن كثريالفصول يف) ٥(

  .  ١/٢٤،  واللغات للنووي
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،   ، والظلم ، وقتل األنفس بغري حق ، ودعاء غريه معه ، فالشرك باهللا تعاىل الرذائل

، ونكاح أسبق الرجال ممن مات  ، واألفرادي  والزىن اجلماعي، ، واالستبضاع والبغاء

، كل ذلك كان شائعا يف قومه  ، والدماء ، واألموال  ، واالعتداء على األعراض زوجها

، وقتل األوالد  ، باإلضافة إىل وأِْد البناِت ، وال حتاربه مجاعة ، ال ينكره أحد قبل اإلسالم

، أمور تعد يف اجلاهلية من  ، وشرب اخلمر مليسر، ولعب ا ، أو العار خشية الفقر

، وإمنا   ، وليس من شرط أن يكون اتمع كلُّه يرتكب هذه اجلرائم  ، والتباهي  املفاخر

 مل يعمل أي عمل أو يباشر أي خلٍق ، والنيب  عدم إنكارها هو دليل على الرضى ا

 وهذه األخالق اليت اتصف ا )١( تأديبه ، وقد أدبه ربه فأحسن من هذه األخالق الرذيلة

  .   )٢(» مبحمٍد األمني« ؛ وهلذا لُقِّب بني قومه قد عرفها قومه منه

 وعندما وصلوا إىل وقد بنت قريش الكعبة يف سنة مخس وثالثني من عمر النيب 

، فقالت   ، واشتجروا فيمن يضع احلجر األسود موضعه  موضع احلجر األسود اختلفوا

، فكان أول من   ، مث اتفقوا على أن يضعه أَولُ داخٍل عليهم  حنن نضعه:   لٍةكلُّ قبي

، فرضوا به أن   جاء األمني:   ، فقالوا   ففِرحوا به كثريادخل عليهم رسول اهللا 

 ، فأمر   ؛ ليحلَّ الرتاع ويقف القتال الذي كاد أن حيصل  يكون حكما بينهم

،   كلَّ قبيلة أن ترفع جبانب من جوانب الثوب، وأمر   بثوٍب فَوِضع احلجر يف وسطه

  .   )٣( مث أخذ احلجر فوضعه بيديه يف موضعه 

                                                 
:  ٢/٣٣٦،  لكن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الرسائل الكربى» أدبين ريب فأحسن تأدييب«مل يثبت ) ١(

.  ١/٧٠، فراجع كشف اخلفاء  وأيده السخاوي والسيوطي،  »معناه صحيح ولكن ال يعرف له إسناد ثابت«
  .  ٧٢سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين برقم :  انظر

  .  ٨٤، ص ، وحسنه األلباين يف ختريج فقه السرية حملمد الغزايل ٣/٤٢٥،  أمحد يف املسند) ٢(
  .  ٩٥، ص الفصول يف سرية الرسول البن كثري) ٣(
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  تعبده صلى اهللا عليه وسلم بغار حراء 

، وكان  ؛ لكي يتعبد هللا تعاىل وبعد ذلك حبب اهللا إليه اخللوة واالنعزال عن الناس

ل األربعني أكرمه اهللا تعاىل  وملا كمخيلو بغار حراء يتعبد هللا تعاىل على ملة إبراهيم 

، وقيل بأن الشهر كان ربيع األول سنة  ، وال خالف أن مبعثه كان يوم اإلثنني بالنبوة

  .   )١(، من عام الفيل وهذا قول األكثرين  إحدى وأربعني لثماٍن خلون منه

  

  نزول الوحي 

:   ، قال لست بقارئ :  ، فقال  اقرأ:   ، فقال له وجاءه جربيل يف غار حراء { 

لست  : ، فقال اقرأ:  ، فقال له  حىت بلغ منه اجلهد)٢(، فغته  لست بقارئ : ، قال  اقرأ

%ù&tø  {:  فقال بقارئ $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @,n= tã ∩⊄∪  ù&tø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠtø.F{$# 

∩⊂∪ “ Ï%©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪ { )ذه السورة كان  )٤( } )٣و ،

اجع ، مث ر  نبيفدخل عليها وقال هفؤاد إىل خدجية رضي اهللا عنها يرجف    :

، فقالت  ، فأخرب خدجية اخلرب  حىت ذهب عنه الروع)٥(، فزملوه   »زملوين زملوين«

، وحتِمل  ؛ إنك لتصل الرحم كال واِهللا ما يخزيك اُهللا أبدا:   خدجية رضي اهللا عنها

 مث )٦(احلديث  .  . . ، وتعني على نوائب احلق الضيف، وتقري  ، وتكِسب املعدوم الكلَّ

بينما أنا أمشي إذ مسعت  { ، قال  أرسله اهللا تعاىل بسورة املدثر إىل اإلنس واجلن

                                                 
  .  »، وقيل كان ذلك يف رجب كان ذلك يف رمضان«:  وقيل:  ، قال ١/٧٨،  زاد املعاد البن القيم) ١(
  .  ضمين وعصرين:  ومعناه» غطين«:  ، ويف رواية البخاري حبس أنفاسه:  غته) ٢(
  .  ٥:  ١ اآليات ، سورة العلق) ٣(
  .  ) ٢٣٣/٦ ( أمحد باقم مسند األنصار ،)  ١٦٠ ( مسلم اإلميان ، )٤( البخاري بدء الوحي )٤(
  .  أي غطُّوين أو لُفُّوين بثوٍب أو حنوه:  زملوين) ٥(
  .  ١٦٠، برقم  ، ومسلم ٣، برقم  البخاري) ٦(
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 ١٧

لك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بني صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا امل

$  {:   ، فأنزل اهللا تعاىل  ، فرجعت فقلت زملوين  السماء واألرض فرعبت منه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

ã Ï oO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ { )إىل قوله)١  }  t“ ô_ ”9 $# uρ ö àf ÷δ $$ sù ∩∈∪ { )٢( فحمي 

  .   وذه السورة كان رسولًا  )٤( )٣( } الوحي وتتابع
  

  الدعوة إىل اإلسالم 

، وكان أول  السابقون األولون:  ، فأسلم على يديه  بالدعوة إىل اهللا تعاىل سرابدأ 

، مث  اهللا عنهم، مث أبو بكر رضي  ، مث علي مث زيد بن حارثة من أسلم خدجية رضي اهللا عنها

مث أمر اهللا تعاىل  { ، ، حىت فشى اإلسالم يف مكة دخل الناس يف دين اهللا واحد بعد واحد

 ö‘É‹Ρr&uρ y7s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø%F{$# ∩⊄⊇⊆∪ ôÙÏ÷z$#uρ y7yn$uΖy_ Ç⎯yϑÏ9  {:   بأن جيهر بالدعوة فقالنبيه 

y7yèt7̈?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊄⊇∈∪  ÷βÎ*sù x8öθ|Átã ö≅à)sù ’ÎoΤÎ) Ö™ü“Ìt/ $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ { )٦( } )٥(  ،

،   ، يا بين عدي لبطون قريش  يا بين فهر:   ، وصعد على الصفا وقال  ىل اهللافدعاهم إ

م بسفح هذا الوادي أرأيتكم لو أخربتكم أن خيلًا خترج عليك:   ، فقال  حىت اجتمعوا

فإين نذير لكم بني يدي :   ، قال  نعم ما جربنا عليك كذبا:    قالوا؟  أكنتم مصدقي

، ولكن مع ذلك مل يستطع  ريش ومن معهم العداء وقد ناصبه صناديد ق)٧( عذاٍب شديد

 öΝåκ̈ΞÎ*sù Ÿω  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل أحد منهم أن يتهمه بصفة الكذب أو صفة غري الئقة
                                                 

  .  ٢:  ١ اآليتان ، سورة املدثر) ١(
  .  ٥:  سورة املدثر آية) ٢(
  .  ٤، برقم  البخاري) ٣(
  .  ) ٣٧٧/٣(رين  أمحد باقي مسند املكث، ١٦١ مسلم اإلميان ، ٤البخاري بدء الوحي ) ٤(
  .  ٢١٦:  ٢١٤  اآليات، سورة الشعراء) ٥(
   . ) ٤٧٧/٣ ( أمحد مسند املكيني ، ) ٢٠٧ (مسلم اإلميان ) ٦(
  .  )٢٠٨برقم  (– ١٩٤/، ومسلم  ٤٩٧١، برقم  البخاري) ٧(
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štΡθç/Éj‹s3ãƒ £⎯Å3≈s9uρ t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à9$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# tβρß‰ysøgs† ∩⊂⊂∪ { )ا  )١لُقًا ذميموقد –، ولو عرفوا خ 

؛ ألراحهم من التنقيب عن خصلة غري محيدة يتهمونه ا أمام  -عاش بينهم أربعني عاما 

؛  هي أنسب الصفات اليت يطلقوهنا عليه)  كاهن (و )  ساحر (، ووجدوا أن كلمة  الناس

، واموه  ، والزوجة وزوجها ، واألخ وأخيه األب وابنهحيث يفرق بدعوته إىل اهللا بني 

،  ، وتابع دعوته إىل اهللا يف املواسم ؛ ألنه خالف شركهم ودعا إىل عبادة اهللا وحده باجلنون

، وحصل  ، وأسلم اجلن يف طريقه عند رجوعه من الطائف ، وخرج إىل الطائف واألسواق

  .  له من األذى الكثري فصرب واحتسب

  

  ء واملعراج اإلسرا

، وقبل اإلسراء جاء  مث أُسري به إىل بيت املقدس ليلًا وعِرج به إىل السماوات العلى

، مث جاء بطسٍت ممتلئ حكمة وإميانا فأفرغه يف  جربيلُ ففرج صدره مث غسله مباء زمزم

 يب  وذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهللا أن الن)٢(، مث أخذ بيده فَعِرج به  ، مث أطبقه صدره

:  ، والثانية عند البعثة فقال ، األوىل يف بين سعد وهو صغري شق صدره ثالث مرات

، فاألول وقع  وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم يف دالئل النبوة  (

هذا حظ :  فأخرج علقة فقال { : فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس

، من  ، وكان هذا يف زمن الطفولية فنشأ على أكمل األحوال )٣( }الشيطان منك 

؛ ليتلقى ما يوحى  ، مث وقع شق الصدر عند البعث زيادة يف إكرامه  العصمة من الشيطان

عروج إىل ، مث وقع شق الصدر عند ال إليه بقلٍب قويٍّ يف أكمل األحوال من التطهري

                                                 
  .  ٣٣:  سورة األنعام آية) ١(
  .  ١٦٣، ومسلم برقم  ٣٤٩، برقم  البخاري) ٢(
  .  )٣/٢٨٨(، أمحد  )١٦٢(مسلم اإلميان ) ٣(
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، وحيتمل أن تكون احلكمة يف هذا الغسل لتقع املبالغة يف   ؛ ليتأهب للمناجاة السماء

  .  )١( اإلسباغ حبصول املرة الثالثة كما تقرر يف شرعه 

وصل ليلة اإلسراء واملعراج إىل مكان يسمع فيه صريف األقالم فوق السماء 

،   ليهم الصالة والسالم ركعتني، وصلى باألنبياء ع  ، وفرضت عليه الصالة  السابعة

، وصلَّى يف مكة قبل   ، واستمر يف دعوته إىل التوحيد  ورجع قبل أن يصبح إىل مكة

، وأكمل ثالثة عشر عاما يف دعوته   ، وملا اشتد األذى من قريش  اهلجرة ثالث سنني

يها بقية ، وفرضت عليه ف  ، فهاجر إىل املدينة  ، أَِذنَ اهللا له باهلجرة  قومه إىل التوحيد

 ، وسيأيت إمتام الكالم يف صربه   ، كما تقدم  شرائع اإلسالم خالل عشر سنواٍت

،   ، ورجوعه إىل املدينة  ، وحجه حجة الوداع  ، وجهاده  ، ويف غزواته  على أذى قومه

  .   )٢( مث موته بعد أن كمل اهللا به الدين 

                                                 
  .  ٢٠٥ - ٧/٢٠٤،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١(
، والفصول يف  ٥٦٣ - ٣/٣٥٣،  ، والبداية والنهاية البن كثري ١٣٥ - ١/٧١،  زاد املعاد البن القيم:  انظر) ٢(

  .  ٣٣ - ١/٢٢،  ، وذيب األمساء واللغات للنووي ٣٣٠ - ٩١، ص سرية الرسول البن كثري
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   املبحث الثالث
  صفاته اخلَلْقيَّة واخلُلُقيَّة 

  فاته اخلُلُقيَّة من ص

، وأكملهم  ، وأطيبهم رحيا ، وألينهم كفًّا  أحسن الناس خلْقًا وخلُقًاكان النيب 

، وأكرم   وأشجع الناس)١(، وأعلمهم باهللا وأشدهم له خشية  ، وأحسنهم عشرة عقلًا

، وأصربهم   ، وأكثرهم اجتهادا يف طاعة ربه ، وأمسحهم معاملة ، وأحسنهم قضاء الناس

، وال ينتقم   ، وأشدهم حياء ، وأرمحهم بعباد اهللا تعاىل ، وأخشعهم هللا قلبا أقواهم حتملًاو

، وإذا   ، فإنه ينتقم هللا تعاىل  ؛ ولكنه إذا انتِهكت حرمات اهللا ، وال يغضب هلا لنفسه

، والشريف وغريه   ، والقريب والبعيد ، والقوي والضعيف غضب هللا مل يقم لغضبه أحد

، ويأكل  ، وإن مل يشتهه تركه  ، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله احلق سواءعنده يف 

، وال يقبل  ، ويقبل اهلدية ويكافئ عليها من الطعام املباح ما تيسر وال يتكلف يف ذلك

،   ، وخيِدم نفسه ، وحيِلب شاته ، وخيدم يف مهنة أهله  ، وخيصف نعليه ويرقع ثوبه  الصدقة

، وكان  ، أو دينء أو شريف من غين أو فقري:  ، وجييب الداعي اضعاوكان أشد الناس تو

، وال يهاب مِلكًا  ، وال حيقر فقريا لفقره حيب املساكني ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم

، وال يدع  ، ويردف خلفه ، والبغلة ، واحلمار  ، والبعري ، وكان يركب الفرس ِلـملِْكِه

، يلبسه يف خنصره األمين ورمبا لبسه يف  ه فضة وفصه منهوخامت.  )٢(أحدا ميشي خلفه 

،   ، وقد آتاه اهللا مفاتيح خزائن األرض  ، وكان يعصب على بطنه احلجر من اجلوع  األيسر

  .  ولكنه اختار اآلخرة

  
                                                 

، أبو داود  أتيت رسول اهللا وهو يصلي وجلوفه أزيز كأزيز اِملرجل من البكاء:  وهلذا قال عبد اهللا بن الشخري) ١(
  .  أي غليان القدر:  أزير املرجل:  ، ومعىن ٢٧٦، وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل برقم  ٩٠٤برقم 

األحاديث :  ، وانظر ٢٠٩٩، وابن حبان موارد  ٤/٤٨١، واحلاكم  ٢٤٦، وابن ماجه برقم  ٣/٣٩٨أمحد ) ٢(
  .  ١٥٥٧الصحيحة برقم 
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  من صفاته اخلَلْقيَّة 

وال  )٢(، وال باألبيض األمهق   وال بالقصري)١( ليس بالطويل البائن وكان رسول اهللا 
 )٧( وكان ضخم القدمني حسن الوجه )٦(  )٥( وال بالسبط )٤( وال باجلعد القطط )٣(باألدم 

، عظيم شعر اجلُمة إىل شحميت   وكان رجلًا مربوعا بعيد ما بني املنكبني)٨(أبيض مليح الوجه 
 ، شثن الكفني ، كث اللحية ، ويف وقوٍت إىل نصف أذنيه ، ويف وقت إىل منكبيه أذنيه

 إذ مشى تكفَّأَ تكفؤا )١١( طويل الـمسربة )١٠(، ضخم الكراديس   ضخم الرأس)٩(والقدمني 
،  ، طويل ِشق العني ، وكان عظيم الفم  مل ير قبله وال بعده مثله)١٢(كأمنا ينحط من صبٍب 

، وخامت النبوة بني  ، وجهه مثل القمر ، منظره أحسن من منظر القمر قليل حلم العقب
، وكان  اخلامت شعرات جمتمعات بني كتفيه:  ، وقيل غدة محراء مثل بيضة احلمامة:  كتفيه

، ويأمر بتوفريها  ، ويسرحها ، ويعفي حليته وال يأخذ منها شيئًا ، ويدهن يفرق رأسه

عليكم باإلمثد  { : ، ويقول ، وكان يأمر باالكتحال باإلمثد عند النوم ، وإعفائها وإيفائها

إن خري أكحالكم  { : وقال.  )١٤( )١٣( }؛ فإنه جيلو البصر وينبت الشعر  عند النوم

                                                 
  .  أي ليس بالطويل الطول الظاهر:  البائن) ١(
  .  ، وإمنا أبيض مشرب باحلمرة أي ليس باألبيض شديد البياض:  األمهق) ٢(
  .  األمسر:  األدم) ٣(
  .  الشعر فيه التواء وانقباض:  القطط) ٤(
  .  ر املسترسلالشع:  السبط) ٥(
  .  ٣٥٤٩وهو يف البخاري برقم .  ، وصححه األلباين ١، الترمذي برقم  خمتصر مشائل) ٦(
  .  ٥٩٠٨، برقم  البخاري) ٧(
  .  ٢٣٤٠، برقم  مسلم) ٨(
  .  عظيم األصابع غليظها من الكفني والقدمني) ٩(
  .  رؤوس العظام:  الكراديس) ١٠(
  .  بدأ من الصدر وينتهي بالسرةالشعر الدقيق الذي ي:  املَسربة) ١١(
  .  اخنفاض من األرض:  الصبب) ١٢(
  .  )٣٨٧٨(، أبو داود الطب  )١٧٥٧(الترمذي اللباس ) ١٣(
  .  ٤٥، ص ٤٣، برقم  ، وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل الترمذي يف الشمائل) ١٤(
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وكان قليل الشيب يف رأسه ويف حليته إذا ادهن  )٢( )١( }، وينبت الشعر  ، جيلو البصر اإلمثد

، وكان  ، كان شيبه حنوا من عشرين شيبة بيضاء ، وإذا مل يدهن رؤي منه شيء مل ير شيبه

،  ، والواقعة هود:  شيبتين { :  ويف لفظ، }شيبتين هود وأخواا  { : يقول

، وكان   وشيبه أمحر خمضوبا)٤( )٣( }، وإذا الشمس كُورت  ، وعم يتساءلون واملرسالت

،  )٦(، وإزاره إىل نصف ساقه  واإلزار وكان يلبس العمامة،  )٥(واحلَِبرة  يحب لبس القميص

، وطيب النساء ما  طيب الرجال ما ظهر رحيه وخفي لونه { :ويقول وكان حيب الطيب

  .  )٨( )٧( }ظهر لونه وخفي رحيه 

  من سريته صلى اهللا عليه وسلم 

؛  أحد، وكان يكره أن يقوم له  ، ويِحب النظافة  ، والوفود   يتجملُ للعيدوكان 

، ويبدأ به إذا دخل    وكان يِحب السواك)٩(؛ لعلمهم بكراهته لذلك  فال يقوم له الصحابة

،   ، وكان ينام أول الليل مث يقوم يصلي ، ويشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل بيته

 أن ، وكان يِحب ، مث يوِتر آخر الليل قبل الفجر وكان يطيل صالة الليل حىت تنتفخ قدماه

، وكان كثري  ، ويشهد اجلنائز ويصلي عليهم ، وكان يعود املرضى  يسمع القرآن من غريه

، وكان يتوكل على اهللا  ، وكان يِحب الستر  ، وكان إذا كره شيئًا عِرف يف وجهه احلياء

                                                 
  .  )٢٠٤٨(الترمذي الطب ) ١(
  .  ٤٥، ص ٤٤، برقم  يف خمتصر الشمائل، وصححه األلباين  الترمذي يف الشمائل) ٢(
  .  )٣٢٩٧(الترمذي تفسري القرآن ) ٣(
  .  ٣٥،  ٣٤، برقم  ، اختصره وصححه األلباين خمتصر الشمائل للترمذي) ٤(
  .  ، وحمبرة مزينة ثوب خمطط:  ، والبرد ثياب من نوع برود اليمن) ٥(
  .  اين، وصححه األلب ٩٧، برقم  خمتصر مشائل الترمذي) ٦(
  .  )٢١٧٤(، أبو داود النكاح  )٥١١٧(، النسائي الزينة  )٢٧٨٧(الترمذي األدب ) ٧(
  .  ، وصححه األلباين ١٨٨خمتصر مشائل الترمذي برقم ) ٨(
  .  ٣/١٣٤،  أمحد) ٩(
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 عشر سنني فما خدمت النيب  { ، قال أنس  ؛ ألنه سيد املتوكِّلني حق توكُِّلِه

 ومع )٢( )١( }لو قُدر لكان :   ، أو لو قُِضي لكان:   بعثين يف حاجٍة مل أُِتـمها إال قال

، وقد حفظه اهللا تعاىل  وكان ال يغدر وينهى عن الغدر.  هذا فقد كان يأخذ باألسباب

 وكان )٤( ورعى الغنم يف صغره وما من نيبٍّ إالَّ رعاها )٣(مور اجلاهلية قبل اإلسالم من أ

  .  )٥(احلجر يسلم عليه قبل البعثة 

 املاحي الذي يمحى يب ، وأنا ، وأنا أمحد أنا حممد { ، قال    أمساءوله 

، والعاقب الذي ليس   وأنا العاقب)٦(، وأنا احلاشر الذي يحشر الناس على عِقِبي  الكفر

  .  )٧( }بعده نيب 

، ونيب  ةـ، ونيب التوب واحلاشر،  )٨(، واملُقفِّي   ، وأمحد أنا حممد {:  وقال 

  .  )١١( بعثه اهللا ليتمم مكارم األخالق )١٠( وكنيته أبو القاسم )٩( }الرمحة 

                                                 
  .  )٣/٢٣١(أمحد ) ١(
  .   وهو صحيح١/٣٥٢،  أمحد) ٢(
  .  ٤/٢٢٢، وأمحد  ٣٨٢٩، برقم  البخاري) ٣(
  .  ٣٤٠٦، ورقم  ٢٢٦٢، برقم  ريالبخا) ٤(
  .  ٢٢٧٧، برقم  مسلم) ٥(
  .  ، النهاية أي حيشر الناس على أثره) ٦(
  .  ٢٣٥٤، ومسلم برقم  ٣٥٣٢، برقم  البخاري) ٧(
، البن  اد املعادز:  انظر . ( ) . . . ثُم قَفَّينا علَى َآثَاِرِهم ِبرسِلنا(الذي قفى آثار من سبقه من األنبياء :  املقفِّي) ٨(

  .  ) ١/٩٤،  القيم
  .  »خمتصر األلباين «٣١٦، ومشائل الترمذي برقم  ٢٣٥٥، برقم  مسلم) ٩(
  .  ٣/١٦٨٢،  ، ومسلم ٣٥٣٧، برقم  البخاري) ١٠(
  .  ٨٩٣٩، برقم  ٢/٣٨١،  أمحد) ١١(
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$  {:   وذكر اهللا تعاىل امسه يف القرآن يف مواضع فقال تعاىل tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% 

ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 4 { )وقال سبحانه )١ ،  :}  $ ¨Β tβ%x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ ⎯Å3≈ s9uρ 

tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yz uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 { )وقال  )٢ ، :}  š⎥⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# 

(#θ ãΖtΒ#u™uρ $ yϑ Î/ tΑÌh“ çΡ 4’n?tã 7‰£ϑ pt èΧ uθ èδ uρ ‘,pt ø: $# ⎯ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   { )انهـ، وقال سبح )٣  :}  Ó‰£ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ 

:   ، وقال جل وعال يف قول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت التسليم )٤( } 4 #$!»

}  #MÅe³t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ tÎ/ ’ ÎAù'tƒ .⎯ÏΒ “ Ï‰÷èt/ ÿ…çµ èÿ ôœ$# ß‰uΗ ÷qr& ( { )٥(  .  

،  ، ويقصر اخلطبة ، ويطيل الصالة ، ويقل اللغو  ، دائم الفكر وكان يكثر الذكر

، وضحك  ، وكان أكثر الناس تبسما  ، ويكره الروائح الكريهة وحيب الطيب وال يرده

 منذ ما حجبين رسول اهللا  {  قال جرير )٦( بدت نواجذه يف أوقاٍت حىت

،   ، ولقد شكوت إليه أَنـي ال أثبت على اخليل ، وال رآين إال تبسم يف وجهي أسلمت

 وميزح وال يقول )٨( )٧( }، واجعله هاديا مهديا  تهاللهم ثب:   ، وقال  فضرب يف صدري

، وكان يأكل بأصابعه الثالث  ، ويقبل عذر املعتذر إليه ، وال جيفو أحدا إال حقًّا

، وإذا تكلم  ، ويتكلم جبوامع الكلم ، ويتنفس يف الشرب ثالثًا خارج اإلناء  ويلعقهن

، ويعيد الكلمة ثالثًا إذا مل تفهم حىت تفهم   ه، حيفظه من جلس إلي تكلَّم بكالٍم بيٍن فَصٍل

                                                 
  .  ١٤٤:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ٤٠:  سورة األحزاب آية) ٢(
  .  ٢:  سورة حممد آية) ٣(
  .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ٤(
  .  ٦:  سورة الصف آية) ٥(
  .  ٥/٢٠،  النهاية)  هي الضواحك اليت تبدو عند الضحك : ( ، وقيل األنياب:  النواجذ) ٦(
  .  )١٥٩(، ابن ماجه املقدمة  )٢٤٧٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٥٧٣٩(البخاري األدب ) ٧(
  .  ٦٠٩٠، ورقم  ٣٨٢٢، ورقم  ٣٠٣٥، برقم  البخاري) ٨(
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،  ، وقد مجع اهللا له مكارم األخالق وحماسن األفعال  ، وال يتكلم من غري حاجة عنه

، وحيث على  ، وينهي عن العنف ، وكان يأمر بالرفق وحيثُّ عليه فكانت معاتبته تعريضا

، وكان حيب التيمن  األخالق، وحسن اخللق ومكارم  ، واألناة ، واحللم  العفو والصفح

، وكانت يده  ، وهنى عن الترجل إال غبا  ، ويف شأنه كله  ، وترجله يف طهوره وتنعله

، ووضع كفه  ، وإذا اضطجع اضطجع على جنبه األمين  اليسرى خلالئه وما كان من أذى

 نصب ذراعه  قُبيل الصبح)١(، وإذا عرس  أذكار النوم:  ، ويقول اليمىن حتته خده األمين

،   ، وصيانة ، وأمانة ، وحياء ، وحلم جملس علم:   ، وكان جملسه ووضع رأسه على كفه

، يتفاضلون يف جملسه  ، وال تنتهك فيه احلرمات  ، وال ترفع فيه األصوات ، وسكينة وصرب

،  ، ويؤثرون احملتاج ، ويرحمون الصغار ، ويوقِّرون الكبار ، ويتواضعون بالتقوى

، وكان ميشي  ، ويأكل على األرض ، وكان جيلس على األرض ن دعاة إىل اخلريوخيرجو

ومر على الصبيان يلعبون فسلَّم .   ، حىت يقضي له حاجته ، والعبد مع األرملة واملسكني

، ويكرم  ، وكان يتألف أصحابه ويتفقدهم ، وكان ال يصافح النساء غري احملارم عليهم

، حىت على أشر القوم يتألفهم   حديثه على من يحدثه، ويقبل بوجهه و كرمي كل قوم

، وما قال يل لشيء  فما قال يل أُفٍّ قط:   ، قال  عشر سننيوخدمه أنس  { ، بذلك

، وكان من أحسن الناس خلُقًا والمسست  ته، وال لشيء تركته ِلما ترك صنعته ِلم صنعته

 وال مشمت مسكًا قط وال ، وال شيئًا كان ألني من كف رسول اهللا  ، وال حريرا خزا

 )٤(ومل يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا .  )٣( )٢( } عطرا أطيب من عرق النيب 

رب خادما وال امرأة وال شيئًا ، ومل يض  وال جيزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح وحيلم

                                                 
  .  ٣/٢٠٦النهاية يف غريب احلديث :  انظر.  نزول املسافر آخر الليل نزلةً للنوم واالستراحة:  التعريس) ١(
  .  )٣/١٠١(، أمحد  )٤٧٧٣(، أبو داود األدب  )٢٠١٥(، الترمذي الرب والصلة  )٢٦١٦(البخاري الوصايا ) ٢(
  .  ٢٩٦، برقم  ، واللفظ له ، والترمذي يف خمتصر الشمائل ٢٣٠٩ ، برقم ، ومسلم ٦٠٣٨، برقم  البخاري) ٣(
، فهو مل يكن صخابا يف األسواق وال  الضجة واضطراب األصوات للخصام:  الصخب والسخب:  الصخاب) ٤(

  .  ٣/١٤النهاية .  يف غريها
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، وما خير بني شيئني إال اختار أيسرمها ما مل يكن   ، إال أن جياهد يف سبيل اهللا تعاىل قط

  .  ، فإن كان إمثًا كان أبعد الناس عنه إمثًا

  

  كمال األخالق وحماسن الشيم 

ا فيه النجاة وقد مجع اهللا له كمال األخالق وحماسن الشيم وآتاه من العلم والفضل وم

، وهو أُمي ال يقرأ وال  والفوز والسعادة يف الدنيا واآلخرة ما مل يؤت أحدا من العاملني

، وجعل دينه  ، واختاره اهللا على مجيع األولني واآلخرين  ، وال معلم له من البشر يكتب

ئمني إىل ، فصلوات اهللا وسالمه عليه صالةً وسالما دا للجن والناس أمجعني إىل يوم الدين

  .  )١(؛ فإن خلقه كان القرآن  يوم الدين

،   ، وجده واجتهاده  ، وأقواله   والتأسي به يف مجيع أعمالهفينبغي االقتداء به 

، أو ما ال   ، إال يف ما كان خاصا به  ، وصدقه وإخالصه  ، وورعه  ، وزهده  وجهاده

هللا ال يملُّ حىت خذوا من األعمال ما تطيقون فإن ا{ ؛ لقوله   يقدر على فعله

، وما أمرتكم به فأتوا منه ما   ما هنيتكم عنه فاجتنبوه { :  ؛ ولقوله  )٣( })٢(متلُّوا 

  .   )٥( )٤( }استطعتم 

                                                 
، اختصره  ل احملمدية للترمذي، وخمتصر الشمائ ٣٣ - ٣١، و ٢٦ - ١/٢٥،  ذيب األمساء واللغات للنووي) ١(

  .  ١٩٤ - ١٣، ص وحققه األلباين
  .  ٧٨٢، برقم  ١/٥٤١، ومسلم  ١٩٧٠، برقم  ٤/٢١٣،  البخاري مع الفتح) ٢(
، وخمتصر السرية النبوية للحافظ عبد الغين املقدسي ص  ٥٦ذيب السرية النبوية لإلمام النووي ص :  انظر) ٣(

 - ١١٢، وخمتصر الشمائل احملمدية للترمذي ص  ٢١٥ – ١/٧٧ياض ، وحقوق املصطفى للقاضي ع ٧٧
١٨٨  .  

،  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم الفضائل  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٤(
  .  )٢/٤٦٧(، أمحد  )٢(ابن ماجه املقدمة 

  .  ٢٦١٩، ومسلم برقم  ٧٢٨٨البخاري برقم ) ٥(
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  املبحث الرابع 
  اجتهاده يف عبادته وجهاده 

  مسلم كان أسوة لكل 

 ‘ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u  {:  ؛ لقوله تعاىل  أسوة وقدوة وإماما يقتدى به كان - ١

«!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym ⎯yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ tÅzFψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ { )كان  {؛ وهلذا  )١ 

أتصنع هذا وقد غفر اهللا لك ما :  ، فقيل له يصلي حىت تفطَّرت قدماه وانتفخت وورمت

  .  )٣( )٢( }بدا شكورا أفال أكون ع:  ؟ قال تقدم من ذنبك وما تأخر

  

  صالته صلى اهللا عليه وسلم 

 )٤(، ورمبا صلى ثالث عشرة ركعة   وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة- ٢

 وكان يصلي )٦( ورمبا صالها عشر ركعات )٥(وكان يصلي الرواتب اثنيت عشرة ركعة 

رمبا صلى مبا يقرب  وكان يطيل صالة الليل ف)٧(الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اهللا 

 فكان ورده من الصالة كل يوم وليلة أكثر من )٨(من مخسة أجزاء يف الركعة الواحدة 

  .  )٩(أربعني ركعة منها الفرائض سبع عشر ركعة 

                                                 
  .  ٢١:  ب آيةسورة األحزا) ١(
  .  )٢٨٢٠(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٤٥٥٧(البخاري تفسري القرآن ) ٢(
  .  ٢٨١٩، ومسلم برقم  ١١٣٠البخاري برقم ) ٣(
  .  ٧٣٧، ومسلم برقم  ١١٤٧البخاري برقم ) ٤(
  .  ٧٢٨مسلم برقم ) ٥(
  .  ٧٢٩، ومسلم برقم  ١١٧٢البخاري برقم ) ٦(
   . ٧١٩مسلم برقم ) ٧(
  .  ٧٧٢مسلم برقم ) ٨(
  .  ١٤٠كتاب الصالة البن القيم ص ) ٩(
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  صومه صلى اهللا عليه وسلم 

 ويتحرى صيام االثنني )١( وكان يصوم غري رمضان ثالثة أيام من كل شهر -  ٣

 ورغَّب يف صيام )٣(، بل كان يصومه كله   م شعبان إال قليلًا وكان يصو)٢(واخلميس 

ال :   ، ويفطر حىت يقال  ال يفطر:    يصوم حىت يقال وكان )٤(ست من شوال 

، وكان يصوم يوم    وما استكمل شهرا غري رمضان إال ما كان منه يف شعبان)٥(يصوم 

الصيام اليومني والثالثة  وكان يواصل )٧( وروي عنه صوم تسع ذي احلجة )٦(عاشوراء 

 )٨(؛ فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه    ليس كأمته، وبين أنه   وينهى عن الوصال

ما جيد من لذة العبادة واألنس والراحة وقرة العني مبناجاة اهللا :   وهذا على الصحيح

وجِعلَت قرة  { :   وقال)١٠( )٩( }حنا بالصالة يا بالل أر { :  ؛ وهلذا قال  تعاىل

  .   )١٢( )١١( }عيين يف الصالة 

                                                 
  .  ١١٦٠مسلم برقم ) ١(
  .   وغريمها٤/٢٠٢، والنسائي  ٧٤٥الترمذي برقم ) ٢(
  .  ١١٥٧ و١١٥٦، ومسلم برقم  ١٩٧٠ و١٩٦٩البخاري رقم ) ٣(
  .  ١١٦٤مسلم برقم ) ٤(
  .  ١١٥٦، ومسلم برقم  ١٩٧١البخاري برقم ) ٥(
  .  ١١٢٥، ومسلم برقم  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٠خاري برقم الب) ٦(
  .  ٢٢٣٦صحيح النسائي رقم :  ، وانظر ٦/٢٨٨، وأمحد  ٢٤٣٧، وأبو داود برقم  ٤/٢٠٥النسائي ) ٧(
  .  ١١٠٣ - ١١٠٢ ومسلم برقم ١٩٦٤ - ١٩٦١البخاري برقم ) ٨(
  .  )٥/٣٦٤(، أمحد  )٤٩٨٥(أبو داود األدب ) ٩(
  .  ٥/٣٩٣وأمحد ،  ٨٥٤٩أبو داود برقم ) ١٠(
  .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٩٤٠(النسائي عشرة النساء ) ١١(
  .  ٣/٨٢٧صحيح النسائي :  ، وانظر ٣/١٢٨، وأمحد  ٧/٦١النسائي ) ١٢(



 رمحة للعاملني

 ٢٩

  صدقته صلى اهللا عليه وسلم 

، وكان أجود باخلري من الريح املرسلة حينما يلقاه جربيل   وكان يكثر الصدقة- ٤

؛ وهلذا أعطى رجلًا غنما  عطاء من ال خيشى الفاقة؛ فكان يعطي  )١(عليه الصالة والسالم 

يا قومي أسلموا فإن حممدا يعطي عطاًء ال خيشى :  بني جبلني فرجع الرجل إىل قومه وقال

 وأرحم الناس )٣(، وأشجع الناس  ، وأكرم الناس  أحسن الناس فكان )٢(الفاقة 

، وثباتا  ، وحياًء ، وحلما  وعفوا،  ، وأناة ، ورفقًا ، وصربا ، وعدلًا وأعظمهم تواضعا

  .   على احلق

  

  جهاده صلى اهللا عليه وسلم 

جهادها :  جهاد النفس وله أربع مراتب:   يف مجيع ميادين اجلهاد وجاهد - ٥

، والصرب على مشاق  ، والدعوة إليه على بصرية ، والعمل به على تعلم أمور الدين

، ودفع ما   جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات: ، وجهاد الشيطان وله مرتبتان الدعوة

،  ، واملال ، واللسان  بالقلب:  ، وجهاد الكفار وله أربع مراتب يلقي من الشهوات

فهذه .   ، مث بالقلب ، مث باللسان باليد:  وجهاد أصحاب الظلم وله ثالث مراتب.  واليد

؛ ألنه كمل  هللا عليه وسلم، وأكمل الناس فيها حممد صلى ا ثالث عشرة مرتبة من اجلهاد

،  ، ويده  ، ولسانه بقلبه:  ، فكانت ساعاته موقوفة على اجلهاد مراتب اجلهاد كلها

وقد دارت املعارك .   )٤(؛ وهلذا كان أرفع العاملني ذكرا وأعظمهم عند اهللا قدرا  وماله

بعاًٍ وعشرون ، فكان عدد غزواته اليت قادها بنفسه س احلربية بينه وبني أعداء التوحيد

                                                 
  .  ٢٣٠٨، ومسلم يرقم  ٦البخاري برقم ) ١(
  .  ٢٣١٢، برقم  ٤/١٨٠٦مسلم ) ٢(
  .  ٢٣٠٨رقم ، ب ٤/١٨٠٤، ومسلم  ٦٠٣٣، برقم  ١٠/٤٥٥البخاري مع الفتح ) ٣(
  .  ١٢،  ١٠،  ٣/٥زاد املعاد ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٣٠

، أما املعارك اليت أرسل جيشها ومل يقدها فيقال هلا سرايا فقد  ، وقاتل يف تسع منها غزوة

  .  )١(بلغت ستا ومخسني سرية 

  

  حسن معاملته صلى اهللا عليه وسلم 

  :؛ وهلذا ، فإذا استسلف سلفًا قضى خريا منه  أحسن الناس معاملة وكان - ٦

، فَهم به أصحابه فقال    يتقاضاه بعريا فأغلظ له يف القولجاء رجل إىل النيب  {

ال جند إال سنا هو :   يا رسول اهللا:   ، فقالوا   دعوه فإن لصاحب احلق مقالًاالنيب 

 إن خري ، فقال   أوفيتين أوفاك اهللا:   فقال الرجل،    أعطوهخري من سنه فقال 

  .  )٣( )٢( }عباد اهللا أحسنهم قضاًء 

 أتراين ، فلما جاء جابر بالبعري قال له   بعرياواشترى من جابر بن عبد اهللا  {

  .   )٥( )٤( }خذ اجلمل والثمن :  ، فقال ال يا رسول اهللا:   ؟ قال  كماكست

  

  خلقه صلى اهللا عليه وسلم 

، لقول عائشة رضي اهللا  ؛ ألن خلُقَه القرآن  أحسن الناس خلُقًا وكان - ٧

إمنا بعثت ألمتم مكارم  { ؛ وهلذا قال  )٢( )١( }كان خلقه القرآن  { : عنها

  .  )٤( )٣( }األخالق 

                                                 
  .  ٨/١٥٣، و ٢٨١ - ٧/٢٧٩، وفتح الباري  ١٢/٩٥شرح النووي :  انظر) ١(
  .  )٢/٤٣١(، أمحد  )١٦٠١(، مسلم املساقاة  )٢١٨٣(البخاري الوكالة ) ٢(
  .  ١٦٠٠، ومسلم برقم  ٢٣٠٥البخاري رقم ) ٣(
  .  )٣/٣٧٦(، أمحد  )٤٦٣٧(بيوع ، النسائي ال )٧١٥(مسلم املساقاة ) ٤(
  .  ٧١٥، برقم  ٣/١٢٢١، ومسلم  ٢٠٩٧، برقم  ٤/٣٢٠البخاري مع الفتح ) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٣١

  زهده صلى اهللا عليه وسلم 

أنه اضطجع على  { ، فقد ثبت عنه    أزهد الناس يف الدنيا وكان -  ٨

 وملا استيقظ جعل ميسح جنبه ، فدخل عليه عمر ابن اخلطاب   احلصري فأثَّر يف جنبه

، ما مثلي    مايل وللدنيا؟ فقال   لو اختذت فراشا أوثر من هذا:   فقال رسول اهللا

ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من هنار مث راح 

لو كان يل مثلُ أُحٍد ذهبا ما يسرين أن ال مير علي :   وقال { .  )٦( )٥( }وتركها 

 وعن أيب هريرة  .  )٨( )٧( }، إال شيٌء أرصده لدين   ثالثٌ وعندي منه شيء

  .   )١٠( )٩( }ما شبع آل حممد من طعام ثالثة أيام حىت قبض  { :  قال

، والظاهر أن سبب عدم   واملقصود أهنم مل يشبعوا ثالثة أيام بلياليها متوالية

شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم على أهنم قد جيدون ولكن يؤثرون على 

                                                 
 
، أبو داود الصالة   )١٦٠١(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار   )٧٤٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

  .   )١٤٧٥(، الدارمي الصالة   )٦/٥٤(، أمحد   )١٣٤٢(
  .  ٧٤٦، برقم  ١/٥١٣مسلم ) ٢(
  .  )٢/٣٨١(أمحد ) ٣(
  .  ٤٥الصحيحة لأللباين رقم :  ، وانظر ٢/٣٨١، وأمحد  ١٠/١٩٢البيهقي بلفظه ) ٤(
  .  )١/٣٠١(أمحد ) ٥(
  .  ٢/٢٨٠، وصحيح الترمذي  ٤٣٩األحاديث الصحيحة برقم :  ، وانظر الترمزي وغريه) ٦(
، ابن ماجه   )٩٩١(، مسلم الزكاة   )٢٢٥٩(التفليس البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر و) ٧(

   .  )٢/٤٥٧(، أمحد   )٤١٣٢(الزهد 
  .  ٩٩١، ومسلم برقم  ٢٣٨٩البخاري برقم ) ٨(
، ابن ماجه األطعمة  )٢٣٥٨(، الترمذي الزهد  )٢٩٧٦(، مسلم الزهد والرقائق  )٥٠٥٩(البخاري األطعمة ) ٩(

  .  )٢/٤٣٤(، أمحد  )٣٣٤٣(
  .  ٥٣٧٤، برقم  ٥٤٩ و٩/٥١٧ الفتح البخاري مع) ١٠(



 رمحة للعاملني

 ٣٢

 من الدنيا ومل خرج النيب  { :  ؛ وهلذا قالت عائشة رضي اهللا عنها  )١(أنفسهم 

  .   )٣( )٢( }يشبع من خبز الشعري 

  . )٥( )٤( }لتني يف يوم إال إحدامها متر  أُكما أكل آل حممد  { :وقالت

إنا لننظر إىل اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما أُوقدت يف أبيات رسول  { : وقالت

.  )٧( )٦( }التمر واملاء :   داناألسو:  ؟ قالت ما كان يقيتكم:  فقال عروة.   ناراهللا 

وعن عائشة رضي اهللا عنها .  وهو يرى عند انقضاء الشهرين:   واملقصود باهلالل الثالث

ومع هذا كان .  )٩( )٨( } من أدم وحشوه ليف كان فراش رسول اهللا  { : قالت

  .  )١١( )١٠( }اللهم اجعل رزق آل حممٍد قوتا  { يقول 

                                                 
  .  ٥٤١٦، ومن حديث عائشة رضي اهللا عنها برقم  ٥٣٧٤ برقم ٥٤٩ و٩/٥١٧انظر فتح الباري ) ١(
  .  )٥٠٩٨(البخاري األطعمة ) ٢(
  .  ٥٤١٤، برقم  ٩/٥٤٩البخاري مع الفتح ) ٣(
  .  )٢٩٧١(، مسلم الزهد والرقائق  )٦٠٩٠(البخاري الرقاق ) ٤(
  .  ٦٤٥٥، برقم  ١١/٢٨٢اري مع الفتح البخ) ٥(
، الترمذي صفة القيامة  )٢٩٧٢(، مسلم الزهد والرقائق  )٢٤٢٨(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٦(

  .  )٤١٤٥(، ابن ماجه الزهد  )٢٤٧١(والرقائق والورع 
  .  ٦٤٥٩، برقم  ١١/٢٨٣البخاري مع الفتح ) ٧(
، أبو داود اللباس   )١٧٦١(، الترمذي اللباس   )٢٠٨٢(لم اللباس والزينة ، مس  )٦٠٩١(البخاري الرقاق ) ٨(

  .   )٦/٧٣(، أمحد   )٤١٥١(، ابن ماجه الزهد   )٤١٤٦(
  .  ٦٤٥٦، برقم  ١١/٢٨٢البخاري مع الفتح ) ٩(
، ابن ماجه الزهد  )٢٣٦١(، الترمذي الزهد  )١٠٥٥(، مسلم الزكاة  )٦٠٩٥(البخاري الرقاق ) ١٠(

  .  )٢/٤٤٦(د ، أمح )٤١٣٩(
هو ما يقوت البدن من :    والقوت١٠٥٥، ومسلم برقم   ٦٤٦٠، برقم   ١١/٢٨٣البخاري مع الفتح ) ١١(

:   ، وقال أهل اللغة  ويكف عن احلاجة"   كفافًا"   غري إسراف وهو معىن الرواية األخرى عند مسلم
الفتح .   عا واهللا أعلم، ويف الكفاف سالمة من آفات الغىن والفقر مجي  هو ما يسد الرمق:   القوت
   .  ٣/٥٣٧، واأليب   ٧/١٥٢، وشرح النووي   ١١/٢٩٣



 رمحة للعاملني

 ٣٣

  ورعه صلى اهللا عليه وسلم 

 أهلي فأجد إين ألنقلب إىل { :  ؛ وهلذا قال   من أورع الناس وكان -  ٩

التمرة ساقطة على فراشي أو يف بييت فأرفعها آلكلها مث أخشى أن تكون من الصدقة 

وأخذ احلسن بن علي مترة من متر الصدقة فجعلها يف فيه فقال  { .  )٢( )١( }فَأُلقيها 

  .  )٤( )٣( } ؟  كَخ كَخ ارِم ا أما علمت أنا ال نأكل الصدقةول اهللا رس

  

  توسطه صلى اهللا عليه وسلم 

خذوا من  { :  يقول ومع هذه األعمال املباركة العظيمة فقد كان - ١٠

، وأحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه   ألعمال ما تطيقون فإن اهللا ال ميلُّ حىت متلُّواا

 إذا صلى وكان  { .  )٦( إذا عِملُوا عملًا أثبتوه ، وكان آلُ حممد   )٥( }وإن قل 

 نفر من أصحابه رضي اهللا وقد تقالَّ عبادة النيب  { . )٨( )٧( }صالة داوم عليها 

، فقال  ؟ وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأين حنن من النيب :   عنهم وقالوا

، وقال  أنا أصوم وال أفطر:  قال بعضهم، و أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا:  بعضهم
                                                 

  .  )٢/٣١٧(، أمحد  )١٠٧٠(، مسلم الزكاة  )٢٣٠١(البخاري يف اللقطة ) ١(
  .  ١٠٧٠، برقم  ٢/٧٥١مسلم ) ٢(
  .  )١٦٤٢(، الدارمي الزكاة  )٢/٤٠٩(، أمحد  )١٠٦٩(، مسلم الزكاة  )١٤٢٠(البخاري الزكاة ) ٣(
  .  ١٠٦٩، برقم  ٢/٧٥١مسلم ) ٤(
، أبو داود  )٧٦٢(، النسائي القبلة  )٧٨٢(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٨٦٩(البخاري الصوم ) ٥(

  .  )٤٢٣٨(، ابن ماجه الزهد  )١٣٦٨(الصالة 
، برقم  ٢/٨١١،  ١/٥٤١، ومسلم  ٦٤٦٥، برقم  ١١/٢٩٤،  ١٩٧٠، برقم ٤/٢١٣البخاري مع الفتح ) ٦(

٧٨٢  .  
  .  )٦/٢٥٠(، أمحد  )١٨٦٩(البخاري الصوم ) ٧(
  .  ٦٤٦٧ – ٦٤٦١صحيح البخاري حديث رقم :  ، وانظر ١٩٧٠، برقم  ٤/٢١٣البخاري مع الفتح ) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٣٤

فبلغ ذلك )  ال آكل اللحم:  وقال بعضهم (أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا :  بعضهم

؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا  أنتم الذين قلتم كذا وكذا:   فجاء إليهم فقالالنيب 

من رغب عن سنيت ، وأتزوج النساء ف ، وأصلي وأرقد  ، لكين أصوم وأفطر وأتقاكم له

، والرغبة عن  واملراد بالسنة اهلدي والطريقة ال اليت تقابل الفرض.   )٢( )١( }فليس مين 

سددوا :  ول يقكان  {ومع هذه األعمال اجلليلة فقد .  الشيء اإلعراض عنه إىل غريه

:  ؟ قال  وال أنت يا رسول اهللا:  ، قالوا  وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله

،   بواسددوا وقار { : ويف رواية.  )٣( }وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحٍة منه وفضل 

وكان  { . )٥( )٤( }، والقَصد القَصد تبلغوا  ، وشيٌء من الدجلة واغدوا وروحوا

اللهم مصرف  { : ويقول.  )٧( )٦( }يا مقلِّب القلوب ثبت قليب على دينك :   يقول

  .  )٩( )٨( }القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 

  

                                                 
  .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ١(
، وما بني املعكوفني من رواية  ١٤٠١، برقم  ٢/١٠٢٠، ومسلم  ٥٠٦٣، برقم  ٩/١٠٤البخاري مع الفتح ) ٢(

  .  مسلم
  .  )٦/١٢٥(، أمحد  )٢٨١٨(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٦٠٩٩(البخاري الرقاق ) ٣(
، مسند أمحد   )٥٠٣٤(، سنن النسائي كتاب اإلميان وشرائعه   )٦٠٩٨(صحيح البخاري كتاب الرقاق ) ٤(

)٢/٥١٤(   .  
  .  ٢٨١٨ – ٢٨١٦، برقم  ٤/٢١٧٠، ومسلم  ٦٤٦٤،  ٦٤٦٣ البخاري برقم )٥(
  .  )٣٨٣٤(، ابن ماجه الدعاء  )٢١٤٠(الترمذي القدر ) ٦(
  .  ٣/١٧١ي ذصحيح الترم:  ، وانظر ، وغريه ٣٥٢٢، برقم  ٥/٢٣٨ي ذالترم) ٧(
  .  )٢/١٦٨(، أمحد  )٢٦٥٤(مسلم القدر ) ٨(
  .  ٢٦٥٤، برقم  ٤/٢٠٤٥مسلم ) ٩(
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 ٣٥

  الدروس والعرب 

أن الدروس والفوائد والعرب والعظات يف هذا املبحث كثرية :  وخالصة القول

  :  منها

؛ لقوله    قدوة كل مسلم صادق مع اهللا تعاىل يف كل أموره إن النيب - ١

‰ô  {:   تعاىل s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym ⎯ yϑ Ï j9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ 

t Åz Fψ $# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. ∩⊄⊇∪ { )١(   .  

  .  لُقًا ، وخ  إن النيب أحسن الناس خلْقًا-٢

                                                 
  .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ١(
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 ٣٦

  املبحث اخلامس 
  النيب الكرمي رمحة للعاملني 

  عموم رمحته لإلنس واجلن واملؤمنني والكافرين واحليوان :  أولًا

$!  {:  قال اهللا تعاىل tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ { )ؤمنون به ، فامل )١ 

، وأبوا رمحة اهللا  ، وبدلوا نعمة اهللا كفرا ، وغريهم كفرها ، وشكروها قبلوا هذه الرمحة

من آمن باهللا واليوم اآلخر كتب له الرمحة  : ( قال ابن عباس رضي اهللا عنهما.   )٢(ونعمته 

ف ، ومن مل يؤمن باهللا ورسوله عويف مما أصاب األمم من اخلس يف الدنيا واآلخرة

  .  )٣()  والقذف

أوىل القولني يف ذلك بالصواب القول الذي روي   : (  قال اإلمام الطربي رمحه اهللا

مؤمنهم :    رمحة جلميع العاملوهو أن اهللا أرسل نبيه حممدا :   عن ابن عباس

، فأما مؤمنهم فإن اهللا هداه به وأدخله باإلميان به وبالعمل مبا جاء به من عند   وكافرهم

، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البالء الذي كان يرتل باألمم املكذبة   جلنةاهللا ا

  .   )٤()   رسلها من قبله

يا :  قيل { :  قال؛ حديث أيب هريرة   عامة للعاملومما يدل على أن رمحة النيب 

  .  )٦( )٥( }إين مل أُبعث لَعانا وإمنا بِعثْت رمحةً :  ، قال ادع على املشركني! رسول اهللا 

                                                 
  .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) ١(
  .  ٥٣٢، ص ، للسعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٢(
  .  ١٨/٥٥٢،  أخرجه الطربي يف تفسريه جامع البيان) ٣(
  .  ١٨/٥٥٢،  جامع البيان للطربي) ٤(
  .  )٢٥٩٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(
  .  ٢٥٩٩، برقم  مسلم) ٦(
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 ٣٧

بته سبةً أو لعنته أيما رجل من أميت سب { :  أنه قال عن النيب وحديث حذيفة 

،  ، وإمنا بعثين رمحة للعاملني ، أغضب كما يغضبون  ؛ فإمنا أنا من ولد آدم لعنةً يف غضيب

  .  )٢( )١( }فاجعلها عليهم صالة يوم القيامة 

 إمنا أنا رمحةٌ { :   أنه قالعن النيب ،  وجاء يف احلديث عن أيب هريرة 

  .   )٤( )٣( }مهداةٌ 

، ونيب   ، ونيب التوبة  ، واحلاشر  ، واملُقَفِّي  ، وأمحد  أنا حممد {  :وقد قال 

  .   )٦( )٥( }الرمحة 

  

                                                 
  .  )٥/٤٣٧(، أمحد  )٤٦٥٩(أبو داود السنة ) ١(
  .  ٣/١٣٤،  ، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٤٦٥٩، برقم  أبو داود) ٢(
  .  )١٥(الدارمي املقدمة ) ٣(
، وصححه األلباين يف سلسلة  ١/٣٥،  ، واحلاكم ١١/٥٠٤، وابن أيب شيبة  ١/١٩٢،  رواه ابن سعد) ٤(

  .  ٤٩٠، برقم  حاديث الصحيحة بطرقهاأل
  .  )٤/٣٩٥(، أمحد  )٢٣٥٥(مسلم الفضائل ) ٥(
  .  ٢٣٥٥، برقم  مسلم) ٦(



 رمحة للعاملني

 ٣٨

  األمثلة التطبيقية وأنواعها :  ثانًيا

  ه صلى اهللا عليه وسلم ألعدائه رمحت:  النوع األول

  :رمحته صلى اهللا عليه وسلم ألعدائه يف اجلهاد  : املثال األول

؛ فإن قوة اجلهاد يف سبيل اهللا   األعداء حىت يف قتاهلم وجماهدموقد مشلت رمحته 

 ومن – تعاىل – هلا ضوابط ينبغي أن يلتزم ا ااهدون يف سبيل اهللا تعاىل يف شريعته 

Ÿω  {:   قوله تعاىلذلك uρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω =Ås ãƒ š⎥⎪ Ï‰tG ÷èßϑ ø9$# ∩⊇®⊃∪ { )فيدخل يف  )١ ،

الذين ال ، والشيوخ  ، والصبيان ، وقتل النساء ، والغلول من املثلة:  ذلك ارتكاب املناهي

؛ لكن من قاتل  ، وأصحاب الصوامع ، والعمي ، واملرضى ، والرهبان  رأي هلم وال قتال

  .   )٢(من هؤالء أو استعان الكفَّار برأيه قتل 

، وإفساد الزروع  ، وحتريق األشجار ويدخل يف ذلك قتل احليوان لغري مصلحة

وجدت امرأةٌ مقتولة يف بعض « وقد )٣(ت ، وهدم البيو ، وتلويث اآلبار  ، واملياه  والثِّمار

 ؛ وهلذا كان  )٤(»  عن قتل النساء والصبيان فنهى رسول اهللا مغازي رسول اهللا 

،  إذا أمر أمريا على جيش أوسرية أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا

، اغزوا وال تغلوا وال  ، قاتلوا من كفر باهللا اغزوا بسم اهللا يف سبيل اهللا { : مث قال

، وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث  ، وال تقتلوا وليدا ، وال تمثِّلوا  تغدروا

  :    كاآليت مث بينها )٦( )٥( } . . . خصال

                                                 
  .  ١٩٠:  سورة البقرة آية) ١(
  .  ١٧٩ - ١٣/١٧٥املغين البن قدامة :  انظر) ٢(
  .  ٢١٢ وعناصر القوة يف اإلسالم ص١/٢٢٧تفسري ابن كثري :  انظر) ٣(
  .  ٣٠١٥، ورقم  ٣٠١٤البخاري برقم ) ٤(
  .  )٥/٣٥٨(، أمحد  )٢٨٥٨(، ابن ماجه اجلهاد  )١٦١٧(، الترمذي السري  )١٧٣١(مسلم اجلهاد والسري ) ٥(
  .  )١٧٣١رقم  (٣/١٣٥٧، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث  ، كتاب اجلهاد والسري مسلم) ٦(
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 ٣٩

  .  ، ويكونون كأعراب املسلمني  ، أو إىل اإلسالم دون اهلجرة   اإلسالم واهلجرة) أ  (

  .  فإن أبوا اإلسالم دعاهم إىل بذل اجلزية)  ب  (

،   ، كتاب اجلهاد والسري فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان باهللا وقاتلهم مسلم)   ج  (

  .  )١(باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث 

  : وفاؤه بالعهد مع أعدائه صلى اهللا عليه وسلم: املثال الثاين 

$  {:  ؛ لقول اهللا تعاىل من أعظم الضوابط يف اجلهاد الوفاء بالعهد وعدم اخليانة ¨ΒÎ)uρ 

 ∅ sù$ sƒ rB ⎯ÏΒ BΘöθ s% ZπtΡ$ uŠÅz õ‹Î7/Ρ$$ sù óΟÎγ ø‹s9Î) 4’ n?tã >™!#uθ y™ 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ÏΨ Í← !$ sƒ ø: $# ∩∈∇∪ { )٢(  .  

فإذا كان بني املسلمني والكفار عهد أو أمان فال جيوز للمسلمني الغدر حىت ينقضي 

، بأن ظهر من قرائن أحواهلم ما يدل على  ، فإن خاف املسلمون من أعدائهم خيانةً األمد

، فيحنئٍذ خيربهم املسلمون أنه ال عهد بيننا وبينكم   تصريح منهم باخليانةخيانتهم من غري

  .  حىت يستوي علم املسلمني وعلم أعدائهم بذلك

ودلت اآلية على أنه إذا وِجدت اخليانة احملققة من األعداء مل حيتج أن ينبذ إليهم 

  .  ؛ ألنه مل يخف منهم بل علم ذلك عهدهم

؛ بأن مل يوجد منهم ما يدل على  ضا أنه إذا مل يخف منهم خيانةودل مفهوم اآلية أي

  .  )٣(، بل جيب الوفاء إىل أن تتم مدته  ، أنه ال جيوز نبذ العهد إليهم ذلك

، وكان يسري حنو بالدهم   كان بني معاوية وبني الروم عهد:  وهلذا قال سليم بن عامر

،   اهللا أكرب:   أو ِبرذَوٍن وهو يقول، فجاء رجل على فرس حىت إذا انقضى عهدهم غزاهم

:  ، فقال  فسأله–  –، فأرسل إليه معاوية   فنظروا فإذا عمرو بن عبسة.  وفاء ال غدر

 فال يشد عقدة وال حيلها من كان بينه وبني قوٍم عهد { :  يقولمسعت رسول اهللا 

                                                 
  .  ٣/١٠٠، وزاد املعاد  ٣/١٣٥٧) ١(
  .  ٥٨:  يةسورة األنفال آ) ٢(
  .  ١٨٤ - ٣/١٨٣، وتفسري السعدي  ٢/٣٢١تفسري ابن كثري :  انظر) ٣(
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وهذا كلُّه يدلُّ .  )٢( فرجع معاوية )١( }حىت ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء 

  .  على أن اهلدف واملراد من اجلهاد هو إعالء كلمة اهللا عز وجل

  :  دفعه صلى اهللا عليه وسلم نزول العذاب على أعدائه:  املثال الثالث

 قصته مع ملَك اجلبال ة على هذه الرمحة اليت مشلت حىت أعدائه ومن األمثلة العظيم

، فجاء ملك اجلبال وسلَّم عليه   ؛ ليأمره مبا شاء عندما آذاه املشركون حينما بعثه اهللا إليه

، وقد بعثين ربي إليك   ن اهللا قد مسع قول قومك لك وأنا ملك اجلباليا حممد إ { :  وقال

واألخشبان جبالن  (؟ إن شئت أطبقت عليهم األخشبني   )٣(، فما شئت  لتأمرين بأمرك

بل أرجوا أن :   مللك اجلبال، فقال رسول اهللا  )  ، تقع مكة بينهما عظيمان يف مكة

  .  )٤( }حده ال يشرك به شيئًا خيرج اُهللا من أصالم من يعبد اهللا و

  :  سالمة قلبه صلى اهللا عليه وسلم وُحبُّه اخلري لليهود وغريهم:  املثال الرابع

ودي كان غالم يه { :   قال حديث أنس ومن األمثلة العظيمة لرمحته 

فنظر إىل  أسلم :   يعوده فقعد عند رأسه فقال له فمرض فأتاه النيب خيدم النيب 

:   ويف رواية النسائي فقال  (،   ، فأسلم  له أطع أبا القاسم:   أبيه وهو عنده فقال

احلمد :    وهو يقول، فخرج النيب   )  أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

                                                 
  .  )٤/١١٣(، أمحد  )٢٧٥٩(، أبو داود اجلهاد  )١٥٨٠(الترمذي السري ) ١(
،  )٢٧٥٩رقم  (٣/٨٣، باب يف اإلمام يكون بينه وبني العدو عهد فيسري إليه  ، كتاب اجلهاد أبو داود) ٢(

) ١٥٨٠رقم (، باب ما جاء يف الغدر  ، كتاب السري ، والترمذي ٢/٥٢٨أيب داود صحيح سنن :  وانظر
  .  هذا حديث حسن صحيح:  وقال

  .  ٦/٣١٦،  فتح الباري:  ، انظر ، أي فمرين مبا شئت استفهام) ٣(
  .  ١٧٩٥، ومسلم برقم  ٣٢٣١البخاري برقم ) ٤(
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.   )٢()   أنقذه يب من النار:   ويف رواية أيب داود   ()١( }لنار هللا الذي أنقذه من ا

  .   وغري ذلك كثري

  

  رمحته للمؤمنني : النوع الثاين 

ô‰s)s9 öΝà2  {:  قال اهللا تعاىل u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒÌym 

Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠ Ïm  للناس ، فقد بعث اهللا تعاىل النيب  )٣( } ∪∇⊅⊆∩ ‘§

، وهو  ، ويتمكنون من األخذ عنه  ، يعرفون حاله ، وهو من أنفس املؤمنني خاصة كافة

، وحيب  ه األمر الذي يشق عليهم، ويشق علي  ، والسعي يف مصاحلهم يف غاية النصح هلم

، ويكره هلم  ، وحيرص على هدايتهم إىل اإلميان  ، ويسعى جاهدا يف إيصاله إليهم هلم اخلري

؛ وهلذا كان حقُّه مقدما  ، أرحم م من والديهم ، وهو شديد الرأفة والرمحة م  الشر

  .  )٤(، وتعزيره وتوقريه  يمه، وتعظ ، وواجب على األمة اإلميان به على سائر حقوق اخللق

© }  وقال اهللا  É<¨Ζ9$# 4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ô⎯ÏΒ öΝÍκÅ¦ àΡr& ( ÿ…çµã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈ yγ ¨Βé& 3 { )٥(   ،

 بذل هلم النصح والشفقة ؛ ألنه   ىل به من نفسه، فالرسول أو أقرب مال لإلنسان نفسه

 أن يقدم ؛ فلذلك وجب على العبد إذا تعارض مراد نفسه مع مراد الرسول  والرأفة

،  ، كائنا من كان  بقول أحد من الناس وأن ال يعارض قول الرسول مراد الرسول 

  .  )٦(وأن يقدم حمبته على حمبة الناس كلهم 

                                                 
  .  )٣/١٧٥(، أمحد  )٣٠٩٥(، أبو داود اجلنائز  )١٢٩٠(البخاري اجلنائز ) ١(
  .  ٣/٢١٩،  فتح الباري:  ، وانظر ٥٦٥٧، ورقم  ١٣٥٦، برقم  البخاري) ٢(
  .  ١٢٨:  سورة التوبة آية) ٣(
  .  ٣٥٧، ص ، للسعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٤(
  .  ٦:  سورة األحزاب آية) ٥(
  .  ٦٥٩ص،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٦(
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$  {:  سبحانه وتعاىلوقال  yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Î= xî É=ù= s)ø9$# 

(#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθ ym ( ß#ôã $$ sù öΝåκ÷]tã öÏøó tG ó™ $#uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Íö∆ F{$# ( #sŒÎ* sù |M øΒ z•tã ö≅ ©.uθ tG sù ’ n?tã «!$# 4 

¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦,Î#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊇∈®∪ { )وقد قال .  )١ }  اللهم من ويل من أمر أميت شيئًا فشق

  وقال )٣( )٢( }، ومن ويل من أمر أميت شيئًا فرفق م فارفق به  م فاشقق عليهعليه

،  ، فمن مات وعليه دين ومل يترك وفاًء فعلينا قضاؤه أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم {

  .  )٥( )٤( } مالًا فهو لورثته ومن ترك

  

  رمحته للناس مجيًعا :  النوع الثالث

من ال يرحِم الناس ال  { قال رسول اهللا :   قال عن جرير بن عبد اهللا - ١

  .  )٧( )٦( } يرحمه اهللا 

ال ترتع الرمحة إالَّ  { :  يقولالقاسم مسعت أبا :   قال وعن أيب هريرة - ٢

  .  )٩( )٨( }من شقي 

                                                 
  .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  )٦/٢٥٨(، أمحد  )١٨٢٨(مسلم اإلمارة ) ٢(
  .  ١٨٢٨، برقم  مسلم) ٣(
، ابن  )١٩٦٣(، النسائي اجلنائز  )١٠٧٠(، الترمذي اجلنائز  )١٦١٩(، مسلم الفرائض  )٦٣٥٠(البخاري الفرائض ) ٤(

  .  )٢٥٩٤(لبيوع ، الدارمي ا )٢/٤٥٣(، أمحد  )٢٤١٥(ماجه األحكام 
  .  ١٦١٩، برقم  ، ومسلم ٢٢٩٨، ورقم  ٦٧٣١، برقم  البخاري) ٥(
  .  )٤/٣٦٠(، أمحد  )١٩٢٢(، الترمذي الرب والصلة  )٢٣١٩(، مسلم الفضائل  )٦٩٤١(البخاري التوحيد ) ٦(
  .  ٢٣١٩، برقم  مسلم) ٧(
  .  )٤٩٤٢(، أبو داود األدب  )١٩٢٣(الترمذي الرب والصلة ) ٨(
  .  ٢/٣٥٠،  ، وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي ١٩٢٣، برقم   الترمذي)٩(



 رمحة للعاملني

 ٤٣

الرامحون  { قال رسول اهللا :   وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال- ٣

، الرِحم شجنةٌ من  ، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء يرمحهم الرمحن

  .  )٢( )١( }، فمن وصلها وصله اهللا ومن قطعها قطعه اهللا  الرمحن

  رمحته للصبيان :  النوع الرابع

 فأبطأ القوم عنه أن جاء شيخ يريد النيب :   قال عن أنس بن مالك - ١

عوا له فقال النيب يوس  :} ا من مل يرحم صغريناكبرينا  ليس ِمن ٤( )٣( }، ويوقِّر(  .  

ليس ِمنا  {:  قال رسول اهللا :   وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال- ٢

  .  )٦( )٥( }، ويعرف شرف كبرينا  من مل يرحم صغرينا

  رمحتُه للبنات : النوع اخلامس 

ون ألحد ثالث ال يك { قال رسول اهللا :   قال عن أيب سعيد اخلدري - ١

، أو أختان فيتقي اهللا فيهن وحيسن إليهن إال دخل   ، أو بنتان ، أو ثالث أخوات  بنات

  .  )٨( )٧( }اجلنة 

                                                 
  .  )٤٩٤١(، أبو داود األدب  )١٩٢٤(الترمذي الرب والصلة ) ١(
  .  ٢/٣٥٠،  ، وصححه األلباين يف صحيح الترمذي ١٩٢٤، برقم  الترمذي) ٢(
  .  )١٩١٩(الترمذي الرب والصلة ) ٣(
  .  ٢/٣٤٨،   األلباين يف صحيح الترمذي، وصححه ١٩١٩، برقم  الترمذي) ٤(
  .  )٢/٢٢٢(، أمحد  )١٩٢٠(الترمذي الرب والصلة ) ٥(
  .  ٢/٣٤٩،  ، وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ١٩٢٠، برقم  الترمذي) ٦(
  .  )٥١٤٧(، أبو داود األدب  )١٩١٢(الترمذي الرب والصلة ) ٧(
، وقال عنه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب  ١٩١٦ و١٩١٢ ، والترمذي برقم ٥١٤٧، برقم  أبو داود) ٨(

  .  )صحيح لغريه: ( ٢/٤٢٩



 رمحة للعاملني

 ٤٤

ختني أ، أو  و ثالثًامن عال بنتني أ { قال رسول اهللا :    قال وعن أنس - ٢

 ِبنأنا وهو يف اجلنة كهاتني وأشار بأصبعه الوسطى )١(أو ثالثًا حىت ي أو ميوت عنهن كُنت 

  .   )٢( }واليت تليها 

  رمحته لأليتام : النوع السادس 

كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو  { قال رسول اهللا :    قال عن أيب هريرة - ١

  .  )٤( وأشار مالك أحد رواة احلديث بالسبابة والوسطى )٣( }كهاتني يف اجلنة 

 :  ، فقال له   قسوة قلبه أن رجلًا شكا إىل رسول اهللا  عن أيب هريرة -  ٢

  .   )٦( )٥( }، وأطعم املسكني   يتيمامسح رأس ال {

  رمحته للمرأة والضعيف :  النوع السابع

 حق )٧(اللهم إني أُحرج  { قال رسول اهللا :   قال عن أيب هريرة - ١

  .   )٨( } اليتيم واملرأة:  الضعيفني

                                                 
)١ (ِبنأي ينفصلن عنه بتزويج أو موت:  حىت ي  .  
  .  ٢/٤٢٨،  ، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب ١٢٤٩٨، برقم  ١٩/٤٨١،  أمحد يف املسند) ٢(
  .  )٢/٣٧٥( أمحد ، )٢٩٨٣(مسلم الزهد والرقائق ) ٣(
  .  ٦٠٥، والبخاري من حديث سهل بن سعد برقم  ٢٩٨٣، برقم  مسلم) ٤(
  .  )٢/٣٨٧(أمحد ) ٥(
رواه أمحد «:  ٣/٣٢٣،  ، وقال اإلمام املنذري يف الترغيب والترهيب ٩٠١٨، برقم  ١٤/٥٥٨،  أمحد) ٦(

وقد ضعفه .  ٢/٦٧٦،  لترهيب، األلباين لغريه يف صحيح الترغيب وا وحسنه» ورجاله رجال الصحيح
إن أردت أن يلني «:  ، ولفظه ٧٥٧٦، برقم  ١٣/٢١أصحاب املوسوعة احلديثية يف حتقيق مسند اإلمام أمحد 

  .  ، بلفظ ما يف منت هذا البحث ٩٠١٨، برقم  ١٤/٥٥٨ويف » ، وامسح رأس اليتيم قلبك فأطعم املسكني
  .  ١/٣٦١،  النهاية يف غريب احلديث.  أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما:  أحرج) ٧(
  .  ٢/٢٩٨،  ، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه ٣٦٧٨ابن ماجه برقم ) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٤٥

 فحمد اهللا  أنه شهد حجة الوداع مع رسول اهللا  وعن عامر بن األحوص - ٢

،   ؛ فِإهنن عندكم عواٍن استوصوا بالنساء خريا { : ، وذَكَّر ووعظ مث قال وأثىن عليه

  .  )٢( )١( }س متلكون منهن شيئًا غري ذلك لي

 مل يكن يدخل بيتا باملدينة غري بيِت أُم سليٍم إن النيب :   قال وعن أنس - ٣

  .  )٤( )٣( }، قُتل أخوها معي  إين أرمحها { : فقال.  ، فقيل له إال على أزواجه

  رمحتُه لألرملة واملسكني : ثامن النوع ال

الساعي على األرملة واملسكني  {:  قال النيب :    قال عن أيب هريرة -  ١

    )٥( }، أو القائم الليل الصائم النهار   كااهد يف سبيل اهللا

،   الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا { :  سلمولفظ م

  .   )٧( )٦( }، والصائم ال يفطر   وكالقائم ال يفتر

                                                 
  .  )١٨٥١(، ابن ماجه النكاح  )٣٠٨٧(الترمذي تفسري القرآن ) ١(
،   والنسائي، ورواه الترمذي أيضا ٢/١٢٠،  ، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه ١٨٥١، برقم  ابن ماجه) ٢(

  .  ١٩٩٧، برقم  إرواء الغليل:  وانظر
  .  )٢٤٥٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٦٨٩(البخاري اجلهاد والسري ) ٣(
  .  ٦/١٦١،  فتح الباري البن حجر:  ، وانظر ٢٨٤٤، برقم  البخاري) ٤(
، النسائي  )١٩٦٩(، الترمذي الرب والصلة  )٢٩٨٢(، مسلم الزهد والرقائق  )٥٠٣٨(البخاري النفقات ) ٥(

  .  )٢/٣٦١(، أمحد  )٢١٤٠(، ابن ماجه التجارات  )٢٥٧٧(الزكاة 
، ابن ماجه  )١٩٦٩(، الترمذي الرب والصلة  )٢٩٨٢(، مسلم الزهد والرقائق  )٥٦٦١(البخاري األدب ) ٦(

  .  )٢/٣٦١(، أمحد  )٢١٤٠(التجارات 
  .  ٢٩٨٢، برقم  ، ومسلم ٦٠٧،  ٦٠٦،  ٥٣٥٣، برقم  البخاري) ٧(



 رمحة للعاملني

 ٤٦

، ويِقلُّ   يكِثر الذِّكركان رسول اهللا  { :  قال عن عبد اهللا بن أيب أوىف - ٢

وطيل الصالة اللَّغوال يأنف أن ميشي مع األرملة واملسكني يقضي   ، ويقصر اخلطبة  ، وي ،

  .  )٢( )١( }له احلاجة 

رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا  { : قال عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما - ٣

،   كل ميزاب باملدينة)٣(، فما نزل حىت جيش   على املنربأنظر إىل وجِه رسول اهللا 

  :  شاعر، فأذكر قول ال  كل ميزاب باملدينة:   فأذكر قول الشاعر
اليتـامى عـصمة لألرامـل       )٤(ِثَمالُ وأبــيض ُيستــسقى الغمــام بوجهــه

  .  )٦(  )٥( } قول أيب طالب و هو

، وسواء كانا  ، واألرمل الرجل الذي ماتت زوجته املرأة اليت مات زوجها:  واألرملة

هو بالنساء ، و أراملُ:  ، ويقال لكلِّ واحٍد من الفريقني على انفراده غنيني أو فقريين

لئن سلَّمين اُهللا   (؛ وهلذا قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  )٧(أخص وأكثر استعمالًا 

  .  )٨()  تعاىل َألدعن أرامل العراق ال حيتجن إىل رجٍل بعدي أبدا

،    كان يرحم األرامل واملساكنيفاتضح من األحاديث آنفة الذكر أن رسول اهللا 

  .  ، فصلوات اهللا وسالمه عليه ، وسد حاجام عناية مويحثُّ على ال

                                                 
  .  )٧٤(، الدارمي املقدمة  )١٤١٤(النسائي اجلمعة ) ١(
  .  ١/٤٥٦،  ، وصححه األلباين يف صحيح النسائي ١٤١٥، برقم  النسائي) ٢(
  .  أي تدفَّق وجرى املاء:  جيش) ٣(
  .  أي غياث:  مثال )٤(
، وأخرجه البخاري تعليقًا  ١/٣٨٢،  ، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه ١٢٧٢، برقم  ابن ماجه) ٥(

   . ) ١/٣٨٢ (،  صحيح ابن ماجه:  ، انظر ، وذا قواه احلافظ ابن حجر وموصولًا
 أمحد مسند املكثرين من ، ) ١٢٧٢ ( ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ، ) ٩٦٣ (البخاري اجلمعة ) ٦(

  .  ) ٥٥١٠ (الصحابة 
  .  ٢/٦٦،  النهاية يف غريب احلديث) ٧(
  .  ٣٧٠٠، برقم  البخاري) ٨(
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 ٤٧

إن :   يا رسول اهللا صلى اهللا عليك { : ، أهنا قالت  عن أم بجيٍد رضي اهللا عنها- ٤

 إن مل جتدي له ، فقال هلا رسول اهللا   د له شيئًا أُعطيهاملسكني ليقوم على بايب فما أج

  وهذا فيه رمحة النيب )٢( )١( }شيئًا تعطينه إياه إال ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه يف يده 

، وشفقةً  ، على حسب القدرة واالستطاعة رمحةً م باملساكني وحثَّه على إطعامهم

  .  عليهم

  الب العلم والشفقة عليهم  رمحته لط :النوع التاسع

،   سيأتيكم أقوام يطلبون العلم { :  قال عن رسول اهللا  عن أيب سعيد - ١

ما :   قلت للحكم } وأقنوهم مرحبا مرحبا بوصية رسول اهللا :  فإذا رأيتموهم فقولوا

  .  )٣(علِّموهم :  ؟ قال أقنوهم

 وحنن شببةٌ أتينا إىل النيب  { :   قال عن مالك بن احلويرث -  ٢

، فلما    رحيما رفيقًا، وكان رسول اهللا   متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة

)   إىل أهالينافلما رأى شوقنا :   ويف رواية  (ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا 

،   ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم:   ، قال  سألنا عمن تركنا بعدنا فأخربناه

، فإذا حضرت الصالة   وصلُّوا كما رأيتموين أصلي.   .  .  ،  ، ومروهم  وعلِّموهم

 ورمحته  وهذا فيه شفقة النيب )٥( )٤( }فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركُم 

  .   لطالب العلم
                                                 

  .  )٦/٣٨٣(، أمحد  )١٦٦٧(، أبو داود الزكاة  )٢٥٧٤(، النسائي الزكاة  )٦٦٥(الترمذي الزكاة ) ١(
  .  ١/٤٦٤،  ، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ١٦٦٧، برقم  أبو داود) ٢(
  .  ١/٩٨ين يف صحيح ابن ماجه ، وحسنه األلبا ٢٤٧، وابن ماجه برقم  ٢٦٥١،  ٢٦٥٠، برقم  الترمذي) ٣(
،  )٥/٥٣(، أمحد  )٦٣٥(، النسائي األذان  )٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ٤(

  .  )١٢٥٣(الدارمي الصالة 
  .  ٦٣١، ورقم  ٦٢٨، برقم  البخاري) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٤٨

  رمحته لألسرى : ع العاشر النو

 - يعين األسري -فُكُّوا العاين  { قال رسول اهللا :    قالعن أيب موسى 

 لألسرى  وهذا احلديث فيه رمحة النيب )٢( )١( }، وعودوا املريض  وأطعموا اجلائع

  .   ، وعيادة املريض ، واألمر بإطعام اجلائع ، واألمر بفَكِّهم املسلمني

  

  رمحته للمرضى والشفقة عليهم : النوع احلادي عشر 

ملسلم على حق ا { :  يقولمسعت رسول اهللا :   قال عن أيب هريرة - ١

،   ، وإذا دعاك فأجبه  إذا لقيته فسلِّم عليه:  ؟ قال ما هن يا رسول اهللا:  املسلم ست قيل

، وإذا مات   ، وإذا مرض فعده ، وإذا عطس فحمد اهللا فشمته وإذا استنصحك فانصح له

  .   )٤( )٣( }فاتبعه 

من عاد مريضا مل يزل يف خرفة  { قال رسول اهللا :   قال عن ثوبان - ٢

  .  )٦( )٥( }جناها :  ؟ قال  وما خرفة اجلنة! يا رسول اهللا :   ، قيل اجلنة حىت يرجع

                                                 
  .  )٢٤٦٥(، الدارمي السري  )٤/٣٩٤(، أمحد  )٣١٠٥(، أبو داود اجلنائز  )٢٨٨١(البخاري اجلهاد والسري ) ١(
  .  ٣٠٤٦، برقم  البخاري) ٢(
،  )١٩٣٨(، النسائي اجلنائز  )٢٧٣٧(، الترمذي األدب  )٢١٦٢(، مسلم السالم  )١١٨٣(البخاري اجلنائز ) ٣(

  .  )٢/٤١٢(، أمحد  )١٤٣٥(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٥٠٣٠(أبو داود األدب 
  .  ٢١٦٢، ورقم  ١٢٤٠، برقم  البخاري) ٤(
  .  )٥/٢٨١(، أمحد  )٩٦٧(، الترمذي اجلنائز  )٢٥٦٨(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(
  .  ٢٥٦٨، برقم  مسلم) ٦(



 رمحة للعاملني

 ٤٩

ما من مسلم يعود مسلما  { :  يقولمسعت رسول اهللا :    قال عن علي - ٣

، وإن عاده عشية إال صلى عليه  غدوة إال صلَّى عليه سبعون ألف ملٍك حىت يمسي

  .  )٢( )١( }، وكان له خريف يف اجلنة  سبعون ألف ملك حىت يصبح

من عاد مريضا مل  { :  قال، عن النيب   عن ابن عباس رضي اهللا عنهما- ٤

، إالَّ  أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك:  حيضر أجله فقال عنده سبع مرات

  .   )٤( )٣( }عافاه اهللا من ذلك املرض 

، ورغبته العظيمة يف نفعهم   باملرضىالرمحة الظاهرة من النيب وهذه األحاديث فيها 

  .  ، وترغيبه ألمته يف العناية باملرضى وإدخال السرور عليهم  وشفائهم

  

  رمحتُه للحيوان والطري والدواب : النوع الثاين عشر 

، فسقاه   أن رجلًا وجد كلبا يأكل الثرى من العطش { يف حديث أيب هريرة - ١

يف كُلِّ كبٍد رطبة :  ؟ قال وإنَّ لنا يف البهائم أجرا! يا رسول اهللا :   ، قالوا فغفر اهللا له

  .  )٧( )٦( } له فأدخله اجلنة فشكر اهللا { :  ويف لفظ للبخاري)٥( }أجر 

                                                 
  .  )٣٠٩٨(، أبو داود اجلنائز  )٩٦٩(الترمذي اجلنائز ) ١(
  .  ١/٤٩٧،  ، وصححه األلباين يف صحيح الترمذي ٩٦٩، برقم  الترمذي) ٢(
  .  )١/٣٥٢(، أمحد  )٣١٠٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٨٣(ب الترمذي الط) ٣(
  .  ٣١٦٠، برقم  ، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٢٠٨٣، والترمذي برقم  ٣١٠٦، برقم  أبو داود) ٤(
، مالك  )٢/٣٧٥(، أمحد  )٢٥٥٠(، أبو داود اجلهاد  )٢٢٤٤(، مسلم السالم  )٢٢٣٤(البخاري املساقاة ) ٥(

  .  )١٧٢٩(اجلامع 
، مالك  )٢/٣٧٥(، أمحد  )٢٥٥٠(، أبو داود اجلهاد  )٢٢٤٤(، مسلم السالم  )١٧٢(البخاري الوضوء ) ٦(

  .  )١٧٢٩(اجلامع 
  .  ٢٢٤٤، برقم  ، ومسلم ٢٤٦٦،  ١٧٣، برقم  البخاري) ٧(



 رمحة للعاملني

 ٥٠

غُِفر المرأة مومسٍة مرت بكلٍب على  { :  قال عن النيب  عن أيب هريرة - ٢

ت له من املاء فغفر هلا ، فرتعت خفَّها فأوثقته خبمارها فرتع رأس ركيٍّ كاد يقتله العطش

  .  )٢( )١( }بذلك 

عذِّبت امرأة  { :  قال عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا - ٣

 ال هي أطعمتها والسقتها إذ ، يف هرة حبستها حىت ماتت جوعا فدخلت فيها النار

  .  )٤( )٣( }، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض  حبستها

،   ما من مسلم يغرس غرسا أو زرعا { :  أنه قال عن النيب  عن أنس - ٤

  .  )٦( )٥( }، أو يمة إال كان له به صدقة   أو إنسان،  فيأكل منه طري

أن رجلًا أضجع شاةً وهو حيد  { :   عن ابن عباس رضي اهللا عنهما-  ٥

 أَ تريد أن تميتها موتاٍت هالَّ أحددت شفرتك قبل أن ، فقال النيب   شفرته

  .   )٧( } ؟  تضِجعها

                                                 
  .  )٢/٥١٠(، أمحد  )٣١٤٣(البخاري بدء اخللق ) ١(
  .  ٣٣٢١البخاري برقم ) ٢(
  .  )٢٨١٤(، الدارمي الرقاق  )٢٢٤٢(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٣٢٩٥(يث األنبياء البخاري أحاد) ٣(
  .  ٢٢٤٣، برقم  ، ومسلم ٣٤٨٢، ورقم  ٢٣٦٥البخاري برقم ) ٤(
  .  )٣/١٤٧(، أمحد  )١٣٨٢(، الترمذي األحكام  )١٥٥٣(، مسلم املساقاة  )٢١٩٥(البخاري املزارعة ) ٥(
  .  ١٥٥٢، برقم   ومسلم، ٢٣٢٠، برقم  البخاري) ٦(
:   ، وقال  ٤/٣٣،   ، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ، وصححه على شرط الشيخني  ٤/٢٣٣،   احلاكم) ٧(

وصححه األلباين يف صحيح الترغيب ) ، ورجاله رجال الصحيح  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط(
  .  ٢/٥٥٢،   والترهيب



 رمحة للعاملني

 ٥١

إن اهللا كتب اإلحسان  {  قال رسول اهللا:    قال وعن شداد بن أوس - ٦

، وليِحد أحدكم   ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الِذبحةَ على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلَةَ

  .  )٢( )١( }، ولريح ذبيحته  شفرته

من قتل عصفورا فما فوقها بغري  { :  رضي اهللا عنهما يرفعه قال وعن ابن عمر- ٧

أن :   ؟ قال يا رسول اهللا فما حقُّها:   عنها يوم القيامة قيلاهللا )  إال سأله  (حقِّها 

 ومسعت مساحة شيخنا ابن باز رمحه )٤( )٣( }رأسها فَيرمى ا تذحبها فتأكلها وال تقطع 

؛ ألكله أو الصدقة به  ، أما من قتله قتل العصفور ال جيوز إذا كان للتالعب : (  اهللا يقول

  .   )٥()  فال بأس

أنه مر بصبياٍن من قريش قد نصبوا طريا أو  { :   وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما- ٨

، فلما رأوا ابن عمر  ، وقد جعلوا لصاحب الطري كلَّ خاطئٍة من نبلهم دجاجةً يتراموهنا

 لعن من ؛ إن رسول اهللا  ؟ لعن اهللا من فعل هذا من فعل هذا:  تفرقَوا فقال ابن عمر

 ا اختذ شيئًا فيه الروح٨( )٧( })٦(غرض(  .  

                                                 
، النسائي الضحايا  )١٤٠٩(، الترمذي الديات  )١٩٥٥(حليوان مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من ا) ١(

، الدارمي األضاحي  )٤/١٢٥(، أمحد  )٣١٧٠(، ابن ماجه الذبائح  )٢٨١٥(، أبو داود الضحايا  )٤٤٠٥(
)١٩٧٠(  .  

  .  ١٩٥٥، برقم  مسلم) ٢(
  .  )٢/٢١٠(، أمحد  )٤٤٤٥(النسائي الضحايا ) ٣(
،  ، وما بني املعكوفني له ، وصححه ووافقه الذهيب ٤/٢٣٣،  ، واحلاكم ٧/٢٣٩،  ٤٤٤٥، برقم  النسائي) ٤(

  .  ٢/٥٥٢،  وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب
  .  ٤٤٤٥، احلديث رقم  مسعته أثناء تقريره على سنن النسائي) ٥(
الترغيب  . ( حنوههو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس و:  بفتح الغني املعجمة والراء:  الغرض) ٦(

  .  ) ٣/١٥٣،  والترهيب للمنذري
  .  )١٩٧٣(، الدارمي األضاحي  )٢/١٤١(، أمحد  )١٩٥٨(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) ٧(
  .  ١٩٥٨، برقم  ، ومسلم ٥٥١٥، برقم  البخاري) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٥٢

، فانطلق   يف سفٍركنا مع رسول اهللا  { :  قال وعن ابن مسعود - ٩

ش ، فجاءت احلُمرةُ فجعلت تفر  معها فرخان فأخذنا فرخيها)١(حلاجته فرأينا حـمرةً 

؟  من فَجع هذه بولدها:   فقالفجاء النيب )  أي ترفِرف جبناحيها وتقرب من األرض  (

،   حنن:  ؟ قلنا من حرق هذه:   قد حرقناها فقال)٢(ردوا ولدها إليها ورأى قرية منٍل 

  .   )٣( }إنه ال ينبغي أن يعذِّب بالنار إال رب النار :  قال

 مر على محاٍر قد وِسم أن النيب  {هللا رضي اهللا عنهما  وعن جابر بن عبد ا- ١٠

  .   ) الوسم الكي حبديدة  ()٥( )٤( }لعن اهللا الذي ومسه :  يف وجِهِه فقال

، وعن الوسم يف   عن الضرب يف الوجِههنى رسول اهللا  {  وعنه - ١١

  .  )٧( )٦( }الوجه 

 فين رسول اهللا أرد { :   وعن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما قال-  ١٢

 حائطًا لرجٍل من األنصار فإذا مجلٌ فدخل رسول اهللا :   ، وفيه  ذات يوم خلفه

 ا رأى النيبفلموذرفت عيناه نفأتاه النيب    ح ، فسكت)٨( فمسح ذفراه    ،

يل يا :   ؟ فجاء فىت من األنصاِر فقال  ؟ ملن هذا اجلمل  من رب هذا اجلمل:   فقال

                                                 
النهاية يف غريب  . ( عصفور أمحر اللون، كال طائر صغري:  ، وقد خفِّف بضم احلاء وتشديد امليم:  حمرةٌ) ١(

  .  ) ١/٤٣٩،  احلديث البن األثري
  .  موضع النمل مع النمل:  قرية منٍل) ٢(
  .  ٢/١٤٦،  ، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٢٦٧٥، برقم  أبو داود) ٣(
  .  )٣/٣٢٣(، أمحد  )٢٥٦٤(، أبو داود اجلهاد  )١٧١٠(، الترمذي اجلهاد  )٢١١٧(مسلم اللباس والزينة ) ٤(
  .  ٢١١٧، برقم  مسلم) ٥(
  .  )٣/٣٢٣(، أمحد  )٢٥٦٤(، أبو داود اجلهاد  )١٧١٠(، الترمذي اجلهاد  )٢١١٦(مسلم اللباس والزينة ) ٦(
  .  ٢١١٦، برقم  مسلم) ٧(
.  ، ومها ذفران ذنههي املوضع الذي يعرق يف قفا البعري عند أ:  ذفرا البعري بكسر الذال املعجمة مقصور:  ذفراه) ٨(

  .  ) ٣/١٥٧،  الترغيب والترهيب للمنذري (



 رمحة للعاملني

 ٥٣

؛ فإنه شكا   أفال تتقي اهللا يف هذه البهيمِة اليت ملَّكَك اهللا إياها:   فقال،   رسول اهللا

 هدئبجيعه وتك ت٢(  )١( }إيلَّ أن( .  

،  ، وأحبابه ؛ ألعدائه  وهذه مناذج يسرية من أنواع رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم

،   ، والطري ، واحليوان  نس، واإل ، والكبري ، والصغري  ، والذكر واألنثى  ، والكافر واملسلم

فصلوات اهللا وسالمه عليه ما تتابع .   ، وغري ذلك كثري ال حيصر يف مثل هذا املقام والنمل

  .  الليل والنهار

  

  رقة قلبه وُبكاؤه يف مواطن كثرية : النوع الثالث عشر 

، ولكن  ، كما مل يكن ضحكه قهقهة  يبكي بشهيٍق ورفع صوٍتمل يكن النيب 

،  ، وكان بكاؤه تارة رمحة للميت  عيناه حىت تهمال ويسمع لصدره أزيزكانت تدمع

، وتارة عند مساع القرآن  ، وتارة من خشية اهللا تعاىل وتارة خوفًا على أمته وشفقة عليها

  .   )٣(وهو بكاء اشتياٍق وحمبٍة وإجالٍل 

  

  :   ما يأيتومن احلاالت اليت بكى فيها النيب 

يا رسول اهللا ِلـم تبكي  { :  ، فقال بالل  ة اهللا يف صالة الليل بكاؤه من خشي- ١

، لقد نزلت  أفال أكون عبدا شكورا:  ، قال وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

                                                 
)١ (هِئبدأي تتعبه بكثرة العمل:  ، وباء موحدة ، بعدها مهزة مكسورة بضم التاء ودال مهملة ساكنة:  ت  .

  .  ) ٣/١٥٧،  الترغيب والترهيب للمنذري (
  .  ٢/١١٠،  ين يف صحيح سنن أيب داود، وصححه األلبا ٢٥٤٩، برقم  ، وأبو داود ١/٢٠٥،  أمحد) ٢(
  .  ١/١٨٣،  ، البن القيم زاد املعاد:  انظر) ٣(



 رمحة للعاملني

 ٥٤

χ  {:   ملن قرأها ومل يتفكَّر فيهاعلي الليلة آية ويل  Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ ’Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®⊃∪ { )٣( )٢(.  })١(  

 :  ، فعن عبد اهللا بن الشخري قال  يف الصالة من خشية اهللا تعاىلاء النيب  بك- ٢

  .  )٥( )٤( } وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز اِملرجل من البكاِء أتيت رسول اهللا  {

قال يل  { :  قال، فعن عبد اهللا بن مسعود   القرآن عند مساع بكاء النيب - ٣

 : ؟ فقال ؛ وعليك أُنزل أقرأ عليك! يا رسول اهللا :  فقلت اقرأ علي القرآن رسول اهللا 

:  فافتتحت سورة النساء فلما بلغت:  قال ابن مسعود من غريي، فإين أُِحب أن أمسعه  نعم

}  y#ø‹s3sù #sŒÎ) $uΖ÷∞Å_ ⎯ÏΒ Èe≅ä. ¥π̈Βé& 7‰‹Îγt±Î0 $uΖ÷∞Å_uρ y7Î/ 4’n?tã Ï™Iωàσ̄≈yδ #Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪ { )فإذا عيناه  )٦ ،

  .  )٨( )٧( }ان تذرف

،    عند موت ابنه إبراهيمبكى النيب  { ،   عند فقد األحبة بكاء النيب - ٤

:   ؟ فقال   وأنت يا رسول اهللا، فقال له عبد الرمحن بن عوف  فجعلت عيناه تذرفان

                                                 
  .  ١٩٠:  سورة آل عمران آية) ١(
، وقال  »إسناده صحيح على شرط مسلم«:  ، وقال شعيب األرنؤوط ٦٢٠، برقم  ابن حبان يف صحيحه) ٢(

  .  »سناد جيدوهذا إ«:  ٦٨، برقم  األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة
 النسائي قيام الليل وتطوع ، ) ٥٠٤٤ ( مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ، ) ٤٥٥٦ ( البخاري تفسري القرآن )٣(

 أمحد أول ، ) ١٤١٩ ( ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ، ) ٤١٢ ( الترمذي الصالة ، ) ١٦٤٤ (النهار 
  .  )٢٥١/٤ (مسند الكوفيني 

  .  )٤/٢٥(، أمحد  )٩٠٤(، أبو داود الصالة  )١٢١٤ (النسائي السهو) ٤(
  .  ٢٧٦، برقم  ، وصححه األلباين يف خمتصر مشائل الترمذي ٩٠٤، برقم  أبو داود) ٥(
  .  ٤١:  سورة النساء آية) ٦(
  .  ٨٠٠، برقم  ، ومسلم ٤٥٨٢، برقم  البخاري) ٧(
 الترمذي تفسري القرآن ، ) ٨٠٠ ( وقصرها  مسلم صالة املسافرين، ) ٤٣٠٦ (البخاري تفسري القرآن ) ٨(

 ابن ماجه الزهد ، )٣٨٠/١ ( أمحد مسند املكثرين من الصحابة ، ) ٣٦٦٨ ( أبو داود العلم ، ) ٣٠٢٥ (
) ٤١٩٤ (  .  



 رمحة للعاملني

 ٥٥

،  إن العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضى ربنا.  .  . إهنا رمحة! ا ابن عوف ي

  .  )٢( )١( }وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونون 

هي أُم كلثوم زوجة عثمان بن :   ، قيل   عند وفاة إحدى بناته بكاء النيب -  ٥

:    قالشهدنا بنتا للنيب  { :   قال، فعن أنس   عفان رضي اهللا عن اجلميع

هل فيكم أحد مل  :  ، فقال  ، فرأيت عينيه تدمعان   جالس على القرباهللا  ورسول

ها فرتل يف قرب:   قال فانزل يف قربها :  ، قال  أنا:   فقال أبو طلحة ؟  يقارف الليلة

  .   )٤( )٣( }فقَبرها 

 :  ، فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال   عند موت ابنة له أيضا وبكى -  ٦

 فاحتضنها فوضعها بني يديه فماتت وهي )٥( ابنة له تقضي أخذ رسول اهللا  {

 ؟  أتبكني عند رسول اهللا يعين رسول اهللا :   ، فقال  ، فصاحت أُم أمين   يديهبني

، إن املؤمن بكل   إين لست أبكي إمنا هي رمحة:   ؟ قال  ألست أراك تبكي:   فقالت

  .   )٦( } ، إنَّ نفسه ترتع من بني جنبيه وهو حيمد اهللا   خري على كلِّ حال

 :  أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال، فعن  عند وفاة أحد أحفاده وبكى - ٧
}  النيب بنت أرسلَت )دنا)٧هفاش ِضرالسالم ويقول  إنَّ ابين قد احت قِرئفأرسل ي ،  : 

 ، فلتصرب ولتحتسب  عنده بأجل مسمى، وكل شيء ، وله ما أعطى إنَّ هللا ما أخذ
، وأُبي بن  ، ومعاذ بن جبل  ، فقام ومعه سعد بن عبادة فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها

                                                 
  .  )٣/١٩٤(، أمحد  )٣١٢٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٣١٥(، مسلم الفضائل  )١٢٤١(البخاري اجلنائز ) ١(
  .  ٢٣١٥، برقم  ، ومسلم ١٣٠٣، برقم  البخاري) ٢(
  .  )٣/٢٢٨(، أمحد  )١٢٧٧(البخاري اجلنائز ) ٣(
  .  ١٣٤٢، ورقم  ١٢٨٥، برقم  البخاري) ٤(
  .  تشرف على املوت:  تقضي) ٥(
  .  ٢٧٩، برقم  ، وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل ٣٢٤، برقم  ، والترمذي يف الشمائل ١/٢٦٨،  أمحد) ٦(
  .  نب رضي اهللا عنها ؛ بنت رسول اهللاإهنا زي:  قيل) ٧(
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 ٥٦

، فأقعده يف   الصيب، فرِفع إىل النيب   ، ورجال رضي اهللا عنهم  ، وزيد بن ثابت كعب
 ففاضت )٢( كأهنا يف شنٍّ )١(تقعقع :   ، ويف رواية كأهنا شن:  ، قال  حجره ونفسه تقعقع

 ،هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده:  ؟ قال يا رسولَ اهللا ما هذا:  ، فقال سعد عيناه
، إمنا يرحم اهللا من عباده   هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب من شاء من عباده:  ويف رواية

  .  )٣( }الرمحاُء 
، فعن عائشة رضي اهللا عنها   ون عند موت عثمان بن مظع بكى النيب -  ٨
 يقَبل عثمان بن مظعون وهو ميت حىت رأيت رأيت رسولَ اهللا  { :  قالت

،    قَبل عثمانَ بن مظعونأن النيب  { :  ولفظ الترمذي.   )٤( }الدموع تسيل 
  .   )٦( )٥( }عيناه تذرفان :   ، أو قال  وهو ميت وهو يبكي

 نعى زيدا وجعفرا أن النيب  { ، فعن أنٍس    على شهداء مؤتة بكى - ٩

، مث  ، مث أخذ جعفر فأصيب أخذ الرايةَ زيد فأصيب:   ، فقال للناس قبل أن يأتيهم خربهم

 حىت أخذ الراية سيف من سيوف اهللا حىت - وعيناه تذرفان -أخذ ابن رواحة فأصيب 

  .  )٨( )٧( }فُِتح عليهم 

                                                 
  .  تضطرب وتتحرك:  تقعقع) ١(
  .  القربة البالية:  الشن) ٢(
  .  ٩٢٣، برقم  ، ومسلم ١٢٨٤، برقم  البخاري) ٣(
  .  )٦/٤٣(، أمحد  )١٤٥٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٦٣(، أبو داود اجلنائز  )٩٨٩(الترمذي اجلنائز ) ٤(
   . )٦/٤٣(، أمحد  )١٤٥٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٦٣(، أبو داود اجلنائز  )٩٨٩(اجلنائز الترمذي ) ٥(
، وصححه األلباين يف صحيح سنن  ١٤٥٦، وابن ماجه برقم  ٩٨٩، والترمذي برقم  ٣١٦٣، برقم  أبو داود) ٦(

  .  ٢/٢٨٩،  أيب داود
  .  )٣/١١٣(، أمحد  )٣٥٤٧(البخاري املناقب ) ٧(
  .  ٤٢٦٢، برقم  البخاري) ٨(
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 ٥٧

 قرب أمه زار النيب  { :  قال، فعن أيب هريرة   أمه بكى عند زيارة قرب- ١٠

، واستأذنته  استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل:  ، فقال فبكى وأبكى من حوله

  .  )٢( )١( }روا القبور فإهنا تذكركم املوت ، فزو يف أن أَزور قربها فَأِذنَ يل

، فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا   عند سعد بن عبادة وهو مريض بكى - ١١

 يعوده مع عبد الرمحن ، فأتاه النيب  اشتكى سعد بن عبادة شكوى له { : عنهما قال

، فلما دخل عليه  ، وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم ، وسعد بن أيب وقاص بن عوف

 فلما ، فبكى النيب  ال يا رسول اهللا:  قالوا ؟ قد قضى:   فقال)٣(وجده يف غاشية أهله 

مع العني وال ؟ إن اهللا ال يعذِّب بد أال تسمعون:  ، فقال   بكَوارأى القوم بكاء النيب 

 احلديث )٥( } . .  .  أو يرحم– وأشار إىل لسانه – )٤(، ولكن يعذب ذا   حبزن القلب
)٦(   .  

ا مع كُن { : ، فعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال  عند القرب بكى - ١٢

! يا إخواين :   يف جنازة فجلس على شفري القرب فبكى حىت بلَّ الثَّرى مث قالرسول اهللا 

  .  )٨( )٧( }ِلـِمثِْل هذا فأِعدوا 

                                                 
، ابن ماجه ما جاء يف   )٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز   )٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز   )٩٧٦(مسلم اجلنائز ) ١(

   .  )٢/٤٤١(، أمحد   )١٥٧٢(اجلنائز 
  .  )٩٧٦ (- ١٠٨، برقم  مسلم) ٢(
  .  ) ٣/١٧٥،  فتح الباري البن حجر (أي الذين يغشونه للخدمة وغريها :  غاشية أهله) ٣(
  .  ) ٣/١٧٥فتح الباري  . ( سوًءا:  أي إن قال:  ولكن يعذب ذا) ٤(
  .  ) ٣/١٧٥فتح الباري  . ( أي إن قال خريا:  أو يرحم) ٥(
  .  ٩٢٤، برقم  ، ومسلم ١٣٠٤، برقم  البخاري) ٦(
  .  )٤١٩٥(ابن ماجه الزهد ) ٧(
، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة  ٣/٣٦٩،  ح ابن ماجه، وحسنه األلباين يف صحي ٤١٩٥، برقم  ابن ماجه) ٨(

  .  ٤/٢٩٤،  وكذلك أخرجه أمحد.  ١٧٥١برقم 
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 ٥٨

، فعن علي بن   يف ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه ويدعوه حىت أصبح بكى - ١٣

، ولقد رأيتنا وما فينا إال  ما كان فينا فارس يوم بدٍر غري املقداد { :  قالأيب طالب 

  .  )٢( )١( } حتت شجرٍة يصلِّي ويبكي حىت أصبح نائم إال رسول اهللا 

 :  ، فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال  يف صالة الكسوف بكى - ١٤

، مث سجد   يصلِّي فقام رسول اهللا انكسفِت الشمس يوما على عهد رسول اهللا  {

فقام فحمد اهللا وأثىن :   ، وقال  ، وذكر احلديث ، فجعل ينفخ ويبكي فلم يكد يرفع رأسه

رب أمل :  وفيه ، فخفت أن تغشاكم  عِرضت علي النار فجعلت أنفخها: ، وقال عليه

  .   )٤( )٣( }تعدين أال تعذَّم 

، ففي حديث عبد اهللا بن عباس عن   لقبوله الفداء يف أسرى معركة بدر بكى - ١٥

 أليب فلما أسروا األسارى قال رسول اهللا .  . .  { : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم

، أرى أن  هم بنوا العم والعشرية! يا نيب اهللا :  فقال أبو بكر ؟ ما ترون يف هؤالء : بكر وعمر

ل اهللا ، فقال رسو ، فعسى اهللا أن يديهم لإلسالم تأخذ منهم فديةً فتكون لنا قوةً على الكفار

 ال واهللا يا رسول اهللا ما أرى الذي رأى أبو بكٍر:  قلت:  قال ؟ ما ترى يا ابن اخلطاب  ،

، وتمكِّني من  ، فتمكِّن عليا من عقيٍل فيضرب عنقه ولكين أرى أن تمكِّنا فنضرب أعناقهم

 فَهِوي رسولُ اهللا ، ؛ فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها  فأضرب عنقه- نسيبا لعمر -فالٍن 

ما قال أبو بكٍر  ما قُلْت وهفإذا رسول اهللا  ، ومل ي ِد جئتالغ ا كان ِمنولَـم ، وأبو 

؟ فإن  أخربين من أي شيٍء تبكي أنت وصاحبك! يا رسول اهللا :  ، قلت بكر قاعدين يبكيان
                                                 

  .  )١/١٢٥(أمحد ) ١(
، وصحح إسناده األلباين واألعظمي يف صحيح  ٢/٢٢٢،  ١/١٢٥، وأمحد  ٢/٥٣،  ٨٩٩، برقم  ابن خزمية) ٢(

  .  ٢/٥٢،  ابن خزمية
  .  )١١٩٤(ود الصالة ، أبو دا )١٤٩٦(النسائي الكسوف ) ٣(
،  صحيح ابن خزمية:  ، انظر إسناده صحيح:  ، وقال األلباين واألعظمي ٩٠١، برقم  ابن خزمية يف صحيحه) ٤(

  .  ٢٧٨، وصححه األلباين يف خمتصر مشائل الترمذي برقم  ٢/٥٣
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 ٥٩

أبكي للذي   فقال رسول اهللا ؟ ، وإن مل أجد بكاًء تباكيت لبكائكما وجدت بكاًء بكيت

شجرٍة  ، لقد عِرض علي عذام أدىن من هذه الشجرة عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء

 Îû’ )١(   :}  $tΒ šχ%x. @c©É<oΨÏ9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“uó r& 4©®Lym š∅Ï‚÷Wãƒ وأنزل اهللا قريبٍة من نيب اهللا 

ÇÚö‘F{$# 4 { )إىل قوله)٢  : }  (#θè=ä3sù $£ϑÏΒ öΝçFôϑÏΨxî Wξ≈n=ym $Y7Íh‹sÛ 4 { )فأحلَّ اهللا الغنيمة هلم )٣ { 
)٥( )٤( .  

١٦  - بكى النيب فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما   شفقة على أمته ،  : 

É  {:    يف إبراهيم تال قول اهللا يب أنَّ الن { b> u‘ £⎯ åκ ¨Ξ Î) z⎯ ù= n= ôÊ r& # Z ÏV x. z⎯ Ï iΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ( 

⎯ yϑ sù © Í_ yè Î6 s? … çµ ¯Ρ Î* sù © Í h_ ÏΒ ( { )٦( وقال عيسى عليه السالم  اآلية ،  :}  βÎ) öΝåκö5Éj‹yèè? öΝåκ̈ΞÎ*sù x8ßŠ$t6Ïã ( 

βÎ)uρ öÏøós? öΝßγs9 y7̄ΡÎ*sù |MΡr& â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø:$# ∩⊇⊇∇∪ { )يت : ، فرفع يديه وقال اآلية )٧يت أُماللهم أُم 

؟ فأتاه جربيل  ا جربيل اذهب إىل حممد وربك أعلم فسله ما يبكيكي:  ، فقال اهللا  وبكى

! يا جربيل :  ، فقال اهللا  مبا قال وهو أعلم، فأخربه رسول اهللا  عليه الصالة والسالم فسأله

  .  )٩( )٨ (} إنا سنرضيك يف أُمتك وال نسوءك:  اذهب إىل حممد فقل

                                                 
  .  ١٢/٨٧شرح النووي .  يكثر القتل والقهر يف العدو:  يثخن يف األرض) ١(
  .  ٦٧:   األنفال آيةسورة) ٢(
  .  ٦٩:  سورة األنفال آية) ٣(
  .  ١٧٦٣، برقم  مسلم) ٤(
  .  ) ٣١/١ ( أمحد مسند العشرة املبشرين باجلنة ، ) ١٧٦٣ (مسلم اجلهاد والسري ) ٥(
  .  ٣٦:  سورة إبراهيم آية) ٦(
  .  ١١٨:  سورة املائدة آية) ٧(
  .  ٢٠٢، برقم  مسلم) ٨(
  .  ) ٢٠٢ (اإلميان  مسلم) ٩(
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 ٦٠

  املبحث السادس
  باألطفال وإدخال السرور عليهم  وسلم صلى اهللا عليه تلطفه 

 لَ النيبصواالتومن هذه   إىل الدرجة العليا يف الكمال البشري يف مجيع ا ،

، وال يصل إىل درجته  األخالق العظيمة أخالقه مع األطفال اليت ضرب فيها املثل األعلى

 ذلك املسلم يلِْزم نفسه ؛ ولكن مع  ، وال غريهم ، ال علماء النفس أحد من خلق اهللا تعاىل

، ومن   ومن هذا تلطفه ومداعبته الكرمية لألطفالعلى حسب قدرته باالقتداء بالنيب 

  :   ذلك على سبيل املثال واإلجياز ما يأيت

  

  مداعبته صلى اهللا عليه وسلم حممود بن الرُّبيع : املثال األول 

 مـجةً جمها يف وجهي وأنا ابن مخس سنني عقلت من النيب  {:  قال حممود 

املج هو إرسال املاء من :  ، وجمةً أي حفظت:   عقلت وقوله )٢( )١( }من دلٍو 

و ليبارك عليه كما  إما مداعبةً أ، وفعل ذلك   ، وال يسمى جما إال إذا كان عن بعٍد الفَِم

وهذا من باب :   قال شيخنا ابن باز رمحه اهللا)٣(كان ذلك شأنه مع أوالد الصحابة 

  .  )٤(املداعبة وحسن اخللق 

  

                                                 
  .  )٥/٤٢٩(، أمحد  )٧٧(البخاري العلم ) ١(
  .  )٣٣ (– ٢٦٥، برقم  ١/٤٥٦،  ، ومسلم ٧٧، برقم  البخاري) ٢(
  .  ١/١٧٢،  فتح الباري البن حجر) ٣(
  .  ٧٧، احلديث رقم  مسعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري) ٤(
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  مالطفته ومداعبته جلملة من األطفال : املثال الثاين 

 صالة اُألوىل مث خرج إىل صليت مع رسول اهللا  { :  قالعن جابر بن سمرة 

وأما :  ، قال ، فاستقبله ِولدانٌ فجعل ميسح خدي أحدهم واحدا واحدا أهله وخرجت معه

 )٢( )١( }، كأمنا أخرجها من جؤنة عطَّار  أنا فمسح خدي فوجدت ِليِدِه بردا أو رحيا
  .  السفط الذي فيه متاع العطار:  نةواجلؤ

  

  يف مواقف كثريةمالطفته احلسن واحلسني : املثال الثالث 

 احلسن بن عليٍّ وعنده األقرع قبل رسول اهللا  { :  قال عن أيب هريرة - ١

،   إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا:  ، فقال األقرع بٍس التميمي جالسابن حا

  .  )٤( )٣( }من ال يرحم ال يرحم :   مث قالفنظر إليه رسول اهللا 

تقَبلون :   فقالجاء أعرايب إىل النيب  { :  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت- ٢

 )٦( )٥( } أَوأَمِلك لَك أن نزع اُهللا من قلبك الرمحة ، فقال النيب  صبيانكم فما نقَبلُهم
  .  )٧(ال أقدر أن أجعل الرمحة يف قلبك بعد أن نزعها اهللا منه :   واملعىن

                                                 
  .  )٢٣٢٩(مسلم الفضائل ) ١(
  .  ٢٣٢٩، برقم  مسلم) ٢(
، أبو داود األدب   )١٩١١(، الترمذي الرب والصلة   )٢٣١٨(، مسلم الفضائل   )٥٦٥١(البخاري األدب ) ٣(

  .   )٢/٢٦٩(، أمحد   )٥٢١٨(
  .  ٥٩٩٧، برقم  البخاري) ٤(
  .  )٦/٥٦(، أمحد  )٣٦٦٥(، ابن ماجه األدب  )٢٣١٧(، مسلم الفضائل  )٥٦٥٢(البخاري األدب ) ٥(
  .  ٢٣١٧، برقم  ، ومسلم ٥٩٩٨، برقم  البخاري) ٦(
  .  ١٠/٤٣٠،  فتح الباري البن حجر) ٧(
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 ٦٢

 فعن ابن عمر رضي هللا عنهما من أحب الناس إىل النيب  واحلسن واحلسني رضي ا- ٣

 )٢( )١( }هما رحيانتاي من الدنيا  { :  يقولومسعت النيب .  . . : اهللا عنهما قال

كأهنم من مجلة ، ف ؛ ألن األوالد يشمون ويقبلون أهنما مما أكرمين اهللا وحباين به:  واملعىن

  .  )٣(أي نصييب من الرحيان الدنيوي » من الدنيا«، وقوله  الرياحني

 على املنرب واحلسن إىل جنبه ينظر إىل مسعت النيب :   قال وعن أيب بكرة - ٤

، ولعلَّ اهللا أن يصِلح به بني فئتني  إن ابين هذا سيد { : الناس مرة وإليه مرة ويقول

  .  )٥( )٤( }عظيمتني من املسلمني 

وقد أصلح اهللا به بني معاوية ومن معه وأتباع علي بن أيب طالب ومن معه فتنازل عن 

  .  )٦(اخلالفة ملعاوية فحقن اهللا تعاىل به دماء املسلمني 

:   واحلسن بن عليٍّ على عاتقه يقولرأيت النيب  { :  قال وعن الرباء - ٥

  .  )٨( )٧( }اللهم إين أُِحبه فأَِحبه 

  

                                                 
  .  )٢/١١٤(، أمحد  )٣٧٧٠(، الترمذي املناقب  )٣٥٤٣(البخاري املناقب ) ١(
  .  ٥٩٩٤البخاري برقم ) ٢(
  .  ١٠/٤٢٧،  فتح الباري البن حجر) ٣(
،  )٤٦٦٢(، أبو داود السنة  )١٤١٠(ة ، النسائي اجلمع )٣٧٧٣(، الترمذي املناقب  )٢٥٥٧(البخاري الصلح ) ٤(

  .  )٥/٥١(أمحد 
  .  ٣٧٤٦، برقم  البخاري) ٥(
  .  ٢٧٠٤، برقم  البخاري:  انظر) ٦(
  .  )٤/٢٩٢(، أمحد  )٢٤٢٢(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٥٣٩(البخاري املناقب ) ٧(
  .  ٣٧٤٩، برقم  البخاري) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٦٣

   ركوب الصيب على ظهره وهو ساجد  :املثال الرابع

؛ ليصلي م إحدى صاليت   إىل الناسخرج النيب  { :   قالوعن شداٍد 

،  ، مث كرب للصالة  فوضعهالعشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول اهللا 

رفعت رأسي وإذا الصيب ف:   ، قال أَِبي ، فسجد بني ظهراين صالته سجدة أطاهلا  فصلَّى

 ، فلما قضى رسول اهللا   ، فرجعت إىل سجودي  وهو ساجدعلى ظهر رسول اهللا 

،   إنك سجدت بني ظهراين صالتك سجدة أطلتها! يا رسول اهللا :  الصالة قال الناس

كل ذلك مل يكن ولكن ابين :   ، قال حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك

  .  )٢( )١( } ت أن أُعجلَه حىت يقضي حاجتهارحتلين فكره

  

  حمبته صلى اهللا عليه وسلم ُألسامة : املثال اخلامس 

  يأخذين فَيقِْعدينكان رسول اهللا  { :  عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال

اللهم ارمحهما :   على فخذه ويقعد احلسن بن علي على فخذه اآلخر ثُم يضمهما مث يقول

  .  )٥( )٤( }اللهم إين أُحبهما فأَحبهما  { :   ويف رواية)٣( }فإين أرمحهما

  

                                                 
  .  )٣/٤٩٤(، أمحد  )١١٤١(النسائي التطبيق ) ١(
  .  ٣/٤٩٣، ومسند أمحد  ١/٢٤٦، وصححه األلباين يف صحيح النسائي  ١١٤٢النسائي برقم ) ٢(
  .  )٥/٢٠٥(، أمحد  )٥٦٥٧(البخاري األدب ) ٣(
  .  )٥/٢١٠(، أمحد  )٣٥٣٧(البخاري املناقب ) ٤(
  .  ٣٧٣٥،  ٣٧٤٧، ورقم  ٦٠٠٣، برقم  البخاري) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٦٤

   زينب وهو يصلي َحـْملُُه صلى اهللا عليه وسلم بنت: املثال السادس 

،   كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينبأن رسول اهللا  { فعن أيب قتادة 

  .  )٢( )١( }، فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها   بنت أيب العاصبنت رسول اهللا 

  

  مداعبة أم خالد باللغة احلبشية : ل السابع املثا

 مع أيب وعلي أتيت رسول اهللا  { : فعن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت

:  وهي باحلبشية:   اويقال عبد اهللا الر سنه سنه ، قال رسول اهللا  قميص أصفر

 : مث قال دعها  قال رسول اهللا )٣(فذهبت ألعب خبامت النبوة فزبرين أيب :  ، قالت  حسنة

 )٤(قال عبد اهللا فبقيت حىت ذكر  } أبلي وأخلقي مث أبلي وأخلقي مث أبلي وأخلقي

ما مل تعش امرأة مثل:   ، وقيل  واملعىن فبقيت حىت ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلًا

  .   )٥(عاشت أم خالد 

  

                                                 
، أبو داود  )١٢٠٥(، النسائي السهو  )٥٤٣( ومواضع الصالة ، مسلم املساجد )٤٩٤(البخاري الصالة ) ١(

  .  )١٣٦٠(، الدارمي الصالة  )٤١٢(، مالك النداء للصالة  )٥/٣٠٣(، أمحد  )٩١٧(الصالة 
  .  ٥٤٣، برقم  ١/٣٨٥،  ، ومسلم ٥٩٩٦، ورقم  ٥١٦، برقم  البخاري) ٢(
  .  أي هنرين وزجرين:  زبرين) ٣(
  .  ٣٠٧١، برقم  البخاري) ٤(
  .  ١/١٨٤،  فتح الباري البن حجر) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٦٥

  ختفيفه الصالة عند بكاء الصيب : املثال الثامن 

 فعن أيب ،  كان خيفف الصالة إذا مسع بكاء الصيب رمحة ألمه وشفقة عليها وعليه

ِإني ألقوم يف الصالة أُريد أن  { :   قال، عن النيب  ، عن أبيه رضي اهللا عنهما قتادة

يبل فيها فأمسع بكاء الصه  أُطوعلى أُم ز يف صاليت كراهية أن أشق٢( )١( }؛ فأجتو(   .  

  

  سالمه على الصبيان : املثال التاسع 

 كان النيب :  ، وقال أنه مر على صبيان فسلم عليهم { فعن أنس بن مالك 

  .   )٤( )٣( }يفعله 

  

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٧٨٩(، أبو داود الصالة  )٨٢٥(، النسائي اإلمامة  )٦٧٥(البخاري األذان ) ١(

  .  )٥/٣٠٥(، أمحد  )٩٩١(فيها 
  .  ٧٠٧، برقم  البخاري) ٢(
، أبو داود  )٢٦٩٦(ي االستئذان واآلداب ، الترمذ )٢١٦٨(، مسلم السالم  )٥٨٩٣(البخاري االستئذان ) ٣(

  .  )٢٦٣٦(، الدارمي االستئذان  )٣/١٩٥(، أمحد  )٣٧٠٠(، ابن ماجه األدب  )٥٢٠٢(األدب 
  .  ٤/١٧٠٨، ومسلم  ٦٢٤٧، برقم  البخاري) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٦٦

   مداعبته أليب ُعمٍري  :املثال العاشر

، وكان يل أخ يقال   سن الناس خلقًا أحكان النيب  { :   قالفعن أنس 

يا أبا عمري ما فعل :    قال وكان إذا جاء – أحسبه فَِطيما –أبو عمري :   له

،   ، أي طري صغري كان يلعب به أبو عمري   نغر كان يلعب به)٢( )١( }  ؟  النغري

  .   )٣( ، فداعبه    حزينا على النغري، فرآه النيب   فمات النغري

  

  إعطاؤه الصيب قبل األشياخ ألنه عن ميينه : ثال احلادي عشر امل

 :  قال، فعن سهل بن سعد    الشراب لغالم صغري عن ميينه قبل األشياخأعطى 

، واألشياخ عن يساره  عن ميينه غالم أصغر القوم، و  بقدح فشرب منهأُِتـي النيب  {

ما كنت ألوثر بفضلي منك أحدا :  قال ؟ يا غالم أَتأْذَنُ ِلـي أَن أُعطيه األشياخ : فقال

فقال  أَتأْذَنُ يل أن أُعِطي هؤالء؟  { : ويف رواية.  )٤( }فأعطاه إياه ! يا رسول اهللا 

ا ال واِهللا يا رسول اهللا:  الغالمبنصييب منك أحد رسولُ اهللا :  ، قال ، ال أُوِثر لَّهفَت يف 

  .  )٦( )٥( }يده 

  

                                                 
 ، )٤٩٦٩(، أبو داود األدب  )٣٣٣(، الترمذي الصالة  )٢١٥٠(، مسلم اآلداب  )٥٨٥٠(البخاري األدب ) ١(

  .  )٣/٢١٢(، أمحد  )٣٧٢٠(ابن ماجه األدب 
  .  ٦٢٠٣، برقم  البخاري) ٢(
  .  ١٠/٥٨٣،  فتح الباري البن حجر) ٣(
  .  )١٧٢٤(، مالك اجلامع  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٢٠٣٠(، مسلم األشربة  )٢٢٢٤(البخاري املساقاة ) ٤(
  .  )١٧٢٤(، مالك اجلامع  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٢٠٣٠(، مسلم األشربة  )٢٣١٩(البخاري املظامل والغصب ) ٥(
  .  ٢٤٥١، ورقم  ٢٣٥١، برقم  البخاري) ٦(



 رمحة للعاملني

 ٦٧

  بول الصبيان يف حجره : املثال الثاين عشر 

 فأجلسه أهنا أتت بابٍن هلا مل يأكل الطعام إىل رسول اهللا  {فعن أم قيس بنت ِمحصٍن 

  .  )٢( )١( }، فدعا مباٍء فنضحه ومل يغسله  ، فبال على ثوبه  يف حجرهرسول اهللا 

  .  وغري هذه املواقف كثريةٌ جدا

                                                 
،  )٣٧٤(، أبو داود الطهارة  )٣٠٢(، النسائي الطهارة  )٢٢١٤(، مسلم السالم  )٢٢١(البخاري الوضوء ) ١(

  .  )٧٤١(، الدارمي الطهارة  )١٤٣(مالك الطهارة 
  .  ٢٢٣، برقم  البخاري) ٢(



 رمحة للعاملني

 ٦٨

  املبحث السابع 
  خلقه صلى اهللا عليه وسلم حسن 

  

  ترغيبه صلى اهللا عليه وسلم يف حسن اخللق : أولًا 

ال يحصى من دخل يف اإلسالم بسبب خلق النيب الكرمي عليه الصالة والسالم سواء 

،   ، أو حلمه أو أناته ، أو عفوه أو صفحه جوده أو كرمه:  كان ذلك اخللق احلسن من

  .  .  ، أو شجاعته وقوته ، أو رمحته أو منه   عدله، أو تواضعه أو أو رفقه أو صربه

  :   يف حسن اخللق يف جماالت عديدة منها ما يأيتوقد رغَّب النيب 

، ويف حياة الدعاة إىل اهللا تعاىل خاصة من أعظم   اخللق احلسن يف حياة املسلم عامة- ١

  .  )٢( )١( }أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقًا  { ، لقوله  روابط اإلميان وأعلى درجاته

، وهو من أعظم املهمات اليت    اخللق احلسن ضرورة اجتماعية جلميع اتمعات- ٢

 ؛ ألن من ختلَّق به كان من أحب الناس إىل النيب   تتعني على مجيع الدعاة إىل اهللا تعاىل

إن من أحبكم إيلَّ وأقربكم مين جملسا يوم  { ، قال   يوم القيامةوأقرم منه جملسا

  .  )٤( )٣( }القيامة أحاسنكم أخالقًا 

                                                 
، سنن ابن ماجه كتاب الزهد  )٤٦٨٢(، سنن أيب داود كتاب السنة  )١١٦٢(كتاب الرضاع سنن الترمذي ) ١(

  .  )٢٧٩٢(، سنن الدارمي كتاب الرقاق  )٢/٢٥٠(، مسند أمحد  )٤٢٥٩(
، وحسنه األلباين يف صحيح سنن  ٤٦٨٢ برقم ٤/٢٢٠، وأبو داود  ١١٦٢ برقم ٣/٤٣٧أخرجه الترمذي ) ٢(

  .  ١/٣٤٠الترمذي 
  .  )٢٠١٨(رمذي الرب والصلة الت) ٣(
  .  ٢/١٩٦، وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي  ٢٠١٩ برقم ٤/٣٧٠أخرجه الترمذي ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٦٩

كذلك ، وال يكون  ، ومن خيارهم مطلقًا  اخللق احلسن جيعل املسلم من أحسن الناس- ٣

  .  )٢( )١( }إن من خياركم أحسنكم أخالقًا  { :  ، قال  إال بالتخلق ذا اخللق العظيم

  :  وقد أحسن الشاعر إذ يقول:  وقد أحسن الشاعر إذ يقول
فإن ُهـُم ذهبـت أخالقهـم ذهبـوا          إمنــا األمــم األخــالق مــا بقيــت

، والداعية إىل اهللا تعاىل  خللق احلسن من أعظم القربات وأجلِّ العطايا واهلبات ا- ٤

؛ ليحصل   ، ويدعو الناس إليه  ؛ ليطبقه على نفسه هو من أحق الناس ذا اخلري العظيم

ما شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من  {:  ، وهلذا قال  على الثواب اجلزيل

إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم  { :   وقال )٤( )٣( }خلق حسن 

أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك  { :   لعبد اهللا بن عمرووقال  )٦( )٥( } القائم

 )٨( )٧( }، وعفة يف طعمة  ، وحسن خليقة ، وصدق حديث حفظُ أمانٍة:  من الدنيا
 )٩( }الرب حسن اخللق  { ، قال  وذا حيصل املسلم على جوامع اخلريات والربكات

)١٠(   .  

                                                 
  .  )٢٣٢١(، مسلم الفضائل  )٣٣٦٦(البخاري املناقب ) ١(
  .  ٢٣٢١ برقم ٤/١٨١٠، ومسلم  ٦٠٢٩، برقم  ١٠/٤٥٢البخاري مع الفتح ) ٢(
  .  )٦/٤٤٦(، أمحد  )٤٧٩٩(، أبو داود األدب  )٢٠٠٢(الترمذي الرب والصلة ) ٣(
، وصححه األلباين يف صحيح أيب   ٢٠٠٢، برقم   ٤/٣٦٢، والترمذي   ٤٧٩٩ برقم ٤/٢٥٣أبو داود ) ٤(

  .   ٣/٩١١داود 
  .  )٦/٩٠(، أمحد  )٤٧٩٨(أبو داود األدب ) ٥(
   . ٣/٩١١ وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٤٧٩٨ برقم ٤/٢٥٢أبو داود ) ٦(
  .  )٢/١٧٧(أمحد ) ٧(
  .  ٨٨٦ برقم ١/٣٠١صحيح اجلامع الصغري لأللباين :  ، وانظر ٢/١٧٧أمحد يف املسند بإسناد جيد ) ٨(
   . )٢٧٨٩(، الدارمي الرقاق  )٤/١٨٢(، أمحد  )٢٣٨٩(، الترمذي الزهد  )٢٥٥٣(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٩(
  .  ٢٥٥٣ برقم ٤/١٩٨٠مسلم ) ١٠(



 رمحة للعاملني

 ٧٠

، فقد  ، وخاصة الدعاة  إىل مجيع املسلمني اخللق احلسن هو وصية رسول اهللا - ٥

 :  ، وداعيا إىل اهللا فقال له ، وقاضيا  معاذ بن جبل حينما بعثه إىل اليمن والياأوصى به 

  .  )٢( )١( }الناس خبلق حسن وخالق .  . .  {

،  ، وأثىن عليه به  أمر به نبيه الكرمي؛ ألن اهللا   اخللق احلسن ذو أمهية بالغة- ٦

 :}  É‹è{ uθقال .  وعظم شأنه الرسول األمني  øyè ø9$# óß∆ ù&uρ Å∃óãè ø9$$ Î/ óÚÌôã r&uρ Ç⎯tã 

š⎥⎫Î= Îγ≈ pgø: y7  {:  ، وقال سبحانه وتعاىل )٣( } ∪®®⊆∩ #$ ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪ { )٤(   ،

 وسئلت )٦( )٥( }ق إمنا بعثت ِلأُمتِّم مكارم األخال { :  وقال عليه الصالة والسالم

 كان فإن خلق نبيكم .   .  .   { :   فقالتعائشة رضي اهللا عنها عن خلقه 

  .   )٨( )٧( }القرآن 

،  ، واهلداية   اخللق احلسن من أعظم األساليب اليت جتذب الناس إىل اإلسالم- ٧

ة املصطفى عليه الصالة والسالم وجد أنه كان يالزم اخللق ؛ وهلذا من تتبع سري واالستقامة

، فأقبل الناس ودخلوا يف دين اهللا  احلسن يف سائر أحواله وخاصة يف دعوته إىل اهللا تعاىل

 فكم دخل يف اإلسالم بسبب خلقه أفواجا بفضل اهللا تعاىل مث بفضل حسن خلقه 

                                                 
  .  )٢٧٩١(، الدارمي الرقاق  )٥/١٧٧(، أمحد  )١٩٨٧(الرب والصلة الترمذي ) ١(
  .  ٢/١٩١، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي  ٢٣٨٩، برقم  ٤/٣٥٥الترمذي ) ٢(
  .  ١٩٩:  سورة األعراف آية) ٣(
  .  ٤:  سورة القلم آية) ٤(
  .  )٢/٣٨١(أمحد ) ٥(
،  ٢/٦١٣، واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٣٨١وأمحد ،  ١٠/١٩٢البيهقي يف السنن الكربى بلفظه ) ٦(

  .  ٤٥ برقم ١/٧٥األحاديث الصحيحة لأللباين :  وانظر
، أبو داود الصالة   )١٦٠١(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار   )٧٤٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٧(

   .  )١٤٧٥(، الدارمي الصالة   )١٣٤٢(
  .  ٧٤٦، برقم  ١/٥١٣، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض  مسلم يف صالة املسافرين) ٨(
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واهللا ما كان على األرض وجه أبغض إيلَّ من وجهك  { : ، فهذا يسلم ويقول  العظيم

  .  )٢( )١( }فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيلَّ 

 تأثر بعفو النيب )٤( )٣( } ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا اللهم { : وذاك يقول

لقد حتجرت  { : ، بل قال له  ومل يتركه على حتجريه رمحة اهللا اليت وسعت كل شيء

  . )٥( }واسعا 

فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما  { :   واآلخر يقول

  .  )٧( )٦( }منه 

  . )٩( )٨( }يا قومي أسلموا فإن حممدا يعطي عطاًء ال خيشى الفاقة  { :والرابع يقول

 ما أعطاين وإنه ألبغض الناس واهللا لقد أعطاين رسول اهللا  { : خلامس يقولوا

  .   )١١( )١٠( }، فما برح يعطيين حىت إنه ألحب الناس إيلَّ  إيلَّ

                                                 
  .  )٢/٤٥٢(، أمحد  )١٨٩(، النسائي الطهارة  )١٧٦٤(، مسلم اجلهاد والسري  )٤١١٤(البخاري املغازي ) ١(
  .  ١٧٦٤، برقم  ٣/١٣٨٦، ومسلم  ٤٣٧٢، برقم  ٨/٨٧البخاري مع الفتح ) ٢(
،  )٨٨٢(، أبو داود الصالة  )١٢١٦(، النسائي السهو  )١٤٧(ترمذي الطهارة ، ال )٥٦٦٤(البخاري األدب ) ٣(

  .  )٢/٢٣٩(، أمحد  )٥٢٩(ابن ماجه الطهارة وسننها 
  .  ٦٠١٠، برقم  ١٠/٤٣٨البخاري مع الفتح ) ٤(
  .  )٢/٢٣٩(، أمحد  )٥٢٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٨٠(، أبو داود الطهارة  )١٤٧(الترمذي الطهارة ) ٥(
، الدارمي   )٥/٤٤٧(، أمحد   )١٢١٨(، النسائي السهو   )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦(

  .   )١٥٠٢(الصالة 
  .  ٥٣٧، برقم  ١/٣٨١مسلم ) ٧(
  .  )٣/٢٨٤(، أمحد  )٢٣١٢(مسلم الفضائل ) ٨(
  .  ٢٣١٢، برقم  ٤/١٨٠٦مسلم ) ٩(
  .  )٦/٤٦٥(، مسند أمحد  )٢٣١٣(صحيح مسلم كتاب الفضائل ) ١٠(
  .  ٢٣١٣، برقم  ٤/١٨٠٦مسلم ) ١١(
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،  )٢( }جئتكم من عند خري الناس  { )١( عنه بعد عفو النيب :   والسادس يقول

  .  وهناك أمثلة كثرية جدا.   )٣(مث يدعو قومه لإلسالم فأسلم منهم خلق كثري 

؛ ألنه بذلك ينجو   اخللق احلسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية خملص خاصة- ٨

 يدعو ربه أن يهديه ؛ وهلذه األمهية كان   والعامةويفوز وينجح يف مجيع أموره اخلاصة

واهدين ألحسن  { :  يقول يف استفتاحه لصالة الليل، فكان  للخلق احلسن

اللهم كما  { :  وكان يقول)٥( )٤( } .  . . ، ال يهدي ألحسنها إال أنت األخالق

  .  )٧( )٦( }أحسنت خلْقي فحسن خلُقي 

، ويتمكن بذلك من   اخللق احلسن يحبب صاحبه إىل الناس مجيعا حىت أعدائه- ٩

، وذا يسهل على  ، وكل من جالسه أو خالطه أحبه إرضاء الناس على اختالف طبقام

 ال يسعون الناس ؛ ألن الدعاة إىل اهللا   مطالبه السامية بإذن اهللا تعاىلالداعية إدراك

  .  بأمواهلم ولكن ببسط الوجه وحسن اخللق

، وال   إن من مل يتخلق باخللق احلسن من الدعاة ينفر الناس من دعوته- ١٠

أو ؛ ألن من طبائع الناس أهنم ال يقبلون ممن يستطيل عليهم   يستفيدون من علمه وخربته

  للنيب الكرمي قال .   ، ولو كان ما يقوله حقًا ، واستصغارهم يبدو منه احتقارهم
}  $ yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Î= xî É=ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθ ym ( ß#ôã $$ sù öΝåκ÷]tã 

                                                 
  .  ٨٤٣، برقم  ، ومسلم ٢٩١٠، برقم  البخاري) ١(
  .  )٣/٣٦٥(أمحد ) ٢(
  .  ٧/٤٢٨فتح الباري :  انظر) ٣(
، أبو داود  )٨٩٧(، النسائي االفتتاح  )٣٤٢٣(، الترمذي الدعوات  )٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٤(

  .  )١٢٣٨(، الدارمي الصالة  )١/١٠٣(، أمحد  )٧٦٠(الصالة 
  .  ٧٧٠، برقم  ١/٥٣٤مسلم ) ٥(
  .  )١/٤٠٣(أمحد ) ٦(
  .  ٧٤ برقم ١/١١٣، وصححه األلباين يف إرواء الغليل  ٦/٦٨البيهقي وأمحد ) ٧(
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öÏøó tG ó™ $#uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Íö∆ F{$# ( { )وقال  )١ ، }  ôÙ Ï÷z $#uρ y7 yn$ uΖy_ Ç⎯yϑ Ï9 y7 yè t7¨?$# z⎯ÏΒ 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄⊇∈∪ { )وقال  )٢ ،انتـمعلى عباده م    :}  ô‰s)s9 öΝà2 u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ 

öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ { )٣(   ،

’ #$!ô‰s)s9 £⎯tΒ ª  {:   وقال تعاىل n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡àΡr& (#θè= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ { )وقال  اآلية)٤ ،   :}  !$ tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) 

Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ { )وقال )٥ ،  :}  Ó‰£ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ â™!#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$# 

â™ !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ ( { )وقال تعاىل  )٦ ،   :}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& # Y‰ Îγ≈ x© # Z Å e³ t6 ãΒ uρ 

# \ƒ É‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪  $ ·Š Ïã# yŠ uρ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ % [`# u Å  uρ # Z ÏΨ •Β ∩⊆∉∪  Î Å e³ o0 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¨β r' Î/ Μ çλ m; z⎯ Ï iΒ «! $# 

Wξ ôÒ sù # Z Î7 x. ∩⊆∠∪ { )شك أنه يتعني على كل داعية أن يتخذه عليه الصالة، وال  )٧  

%ô‰s)©9 tβ  {:  والسالم قدوة وإماما لقوله تعاىل x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. 

(#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ { )٨(  .  

 إن صالح األمة وهدايتها والنهوض ا ال يكون سليما نقيا إال باألخذ من -  ١١

، والتزام الدعاة إىل اهللا تعاىل   ، والبعد عن األفكار اهلدامة املنحرفة  املنبع الصايف

، قال   ، وتطبيق ذلك على أنفسهم   املنبعباخللق احلسن ودعوة الناس إليه هو من هذا

                                                 
  .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ٢١٥:  سورة الشعراء آية) ٢(
  .  ١٢٨:  سورة التوبة آية) ٣(
  .  ١٦٤:  آل عمران آيةسورة ) ٤(
  .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) ٥(
  .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ٦(
  .  ٤٧:  ٤٥  اآليات، سورة األحزاب) ٧(
  .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٨(
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$  {:   تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθè= yè øs? ∩⊄∪  uã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θ ä9θ à)s? 

$ tΒ Ÿω šχθ è= yè øs? ∩⊂∪ { )وبالعمل قبل الدعوة إليه ؛ وهلذا أمر اهللا بالعلم قبل العمل )١ ،  ،

=óΟn  {:  فقال تعاىل ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )٢( 
ÎóÇyè  {:  ، وقال اآلية ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# 

(#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )فقدم العمل قبل الدعوة إىل احلق)٣    .  

، فيتبصر  ، ويفتح مداركه   اخللق احلسن يف الدعوة جيعل الداعية مستنري القلب- ١٢

، ويهتدي به إىل الوسائل واألساليب الصحيحة يف دعوة الناس املالئمة   به مواطن احلق

$  { ، واألشخاص  للظروف واألحوال pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β Î) (#θ à) −G s? ©! $# ≅ yè øg s† öΝ ä3 ©9 

$ ZΡ$ s% ö èù { )اآلية)٤    .  

 اخللق احلسن يف الدعوة من أعظم األسباب اليت تنجي من النار وتورث الفوز – ١٣

 وهلذا عندما أعلى الدرجات يف جنات النعيم وهذا هو غاية كل مسلم بعد رضى اهللا ب

أتشهد مث أسأل اهللا اجلنة وأعوذ :  قال ؟ ما تقول يف الصالة  { :  رجلًا فقال لهسأل 

 } حوهلا ندنِدنُ فقال .  ، وال دندنة معاذ ما أحسن دندنتك! أما واهللا .  من الناربه 
؛ إمنا هو من أجل الفوز باجلنة    وهذا يدل أن مجيع األقوال والدعوات واألعمال)٦( )٥(

  .   والنجاة من النار بعد رضى اهللا عز وجل

                                                 
  .  ٣ ، ٢:  اآليتانسورة الصف ) ١(
  .  ١٩:  سورة حممد آية) ٢(
   . كاملةسورة العصر ) ٣(
   . ٢٩:  سورة األنفال آية) ٤(
  .  )٣/٤٧٤(، مسند أمحد  )٣٨٤٧(، سنن ابن ماجه كتاب الدعاء  )٧٩٢(سنن أيب داود كتاب الصالة ) ٥(
  .  ٢/٣٢٨صحيح ابن ماجه :  ، وانظر ٣٨٤٧، برقم  ، وابن ماجه ٣/٤٧٤، وأمحد  ٧٩٢، برقم  أبو داود) ٦(
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أنا زعيم ببيت يف  { :  ببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه فقالوقد تكفل 

، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان  ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقًا

  .  )٢( )١( }، وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه  مازحا

فقد سئل النيب  { ، لق احلسن من أكثر األعمال اليت يدخل ا املسلم اجلنة اخل– ١٤

ويبني )٤( )٣( }تقوى اهللا وحسن اخللق :  ، فقال  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة  

قال رسول :   قالفعن عبد اهللا بن مسعود .  م على كل قريب هيٍن سهلأن النار حتر

على كُلِّ ! ؟  - أو مبن تحرم عليه النار –أال أُخربكم مبن حيرم على النار  { اهللا 

ٍن لَـي٦( )٥( }ـٍن قريٍب هي(  .  

  

  

                                                 
  .  )٤٨٠٠(أبو داود األدب ) ١(
، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم  ٣/٩١١ين يف صحيح أيب داود ، وحسنه األلبا ٤٨٠٠، برقم أبو داود) ٢(

٢٧٣  .  
  .  )٢/٤٤٢(، أمحد  )٤٢٤٦(، ابن ماجه الزهد  )٢٠٠٤(الترمذي الرب والصلة ) ٣(
 وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي ١١/٦٩٤جامع األصول :  ، وانظر ٢٠٠٥ برقم ٤/٣٦٣الترمذي ) ٤(

٢/١٩٤  .  
  .  )١/٤١٥(، أمحد  )٢٤٨٨(يامة والرقائق والورع الترمذي صفة الق) ٥(
جامع األصول :  وانظر.  ٢/٦١٠،  ، وصححه األلباين يف صحيح الترمذي ٢٤٨٨ برقم ٤/٦٥٤الترمذي ) ٦(

١١/٦٩٨  .  



 رمحة للعاملني

 ٧٦

  عمله باألخالق احلسنة : ثانًيا 

، والعفو  ، واجلود والكرم  ، واألناة احللم:  اخللق احلسن موضوع واسع جدا يشمل

،  ، والصدق ، والعدل واإلنصاف ، والثبات ، والعزمية ، والصرب ، والرفق واللني والصفح

والكيس ، والزهد ، والتواضع ، والعفة  ، والرمحة ، واإليثار  ، والوفاء بالعهد والرب ،  ،

وهذا هو .  . . ، واإلخالص  ، واألمانة ، والشجاعة ، واملروءة ، والسماحة والنشاط

  .   اخللق احلسن يف الدعوة إىل اهللا تعاىل وما يتفرع منه

، واخللق احلسن جزء منه   فهو الدين كلهأما اخللق العظيم الذي مدح اهللا به النيب 

 رمحه اهللا تعاىل – وقال اإلمام ابن القيم )١(ر ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف الفتاوى كما ذك

، ال يتصور قيام ساِقه إال  حسن اخللق يقوم على أربعة أركان  : (  يف مدارج السالكني–

ومنشأ مجيع األخالق الفاضلة من هذه .  ، والعدل  ، والشجاعة ، والعفة الصرب:  عليها

  .   )٢()  األربعة

  .  وهذه األخالق احلسنة العظيمة قد عمل ا النيب 

                                                 
  .  ١٠/٦٥٨جمموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
  .  ٢/٣٠٨مدارج السالكني ) ٢(
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  املبحث الثامن 
  جوده وكرمه

  مراتب اجلود والكرم 

  :  اجلود والكرم ُخلق عظيم وهو على عشر مراتب على النحو اآليت

  .   اجلود بالنفس وهو أَعلى مراتب اجلود- ١

ياسته واإليثار يف قضاء ، فيحمل اجلواد جوده على اجلود بر  اجلود بالرياسة- ٢

  .  حاجات الناس

  .   ، فيجود ا تعبا يف مصلحة غريه  اجلود براحته- ٣

  .  ، وهو أفضل من املال  اجلود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب اجلود- ٤

  .   اجلود بالنفع باجلاه كالشفاعة وغريها- ٥

،    فيه بني اثنني صدقة، فكل يوم تعدل  اجلود بنفع البدن على اختالف أنواعه- ٦

  .  ، والكلمة الطيبة صدقة وتعني الرجل يف دابته فترفع متاعه عليها أو حتمله عليها صدقة

، كما فعل  ، ونال من عرضه ، أو سبه ، كمن يعفو عمن اغتابه  اجلود بالعرض- ٧

  .  أبو ضمضم

  .  ملال، وهذا أنفع من اجلود با ، وكظم الغيظ  ، واالحتمال  اجلود بالصرب- ٨

  .   ، وهو فوق اجلود بالصرب ، والبسطة  ، والبشاشة  اجلود باخللق احلسن- ٩

  .   اجلود بترك ما يف أيدي الناس عليهم فال يلتفت إليه- ١٠

، واهللا سبحانه قد ضمن املزيد  ولكل مرتبة من اجلود مزيد وتأثري خاص يف القلب

  .  )١(، واهللا املستعان  للجواد واإلتالف للممسك

  

                                                 
  .   بتصرف٢٩٦ - ٢/٢٩٣مدارج السالكني البن القيم :  انظر) ١(



 رمحة للعاملني

 ٧٨

  من األمثلة العظيمة لتطبيق اجلود والكرم 

 ومن األمثلة العظيمة لتطبيق وكل أنواع اجلود والكرم قد اتصف ا رسول اهللا 

  :    يف األمثلة اآلتيةاجلود والكرم باملال ما فعله رسول اهللا 

  وصف أنس رضي اهللا عنه لكرمه صلى اهللا عليه وسلم :  املثال األول

:   ، قال  على اإلسالم شيئًا إال أعطاهما سئل رسول اهللا  { :   قالعن أنس 

يا قومي أسلموا فإن حممدا :  فجاءه رجل فأعطاه غنما بني جبلني فرجع إىل قومه فقال

  .  )٢( )١( }يعطي عطاًء ال خيشى الفاقة 

  .  )٣( وغزارة جوده وهذا املوقف احلكيم العظيم يدل على عظم سخاء النيب 

،   وترغيبا للناس يف اإلسالم–  – يعطي العطاء ابتغاء مرضاة اهللا وكان 

، مث بفضل   بفضل اهللا تعاىل–، وقد يظهر الرجل إسالمه أولًا للدنيا مث  وتأليفًا لقلوم

،   يلبث إال قليلًا حىت ينشرح صدره لإلسالم حبقيقة اإلميان ال– ونور اإلسالم النيب 

  .   )٤(، فيكون حينئٍذ أحب إليه من الدنيا وما فيها   ويتمكن من قلبه

                                                 
  .  )٣/٢٨٤(، أمحد  )٢٣١٢(مسلم الفضائل ) ١(
  .  ٢٣١٢، برقم  ٤/١٨٠٦،  ال:  ، باب ما سئل شيئًا فقال ، كتاب الفضائل مسلم) ٢(
،  ١/٣٠، باب حدثنا عبدان  ، كتاب بدء الوحي أمثلة كثرية من كرمه وجوده يف البخاري مع الفتح:  انظر) ٣(

،  ، وكتاب الرقاق ٦٠٣٤، برقم  ١٠/٤٥٥حسن اخللق وما يكره من البخل ، وكتاب األدب باب  ٦برقم 
، وكتاب  ٦٤٧٠، برقم  ١١/٣٠٣،  ٦٤٤٥، برقم  ١١/٢٦٤باب قول النيب لو أن عندي مثل أُحد ذهبا 

، باب متين  ، وكتاب التمين ٢٢٩٦، برقم  ٤/٤٧٤، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع  الكفالة
، باب ما  ، كتاب الفضائل ، ومسلم ٧٢٢٨، برقم  ١٣/٢١٧وقول النيب لو كان يل مثل أحد ذهبا ،  اخلري

، وكتاب  ٢٣١٤ - ٢٣١١، برقم  ١٨٠٦،  ٤/١٨٠٥، وكثرة عطائه  ال:  سئل رسول اهللا شيئًا قط فقال
ؤدي ، وباب تغليظ عقوبة من ال ي ١٠٥٨ - ١٠٥٦، برقم  ٢/٧٣٠، باب من سأل بفحش وغلظة  الزكاة

  .  ٩٩١، برقم  ٢/٦٨٧الزكاة 
  .  ١٥/٧٢شرح النووي على مسلم :  انظر) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٧٩

  وصف صفوان رضي اهللا عنه لكرمه صلى اهللا عليه وسلم : املثال الثاين 

  مث خرج - فتح مكة - غزا غزوة الفتح أن النيب  {روى مسلم يف صحيحه 

 ، وأعطى رسول اهللا  ، فنصر اهللا دينه واملسلمني مبن معه من املسلمني فاقتتلوا حبنني

 واهللا لقد أعطاين:  قال صفوان.  ، مث مائة  ، مث مائة يومئذ صفوان بن أمية مائة من الغنم

، فما برح يعطيين حىت إنه ألحب الناس   ما أعطاين وإنه ألبغض الناس إيلَّرسول اهللا 

  .  )٢( )١( }إيلَّ 

كون إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فما يسلم حىت ي { وقال أنس 

 ، باب ما سئل  ، كتاب الفضائل  مسلم)٣( }اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها 

  .  )٤(، وكثرة عطائه  ال:  شيئًا قط فقال

إين  { ، قال   جيزل له يف العطاء، فقد كان   الرجل ضعيف اإلميانوإذا رأى 

ولذلك  )٦( )٥( }ألعطي الرجل وغريه أحب إيلَّ منه خشية أن يكب يف النار على وجهه 

  .  )٨( )٧( }يعطي رجالًا من قريش املائة من اإلبل  { كان 

                                                 
  .  )٢٣١٣(مسلم الفضائل ) ١(
  .  ٢٣١٣، برقم  ٤/١٨٠٦، وكثرة عطائه  ال:  ، باب ما سئل شيئًا قط فقال ، كتاب الفضائل مسلم) ٢(
  .  )٣/٢٨٤(، أمحد  )٢٣١٢(مسلم الفضائل ) ٣(
  .  )٢٣١٢ (٥٨، برقم  ٤/١٨٠٦) ٤(
، أبو داود السنة   )٤٩٩٢(، النسائي اإلميان وشرائعه   )١٥٠(، مسلم اإلميان   )١٤٠٨(البخاري الزكاة ) ٥(

  .   )١/١٨٢(، أمحد   )٤٦٨٣(
،  ١٤٧٨، برقم  ٣/٣٤٠لَا يسأَلُونَ الناس ِإلْحافًا :  ، باب قوله تعاىل ، كتاب الزكاة البخاري مع الفتح) ٦(

  .  ١٠٥٩، برقم  ٢/٧٣٣، باب إعطاء من خياف على إميانه  اة، كتاب الزك ومسلم
  .  )٣/١٦٦(، أمحد  )١٠٥٩(، مسلم الزكاة  )٢٩٧٨(البخاري فرض اخلمس ) ٧(
 – ٣١٤٣، برقم  ٦/٢٤٩، باب ما كان النيب يعطي املؤلفة قلوم  ، كتاب فرض اخلمس البخاري مع الفتح) ٨(

٣٣٤٩  .  



 رمحة للعاملني

 ٨٠

   وسلم مع املرأة املشركة ما فعله صلى اهللا عليه: املثال الثالث 

 ،   مع املرأة املشركة صاحبة املزادتنيمن كرمه وأخالقه العظيمة يف ذلك ما فعله 

ءةً منها حني ، ورجعت املزادتان أشد مال   بعد أن أسقى أصحابه من مزادتيهافإنه  {

 حىت – من بني عجوة ودقيقة وسويقة –، فجمعوا هلا  امجعوا هلا ابتدأ فيها قال ألصحابه

، ووضعوا الثوب بني  ، ومحلوها على بعريها مجعوا هلا طعاما كثريا وجعلوه يف ثوب

 من مائك )١(، تعلمني واهللا ما رزأناك  اذهيب فأطعمي هذا عيالك : ، فقال هلا يديها

  .  } ، ولكن اهللا هو الذي أسقانا شيئًا

، أو هو نيب كما  لقيت أسحر الناس { : ويف القصة أهنا رجعت إىل قومها فقالت

  .  )٣( } ، فأسلمت وأسلموا  بتلك املرأة)٢(، فهدى اهللا ذلك الصرم  زعموا

فكان املسلمون بعد ذلك يغريون على من حوهلا من املشركني وال  { : ويف رواية

ما أرى أن هؤالء القوم :  ، فقالت يوما لقومها يصيبون ذلك الصرم الذي هي فيه

  .  )٥( )٤( }، فدخلوا يف اإلسالم  ؟ فأطاعوها ، فهل لكم يف اإلسالم دايدعونكم عم

  :  وقد كان سبب إسالم هذه املرأة أمران

 وأصحابه من مزادتيها ومل ينقص ذلك من ما رأته من أخذ النيب :  األمر األول

  .   اليت تدل على صدق رسالته، وهذا من معجزات النيب  مائها شيئًا

                                                 
  .  ١/٤٥٣فتح الباري :  انظر.  امل ننقص من مائك شيئً:  أي) ١(
  .  ١/٤٥٣فتح الباري :  انظر.  أبيات جمتمعة من الناس:  الصرم) ٢(
:  ، وأطرافه يف البخاري ٣٥٧١، برقم  ٦/٥٨٠، باب عالمات النبوة  ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح) ٣(

ضاء الصالة الفائتة واستحباب ، باب ق ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، ومسلم ٣٤٨، ورقم  ٣٤٤برقم 
  .  ٦٨٢، برقم  ١/٤٧٦تعجيل قضائها 

  .  )٤/٤٣٥(، أمحد  )٣٣٧(البخاري التيمم ) ٤(
  .  ٣٤٤، برقم  ١/٤٤٨، باب الصعيد الطيب وضوء املسلم بكفيه من املاء  ، كتاب التيمم البخاري مع الفتح) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٨١

، فجمعوا هلا طعاما   حينما أمر أصحابه أن جيمعوا هلاكرم النيب :   األمر الثاين

  .  كثريا

؛ ألن املسلمني صاروا يراعون قومها بإقرار   ، فقد أسلموا على يديها  أما قومها

  .   )١(، حىت كان ذلك سببا إلسالمهم    على سبيل االستئالف هلمالنيب 

 فما أحوجنا إىل من حبر من كرم النيب وهذه األمثلة اليت سقتها ما هي إال قطرة 

  .  ، واهللا املستعان  واالقتباس من نوره وهديه يف دعوته ويف أموره كلهااالقتداء بالنيب 

                                                 
  .  ١/٤٥٣فتح الباري :  انظر) ١(



 رمحة للعاملني

 ٨٢

  املبحث التاسع 
  عدله صلى اهللا عليه وسلم 

  ترغيب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العدل 

سبعة يِظلُّهم اهللا يف ِظلِّه يوم  { : ، ومن ذلك أنه قال  يف العدلوقد رغَّب النيب 

  .  )٢( احلديث )١( } . . . ، وشاب نشأ يف عبادة اهللا إمام عادل:   ال ِظلِّ إال ِظلُّه

إن املقسطني  {  رسول اهللا قال:  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

، الذين يعدلون يف    وِكلتا يديه مينيعند اهللا على منابر من نوٍر عن ميني الرمحن 

  .  )٤( )٣( }، وما ولُوا  ، وأهليهم حكِمهم

  

  ل جماالت العد

،   ، والعدل يف القضاء  العدل يف الوالية:  العدل له جماالت كثرية ال حتصر منها

، والعدل يف اإلصالح بني  ، والعدل يف املعامالت بني الناس والعدل يف تطبيق احلدود

وغري .  . . ، والعدل بني الزوجات ، والعدل مع األوالد ، والعدل مع األعداء الناس

  .  ذلك

  

                                                 
، النسائي آداب   )٢٣٩١(، الترمذي الزهد   )١٠٣١(، مسلم الزكاة   )٦٤٢١(البخاري احلدود ) ١(

  .   )١٧٧٧(، مالك اجلامع   )٢/٤٣٩(، أمحد   )٥٣٨٠(القضاة 
  .  ١٠٣١، برقم  ، ومسلم ٦٦٠، برقم  البخاري) ٢(
  .  )٢/١٦٠(، أمحد  )٥٣٧٩(، النسائي آداب القضاة  )١٨٢٧(مسلم اإلمارة ) ٣(
  .  ١٨٢٧، برقم  مسلم) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٨٣

  لعظيمة يف تطبيق النيب صلى اهللا عليه وسلم العدل من األمثلة ا

  مع املرأة املخزوميَّة اليت سرقت : املثال األول 

، ومما يضرب به املثل يف عدله   أعدل البشر يف مجيع أموره وأحكامهقد كان النيب 

، ولكن   إىل يوم القيامة قصة املخزومية اليت سرقت فقطع يدها بعد أن شفع فيها أسامة

  .  ، ومل يقبل الشفاعة يف حد من حدود اهللا تعاىل  مل حياِب يف ذلكول الرس

أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت  { – رضي اهللا عنها –فعن عائشة 

ومن :   ؟ فقالوا من يكلِّم فيها رسول اهللا :  ، فقالوا الفتح يف غزوة يف عهد النيب 

 فكلمه فيها  فأُيتَ ا رسول اهللا ، ِحب رسول اهللا  جيترئ عليه إال أسامة بن زيد

فقال له  ؟ أتشفع يف حد من حدود اهللا :  فقال، فتلون وجه رسول اهللا  أسامة بن زيد

 فاختطب فأثىن على فلما كان العشي قام رسول اهللا ! استغفر يل يا رسول اهللا :  أسامة

إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا :  ، أيها الناس  أما بعد : ، فقال  اهللا مبا هو أهله

، وإين والذي  ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد سرق فيهم الشريف تركوه

  .  )١( } هانفسي بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يد

  .   مث أمر بتلك املرأة اليت سرقت فقطعت يدها

، وكانت تأتيين فأرفع حاجتها إىل  ، وتزوجت فحسنت توبتها بعد:  قالت عائشة

  .  )٢( رسول اهللا 

                                                 
، النسائي قطع  )١٤٣٠(، الترمذي احلدود  )١٦٨٨(، مسلم احلدود  )٣٢٨٨(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(

، الدارمي  )٦/١٦٢(، أمحد  )٢٥٤٧(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٧٣(، أبو داود احلدود  )٤٨٩٨(السارق 
  .  )٢٣٠٢(احلدود 

، برقم  ١٢/٨٦اب إقامة احلد على الشريف والوضيع ، ب البخاري مع الفتح بنحوه خمتصرا يف كتاب احلدود) ٢(
،  ٣٤٧٥، برقم  ٦/٥١٣ ٦٧٨٨، برقم  ١٢/٨٧، وباب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان  ٦٧٨٦

، والنهي عن  ، باب قطع السارق الشريف وغريه ، ورواه مسلم بلفظه يف كتاب احلدود ٢٦٤٨، برقم  ٥/٢٥٥



 رمحة للعاملني

 ٨٤

:   ، فقال تعاىل   به يف القول واحلكم، وقد أمر اهللا   إن العدل خالف اجلور

}  # sŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% (#θ ä9 Ï‰ ôã $$ sù öθ s9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1 ö è% ( { )وقال)١    :}  # sŒ Î) uρ Ο çF ôϑ s3 ym t⎦ ÷⎫ t/ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#θ ßϑ ä3 øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 { )٢(   .  

 مما يوجب على املسلم تطبيقها والشك أن هذا اخللق العظيم وغريه من أخالقه 

  .   )٣( أسوة به 

  

  مع النعمان بن بشري وابنه رضي اهللا عنهما : املثال الثاين 

أعطاين أيب  { :  وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال وهو على املنرب

فأتى رسولَ ،  ال أرض حىت تشِهد رسول اهللا :   ، فقالت عمرة بنت رواحة  عطيةً

إين أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطيةً فأمرتين أن أُشهدك يا :    فقالاهللا 

فاتقوا اهللا واعدلوا :   قال.   ال:   قال ؟  ائر ولدك مثل هذاأعطيت س:   ، قال  رسولَ اهللا

ألك ولد  { :  قالأن النيب :  ويف رواية.  فرجع فرد عطيته:  قال )٤( }بني أوالدكم 

ال  { :  ويف لفظ )٥( } ال تشهدين على جور : قالفأراه :  ، قال نعم:  قال ؟ سواه

                                                 
 

، وفتح الباري بشرح صحيح  ١١/١٨٦شرح النووي :  ، وانظر ١٦٨٨، برقم  ٣/١٣١٥الشفاعة يف احلدود 
   . ٩٦،  ١٢/٩٥البخاري 

  .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ١(
  .  ٥٨:  سورة النساء آية) ٢(
، وانظر  ٧/٦٤، والنسائي  ٣/١٣٧، والترمذي  ٢/٢٤٢سنن أيب داود :  انظر مواقف حكيمة يف هذا الشأن يف) ٣(

،  ٦٤٧٩، برقم  ١١/٣١٢،  ٦٤٠، برقم  ٢/١٤٣،  ١٤٢٣، برقم  ٣/٢٩٢خاري مع الفتح الب:  أيضا
   . ٥٣٥،  ٥٣٤ وهذا احلبيب يا حمب ص١٨٣٠ - ١٨٢٧، برقم  ٣/١٤٥٨، ومسلم  ٦٨٠٦، برقم  ١٢/١١٢

  .  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٤(
  .  )٣٦٨٣(، النسائي النحل  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٥٠٧(البخاري الشهادات ) ٥(
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 ٨٥

أَكُلَّ ولدك  : ، فقال  إين حنلت ابين هذا غالما { :   ويف لفظ)١( }أشهد على جور 

ه مثلَهأليس تريد منهم الرب مثل   { :  ويف لفظ ملسلم } فأرجعه : قال.  ال:   قال ؟ حنلت

  .  )٣( )٢( } فإين ال أشهد : ، قال بلى:  قال ؟ ما تريد من ذا

 على العدل بني  ويف هذا احلديث حرص النيب )٤(العطية بغري عوض :   والنحلة

، ومسعت شيخنا اإلمام عبد  ني األوالد وغريهم، وبالعدل ب  بالتقوى، ووصيته  األوالد

؛  وهذا واضح أنه ال جيوز ختصيص بعض األوالد بشيء : ( العزيز بن باز رمحه اهللا يقول

، وللذكر مثل حظ األنثيني كاملرياث على  ألن هذا يسبب الشحناء بني األوالد والعداوة

  .  )٥()   وينصحون، ويوجه العصاة  ، ويعدل بني الطائعني والعصاة الصحيح

  

  عدله مع أهله صلى اهللا عليه وسلم :  املثال الثالث

 يقسم بني نسائه فيعدل كان رسول اهللا  { : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  .  )٧( )٦( } لك فال تلُمين فيما تمِلك وال أَمِلكاللهم هذا قسمي فيما أم : ويقول

                                                 
  .  )٤/٢٧٣(، أمحد  )٣٦٨١(، النسائي النحل  )١٦٢٣(مسلم اهلبات ) ١(
  .  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )١٦٢٣(مسلم اهلبات ) ٢(
  .  )١٦٢٣ (- ١٨، برقم  ، ومسلم ٢٦٥٠،  ٢٥٨٧،  ٢٥٨٦، برقم  البخاري) ٣(
  .  ٥/٢١٣،   البن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  انظر) ٤(
  .   من صحيح البخاري٢٥٨٦مسعته أثناء تقريره على احلديث رقم ) ٥(
، ابن ماجه النكاح  )٢١٣٤(، أبو داود النكاح  )٣٩٤٣(، النسائي عشرة النساء  )١١٤٠(الترمذي النكاح ) ٦(

  .  )٢٢٠٧(، الدارمي النكاح  )٦/١٤٤(، أمحد  )١٩٧١(
، ومسعت  ١٩٧١، برقم  ، وابن ماجه ٧/٦٤، والنسائي  ١١٤٠ والترمذي برقم ، ٢١٣٤، برقم  أبو داود) ٧(

  .  )إسناده جيد: ( ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ املرام
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:   قوله:  ، ومسعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول  فعدل بني نسائهوقد قسم النيب 

، ال  ؛ فإن احملبة واملودة شيء يف القلب ، وما يتعلق به يعين القلب» فال تلمين فيما متلك«

،  من دينها:  ، وله أسباب حتبب املرأة إىل زوجها يستطيع الزوج أَنْ يسوي بينهن فيه

، والنفقة   ، وإمنا ميلك العبد القسم بينهن بالسوية يف الليل والنهار ، وغري ذلك  وشباا

، أما الشيء الذي يتعلق بالقلب والشهوة فهذا ال   ، وطيب الكالم وإحسان العشرة

  .  )١()   ميلكه

من كانت له امرأتان فمال إىل ِإحدامها  { :  قال عن النيب وعن أيب هريرة 

  .  )٣( )٢( }جاء يوم القيامة وِشقُّه مائل 

، أما امليل الذي ال   وهذا احلديث يدل على حترمي امليل الذي يستطيعه اإلنسان

#Ÿω ß  {:   يستطيعه فاهللا يقول Ï k= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )٤(   ،}  (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ 

÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™ s9uρ (#þθ⎯  {:  ، وقال )٥( } #$ ãè‹ÏÜtFó¡n@ β r& (#θ ä9Ï‰÷è s? t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# öθ s9uρ öΝçFô¹ tym ( Ÿξ sù (#θ è=ŠÏϑ s? 

¨≅ à2 È≅ øŠyϑ ø9$# $ yδρâ‘ x‹tG sù Ïπ s)¯= yè ßϑø9$$ x. 4 { )د اجلور  )٦ويف هذا احلديث الوعيد ملن تعم ،

  .  )٧(، وهذه عقوبة ظاهرة   ، وأنه يأيت يوم القيامة وشقه مائل  والظلم

                                                 
  .  ١٠٨٤، احلديث رقم  مسعته أثناء تقريره على بلوغ املرام) ١(
، ابن ماجه النكاح  )٢١٣٣(نكاح ، أبو داود ال )٣٩٤٢(، النسائي عشرة النساء  )١١٤١(الترمذي النكاح ) ٢(

  .  )٢٢٠٦(، الدارمي النكاح  )٢/٤٧١(، أمحد  )١٩٦٩(
، وابن ماجه برقم  ٧/٦٣،  ، والنسائي ١١٤١، والترمذي برقم  ٢١٣٣، وأبو داود برقم  ٢/٣٤٧أمحد ) ٣(

  .  ١/٥٩٣، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود  ١٩٦٩
  .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٤(
  .  ١٦:   سورة التغابن آية)٥(
  .  ١٢٩:  سورة النساء آية) ٦(
  .  مسعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ املرام) ٧(
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 أن من تزوج بكرا أقام عندها سبع لياٍل مث قسم بني زوجاته إذا كان له ومن سنته 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب  { :  قال؛ حلديث أنس   أكثر من واحدة

  .  )٢( )١( }، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالثًا مث قسم   أقام عندها سبعا مث قسم

،    ملا تزوجها أقام عندها ثالثًاأن النيب  {وعن أم سلمة رضي اهللا عنها 

، وإن سبعت لَِك    إن شئت سبعت لَِك)٣(إنه ليس بك على أهلك هوان  :  وقال

  .   )٤( } سبعت لنسائي

، وكان  أن سودة بنت زمعةَ وهبت يومها لعائشة { : وعن عائشة رضي اهللا عنها

 النيب ٦( )٥( } يقسم لعائشة يومها ويوم سودة(  .  

 ال يفضل بعضنا على كان رسول اهللا  { : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

، وكان قلَّ يوٍم إال وهو يطوف علينا مجيعا فيدنو من كل  بعٍض يف القَسِم من مكثه عندنا

، ولقد قالت سودة بنت  امرأة من غري مسيس حىت يبلغ إىل اليت هو يومها فيبيت عندها

يا رسول اهللا يومي :   قالت أن يفارقها رسول اهللا )٨( وفَِرقت )٧(زمعة حني أسنت 

                                                 
  .  )٢١٢٤(، أبو داود النكاح  )١١٣٩(، الترمذي النكاح  )١٤٦١(، مسلم الرضاع  )٤٩١٦(البخاري النكاح ) ١(
  .  ١٤٦١، برقم  ، ومسلم ٥٢١٤برقم ،  البخاري:  ، واللفظ للبخاري متفق عليه) ٢(
  يعين ليس لِك عندي هوان :  هوان) ٣(
  .  ١٤٦٠، برقم  مسلم) ٤(
، ابن ماجه النكاح   )٢١٣٨(، أبو داود النكاح   )١٤٦٣(، مسلم الرضاع   )٤٩١٤(البخاري النكاح ) ٥(

  .   )٦/١١٧(، أمحد   )١٩٧٢(
  .  ١٤١٣، ومسلم برقم  ٥٢١٢البخاري برقم ) ٦(
  .  كربت يف السن:  نتأس) ٧(
  .  خافت:  فِرقت) ٨(
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أنزل اهللا تعاىل ويف :  نقول يف ذلك:  ، قالت  منها، فقبل ذلك رسول اهللا   لعائشة

ÈβÎ)uρ îο  { - أُراه قال –أشباهها  r&zö∆ $# ôM sù% s{ .⎯ÏΒ $ yγÎ= ÷è t/ #·—θà±çΡ { )٣( )٢( } )١(  .  

 سودة بعد خدجية وقَبلَ عائشة تزوج النيب :  ومسعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

يومي :   يا رسول اهللا { :  وطالت حياا معه فلما أسنت وخافت أن يطلقها قالت

، وهذا يدل على أنه ال بأس أن تتنازل املرأة  رواه أبو داود وإسناده جيد.  )٤( }ئشة لعا

  .   )٥(، فيكون للموهوبة يومان ولغريها يوم  عن يومها إلحدى ضراا إذا رضي الزوج

 :  ؛ حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت  وقد كان هذا الوقت املشترك بعد العصر

،  )٧( )٦( } . . .  إذا صلَّى العصر دار على نسائه مث يدنو منهنكان رسول اهللا  {

 فقد كان خري وهذا يدل على حسن عشرته :  شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقولومسعت 

 وحاجان وذلك من غري ، فكان يطوف عليهن كل عصر يتفقد أحواهلن الناس ألهله

، ولعل هذا نادر  ، بغسل واحد ، ورمبا طاف ن وجامعهن كما يف حديث أنس مجاع

،   واجلمع بني حديث عائشة هذا وحديث أنس أنه يف الغالب من غري مسيس ورمبا جامع

  .  )٨(فاملثبت مقدم على النايف 

                                                 
  .  ١٢٨:  سورة النساء آية) ١(
، وأصل هبة سودة  »حسن صحيح«:  ١/٥٩٤،  ، وقال األلباين يف صحيح أيب داود ٢١٣٥، برقم  أبو داود) ٢(

  .  ٥٢١٢ وصحيح البخاري برقم ١٤٦٣يومها لعائشة يف صحيح مسلم برقم 
  .  ) ٢١٣٥ (أبو داود النكاح ) ٣(
  .  )٦/٧٧(، مسند أمحد  )٢١٣٥(، سنن أيب داود كتاب النكاح  )٣٠٤٠(سنن الترمذي كتاب تفسري القرآن ) ٤(
  .  ١٠٨٩مسعته أثناء تقريره على بلوغ املرام احلديث رقم ) ٥(
  .  )٦/٥٩(، أمحد  )١٤٧٤(، مسلم الطالق  )٦٥٧١(البخاري احليل ) ٦(
  .  ١٤٧٤فظ له برقم ، ومسلم والل ٥٢٦٨البخاري برقم ) ٧(
  .  ١٠٨٩مسعته أثناء تقريره على بلوغ املرام احلديث رقم ) ٨(
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 يدور على نسائه يف الساعة الواحدة كان النيب  { :   قالولفظ حديث أنس 

كُنا :  ؟ قال  أَوكان يطيقه:   من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال الراوي ألنس

تسع   (حدثهم ، وقال سعيد عن قتادة أن أنسا  )١( }نتحدثُ أنه أُعطي قوة ثالثني 

جاريتيه إىل زوجاته :  ، ورحيانة  وقد محل احلافظ ابن حجر أنه ضم مارية)٢()  نسوة

هذه   : (  ومسعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول)٣(تغليبا )   نسائه (، وأطلق عليهن  التسع

وهذا يدل على أن   ()٤()  ، ومارية رحيانة:  ، وجاريتان قوة عظيمة عنده تسع نسوة

 وهذا من خلقه تأسيا به )  يف الوقت املشترك بينهن (رجل له أن جيامع زوجاته ال

 تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن ال ينتهي كان للنيب  { : ويف حديث أنس قال،   ) الكرمي

.  )٦( )٥( } . . .  األوىل إال يف تسع فَكُن جيتمعن كل ليلة يف بيت اليت يأتيهاإىل املرأة

، وهذا   وهذا ِعالوة على طوافه عليهن كل عصر  : ( ومسعت شيخنا ابن باز يقول

، فاجتماعهن كل ليلة   ؛ فإن بني الضرات وحشة يكسبهن تعارفًا وإبعادا عن الوحشة

  .  )٧()   يسبب التآلف

                                                 
  .  )٣/٢٩١(، أمحد  )٢٦٥(البخاري الغسل ) ١(
  .  ٥٢١٥،  ٥٠٦٨،  ٢٨٤،  ٢٦٨، برقم  البخاري) ٢(
  .  ١/٣٨٩،  فتح الباري) ٣(
  .  هـ٢٣/٧/١٤١٨ ، بتاريخ ٢٦٨، احلديث رقم  مسعته أثناء تقريره على صحيح البخاري) ٤(
  .  )١٤٦٢(مسلم الرضاع ) ٥(
  .  ١٤٦٢، برقم  مسلم) ٦(
  .  ١٠٨٩، احلديث  مسعته أثناء تقريره على بلوغ املرام) ٧(
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، قالت عائشة رضي اهللا   بني نسائه أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بينهنومن عدله 

، فأيتهن خرج سهمها    إذا أراد سفرا أقرع بني نسائهكان رسول اهللا  { : عنها

  .   )٢( )١( }خرج ا معه 

 عند بعض كان النيب  { :   قال ما قاله أنس ومن عدله وكرم أخالقه 

 يف بيتها ، فضربت اليت النيب   نسائه فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني صحفةً فيها طعام

، مث جعل جيمع فيها   ِفلَق الصحفة، فجمع النيب  الصحفةُ فانفلقتيد اخلادم فسقطت 

مث حبس اخلادم حىت أُِتـي بصحفٍة  غارت أُمكم : ، ويقول الطعام الذي كان يف الصحفة

، وأمسك  ، فدفع الصحفة الصحيحة إىل اليت كُِسرت صحفتها من عند اليت هو يف بيتها

  .  )٤( )٣( }ه املكسورة يف بيت اليت كُِسرت في

 هذه األحاديث تدل على ِعظَِم النيبوحسن خلقه معهن  وعلى عدله مع نسائه ،   ،

  .  ، والقيام حبقوقهن   ومالطفتهن

                                                 
،  )٢١٣٨(، أبو داود النكاح  )٢٧٧٠(، مسلم التوبة  )٢٤٥٤(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

  .  )٢٢٠٨(، الدارمي النكاح  )٦/١١٧(أمحد 
  .  ٢٧٧٠، ومسلم برقم  ٢٥٩٣، برقم  البخاري) ٢(
، ابن ماجه األحكام  )٣٥٦٧(، أبو داود البيوع  )٣٩٥٥(، النسائي عشرة النساء  )٤٩٢٧(البخاري النكاح ) ٣(

  .  )٢٥٩٨(، الدارمي البيوع  )٣/١٠٥(، أمحد  )٢٣٣٤(
  .  ٢٤٨١ و٥٢٢٥، برقم  البخاري) ٤(
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  املبحث العاشـر 
  تواضعه صلى اهللا عليه وسلم 

  

  معىن التواضع وتكرمي اهللا للمتواضعني 

،   إظهار الترتل ملن يراد تعظيمه:   واملراد بالتواضع)١(تذلل وختاشع :  تواضع:  يقال

  .  )٢(تعظيم من فوقه لفضله :   وقيل

$ßŠ  {:  ؛ وهلذا مدح اهللا املتواضعني فقال والتواضع صفة عظيمة وخلق كرمي t7Ïã uρ 
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، فهم  ، وال مرحني ، أي ميشون يف سكينة ووقار متواضعني غري أشرين وال متكربين  )٣(

  .  )٤(، وأصحاب وقار وعفة  ، حلماء علماء

ما نقصت صدقةٌ من  {  ؛ لقوله واملسلم إذا تواضع رفعه اهللا يف الدنيا واآلخرة

  .  )٦( )٥( }، ومن تواضع هللا رفعه  ، وما زاد اهللا عبدا بعفٍو إال عزا مال

،   اآلخرة؛ فإن اهللا يرفعه يف الدنيا و  وهذا ما يفتح اهللا به للمسلم قلوب الناس

 أما من تكرب )٧(ويثبت له بتواضعه يف قلوب الناس مرتلة ويرفعه عندهم وجيلُّ مكانه 

                                                 
  .  ٩٩٧القاموس احمليط ص) ١(
  .  ١١/٣٤١فتح الباري ) ٢(
  .  ٦٣:  سورة الفرقان آية) ٣(
  .  ٢/٣٢٧مدارج السالكني :  انظر) ٤(
، مالك   )٢/٣٨٦(، أمحد   )٢٠٢٩(، الترمذي الرب والصلة   )٢٥٨٨(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(

  .   )١٦٧٦(، الدارمي الزكاة   )١٨٨٥(اجلامع 
  .  ٢٥٨٨، برقم  ٤/٢٠٠١مسلم ) ٦(
  .  ١٦/١٤٢ شرح النووي على صحيح مسلم : انظر) ٧(



 رمحة للعاملني

 ٩٢

؛ حلديث أيب هريرة وأيب   على الناس فقد توعده اهللا بالذل واهلوان يف الدنيا واآلخرة

، والكربياُء رداءه فمن   العز إزاره { قال رسول اهللا :   سعيد رضي اهللا عنهما قاال

  .   )٢( )١( }ينازعين عذبته 

  

  أمثلة تطبيقية لتواضع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  :  ، ومن تواضعه األمثلة اآلتية  أعظم الناس تواضعاوقد كان النيب 

  قصة الناقة العضباء : املثال األول 

،   تسمى العضباء وكانت ال تسبقكانت ناقة لرسول اهللا  { :  قالعن أنس 

، فقال  فجاء أعرايب على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على املسلمني وقالوا سِبقَِت العضباء

  .  )٤( )٣( }اهللا أن ال يرفع شيئًا من الدنيا إال وضعه  إن حقًا على رسول اهللا 

  .   هو األسوة احلسنة فقد كان متواضعا يف دعوته للناسورسول اهللا 

  

  وصف أيب مسعود لتواضعه صلى اهللا عليه وسلم : املثال الثاين 

 رجل فكلَّمه فجعل ترعد فرائصه فقال أتى النيب  { :  قالعن أيب مسعود 

 )٥( }، إمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد  هون عليك نفسك فإين لست ِبمِلٍك:   له
                                                 

  .  )٢/٤٢٧(، أمحد  )٤١٧٤(، ابن ماجه الزهد  )٤٠٩٠(، أبو داود اللباس  )٢٦٢٠(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
  " .  فمن ينازعين عذبته"  ، ولفظه ٢٦٢٠، برقم  ١٦/١٧٣مسلم مع النووي ) ٢(
  .  )٣/١٠٣(، أمحد  )٤٨٠٢(، أبو داود األدب  )٣٥٨٨(، النسائي اخليل  )٦١٣٦(البخاري الرقاق ) ٣(
  .  ٦٥٠١، برقم  ١١/٣٤٠البخاري مع الفتح ) ٤(
  .  )٣٣١٢(ابن ماجه األطعمة ) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٩٣

 ، مث تلى جرير  "يف هذه البطحاء.  .  . "  : وزاد احلاكم يف روايته عن جرير بن عبد اهللا

}  !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9‘$¬6 pg¿2 ( öÏj.x‹sù Èβ#u™öà)ø9$$ Î/ ⎯tΒ ß∃$ sƒ s† Ï‰ŠÏã uρ ∩⊆∈∪ { )٢( )١(  .  

،    فقد كان متواضعا يف دعوته مع الناسفعلى مجيع الناس أن يقتدوا برسول اهللا 

، وكان يف  ، وتأخذه بيده األمة فتنطلق به حيث شاءت  ن مير بالصبيان فيسلم عليهمفكا

،   ، ويرقع ثوبه ، وكان خيصف نعله ، ومل يكن ينتقم لنفسه قط بيته يف خدمة أهله

، وميشي مع  ، وجيالس املساكني ، ويأكل مع اخلادم ، ويعلف البعري  وحيلب الشاة ألهله

، وجييب دعوة من دعاه ولو إىل  ، ويبدأ من لقيه بالسالم ااألرملة واليتيم يف حاجتهم

، رقيق القلب رحيما  ، جوادا من غري سرف ، فكان متواضعا من غري ذلة  أيسر شيء

  .   )٣(، لني اجلانب هلم  بكل مسلم خافض اجلناح للمؤمنني

  

  تفضيله صلى اهللا عليه وسلم لألنبياء على نفسه : املثال الثالث 

 )٥( )٤( } ذاك إبراهيم عليه السالم فقال النيب ! يا خري الربية :  وقال له رجل {
  .  )٧( )٦( }أنا خري من يونس بن متى :  ما ينبغي َألحٍد أن يقول { وقال 

                                                 
  .  ٤٥:  سورة ق آية) ١(
، وصححه األلباين يف صحيح سنن  ، وصححه ووافقه الذهيب ٢/٤٦٦، واحلاكم  ٣٣١٢، برقم  ابن ماجه) ٢(

  .  ١٨٧٦، برقم  ٤/٤٩٧ سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين ، ويف ٣/١٢٨،  ابن ماجه
  .  ٣٢٩ - ٢/٣٢٨مدارج السالكني البن القيم :  انظر) ٣(
  .  )٣/١٧٨(، أمحد  )٤٦٧٢(، أبو داود السنة  )٣٣٥٢(، الترمذي تفسري القرآن  )٢٣٦٩(مسلم الفضائل ) ٤(
  .  ١٣٦٩، برقم  مسلم) ٥(
، سنن أيب داود  )٢٣٧٧(، صحيح مسلم كتاب الفضائل  )٤٣٢٧(قرآن صحيح البخاري كتاب تفسري ال) ٦(

  .  )١/٤٤٣(، مسند أمحد  )٤٦٧٠(كتاب السنة 
  .  ٢٣٧٦، برقم  ٤/١٨٤٦،  ، ومسلم ٤٦٣٠، برقم  البخاري) ٧(



 رمحة للعاملني

 ٩٤

أنا سيد  { ؛ لقوله  ، وسيد الناس أمجعني  أفضل األنبياء واملرسلنيوالشك أنه 

  .   )٣(  وقال )٢( )١( }الناس يوم القيامة 

 وكان يرقي املرضى ويدعو )٤( أنه مل يكن له بواب حيجبه عن الناس ومن تواضعه 

اشفعوا  { : ، ويقول  وكان يشفع ألصحابه)٥(، وميسح رأس الصيب ويدعو له   هلم

 يا بني على  وقال ألنس )٧( )٦( }، ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء  تؤجروا

  .  )٨( والتواضع سبيل املالطفة

، فماتت أو مات  أن رجلًا كان يقم املسجد أو امرأة سوداء { ومن تواضعه 

،   مات:  ا، فقالو ، فسأل عنها أو عنه  أو فقده، ففقدها النيب   ، فدفنه الصحابة ليلًا

فدلوه  دلُّوين على قربها : ، فقال فكأهنم صغروا أمرها أو أمره أفال كنتم آذنتموين : قال

 ينورها هلم ، وإن اهللا  إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها : فصلى عليها مث قال

  .  )١٠( )٩( } بصاليت عليهم

                                                 
  .  )٢٤٣٤(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )١٩٤(، مسلم اإلميان  )٤٤٣٥(البخاري تفسري القرآن ) ١(
  .  ١٩٤، برقم  ، ومسلم ٤٧١٢ و٣٣٦١ و٣٣٤٠، برقم  البخاري) ٢(
  .  ٣/١٣٨،   وصححه األلباين٤٧٦٣أبو داود برقم ) ٣(
  .  ١٢٨٣، برقم  البخاري) ٤(
  .  ٧٢١٠، برقم  البخاري) ٥(
، أمحد   )٥١٣١(، أبو داود األدب   )٢٦٢٧(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )١٣٦٥(البخاري الزكاة ) ٦(

)٤/٤٠٠(   .  
  .  ٢٦٢٧، برقم  ، ومسلم ١٤٣٢، برقم  البخاري) ٧(
  .  ٢١٥٢،  ٢١٥١، برقم  مسلم) ٨(
، ابن ماجه ما جاء يف   )٣٢٠٣(، أبو داود اجلنائز   )٩٥٦(، مسلم اجلنائز   )٤٤٦(البخاري الصالة ) ٩(

  .   )٢/٣٨٨(، أمحد   )١٥٢٧(اجلنائز 
  .  ٩٥٦، برقم  مسلم) ١٠(



 رمحة للعاملني

 ٩٥

،    عشر سنني فما قال يل أفٍّ قطخدمت رسول اهللا  { وقال أنس بن مالك 

 من ؟ وكان رسول اهللا  ؟ وال لشيء تركته مل تركته  وما قال لشيء صنعته مل صنعته

  .  )٢( )١( } . .  . أحسن الناس خلُقًا

                                                 
  .  )٢٠١٥(، الترمذي الرب والصلة  )٢٦١٦(البخاري الوصايا ) ١(
  .  ، والترمذي بلفظه يف الشمائل كما تقدم خترجيه ٦٠٣٨البخاري بنحوه برقم ) ٢(



 رمحة للعاملني

 ٩٦

  املبحث احلادي عشر 
  حلمه وعفوه 

، والدالئل   الغاية املثالية- تعاىل -، وعفوه يف دعوته إىل اهللا   يف حلمهغ النيب بل

  :  ، منها على سبيل املثال ال احلصر ما يأيت على ذلك كثرية جدا

  

  مع من قال هذه قسمة ما ُعِدلَ فيها : املثال األول 

 أُناسا يف ملا كان يوم حنٍني آثر النيب  { :  قال–  –عن ابن مسعود 

، وأعطى  ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل القسمة

ما واهللا إن هذه القسمة :  ، قال رجل أُناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ يف القسمة

،  فأتيته فأخربته.  واهللا ُألخبِرنَّ النيب :  ، فقلت  ، وما أُريد ا وجه اهللا عِدلَ فيها

رحم اهللا موسى فقد أوذي بأكثر من هذا ! ؟   فمن يعدل إذا مل يعدل اهللا ورسوله:  فقال

  .   )٢( )١( }فصرب 

تضت حكمة النيب  وقد اق– تعاىل –وهذا من أعظم مظاهر احللم يف الدعوة إىل اهللا 

موِكلَ من قلبه ممتلئ باإلميان إىل   أن يقسم تلك الغنائم بني هؤالء املؤلَّفة قلووي ،

  .  )٣(إميانه 

  

                                                 
  .  )١٠٦٢(، مسلم الزكاة  )٢٩٨١(البخاري فرض اخلمس ) ١(
م من اخلُمس ، باب ما كان النيب يعطي املؤلَّفة قلوم وغريه ، كتاب فرض اخلمس البخاري مع الفتح بلفظه) ٢(

، باب إعطاء املؤلَّفة قلوم على اإلسالم وتصرب من قوي  ، كتاب الزكاة ، ومسلم ٣١٥٠، برقم  ٦/٢٥١
  .  ١٠٦٢، برقم  ٢/٧٣٩إميانه 

  .  ٨/٤٩، شرح صحيح البخاري  فتح الباري:  انظر) ٣(



 رمحة للعاملني

 ٩٧

  مع من قال كُنَّا أََحقَّ هبذا : املثال الثاين 

 إىل رسول –  –بعث علي بن أيب طالب  { :  قالعن أيب سعيد اخلدري 

فقسمها بني أربعة :   ، قال  مل حتصل من تراا)٢( يف أدمي مقروظ )١(اهللا من اليمن بذهيبة 

 وإما )٥( والرابع إما علقمة )٤(، وزيد اخليل   وأقرع بن حابس)٣(بني عيينة بن بدر :   نفر

فبلغ :  ، قال كُنا حنن أحق ذا من هؤالء:  رجل من أصحابه، فقال  عامر بن الطفيل

، يأتيين خرب السماء صباحا  أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء :  فقالذلك النيب 

،  ، كث اللحية  ، ناشز اجلبهة  ، مشرف الوجنتني فقام رجل غائر العينني:  قال ؟ ومساء

، أولست  ويلك :  ، قال اتق اهللا! يا رسول اهللا :   ل، فقا  ، مشمر اإلزار حملوق الرأس

يا رسول اهللا :  ، قال خالد بن الوليد مث وىل الرجل:  قال ؟ أحق أهل األرض أن يتقي اهللا

وكم من مصلٍّ يقول :  فقال خالد ، لعله أن يكون يصلي ال :  ؟ قال أال أضرب عنقه! 

 مل أُومر أن أَنقُب قلوب الناس وال أشق إين قال رسول اهللا ! بلسانه ما ليس يف قلبه 

إنه خيرج من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب  :  مث نظر إليه وهو مقَفٍّ فقال:  قال.  بطوهنم

، لئن   ، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية  اهللا رطبا ال جياوز حناجرهم

  .  )٦( } أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد

                                                 
  .  ٨/٦٨فتح الباري :  انظر.  ذهب:  أي) ١(
  .  ٨/٦٨باري فتح ال:  انظر.  مدبوغ بالقرظ) ٢(
  .  ٨/٦٨الفتح .  ، نسب جلده األعلى وهو عيينة بن حصن بن حذيفة) ٣(
  .  ٨/٦٨فتح الباري :  انظر.  ، بالراء بدل الالم ، ومساه النيب زيد اخلري زيد اخليل بن مهلهل الطائي) ٤(
فتح :  انظر.   خالفته، فمات ا يف ، واستعمله عمر على حوران ، أسلم وحسن إسالمه ابن عالثة العامري) ٥(

  .  ٨/٦٨الباري 
 – رضي اهللا عنهما –، وخالد بن الوليد  ، باب بعث علي بن أيب طالب ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح) ٦(

، برقم  ٢/٧٤١، باب ذكر اخلوارج وصفام  ، يف كتاب الزكاة ، ومسلم ٤٣٥١ برقم ٨/٦٧إىل اليمن 
١٠٦٤  .  
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 ٩٨

،    فقد أخذ بالظاهر ومل يؤمر أن ينقب قلوب الناس النيب وهذا من مظاهر حلم

؛ لئال   مل يقتله؛ ولكن النيب  ، والرجل قد استحق القتل واستوجبه وال أن يشق بطوهنم

  .  )١(يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه والسيما من صلَّى 

  

  مع الطفيل بن عمرو رضي اهللا عنه : املثال الثالث 

،   -  – مع الطفيل بن عمرو الدوسي فعله رسول اهللا من مواقف احللم ما 

،   ، مث رجع إىل قومه يدعوهم إىل اإلسالم  قبل اهلجرة يف مكة–  –فقد أسلم الطفيل 

 فأبت عليه –  –، مث دعا قومه وعشريته إىل اهللا  ، فأسلم أبوه وزوجته  فبدأ بأهل بيته

 وذكر لـه أن دوسا هلكت  ، فجاء الطفيل إىل رسول اهللا ، وأبطؤوا عليه وعصت

  .  وكفرت وعصت وأبت

 جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إىل رسول اهللا  { :  قال–  –فعن أيب هريرة 

قبل رسول اهللا القبلة ورفع ، فاست  ، فادع اهللا عليهم إن دوسا قد عصت وأبت:  فقال

، اللهم اهد دوسا وائت  اللهم اهد دوسا وائت م:  فقال.   هلكوا:  ، فقال الناس يديه

  .   )٣( )٢( }م 

 مل ؛ فإنه  -  – وصربه وتأَ نيه يف الدعوة إىل اهللا وهذا يدل على حلم النيب 

، فاستجاب    دعا هلم باهلداية؛ ولكنه  ، أو الدعاء على من رد الدعوة يعجل بالعقوبة

                                                 
  .  ٨/٦٩رح صحيح البخاري فتح الباري ش:  انظر) ١(
  .  )٢/٢٤٣(، أمحد  )٢٥٢٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٤١٣١(البخاري املغازي ) ٢(
، ويف  ٢٩٣٧، برقم  ٦/١٠٧، باب الدعاء للمشركني باهلدى ليتألفهم  ، يف كتاب اجلهاد البخاري مع الفتح) ٣(

،  ، ويف كتاب الدعوات ٤٣٩٢رقم ، ب ٨/١٠١، باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي  كتاب املغازي
، باب فضل غفار  ، يف كتاب فضائل الصحابة ، ومسلم ٦٣٩٧، برقم  ١١/١٩٦باب الدعاء على املشركني 

،  ٢/٢٤٣، وأخرجه أمحد واللفظ لـه  ٢٥٢٤، برقم  ٤/١٩٥٧وأسلم وجهينة وأشجع ومتيم ودوس وطي 
  .  ١/٤٠٧ة ابن هشام ، وسري ٣/٩٩،  ٦/٣٣٧البداية والنهاية :  ، وانظر ٤٤٨



 رمحة للعاملني

 ٩٩

،  ، فقد رجع الطفيل إىل قومه ، وحصل على مثرة الصرب والتأني وعدم العجلة اهللا دعاءه

، فدخل املدينة   وهو خبيرب، مث قدم على النيب  ، فأسلم على يديه خلق كثري ورفق م

  .  )١(م هلم مع املسلمني ، فأسه  خبيرب، مث حلقوا بالنيب   بثمانني أو تسعني بيتا من دوس

  .  ما أعظمها من حكمٍة أسلم بسببها مثانون أو تسعون أسرة! اهللا أكرب 

، وال حيصل    العناية باحللم يف دعوم–  –وهذا مما يوجب على الدعاة إىل اهللا 

  .   يف دعوتههلم ذلك إال بفضل اهللا مث مبعرفة هدي النيب 

  

   صلى اهللا عليه وسلم مع من أراد قتله: املثال الرابع 

غزونا مع  { :  قال– رضي اهللا عنهما –، عن جابر بن عبد اهللا  روى البخاري ومسلم

، فرتل رسول  اه يف واٍد كثري العض فأدركنا رسول اهللا )٢( غزوة ِقبلَ جنٍد رسول اهللا 

وتفرق الناس يف الوادي :  ، قال ، فَعلَّق سيفه بغصٍن من أغصاهنا  حتت شجرٍةاهللا 

، فأخذ السيف  إن رجلًا أتاين وأنا نائم فقال رسول اهللا :  ، قال يستظلون بالشجر

، من  ، فقال يل  يف يده)٣(، فلم أشعر إال والسيف صلتا  فاستيقظت وهو قائم على رأسي

:  ، قال اهللا:  قلت:  ؟ قال من مينعك مين:  ، مث قال يف الثانية اهللا:  قلت:  ؟ قال نعنك مينمي

  .  )٥( } ، مث مل يعرض لـه رسول اهللا  ، فهاهو ذا جالس  السيف)٤(فشام 

                                                 
  .  ٢/٢٢٥، واإلصابة يف متييز الصحابة  ٣/٦٢٦، وزاد املعاد  ١/٣٤٦سري أعالم النبالء للذهيب :  انظر) ١(
  .  ٤١٣٦، برقم  ٧/٤٢٦البخاري مع الفتح :  ، انظر"  ذات الرقاع"  وقع يف رواية البخاري التصريح بامسها) ٢(
  .  ١٥/٤٥شرح النووي :  رانظ.  أي مسلولًا:  والسيف صلتا) ٣(
  .  ١٥/٤٥املرجع السابق :  انظر.  أي رده يف غمده:  شام السيف) ٤(
، برقم  ٩٧،  ٦/٩٦، باب من علق سيفه بالشجر يف السفر عند القائلة  ، كتاب اجلهاد البخاري مع الفتح) ٥(

،  ، واللفظ لـه ، ومسلم ٤١٣٥، برقم  ٧/٤٢٦غزوة ذات الرقاع :  ، باب ، وكتاب املغازي ٢٩١٠
،  ٤/١٧٨٦ لـه من الناس – تعاىل –، وعصمة اهللا  - تعاىل –توكله على اهللا :  ، باب كتاب الفضائل

األخالق اإلسالمية وأسسها للميداين فقد ذكر :  وانظر.  ٣٦٤،  ٣١١ /٣، وأمحد  ٨٤٣، برقم  ١/٥٧٦
  .  ٢/٣٣٥رواية مطولة عزاها أليب بكر اإلمساعيلي يف صحيحه 
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 ١٠٠

 مث أعرايب يريد قتل النيب ! وما أكرب أثره يف النفس ! ما أعظم هذا اخللق ! اهللا أكرب 

إن هذا خللق عظيم وصدق ! ، مث يعفو عنه  ، وميكِّنه من القدرة على قتله نهيعصمه اهللا م

 :}  y7اهللا العظيم إذ يقول للنيب  ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪ { )وهذا اخللق احلكيم   )١ ،

  .   )٢(خلق كثري ، فاهتدى به  ، وأسلم بعد ذلك قد أثر يف حياة الرجل

  

   مع زيد احلرب  :املثال اخلامس

، وقد كانت  ، وحيسن إىل املسيء ، وحيلم عند الغضب  يعفو عند القدرةكان النيب 

، واجتماع القلوب  هذه األخالق العالية من أعظم األسباب يف إجابة دعوته واإلميان به

  .  )٣(هود وعلمائهم الكبار ، أحد أحبار الي ، ومن ذلك ما فعله مع زيد بن سعنة عليه

، فأخذ مبجامع قميصه   يطلبه دينا علـيهجاء زيد بن سعنة إىل رسول اهللا  { 

، أال  يا حممد:    بوجٍه غليٍظ وقال، ونظر إىل النيب  ، وأغلظ لـه القول  وردائه وجذبه

، فنظر إليه عمر  ، وشدد لـه يف القول ، إنكم يا بين عبد املطلب قوم مطْلٌ تقضيين حقي

 ما ، أتقول لرسول اهللا  يا عدو اهللا:  ، مث قال وعيناه تدوران يف رأسه كالفلك املستدير

،  رأسك، فوالذي بعثه باحلق لوال ما أُحاذر لومه لضربت بسيفي  ، وتفعل ما أرى  أمسع

أنا وهو يا عمر كنا  : ، مث قال   ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدٍة وتبسٍمورسول اهللا 

،  ، وتأمره حبسن التقاضي ، أن تأمرين حبسن األداء أحوج إىل غريه هذا منك يا عمر

،  ، فكان هذا سببا إلسالمه ، وزده عشرين صاعا من متٍر اذهب به يا عمر فاقضه حقه

  .  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله شهد أن ال إله إال اهللاأ:  فقال

                                                 
  .  ٤:  سورة القلم آية) ١(
، وذكر ابن حجر والنووي يف هذا املوضع  ١٥/٤٤، وشرح النووي على مسلم  ٧/٤٢٨فتح الباري :  انظر) ٢(

  .  غورث بن احلارث:  أن اسم األعرايب
  .  ٣٨٤، وهداية املرشدين ص ٥٢٨هذا احلبيب يا حمب ص:  انظر) ٣(
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 ١٠١

مل يبق شيء من عالمات النبوة إال وقد عرفتها  : (   زيد قبل هذه القصة يقولوكان

، وال يزيده شدة اجلهل  يسبق حلمه جهله:   إال اثنتني مل أخربمها منهيف وجه حممد 

  .  )١( })  عليه إال حلما

 ، وشهد مع النيب   ، فأسلم وآمن وصدق   فوجده كما وِصففاختربه ذه احلادثة

  .  )٢(، واستشهد يف غزوة تبوك مقبلًا غري مدبر   مشاهده

  .  ، وأن ما يدعو إليه حق   براهني عديدة من أخالقه على صدقهفقد أقام حممد 

  

   مع زعيم املنافقني  :املثال السادس

، ومل  زرج على متليك عبد اهللا بن أُيبٍّ، وقد أمجع األوس واخل  املدينةقدم النيب 

، ومل جتتمع األوس واخلزرج قبله وال بعده على رجل من أحد   خيتلف عليه يف شرفه اثنان

 تعاىل –، فجاءهم اهللا  ، ليتوجوه مث ميلِّكوه عليهم ، وكانوا قد نظموا لـه اخلرز الفريقني

عنه إىل اإلسالم امتأل قلبه حقدا ، فلما انصرف قومه   وهم على ذلك برسول اهللا –

، فلما رأى قومه أبوا إال    قد استلبه ملكه، ورأى أن رسول اهللا   وعداوةً وبغضا

 ومل يأل جهدا يف الصد )٣(، دخل فيه كارها مصرا على النفاق واحلقد والعداوة  اإلسالم

  .  مساعدم، والذَّب عن اليهود و ، وتفريق مجاعة املسلمني  عن اإلسالم

، ولكن عن طريق التستر   وقد ظهرت مواقفه اخلبيثة يف معاداته لدعوة اإلسالم

؛  ؛ ألنه يظهر اإلسالم  يقابل عداوته بالعفو والصفح واحللم، وقد كان النيب  والنفاق
                                                 

، وأيب الشيخ يف  ، واحلاكم حابة هذه القصة وعزاها إىل الطرباينذكر ابن حجر يف كتاب اإلصابة يف متييز الص) ١(
وحممد بن أيب . . .  ورجال إسناده موثَّقون:  ، مث قال ابن حجر ، وغريهم كتابه أخالق النيب وابن سعد

زاه ، وع وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية.  ١/٥٦٦والوليد قد صرح بالتحديث . . .  السري وثَّقه ابن معني
،  رواه الطرباين:  ٨/٢٤٠، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  ٢/٣١٠البداية والنهاية .  إىل أيب نعيم يف الدالئل

  .  ورجاله ثقات
  .  ١/٥٦٦اإلصابة يف متييز الصحابة ) ٢(
  .  ٤/١٥٧، والبداية والنهاية  ٢/٢١٦سرية ابن هشام :  انظر) ٣(
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 حيسن إليه باملقال ، فكان   ، هو رئيسهم وهم تبع لـه وألن لـه أعوانا من املنافقني

، منها على سبيل املثال ما  ، ويقابل إساءته بالعفو واإلحسان يف عدة مواقف والفعل

  :  يأيت

  :   عندما نقضوا العهد- بنو قينقاع - شفاعته لليهود - ١

، وبقتل   نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة امرأة من املسلمني يف السوق

،   يوم السبت للنصف من شوال فسار إليهم رسول اهللا )١(رجل نصرها من املسلمني 

، وحتصنوا يف  ، وحاصرهم مخسة عشر يوما على رأس عشرين شهرا من اهلجرة

، فرتلوا على حكم  ، وقذف اهللا يف قلوم الرعب ، فحاصرهم أشد احلصار  حصوهنم

  عبد اهللا بن، فقام إىل النيب  ، وكانوا سبعمائة مقاتل  فأمر م فَكُتفُوارسول اهللا 

 ، فأبطأ عليه رسول اهللا  ، أحسن يف موايلَّ يا حممد:  ، فقال أُيبٍّ حني أمكنه اهللا منهم

 ، فأدخل يديه يف جيب درع النيب  ، فأعرض عنه ، أحسن يف موايل  يا حممد:  فقال

 قد )٢(، وثالث مائة دارع  واهللا ال أرسلك حىت حتسن يف موايل أربع مائة حاسر:   وقال

،  ، إين واهللا امرؤ أخشى الدوائر محر واألسود حتصدهم يف غداة واحدةمنعوين من األ

، فخرجوا إىل    وأمرهم أن خيرجوا من املدينة وال جياوروه ا)٣( لـه فوهبهم النيب 

، ومخس غنائمهم صلوات اهللا وسالمه  ، وقبض منهم أمواهلم أذرعات من أرض الشام

  .   )٤(عليه 

  .  ، بل عفى عنه    هذه الشفاعة وعلى شدته القبيحة علىفلم يعاقبه رسول اهللا 

                                                 
، وهذا احلبيب   ٢٢٨، والرحيق املختوم ص  ٤/٤لبداية والنهاية ، وا  ٢/٤٢٧سرية ابن هشام :   انظر) ١(

   .٢٤٦ص
"   حسر"  ، مادة املعجم الوسيط:  انظر.  هو البس الدرع:  ، والدارع هو الذي ال درع لـه:  احلاسر) ٢(

  .  ١/٢٨٠"  درع"  ، ومادة ١/١٧٢
  .  ٤/٤، والبداية والنهاية البن كثري  ٢/٤٢٨سرية ابن هشام :  انظر) ٣(
  .  ١٩٠،  ٣/١٢٦زاد املعاد :  انظر) ٤(
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  :   يوم أُُحد ما فعله مع النيب - ٢

، فلما صار بني أحد واملدينة اخنزل عبد اهللا بن أُيبٍّ    إىل معركة أحدخرج النيب 

، والد جابر  ، ورجع م إىل املدينة فتبعهم عبد اهللا بن عمرو بن حرام بنحو ثلث العسكر

تعالوا قاتلوا يف سبيل :   ، وقال ، وحضهم على الرجوع  فوبخهم– عنهما  رضي اهللا–

  .  )١(، فرجع عنهم وسبهم  لو نعلم أنكم تقاتلون مل نرجع:  ، قالوا اهللا أو ادفعوا

  .  ، وختذيل املسلمني  على هذا اجلرم العظيمفلم يعاقبه رسول اهللا 

  :  عاىل عن الدعوة إىل اهللا ت صدُّه الرسولَ - ٣

، فمر بعدو اهللا عبد اهللا بن أُبيٍّ وحوله رجال من    إىل سعد بن عبادةركب النيب 

، وذكَّر  -  –، ودعا إىل اهللا  ، فتال القرآن  فسلم مث جلس قليلًا، فرتل  قومه

:  ، قال لـه عبد اهللا بن أُيبٍّ  من مقالته، وعندما فرغ النيب  ، وحذَّر وبشر وأنذر باهللا

، إن كان حقًّا فاجلس يف بيتك فمن جاءك فحدثْه  ، إنه ال أحسن من حديثك هذا  ا هذاي

  فلم يؤاخذه النيب )٣( وال تأته يف جملسه مبا يكره منه )٢(، ومن مل يأتك فال تغته  إياه

  .   وعفا عنه وصفح

  :    تثبيته بين النضري- ٤

 بعث إليهم حممد بن مسلمة تل النيب عندما نقض يهود بين النضري العهد ِبهمِهم بق

 وعلى رأسهم عبد اهللا بن –، فبعث إليهم أهل النفاق  يأمرهم باخلروج من جواره وبلده

، وإن أُخرجتم خرجنا  ، إن قُوتلتم قاتلنا معكم  أن اثبتوا ومتنعوا فإنا لن نسلمكم–أُيبٍّ 

، فخرج إليهم حىت  العهد بنقض ، ونابذوا رسول اهللا  ، فقويت عزمية اليهود معكم

                                                 
  .  ٤/٥١، والبداية والنهاية  ٣/٥٧،  ٣/٨، وسرية ابن هشام  ٣/١٩٤زاد املعاد يف هدي خري العباد :  انظر) ١(
، فصل   ، باب التاء  القاموس احمليط:   انظر.   ، أو ال تعذبه به  ال تكثر عليه به وتتردد به عليه:   أي) ٢(

  .   ٢/٦٤٤"   غت"   ملعجم الوسيط مادة، وا  ٢٠٠الغني ص
  .  ٢١٩،  ٢/٢١٨سرية ابن هشام :  انظر) ٣(
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 وخرجوا إىل ، وأجالهم النيب  ، فقذف اهللا يف قلوم الرعب نزل م وحاصرهم

  .  )١(، ومنهم من سار إىل الشام   خيرب

  !  عبد اهللا بن أُيبٍّ فلم يعاقبه على ذلك الفعل القبيح وترك النيب 

  :  ريسيع ومن معه من املسلمني يف غزوة امل كيُدُه وغدره للنيب - ٥

  :   ، ومنها  يف هذه الغزوة قام عبد اهللا بن أُيبٍّ بعدة مواقف خمزية توجب قتله وعقابه

  .  )٢(، وتوىل كربه عبد اهللا بن أُيبٍّ بن سلول  دبر املنافقون يف هذه الغزوة قصة اإلفك

tβθ  {:  ويف هذه الغزوة قال عبد اهللا بن أُيبٍّ ä9θ à)tƒ ⎦ È⌡s9 !$ oΨ ÷èy_ §‘ ’ n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$#  ∅ y_ Ì÷‚ ã‹s9 

–“ tã F{$# $ pκ÷]ÏΒ ¤ΑsŒF{$# 4 { )٤( )٣(  .  

Ÿω (#θ  {:   ويف هذه الغزوة قال عدو اهللا à) ÏΖ è? 4’ n? tã ô⎯ tΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «! $# 4_ ®L ym 

(#θ ‘Ò xΖ tƒ 3 { )٦( )٥(   .  

                                                 
  .  ٣/١٢٧، وزاد املعاد  ٤/٧٥، والبداية والنهاية  ٣/١٩٢سرية ابن هشام :  انظر) ١(
،  ٤١٤١، برقم  ٧/٤٣١، باب حديث اإلفك  ، كتاب املغازي انظر قصة اإلفك يف البخاري مع الفتح) ٢(

ولَولَا ِإذْ سِمعتموه قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَنْ نتكَلَّم ِبهذَا سبحانك هذَا : ( ، باب ، سورة النور سريوكتاب التف
ِظيمانٌ عتهبرقم  ٤/٢١٢٩، باب حديث اإلفك  ، كتاب التوبة ، ومسلم ٤٧٥٠، برقم  ٨/٤٥٢)  ب ،

  .  ٢٦٨ - ٣/٢٥٦، وزاد املعاد  ٢٧٧٠
  .  ٨:  رة املنافقون آيةسو) ٣(
سواٌء علَيِهم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغِفر (، باب  ، سورة املنافقون ، كتاب التفسري البخاري مع الفتح:  انظر) ٤(

الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهلَا ي ِإنَّ اللَّه ملَه اللَّه ِفرغي لَن مويف كتاب املناقب ٤٩٠٥برقم ،  ٦٥٢،  ٨/٦٤٨) لَه ،  ،
، باب انصر أخاك  ، كتاب الرب والصلة ، ومسلم ٣٥١٨، برقم  ٦/٥٤٦باب ما ينهى عنه من دعوى اجلاهلية 

  .  ٣/٣٣٤سرية ابن هشام :  ، وانظر ٢٥٨٤، برقم  ٤/١٩٩٨ظاملًا أو مظلوما 
  .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٥(
وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا : ( ، باب قوله تعاىل ، سورة املنافقون ، كتاب التفسري واحلديث يف البخاري مع الفتح) ٦(

،  ٤/٢١٤٠، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم  ، ومسلم ٤٩٠٤، برقم  ٨/٦٤٨) يستغِفر لَكُم رسولُ اللَِّه
  .  ٢٧٧٢برقم 
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،    نار الفتنة، وجتلت السياسة الرشيدة يف إمخاد النيب  وقد ظهرت احلكمة احملمدية

،   ، وتحمله لـه  على عبد اهللا بن أُيبٍّ– بفضل اهللا مث بصربه –وقطع دابر الشر 

؛ ألنه هذا  ، ومقابلة هذه املواقف املخزية من هذا الزعيم املنافق بالعفو سان إليهواإلح

،  ؛ وألنه يظهر إسالمه ، وخيشى من شرهم على الدعوة اإلسالمية الرجل لـه أعوان

يا رسول اهللا دعين أضرب عنق :   حينما قال– لعمر بن اخلطاب لنيب قال ا {وهلذا 

  .  )٢( )١( }دعه حىت ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه :  -هذا املنافق 

؛ ألهنم يرون   لكان ذلك منفِّرا للناس عن الدخول يف اإلسالمفلو قتله رسول اهللا 

، فعند ذلك  إن حممدا يقتل املسلمني:  ل الناس، ومن مث سيقو أن عبد اهللا بن أُيبٍّ مسلم

  .  ، وتتعطل املصاحل تظهر املفاسد

 وصربه على بعض املفاسد خوفًا من أن تترتب على ذلك فظهرت حكمة النيب 

  .  ، واهللا يتوىل السرائر ، وقد أُمر باحلكم بالظاهر ؛ ولتقوى شوكة اإلسالم مفسدة أعظم

قد واهللا   : ( ك يف عدم قتل عبد اهللا بن أُيبٍّ فقالوقد ظهرت احلكمة لعمر بعد ذل

  .   )٣()   أعظم بركة من أمري، ألمر رسول اهللا   علمت

  .   وهكذا ينبغي للدعاة إىل اهللا أن يسلكوا طريق احلكمة يف دعوم اقتداء بنبيهم 

  

                                                 
،  )٣٣١٥(، الترمذي تفسري القرآن  )٢٥٨٤(داب ، مسلم الرب والصلة واآل )٤٦٢٤(البخاري تفسري القرآن ) ١(

  .  )٣/٣٩٣(أمحد 
) سواٌء علَيِهم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغِفر لَهم(، باب  ، سورة املنافقون ، كتاب التفسري البخاري مع الفتح) ٢(

ب انصر أخاك ظاملًا أو ، با ، كتاب الرب والصلة ، ومسلم ٤٩٠٥، برقم  ٦/٥٤٦،  ٨/٦٥٢،  ٨/٦٤٨
  .  )٢٥٨٤ (– ٦٣، برقم  ٤/١٩٩٨مظلوما 

، وهذا احلبيب يا  ١٦/١٣٩شرح النووي على مسلم :  ، وانظر ٤/١٨٥ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية ) ٣(
  .  ٣٣٦حمب ص
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   مع مثامة بن أثال  :املثال السابع

 خيلًا بعث رسول اهللا  { :  قال أنه–  –روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة 

،  ، سيد أهل اليمامة ، يقال لـه مثامة بن أُثال ، فجاءت برجل من بين حنيفة ِقبلَ جند

 ؟ ماذا عندك يا مثامة :  فقال، فخرج إليه رسول اهللا  فربطوه بسارية من سواري املسجد

، وإن كنت   وإن تنعم تنعم على شاكر)١(، إن تقتل تقتل ذا دم  عندي يا حممد خري:  فقال

ما  : ، فقال  حىت كان بعد الغد، فتركه رسول اهللا  تريد املال فسل تعط منه ما شئت

،  قتل تقتل ذا دم، وإن ت ، إن تنعم تنعم على شاكر ما قلت لك:  فقال ؟ عندك يا مثامة

،   حىت كان من الغد، فتركه رسول اهللا  وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت

، وإن  ، إن تنعم تنعم على شاكر عندي ما قلت لك:  فقال ؟ ماذا عندك يا مثامة : فقال

 ، فقال رسول اهللا  ، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت تقتل تقتل ذا دم

أشهد :  ، مث دخل املسجد فقال ، فاغتسل ، فانطلق إىل خنل قريب من املسجد امةأطلقوا مث

واهللا ما كان على األرض وجه ! ، يا حممد  أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

، واهللا ما كان من دين  ، فقد أصبح وجهك أُحب الوجوه كلها إيلَّ أبغض إيلَّ من وجهك

، واهللا ما كان من بلد أبغض إيلَّ  ، فأصبح دينك أحب الدين كله إيلَّ  دينكأبغض إيلَّ من

، وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة فماذا  ، فأصبح بلدك أحب البالد كلها إيلَّ من بلدك

؟  أصبوت:  ، فلما قدم مكة قال لـه قائل  وأمره أن يعتمر؟ فبشره رسول اهللا  ترى

 وال واهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة لكين أسلمت مع رسول اهللا ، و ) ال واهللا : ( فقال

  .  )٢( } حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا 

                                                 
تل من عليه دم مطلوب معناه تق:  ، وقيل أن تقتل تقتل صاحب دم يدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضيلته:  معناه) ١(

  .  ٨/٨٨فتح الباري :  انظر.  ، وهو مستحق عليه فال عتب عليك يف قتله به
،   ٤٣٧٢، برقم  ٨/٨٧، باب وفد بين حنيفة وحديث مثامة بن أثال  ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح) ٢(

، باب ربط األسري  سري يف كتاب اجلهاد وال- واللفظ لـه إال ما بني املعكوفني فمن البخاري -ومسلم 
  .  ١٧٦٤، برقم  ٣/١٣٨٦وحبسه وجواز املن عليه 
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، فكتبوا إىل رسول   إىل اليمامة فمنعهم أن حيملوا إىل مكة شيئًا–  –مث خرج   (

، وقد قتلت اآلباء بالسيف   ، وإنك قد قطعت أرحامنا  إنك تأمر بصلة الرحماهللا 

  .  )١()   إىل مثامة أن خيلي بينهم وبني احلمل، فكتب رسول اهللا   بناء باجلوعواأل

وذكر ابن حجر أن ابن منده روى بإسناده عن ابن عباس قصة إسالم مثامة ورجوعه 

≈ô‰s)s9uρ Νßγ  {:   ، ونزول قوله تعاىل ، ومنعه قريش عن املرية إىل اليمامة tΡõ‹yz r& É># x‹yè ø9$$ Î/ $ yϑ sù 

(#θ çΡ% s3tG ó™ $# öΝÍκÍh5tÏ9 $ tΒ uρ tβθãã §|ØtG tƒ ∩∠∉∪ { )٣(.  )٢(   

، وارحتل هو ومن أطاعه من قومه  وقد ثبت مثامة على إسالمه ملا ارتد أهل اليمامة

  .  )٤(ل البحرين فلحقوا بالعالء بن احلضرمي فقاتل معه املرتدين من أه

 يتألَّف ، فقد كان   وما أعظمه من موقف، ما أحلم النيب حممدا  اهللا أكرب

، ويالطف من يرجى إسالمه من األشراف الذين يتبعهم على إسالمهم خلق  القلوب

  .  كثري

؛ ألن    أن يعظموا أمر احللم والعفو عن املسيء–  –وهكذا ينبغي للدعاة إىل اهللا 

 إليه من احللم والعفو ؛ ملا أسداه النيب  م أن بغضه انقلب حبا يف ساعة واحدةمثامة أقس

، ويف ثباته على اإلسالم  ، وقد ظهر هلذا العفو األثر الكبري يف حياة مثامة واملن بغري مقابل

  :  ؛ وهلذا قال : ؛ وهلذا قال )٥(ودعوته إليه 
ــردين ــول مث ي ــرك الق ــمُّ بت أَِه

مـن الغـل بعـدما      شكرُت لـه فكي    
  
 

ــد    ــنيب حمم ــام ال ــول إنع إىل الق
 )٦( رأيت خيالًـا مـن حـسام مهنـد        

                                                 
  .  ٨/٨٨، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري   بتصرف يسري٤/٣١٧سرية ابن هشام ) ١(
  .  ٧٦:  سورة املؤمنون آية) ٢(
   . ١/٢٠٣اإلصابة يف متييز الصحابة :  انظر.  إسناده حسن:  وقال ابن حجر عن هذا األثر) ٣(
  .  ١/٢٠٣اإلصابة يف متييز الصحابة :  انظر) ٤(
  .  ٨/٨٨، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري  ١٢/٨٩شرح النووي على مسلم :  انظر) ٥(
  .  ١/٢٠٣اإلصابة يف متييز الصحابة :  انظر) ٦(
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  مع من جبذه بردائه صلى اهللا عليه وسلم : املثال الثامن 

 وعليه برد جنراين أمشي مع النيب كنت  { :   قال–  –عن أنس بن مالك 

، فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذةً شديدة حىت نظرت إىل صفحة عاتق   غليظ احلاشية

، مر يل من مال  يا حممد:  ، مث قال  قد أثَّرت به حاشية الرداء من شدة جبذتهالنيب 

  .  )٢( )١( }ء ، مث أمر لـه بعطا  فضحك، فالتفت إليه رسول اهللا  اهللا الذي عندك

، وصربه على  ، وصفحه اجلميل ، وحسن خلقه  وكمالهوهذا من روائع حلمه 

؛ وليتأسى به  ، والتجاوز على جفاء من يريد تألُّفه على اإلسالم  ، واملال  األذى يف النفس

،  ، والعفو  ، واإلغضاء ، وخلقه اجلميل من الصفح  ، والوالة بعده يف حلمه الدعاة إىل اهللا

  .  )٣(فع باليت هي أحسن والد

  

  دعاؤه اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون : املثال التاسع 

، وقد كان باستطاعته أن   ومن عظيم حلمه عدم دعاؤه على من آذاه من قومه

 حليم حكيم يهدف إىل الغاية ، ولكنه   ، ويدمرهم  ، فيهلكهم اهللا  يدعو عليهم

  –؛ وهلذا قال عبد اهللا بن مسعود   ذريام، أو إسالم ، وهي رجاء إسالمهم العظمى

، صلوات اهللا وسالمه    حيكي نبيا من األنبياءكأين أنظر إىل رسول اهللا  { :  - 

                                                 
  .  )٣/٢٢٤(، أمحد  )١٠٥٧(، مسلم الزكاة  )٥٤٧٢(البخاري اللباس ) ١(
، باب ما كان النيب يعطي املؤلفة قلوم وغريهم من اخلمس وحنوه   كتاب فرض اخلمس، البخاري مع الفتح) ٢(

، برقم  ٢/٧٣٠، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة  ، كتاب الزكاة ، ومسلم ٣١٤٩، برقم  ٦/٢٥١
١٠٥٧  .  

  .  ١٤٧،  ٧/١٤٦، وشرح النووي على مسلم  ١٠/٥٠٦فتح الباري :  انظر) ٣(
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اللهم اغفر لقومي :   ن وجهه ويقول، ضربه قومه فأدموه وهو ميسح الدم ع  عليهم

  .   )٢( )١( }فإهنم ال يعلمون 

إن فيك  { :  ، فقال ألشج عبد القيس  ، وعظَّم أمره   احللموقد مدح النيب 

يا رسول :   ج، قال األش   ويف رواية)٤( )٣( }احللم واألناة :   خصلتني حيبهما اهللا

قال .  بل اهللا جبلك عليهما :  ؟ قال  أنا ختلَّقت ما أِم اهللا جبلين عليهما { ،  اهللا

 حيب  والنيب.   )٦( )٥( }احلمد هللا الذي جبلين على خلُقِني حيبهما اهللا ورسوله 

  .   احللم ويتصف به

  

  عفوه عن اليهودي الذي سحره : املثال العاشر 

؛ فإنه مل يذكر لذلك   ما فعله مع اليهودي الذي سحرهلقد كان من عظيم عفوه 

  .  )٧(، وال رآه يف وجهه حىت مات  اليهودي شيئًا

                                                 
، أمحد   )٤٠٢٥(، ابن ماجه الفنت   )١٧٩٢(، مسلم اجلهاد والسري   )٣٢٩٠(نبياء البخاري أحاديث األ) ١(

)١/٤٥٣(  .   
، يف  ، ومسلم ٣٤٧٧، برقم  ٦/٥١٤، باب حدثنا أبو اليمان  ، كتاب أحاديث األنبياء البخاري مع الفتح) ٢(

  .  ١٧٩٢، برقم  ٣/١٤١٧، باب غزوة أحد  كتاب اجلهاد والسري
، سنن ابن ماجه كتاب الزهد  )٢٠١١(، سنن الترمذي كتاب الرب والصلة  )١٧( اإلميان صحيح مسلم كتاب) ٣(

)٤١٨٨(  .  
  .  ١٧/٢٥، برقم  ١/٤٨، وروسله  ، باب األمر باإلميان باهللا تعاىل ، كتاب اإلميان مسلم) ٤(
  .  )٤/٢٠٦(، أمحد  )٥٢٢٥(أبو داود األدب ) ٥(
  .  ٣/٢٣، و ٤/٢٠٦،  ، وأمحد ٥٢٢٥، برقم  ٤/٣٥٧،  لة اجلسد، باب يف قب ، كتاب األدب أبو داود) ٦(
  .  ١٩٢٨٦، برقم  ٤/٣٦٧،  أمحد) ٧(
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  املبحث الثاين عشر 
  أناته وتثبُّته 

، ومما   إال إذا التزم األناة يف مجيع أموره وتصرفاتهال يكون الداعية ناجحا يف دعوته 

، ومن ذلك على   واتصافه باألناة والتثبِتيوضح ذلك األحاديث الصحيحة عن النيب 

  :  سبيل املثال ال احلصر ما يأيت

  مع أسامة بن زيد رضي اهللا عنه : املثال األول 

 إىل احلرقة من بعثنا رسول اهللا  { :  قال– رضي اهللا عنهما –عن أسامة بن زيد 

وحلقت أنا ورجل من األنصار رجلًا :  ، قال فصبحنا القوم فهزمناهم:  ، قال جهينة

، فطعنته  األنصاريفكف عنه :  ، قال ال إله إال اهللا:  فلما غشيناه قال:  ، قال منهم

، أقتلته  يا أسامة : فقال يل:   قالفلما قدمنا بلغ ذلك النيب :  ، قال  برحمي حىت قتلته

 : فقال:  ، قال ، إمنا كان متعوذًا يا رسول اهللا:  قلت:  قال ؟ بعدما قال ال إله إال اهللا

متنيت أين مل أكن أسلمت ، فمازال يكررها حىت  ، قال ؟  أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا

  .  )٢( )١( }قبل ذلك اليوم 

 :  ، قال  إمنا قاهلا خوفًا من السالح:   قلت يا رسول اهللا { :  قال:   ويف رواية

مازال يكررها حىت متنيت أين أسلمت ، ف أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال

  .   )٤( )٣( }يومئذ 

                                                 
  .  )٥/٢٠٠(، أمحد  )٢٦٤٣(، أبو داود اجلهاد  )٩٦(، مسلم اإلميان  )٦٤٧٨(البخاري الديات ) ١(
،  ٤٢٦٩، برقم  ١٢/١٩١،  ٧/٥١٧، باب بعث النيب أسامة إىل احلرقات  ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح) ٢(

  .  )٩٦ (– ١٥٩، برقم  ١/٩٧، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا  ومسلم يف كتاب اإلميان
  .  )٥/٢٠٠(، أمحد  )٢٦٤٣(، أبو داود اجلهاد  )٩٦(، مسلم اإلميان  )٦٤٧٨(البخاري الديات ) ٣(
  .  ٩٧، برقم  ١/٩٦ر بعد أن قال ال إله إال اهللا ، باب حترمي قتل الكاف ، يف كتاب اإلميان مسلم) ٤(



 رمحة للعاملني

 ١١١

يا :   قال ؟  كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة  { :  ويف رواية

 ؟   بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامةوكيف تصنع :  ، قال  استغفر يل:   رسول اهللا

كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم  :  قال فجعل ال يزيده على أن يقول. 

  .   )٢( )١( } القيامة

، فكان ال يقاتل أحدا من الكفار إال بعد   أعظم الناس أناةً وتثبتاوهلذا كان النيب 

 أن النيب  { : -  – فعن أنس بن مالك ، التأكد بأهنم ال يقيمون شعائر اإلسالم

، وإن  ، فإن مسع أذانا كف عنهم  كان إذا غزا ِبنا قوما مل يكن يغزو بنا حىت يصبح وينظر

  .  )٤( )٣( } . . . مل يسمع أذانا أغار عليهم

  قبل القتال : ملثال الثاين ا

 – تعاىل – يعلِّم ويربي أصحابه على األناة والتثبت يف دعوم إىل اهللا كان النيب 

  :  ومن ذلك أنه كان يأمر أمري سِريته أن يدعو عدوه قبل القتال إىل إحدى ثالث خصال

  .  سلمني، ويكونون كأعراب امل  ، أو إىل اإلسالم دون اهلجرة  اإلسالم واهلجرة

  .   فإن أبوا اإلسالم دعاهم إىل بذل اجلزية

  .  )٥(فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان باهللا وقاتلهم 

                                                 
  .  )٩٧(مسلم اإلميان ) ١(
  .  ٩٧، برقم  ١/٩٧، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا  أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان) ٢(
  .  )٥٨٥(البخاري األذان ) ٣(
،  ٦١٠، برقم  ٢/٨٩ما حيقن باألذان من الدماء ، باب  ، يف كتاب األذان البخاري مع الفتح بلفظه مطولًا) ٤(

، برقم  ١/٢٨٨، باب اإلمساك عن اإلغارة على قوم يف دار الكفر إذا سِمع فيهم األذان  ، يف الصالة ومسلم
٣٨٢  .  

، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب  أخرج احلديث مسلم يف كتاب اجلهاد والسري) ٥(
  .  ٣/١٠٠زاد املعاد البن القيم :  ، وانظر ١٣٦٥، برقم  ٣/١٣٥٧ وغريها الغزو



 رمحة للعاملني

 ١١٢

   يف الصالة  :املثال الثالث

إذا أقيمت الصالة فال  { :   على األناة وعدم العجلة قولهومن تربيته ألصحابه 

، وما فاتكم   ، وعليكم السكينة فما أدركْتم فصلُّوا  ، وأتوها متشون  تأتوها تسعون

  .   )٢( )١( }فأمتوا 

  .  )٤( )٣( }خرجت إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين قد  { : وقوله

:   إن فيك خصلتني حيبهما اهللا { :  لألشج قال وِلسمو األناة أَحبها اهللا 

  .  )٦( )٥( }احللم واألناة 

أناة ، وهم أكمل الناس   والرسلُ عليهم الصالة والسالم هم صفوة اخللق وقدوم

  .  ، وأعظمهم يف ذلك وأوفرهم حظًا حممد   وحلما

  

                                                 
، النسائي  )٣٢٧(، الترمذي الصالة  )٦٠٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٨٦٦(البخاري اجلمعة ) ١(

، مالك  )٢/٢٧٠(، أمحد  )٧٧٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٧٢(، أبو داود الصالة  )٨٦١(اإلمامة 
  .  )١٢٨٢(، الدارمي الصالة  )١٥٢(النداء للصالة 

) فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه وذَروا الْبيع: ( ، وقوله ، باب املشي إىل اجلمعة ، كتاب اجلمعة البخاري مع الفتح) ٢(
ياهنا ، باب استحباب إتيان الصالة بسكينة ووقار والنهي عن إت ، ومسلم يف املساجد ٩٠٨، برقم  ٢/٣٩٠

  .  ٦٠٢، برقم  ١/٤٢٠سعيا 
، النسائي األذان  )٥٩٢(، الترمذي اجلمعة  )٦٠٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١١(البخاري األذان ) ٣(

  .  )١٢٦١(، الدارمي الصالة  )٥٣٩(، أبو داود الصالة  )٦٨٧(
  .  ٦٠٤ ، برقم ١/٤٢٢، باب مىت يقوم الناس للصالة  ، يف كتاب املساجد مسلم) ٤(
، سنن ابن ماجه كتاب الزهد  )٢٠١١(، سنن الترمذي كتاب الرب والصلة  )١٧(صحيح مسلم كتاب اإلميان ) ٥(

)٤١٨٨(  .  
،  ١/٤٨ ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه – تعاىل –، باب األمر باإلميان باهللا  ، يف كتاب اإلميان مسلم) ٦(

  .  ١٨برقم 



 رمحة للعاملني

 ١١٣

  يف الغزو : املثال الرابع 

، وكان يستمع   يغري إذا طلع الفجركان رسول اهللا  { :   قالعن أنس 

، اهللا أكرب فقال  اهللا أكرب:  ، فسمع رجلًا يقول سك وإال أغاراألذان فإن مسع أذانا أم

،  أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا:  ، مث قال على الفطرة رسول اهللا 

  .  )٢( )١( } خرجت من النار فقال رسول اهللا 

 كان إذا غزا بنا قوما مل يغز بنا حىت يصبح وينظر فإن مسع أن النيب  { وعنه 

  .  )٤( )٣( } . . . أذانا كَف عنهم وإن مل يسمع أذانا أغار عليهم

  .    وعدم عجلتهوهذا يدل على تثبته 

 والتؤدةُ )٥(السمت احلسن  { :  قال، أن النيب  وعن عبد اهللا بن سرجس املزين

  .   )٧( } جزء من أربعٍة وعشرين جزًءا من النبوة )٦(واالقتصاد 

، بشرط   وذا يعلم أن األناة يف كل شيء حممودة وخري إال ما كان من أمر اآلخرة

  .  )٨(مراعاة الضوابط اليت شرعها اهللا حىت تكون املسارعة مما حيبه اهللا تعاىل 

                                                 
  .  )٣/٢٢٩(، أمحد  )١٦١٨(رمذي السري ، الت )٣٨٢(مسلم الصالة ) ١(
  .  ٣٨٢، برقم  ١/٢٨٨أخرجه مسلم ) ٢(
  .  )٥٨٥(البخاري األذان ) ٣(
  .  ٦١٠، برقم  ٢/٨٩البخاري مع الفتح ) ٤(
  .  ٣/٢٧٧فيض القدير للمناوي :  انظر.  هو حسن اهليئة واملنظر:  السمت احلسن) ٥(
   . ٣/٢٧٧فيض القدير للمناوي :  انظر.  رز عن طريف اإلفراط والتفريطهو التوسط يف األمور والتح:  االقتصاد) ٦(
صحيح سنن :  ، وانظر ٢٠١٠، برقم  ٤/٣٦٦، باب ما جاء يف التأين والعجلة  ، كتاب الرب والصلة الترمذي) ٧(

  .  ٢/١٩٥الترمذي 
  .  ٦/١٥٣، وحتفة األحوذي شرح سنن الترمذي  ١٣/١٧٧شرح السنة للبغوي :  انظر) ٨(



 رمحة للعاملني

 ١١٤

  املبحث الثالث عشر 
  رفقه ولينه 

  

  ترغيبه صلى اهللا عليه وسلم يف الرفق : أولًا 

إنه من أُعطي حظه من  { :  قال هلا أن النيب – رضي اهللا عنها –عن عائشة 

، وحسن  ، وحسن اخللق ، وصلة الرحم الرفق فقد أُعطي حظه من خري الدنيا واآلخرة

  .  )٢( )١( }اجلوار يعمران الديار ويزيدان يف األعمار 

 شافيا ، وبين ذلك بفعله وقوله بيانا  شأن الرفق يف األمور كلهافقط عظَّم النيب 

؛ فإهنم  -  –، وخاصة الدعاة إىل اهللا  ؛ لكي تعمل أمته بالرفق يف أمورها كلها كافيا

وهذا احلديث السابق .   ، وأحواهلم ، ويف مجيع تصرفام أوىل الناس بالرفق يف دعوم

، وبغريه من  ، واحلث على التخلق به وغريه من األحاديث اليت ستأيت تبين فضل الرفق

  .  ، وذم العنف وذم من ختلق به ألخالق احلسنةا

، ومن  ؛ ألنه حيصل به من األغراض ويسهل من املطالب فالرفق سبب لكل خري

  .   )٣(، وما ال يأيت من ضده  الثواب ما ال حيصل بغريه
 رضي اهللا – فعن عائشة ، وعن التشديد على أمته   من العنفوقد حذر النيب 

اللهم من ويل من أمر أميت  { :  يقول يف بييت هذاول اهللا مسعت رس:   قالت–عنها 

                                                 
  .  )٦/١٥٩(أمحد ) ١(
  .  ٥١٩، وإسناده صحيح ؛ انظر األحاديث الصحيحة لأللباين برقم  ٦/١٥٩أخرجه أمحد ) ٢(
، وحتفة  ١٠/٤٤٩، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري  ١٦/١٤٥شرح النووي على مسلم :  انظر) ٣(

  .  ٦/١٥٤األحوذي بشرح سنن الترمذي 



 رمحة للعاملني

 ١١٥

 )٢( )١( }، ومن ويل من أمر أميت شيئًا فرفق م فارفق به  ، فاشقق عليه شيئًا فشق عليهم
،  أصحابه يف بعض أموره أمرهم بالتيسري وهناهم عن التنفري إذا أرسل أحدا من وكان 

 إذا بعث أحدا من أصحابه يف بعض كان رسول اهللا :   قال–  –فعن أيب موسى 

  .  )٤( )٣( }، ويسروا وال تعسروا  بشروا وال تنفِّروا { : أموره قال

 بأهل إذا أراد اهللا  {:  قال رسول اهللا :  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  .  )٦( )٥( }بيت خريا أدخل عليهم الرفق 

 حينما بعثهما إىل – رضي اهللا عنهما – أليب موسى األشعري ومعاذ وقال 

  .  )٨( )٧( }، وتطاوعا وال ختتِلفَا  ، وبشرا وال تنفِّرا  يسرا وال تعسرا { : اليمن

، وبشروا  يسروا وال تعسروا { :  قال رسول اهللا :    قالوعن أنس بن مالك 

  .  )١٠( )٩( }وال تنفِّروا 
                                                 

  .  )٦/٢٥٨(، أمحد  )١٨٢٨(مسلم اإلمارة ) ١(
، وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي  ، باب فضيلة اإلمام العادل أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد) ٢(

  .  ١٨٢٨، برقم  ٣/١٤٥٨عن إدخال املشقة عليهم 
  .  )٤/٤١٢(، أمحد  )٤٨٣٥(، أبو داود األدب  )١٧٣٢(، مسلم اجلهاد والسري  )٤٠٨٨(البخاري املغازي ) ٣(
  .  ١٧٣٢، برقم  ٣/١٣٥٨، باب األمر بالتيسري وترك التنفري  خرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسريأ) ٤(
  .  )٦/٧١(أمحد ) ٥(
حديث صحيح من رواية عائشة :  ، قال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ٦/٧١أخرجه أمحد يف املسند ) ٦(

  .  ١٢١٩ برقم ٣/٢١٩رضي اهللا عنها 
  .  )٤/٤١٧(، أمحد  )٢٨٧٣( والسري البخاري اجلهاد) ٧(
، برقم  ٨/٦٢، باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع  البخاري مع الفتح يف كتاب املغازي) ٨(

،  ، واللفظ له ٣/١٣٥٩، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري باب األمر بالتيسري وترك التنفري  ٢٣٤٥، و ٤٣٤٤
  .  ١٧٣٣برقم 

  .  )٣/٢٠٩(، أمحد  )١٧٣٤(، مسلم اجلهاد والسري  )٦٩(لم البخاري الع) ٩(
،  ١/١٦٣، باب ما كان النيب يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا  البخاري مع الفتح يف كتاب العلم) ١٠(

  .  ١٧٣٢، برقم  ٣/١٣٥٩، باب األمر بالتيسري وترك التنفري  ، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري ٦٩برقم 



 رمحة للعاملني

 ١١٦

 يف هذه ، وقد مجع النيب  يف هذه األحاديث األمر بالتيسري والنهي عن التنفري

،  ؛ ألن اإلنسان قد يفعل التيسري يف وقت والتعسري يف وقت  األلفاظ بني الشيء وضده

لو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة ويبشر يف وقت وينفِّر يف وقت آخر ف

، فإذا قال وال تعسروا انتفى التعسري يف مجيع  ، وعسر يف معظم احلاالت أو مرات

، وبشرا  وكذا يقال يف يسرا وال تعسرا.   األحوال من مجيع وجوهه وهذا هو املطلوب

اوعان يف وقت وخيتلفان يف وقت وقد ؛ ألهنما قد يتط ، وتطاوعا وال ختتلفا وال تنفِّرا

 قد حث يف هذه األحاديث ويف غريها ، والنيب  يتطاوعان يف شيء وخيتلفان يف شيء

، وهنى عن التنفري  ، وسعة رمحته ، وجزيل عطائه على التبشري بفضل اهللا وعظيم ثوابه

ليف ملن قَرب ، وهذا فيه تأ بذكر التخويف وأنواع الوعيد حمضة من غري ضمها إىل التبشري

، ومن   ، ومن بلغ ، وكذلك من قَارب البلوغ من الصبيان  إسالمه وترك التشديد عليه

،  تاب من املعاصي كلهم ينبغي أن يتدرج معهم ويتلطَّف م يف أنواع الطاعات قليلًا قليلًا

، أو  ل يف الطاعةوقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف على التدريج فمىت يسر على الداخ

، ومىت عسرت عليه  املُريد للدخول فيها سهلَت عليه وكانت عاقبته غالبا االزدياد منها

وهكذا تعليم .  )١(، وإن دخل أوشك أن ال يدوم وال يستحليها  أوشك أن ال يدخل فيها

ظة يف األيام  يتخول أصحابه باملوع؛ وهلذا كان النيب  العلم ينبغي أن يكون بالتدريج

  .  )٢(كراهة السآمة عليهم 

، ودعا  فصلوات اهللا وسالمه عليه فقد دل أمته على كل خري وحذرهم من كل شر

، ودعا ملن رفق م كما تقدم يف حديث عائشة وهذا من أبلغ   على من شق على أمته

  .  )٣(، وأعظم احلث على الرفق م  الزواجر عن املشقة على الناس

  

                                                 
  .  ١/١٦٣، وفتح الباري  ١٢/٤١شرح النووي على مسلم :  انظر) ١(
  .  ١٦٣،  ١/١٦٢فتح الباري :  انظر) ٢(
  .  ١٢/٢١٣شرح النووي على مسلم :  انظر) ٣(



 رمحة للعاملني

 ١١٧

  رفقه صلى اهللا عليه وسلم : ثانًيا 

  :  ، ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يأيت  رفيقًا حيب الرفق ويعمل بهكان 

  

  مع شاب استأذن يف الزنا  : املثال األول

،   يا رسول اهللا:   فقالإن فىت شابا أتى النيب  { :   قال–  –عن أيب أمامة 

، فدنا  ادنه : فقال لـه! مه مه:   ، وقالوا لـه ، فأقبل القوم عليه فزجروه ائذن يل بالزنا

وال الناس حيبونه  :  ، قال ، جعلين اهللا فداءك ال واهللا:   قال ؟ أحتبه ألمك : ، قال منه قريبا

 : قال.  ، جعلين اهللا فداءك ال واهللا يا رسول اهللا:  قال ؟  البنتكأفتحبه : قال.  ألمهام

 : قال.   ال واهللا جعلين اهللا فداءك:  قال ؟ أفتحبه ألختك : قال.  وال الناس حيبونه لبنام

.  ، جعلين اهللا فداءك ال واهللا:   قال ؟ أفتحبه لعمتك : قال.  وال الناس حيبونه ألخوام

.  ال واهللا جعلين اهللا فداءك:   قال ؟  أفتحبه خلالتك : قال.  بونه لعماموال الناس حي : قال

، وطهر  اللهم اغفر ذنبه :  ، وقال فوضع يده عليه:  قال.  وال الناس حيبونه خلاالم : قال

  .  )٢( )١( }، فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء  ، وحصن فرجه  قلبه

 أن يعتنوا بالرفق –  –لى الدعاة إىل اهللا وهذا املوقف العظيم مما يؤكد ع

، أو ليزيد  ، والسيما من يرغَب يف استئالفهم ليدخلوا يف اإلسالم  واإلحسان إىل الناس

  .  إمياهنم ويثبتوا على إسالمهم

  .    الرفق بفعله بينه لنا بقوله وأمرنا بالرفق يف األمر كلهوكما يبني لنا الرسول 

                                                 
  .  )٥/٢٥٧(أمحد ) ١(
، وعزاه إىل  ، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ٢٥٧،  ٥/٢٥٦أخرجه أمحد يف املسند من حديث أيب أمامة) ٢(

  .  ١ ج٣٧٠، برقم  سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين:  ، وانظر ١/١٢٩رجاله رجال الصحيح :  وقالالطرباين 



 رمحة للعاملني

 ١١٨

   اليهود مع: املثال الثاين 

 دخل رهط من اليهود على رسول اهللا  { :  قالت– رضي اهللا عنها –عن عائشة 

 فقال : قالت.  وعليكم السام واللعنة:  ففهمتها فقلت:  قالت عائشة.  السام عليكم:  فقالوا

يا رسول اهللا أو مل :  ، فقلت مهلًا يا عائشة إن اهللا يحب الرفق يف األمر كله رسول اهللا 

  .  )٢( )١( } قد قلت وعليكم ؟ قال رسول اهللا  تسمع ما قالوا

، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على  إن اهللا رفيق يحب الرفق { يا عائشة وقال 
إن الرفق ال يكون يف  { وقال .  )٤( )٣( }، وما ال يعطي على ما سواه  العنف

  .   )٦( )٥( }انه ، وال ينزع من شيء إال ش  شيء إال زانه
من يحرم الرفق يحرم  { ، قال    أن من حِرم الرفق فقد حِرم اخلريوبني 

  .   )٨( )٧( }اخلري 
من أُعطي حظه من الرفق فقد  { :   قال عن النيب –  –وعن أيب الدرداء 
 )١٠( )٩( }، ومن حِرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخلري  أعطي حظه من اخلري

                                                 
  .  )٢٧٠١(، الترمذي االستئذان واآلداب  )٢١٦٥(، مسلم السالم  )٥٦٧٨(البخاري األدب ) ١(
  .  ٦٠٢٤، برقم  ١٠/٤٤٩، باب الرفق يف األمر كله  ، كتاب األدب البخاري مع الفتح) ٢(
  .  )٢٥٩٣(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(
، برقم  ٤/٢٠٠٤، عن عائشة رضي اهللا عنها  ، باب فضل الرفق أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب) ٤(

٢٥٩٣  .  
  .  )٦/٥٨(، أمحد  )٤٨٠٨(، أبو داود األدب  )٢٥٩٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(
، عن عائشة رضي اهللا عنها  ٤/٢٠٠٤،  ، باب فضل الرفق واآلدابأخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة ) ٦(

  .  ٢٥٩٤، برقم  أيضا
، أمحد  )٣٦٨٧(، ابن ماجه األدب  )٤٨٠٩(، أبو داود األدب  )٢٥٩٢(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٧(

)٤/٣٦٦(  .  
   . ٢٥٩٢، برقم  ٤/٢٠٠٣هللا، باب فضل الرفق عن جرير بن عبد ا أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب) ٨(
  .  )٢٠١٣(الترمذي الرب والصلة ) ٩(
، وقال حديث حسن  ٢٠١٣، برقم  ٤/٣٦٧، باب ما جاء يف الرفق  أخرجه الترمذي يف كتاب الرب والصلة) ١٠(

  .  ٢/١٩٥صحيح الترمذي :  ، وانظر صحيح
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 ١١٩

، وليس  من أُعطي حظَّه من الرفق أُعطي حظَّه من اخلري { :  يبلغ به قال–  –وعنه 
  .  )٢( )١( }شيء أثقل يف امليزان من اخلُلُق احلسن 

  

  مع من بال يف املسجد : املثال الثالث 

 إذ بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا  { :  قال–  –عن أنس بن مالك 

قال :   قال)٣( مه مه ، فقال أصحاب رسول اهللا  ، فقام يبول يف املسجد جاء أعرايب

 دعاه فقال ، مث إن رسول اهللا  ، فتركوه حىت بال  دعوه)٤(ال تزرموه  رسول اهللا 

،  ، إمنا هي لذكر اهللا  القذر، وال إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول : لـه

  .  ، أو كما قال رسول اهللا  والصالة وقراءة القرآن

  .  )٦( } عليه )٥(فأمر رجلًا من القوم فجاء ِبدلٍْو من ماٍء فشنه :  قال

اللهم ارمحين وحممدا وال : ( وقد ثبت يف البخاري وغريه أن هذا الرجل هو الذي قال

،   وقمنا معهقام رسول اهللا  { :  قال–  – هريرة ، فعن أيب )ترحم معنا أحداً

                                                 
  .  )٦/٤٥١(أمحد ) ١(
، فقد ذكر لـه شواهد  ٨٧٦يث الصحيحة لأللباين رقم األحاد:  ، انظر ٦/٤٥١أخرجه أمحد يف املسند ) ٢(

  .  كثرية
شرح :  ؟ انظر ما هذا:  أصلها:  وقيل.  اسكت:  ، معناه ، وهو اسم مبين على السكون كلمة زجر:  مه) ٣(

  .  ٣/١٩٣النووي 
  .  ٣/١٩٠شرح النووي :  انظر.  القطع:  واإلزرام.  أي ال تقطعوا عليه بوله:  ال تزرموه) ٤(
  .  ٣/١٩٣شرح النووي :  انظر.  أي صبه عليه:  شنه) ٥(
، باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد  أخرجه مسلم بلفظه يف كتاب الطهارة) ٦(

، مبعناه خمتصرا  ، والبخاري مع الفتح ٢٨٥، برقم  ١/٢٣٦وأن األرض تطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرها 
،   ٢١٩، برقم  ١/٣٢٢، باب ترك النيب والناس األعرايب حىت فرغ من بوله يف املسجد  وءيف كتاب الوض

  .  ١٠/٥٢٥،  ١٠/٤٤٩،  ١/٢٢٣وروايات بول األعرايب يف البخاري مع الفتح يف عدة مواضع 
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، فلما سلم  ، وال ترحم معنا أحدا اللهم ارمحين وحممدا:  فقال أعرايب وهو يف الصالة

  .  )٢( )١( }يريد رمحة اهللا   واسعاًلقد حجرت :  قال لألعرايبالنيب 

 –  –، فعن أيب هريرة   وتفسر هذه الرواية الروايات األخرى عند غري البخاري

، وال  رمحين وحممدااللهم ا:  دخل رجل أعرايب املسجد فصلى ركعتني مث قال { : قال

، مث مل يلبث أن  لقد حتجرت واسعا :  فقالفالتفت إليه رسول اهللا ! ترحم معنا أحداً

، ومل تبعثوا  إمنا بعثتم ميسرين ، فأسرع الناس إليه فقال هلم رسول اهللا  بال يف املسجد

  .  )٤( )٣( } ، أو سجلًا من ماء ، أهريقوا عليه دلوا من ماء معسرين

، ومل   إيلَّ بأيب وأمي فلم يسبفقام النيب  { : يقول األعرايب بعد أن فقه:  قال

ب٦( )٥( }، ومل يضرب  يؤن(  .  

 ومن ،  ، فمواقفه وتصرفاته كلها مواقف حكمة مشرفة  أحكم خلق اهللاالنيب 

  .  ، ازداد يقينه وإميانه بذلك وقف على أخالقه ورفقه وعفوه وحلمه

؛   ، وتسبب عقوبته وتأديبه من احلاضرين  وهذا األعرايب قد عمل أعمالًا تثري الغضب

 أن يقطعوا عليه ، فنهاهم النيب  ، وزجروه  ، واستنكروا أمره ولذلك قام الصحابة إليه

  .   بوله

                                                 
  .  )٨٨٢(، أبو داود الصالة  )١٢١٧،  ١٢١٦(، النسائي السهو  )٥٦٦٤(البخاري األدب ) ١(
  .  ٦٠١٠، برقم  ١٠/٤٣٨، باب رمحة الناس والبهائم  ، كتاب األدب ع الفتحالبخاري م) ٢(
  .  )٢/٢٣٩(، أمحد  )١٤٧(الترمذي الطهارة ) ٣(
،  ١٤٧، برقم  ١/٢٧٥، باب ما جاء يف البول يصيب األرض  أخرجه الترمذي بنحوه يف كتاب الطهارة) ٤(

، وأخرجه أمحد أيضا  ٧٢٥٤، برقم  ١٢/٢٤٤ وأخرجه أمحد يف املسند بترتيب أمحد شاكر واللفظ ألمحد
  .  ٢/٣٩، وأبو داود مع العون  ١٠٥٤٠ برقم ٢٠/١٣٤مطولًا 

  .  )٢/٥٠٣(أمحد ) ٥(
، برقم  ٢٠/١٣٤أخرجه أمحد يف املسند بترتيب أمحد شاكر وهو تكملة للحديث السابق من رواية أيب هريرة) ٦(

  .  ٥٣٠،  ٥٢٩، برقم  ١/١٧٥، وابن ماجه  ١٠٥٤٠
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 ، فقد أنكر النيب  ، وجيمع ذلك كله احلكمة لم والرمحةوهذا يف غاية الرفق واحل

، وال   اللهم ارمحين وحممدا: ( ، فقال لـه حينما قال باحلكمة على هذا األعرايب عمله

، فإن رمحة اهللا   رمحة اهللا، يريد  )١( }لقد حتجرت واسعا  { : )ترحم معنا أحداً
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  .  )٤(فق واللني والرمحة  بالروهذا األعرايب قد دعا خبالف ذلك فأنكر عليه النيب 

، فلو منع ذلك  ؛ ألنه قد شرع يف املفسدة  بتركهوحينما بال يف املسجد أمر النيب 

 بعد ذلك لدار بني ، فلو منعه  ، وقد حصل تلويث جزء من املسجد  لزادت املفسدة

  :  أمرين

  .  إما أن يقطع عليه بوله فيتضرر األعرايب حببس البول بعد خروجه

  .  ، أو مواضع أخرى من املسجد  ، أو ثوبه يقطعه فال يأمن من تنجيس بدنهوإما أن 

، وهي دفع أعظم املفسدتني أو   بالكف عنه للمصلحة الراجحةفأمر النيب 

  .  )٥(، وحتصيل أعظم املصلحتني بترك أيسرمها  الضررين باحتمال أيسرمها

، وما يقابلها من  ملصاحل هذه ا، فقد راعى النيب   وهذا من أعظم احلكم العالية

، وتعليمه ما يلزمه من   ألمته والدعاة من بعده كيفية الرفق باجلاهل، ورسم  املفاسد

                                                 
  .  )٢/٢٣٩(، أمحد  )٥٢٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٨٠(، أبو داود الطهارة  )١٤٧(الترمذي الطهارة ) ١(
  .  ١٥٦:  سورة األعراف آية) ٢(
  .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٣(
  .  ١٠/٤٣٩فتح الباري بشرح صحيح البخاري :  انظر) ٤(
  .  ٣/١٩١ وشرح النووي على مسلم ، ١/٣٢٥، شرح صحيح البخاري  فتح الباري:  انظر) ٥(
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،   ، إذا مل يكن ذلك منه عنادا وال استخفافًا  ، وال سبٍّ وال إيذاء وال تشديد غري تعنيف

، فقد  عرايب وغريهوقد كان هلذا االستئالف والرمحة والرفق األثر الكبري يف حياة هذا األ

، فلم   إيلَّ بأيب وأميفقام النيب :   ويف رواية اإلمام أمحد- كما تقدم -قال بعد أن فقه 

يسب ب١(، ومل يضرب   ، ومل يؤن(  .  

  .  )٢(فقد أثَّر هذا اخللق العظيم يف حياة الرجل 

  

  مع معاوية بن احلكم : املثال الرابع 

 بينما أنا أصلي مع رسول اهللا  { :  قال–  –عن معاوية بن احلكم السلمي 

واثكل :  ، فقلت  فرماين القوم بأبصارهم! يرمحك اهللا:  ، فقلت  إذ عطس رجل من القوم

 بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم ؟ فجعلوا يضربون أمياه ما شأنكم تنظرون إيلَّ

 فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله ، فلما صلى رسول اهللا  ، لكين سكت يصمتونين

إن هذه  :  ، قال  وال ضربين وال شتمين)٣(، فواهللا ما كهرين  وال بعده أحسن تعليما منه

، أو   وقراءة القرآن، إمنا هو التسبيح والتكبري الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس

  .  كما قال رسول اهللا 

، وإنَّ منا  ، وقد جاء اهللا باإلسالم  إين حديث عهد جباهلية! يا رسول اهللا:  لتقا

  .  فال تأم : ، قال  رجالًا يأتون الكهان

                                                 
، وتقدم  ٥٢٩، برقم  ١/١٧٥، باب األرض يصيبها البول كيف تغسل  أخرجه ابن ماجه يف كتاب الطهارة) ١(

  .  خترجيه عند أمحد
، وحتفة  ٢/٣٩، وعون املعبود شرح سنن أيب داود  ٣/١٩١، وشرح النووي  ١/٣٢٥فتح الباري :  انظر) ٢(

  .  ١/٤٥٧لترمذي ، شرح سنن ا األحوذي
  .  ٥/٢٠شرح النووي :  انظر.  أي ما قهرين وال هنرين:  ما كهرين) ٣(
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 )١( ذاك شيء جيدونه يف صدورهم فال يصدهنم : ، قال ومنا رجال يتطريون:  قال

كان نيب من  : قال.  ومنا رجال خيطُّون:   قلت:   ، قال ) فال يصدنكم: قال ابن الصالح(

  .   )٢( } ، فما وافق خطه فذاك  األنبياء خيطُّ

 فاطلعت ذات يوم )٣(ية وكانت يل جارية ترعى غنما يل ِقبلَ أُحد واجلوان { : قال

،  ، آسف كما يأسفون ، وأنا رجل من بين آدم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها

أفال ! يا رسول اهللا:  ، قلت  فعظم ذلك علي، فأتيت رسول اهللا  لكين صككتها صكة

من  :  ل، قا يف السماء:  قالت ؟  أين اهللا :  ، فقال هلا ، فأتيته ا ائتين ا : ، قال أعتقها

  .  )٤( } أعتقها فإهنا مؤمنة : قال.  أنت رسول اهللا:  قالت ؟  أنا

 وقد ظهر أثر ذلك وهذا املوقف من أعظم احلكم البارزة السامية اليت أوتيها النيب 

، وهلذا  ؛ ألن النفوس جمبولة على حب من أحسن إليها -  –يف حياة ونفس معاوية 

  .   وال بعده أحسن تعليما منه ما رأيت معلما قبله قال معاوية 

                                                 
، ولكن ال متتنعوا  ، وال عتب عليكم يف ذلك معناه أن الطرية شيء جتدونه يف نفوسكم ضرورة:  قال العلماء) ١(

  .  ٥/٢٢شرح النووي :  انظر.  بسببه من التصرف يف أموركم
من وافق خطه فهو مباح لـه ؛ ولكن ال طريق لنا إىل العلم :  ، والصحيح أن معناه  معناهاختلف العلماء يف) ٢(

إنه :  ، وقيل ، وليس لنا يقني ا ، واملقصود أنه حرام ؛ ألنه ال يباح إال بيقني املوافقة اليقيين باملوافقة فال يباح
شرح :  انظر.  على النهي عنه اآلن فهو حمرمفحصل من جمموع كالم العلماء فيه االتفاق .  نِسخ يف شرعنا

  .  ٥/٢٣النووي على صحيح مسلم 
  .  ٥/٢٣شرح النووي على صحيح مسلم :  انظر.  موضع يف مشال املدينة بقرب جبل أحد:  اجلوانية) ٣(
ن ، باب حترمي الكالم يف الصالة ونسخ ما كان م ، كتاب املساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم يف صحيحه) ٤(

  .  ٥/٢٠، وانظر شرحه يف شرح مسلم للنووي  ٥٣٧، برقم  ١/٣٨١إباحته 
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  مع من كانت يده تطيش : املثال اخلامس 

 كنت غالما يف حجر رسول اهللا  { :   قال–  –عن عمر بن أيب سلمة 

، وكُلْ  سم اهللا! يا غالم اهللا ، فقال يل رسول  وكانت يدي تطيش يف الصحفة

  .  )٢( )١( }، فمازالت تلك طعميت بعد  ، وكُلْ مما يليك بيمينك

  

   مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة  :املثال السادس

خرجت فأتيت .  . .  { :  قال يف حديثه–  –عن سلمة بن صخر األنصاري 

 ؟ أنت بذاك : ، فقال أنا بذاك:  فقلت ؟ أنت بذاك :  فأخربته خربي فقال يلرسول اهللا 

نعم ها أنذا فامِض يفَّ حكمك فإين صابر :  فقلت ؟ أنت بذاك : ، فقال أنا بذاك:  فقلت

ال والذي بعثك باحلق ما :  وقلتفضربت صفحة رقبيت بيدي :  قال أعتق رقبة : قال.  لـه

يا رسول اهللا وهل أصابين ما :  قلت:  قال فصم شهرين : قال.  أصبحت أملك غريها

والذي بعثك باحلق لقد بتنا ليلتنا هذه :  قال فقلت فتصدق : ، قال أصابين إال يف الصيام

،  ا إليكاذهب إىل صاحب صدقة بين زريق فقل لـه فليدفعه : قال.  وحشا ما لنا عشاء

:  قال فرجعت إىل قومي فقلت فأطعم عنك منها وسقًا مث استعن بسائره عليك وعلى عيالك

 السعة والربكة وقد أمر يل وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اهللا 

  .  )٤( )٣( }فدفعوها يل :  ، قال بصدقتكم فادفعوها يل

                                                 
  .  )٣٢٦٧(، ابن ماجه األطعمة  )٢٠٢٢(، مسلم األشربة  )٥٠٦١(البخاري األطعمة ) ١(
  .  ٥٣٧٦ برقم ٩/٥٢١، والبخاري مع الفتح  ٢٠٢٢ برقم ٣/١٥٩٩مسلم ) ٢(
، سنن ابن ماجه كتاب  )٢٢١٣(أيب داود كتاب الطالق ، سنن  )٣٢٩٩(سنن الترمذي كتاب تفسري القرآن ) ٣(

  .  )٢٢٧٣(، سنن الدارمي كتاب الطالق  )٤/٣٧(، مسند أمحد  )٢٠٦٢(الطالق 
  .  ٧/١٧٩، وإرواء الغليل  ١/٣٥٢صحيح الترمذي :  ، وانظر ، وابن ماجه ، والترمذي ، وأبو داود أمحد) ٤(



 رمحة للعاملني

 ١٢٥

  مع من بكت عند القرب : املثال السابع 

اتِق اهللا  :  بامرأة تبكي عند قرب فقالمر النيب  { :  قال–  –نس عن أ

.   إنه النيب :  ، فقيل هلا ، ومل تعرفه إليك عني فإنك مل تصب مبصيبيت:  قالت واصربي

إمنا الصرب عند الصدمة  :  فقال.   مل أعرفك:  ، فقالت  فلم جتد عنده بوابني فأتت النيب 

  .  ، وترك املؤاخذة  باجلاهل وهذا فيه الداللة على رفق النيب )٢( )١( } األوىل

                                                 
  .  )٣/١٤٣(، أمحد  )٣١٢٤(، أبو داود اجلنائز  )٩٢٦ (، مسلم اجلنائز )١٢٢٣(البخاري اجلنائز ) ١(
  .  ١٢٨٣ برقم ٣/١٤٨البخاري مع الفتح ) ٢(



 رمحة للعاملني

 ١٢٦

  املبحث الرابع عشر 
  صربه اجلميل 

، ورغبته فيما عند اهللا   مواقف يف الدعوة إىل اهللا تدل على صربهللنيب حممد 

، ومن املعلوم أنه صرب يف مجيع أحواله ابتداًء بدعوته السرية حىت لَِقي ربه صابرا  تعاىل

، ولكين أقتصر على إيراد األمثلة  ، وأمثلة صربه يف دعوته كثرية جدا ال حتصر حمتسبا

  :   التطبيقية اآلتية

  

  صعوده على الصفا ونداؤه العام : املثال األول 

  :}  ö‘É‹Ρr&uρ y7s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø%F{$# ∩⊄⊇⊆∪ ôÙÏ÷z$#uρ، فقال  عشريته األقربنيأمر اهللا نبيه بإنذار 

y7yn$uΖy_ Ç⎯yϑÏ9 y7yèt7̈?$# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊄⊇∈∪ ÷βÎ*sù x8öθ|Átã ö≅à)sù ’ÎoΤÎ) Ö™ü“Ìt/ $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ { )١(   

،  ، وإنذار عشريته  بتنفيذ أمر ربه باجلهر بالدعوة والصدع ارسول اهللا فقام 

 ، وبين ا حكمة النيب   فوقف مواقف حكيمة أظهر اهللا ا الدعوة اإلسالمية

،   ، وقَمع ا الشرك وأهله ، وإخالصه هللا رب العاملني ، وحسن خلقه  ، وصربه وشجاعته

  .  وأذهلم إىل يوم الدين

‘ö  { : ملا نزلت { :   قال– رضي اهللا عنهما –ن عباس عن اب É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã 

š⎥⎫Î/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ { )صعد النيب  )٢يا بين عدي  يا بين فهر : ادي على الصفا فجعل ين ، 

، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسولًا   حىت اجتمعوا– لبطون قريش –

أرأيتكم لو أخربتكم أن خيلًا بالوادي  : ، فقال  ، وقريش ، فجاء أبو هلب لينظر ما هو

                                                 
  .  ٢١٦:  ٢١٤  اآليات، سورة الشعراء) ١(
  .  ٢١٤:  سورة الشعراء آية) ٢(



 رمحة للعاملني

 ١٢٧

 : قال.   ، ما جربنا عليك إال ِصدقًا نعم:  قالو ؟ ، أكنتم مصدقي  تريد أن تغري عليكم

؟  تبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا:  فقال أبو هلب.  فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد

ôM¬7s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=yγ  {:  فرتلت s9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ !$ tΒ 4© o_ øîr& çµ ÷Ψ tã …ã& è!$ tΒ $ tΒ uρ |=|¡Ÿ2 ∩⊄∪ { )٢( } )١(.   

:  ، ويقول لكل بطن  ناداهم بطنا بطنا أنه –  –يب هريرة ويف رواية أل

؛ فإين ال  يا فاطمة أنقذي نفسك من النار«:  ، مث قال ».  . . أنقذوا أنفسكم من النار«

  .  )٣( »، غري أن لكم رمحاًَ سأبلها ببالها أملك لكم من اهللا شيئًا

 ألقرب الناس  فقد أوضح ،  ، وغاية اإلنذار  وهذه الصحية العاملية غاية البالغ

، وأوضح أن عصبية القرابة   إليه أن التصديق ذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم

،   ، الذي جاء من عند اهللا تعاىل  اليت يقوم عليها العرب ذابت يف حرارة هذا اإلنذار

، وهناهم عن عبادة    إىل اإلسالم– يف هذا املوقف العظيم – قومه فقد دعا 

، وقد ماجت مكة بالغرابة   ، وحذَّرهم من النار  ، ورغَّبهم يف اجلنة  وثاناأل

، واستعدت حلسم هذه الصرخة العظيمة اليت ستزلزل عاداا وتقاليدها   واالستنكار

، ألنه    مل يضرب لصرخام حسابا؛ ولكن الرسول الكرمي   وموروثاا اجلاهلية

، حىت ولو   الغ املبني عن رب العاملني، والبد أن يبلغ الب  -   –مرسل من اهللا 

  .   )٤( ، وقد فعل   خالفه أو رد دعوته مجيع العاملني

، ال يصرفه عن ذلك  ، وِسرا وجهاراًًً   ليلًا وهنارا– تعاىل – يدعوا إىل اهللا استمر 

، استمر يتتبع الناس يف  ، وال يصده عن ذلك صاد  ، وال يرده عن ذلك راد صارف

                                                 
  .  ٢ ، ١:  اآليتانسورة املسد ) ١(
  .  ) ٣٠٧/١ (د ومن مسند بين هاشم  أمح، ) ٢٠٨ ( مسلم اإلميان ، ) ٤٤٩٢ (البخاري تفسري القرآن ) ٢(
،  ٤٧٧١، برقم  ٨/٥٠١، باب وأنذر عشريتك األقربني  ، سورة الشعراء ، كتاب التفسري البخاري مع الفتح) ٣(

  .  ٢٠٦، برقم  ١/١٩٢وأنذر عشريتك األقربني :  ، باب ، كتاب اإلميان ، ومسلم ٥/٣٨٢
، دروس وعرب  ، والسرية النبوية ١٠٢،  ١٠١مد الغزايل ص، وفقه السرية حمل ٧٨الرحيق املختوم ص:  انظر) ٤(

  .  ٤٧ملصطفى السباعي ص



 رمحة للعاملني

 ١٢٨

حر :  ، يدعو من لقيه من ، ويف املواسم ومواقف احلج  م وجمامعهم وحمافلهمأنديته

  .  ، مجيع اخللق عنده يف ذلك سواء ، وغين وفقري ، وقوي وضعيف وعبد

وقد تسلَّط عليه وعلى من اتبعه األشداء األقوياء من مشركي قريش باألذية القولية 

 تريد أن تفارق عبادة األصنام ؛ ألهنا ال ، وانفجرت مكة مبشاعر الغضب والفعلية

، ومل يترك العناية والتربية اخلاصة    يف دعوته ومع ذلك مل يفتر حممد )١(واألوثان 

، فقد كان جيتمع باملسلمني يف بيوم على شكل أسر  ألولئك الذين دخلوا يف اإلسالم

  اهللا ، وتتكون هذه األسر من األبطال الذين عقد عليهم رسول بعيدة عن أعني قريش

، وبذلك تكونت   يف محل العبء واملهام اجلسمية لنشر اإلسالم– تعاىل –األمل بعد اهللا 

،  ، مدركة ملسئوليتها ، متينة يف عقيدا طبقة خاصة من املؤمنني األوائل قوية يف إمياهنا

، مطبقة لكل أمر يصدر عنه برغبة وشوق واندفاع ال  ، طائعة لقائدها منقادة ألمر را

  .   ، وحب ال يساويه حب عادله اندفاعي

،    أن يؤدي األمانة، والتربية الصاحلة املتينة استطاع حممد  وذه املواقف احلكيمة

، فهو قدوتنا وإمامنا الذي نسري  ويرسم لنا طريقًا نسري عليه يف دعوتنا وعملنا وسلوكنا

  .  ، ونستنري ِحبكَِمِه  على هديه

، وكانت   ، وآمنت به  ، فلبت الدعوة  ختارها ورباهافقد بدأ الدعوة بعناصر ا

، وأثناء هذه الدعوة يركِّز على من جيد عندهم اإلمكانات أو   دعوته عامة للناس

، وقد تكون من هذه العناصر نواة القاعدة الصلبة اليت ثبتت عليها   يتوقع منهم ذلك

  .   )٢(أركان الدعوة 

، ومل   إىل االغتيال السياسيجأ رسول اهللا ومع هذا اجلهد املبارك العظيم مل يل

، إذ كان  ، وكان بإمكانه ذلك وبكل يسر وسهولة يتخلص باالغتيال من أفراد بأعينهم

،   كالوليد بن املغرية املخزومي:  يستطيع أن يكلف أحد الصحابة بقتل بعض قادة الكفر

                                                 
  .  ٣/٤٠البداية والنهاية ) ١(
  .  ٢/٦٥، حملمود شاكر  التاريخ اإلسالمي) ٢(



 رمحة للعاملني

 ١٢٩

 هلب عبد العزى ابن ، أو أيب ، أو أيب جهل عمرو بن هشام أو العاص بن وائل السهمي

، أو أُمية  ، أو أُيب بن خلف  ، أو عقبة ابن أيب معيط ، أو النضر بن احلارث عبد املطلب

 فلم يأمر أحدا من ، وهؤالء هم من أشد الناس أذية لرسول اهللا  .  . . بن خلف

ي ؛ فإن مثل هذا الفعل قد يود  أصحابه باغتيال أحد منهم أو غريهم من أعداء اإلسالم

، كرد فعل من أعداء  ، أو يعرقل مسريا مدة ليست باليسرية  باجلماعة اإلسالمية كاملة

؛ ألن   مل يؤمر يف هذه املرحلة باغتياهلم، والنيب  اإلسالم الذين يتكالبون على حربه

  .  الذي أرسله هو أحكم احلاكمني

، ويف كل  اء، وحتت كل مس وعلى هذا جيب أن يسري الدعاة إىل اهللا فوق كل أرض

 سواء ، جيب أن تكون الدعوة على حسب املنهج الذي سار عليه رسول اهللا  وقت

، فطريق الدعوة الصحيح هو هديه والتزام أخالقه وحكمه  كان ذلك قبل اهلجرة أو بعدها

  .  )١( وتصرفاته على حسب ما أرادها 

  

   مع اضطهاد سادات قريش  :املثال الثاين

، فلترسل إىل  لوبا آخر جتمع فيه بني الترغيب والترهيبرأت قريش أن جترب أس

، ولترسل إىل عمه الذي حيميه حتذره مغبة هذا   تعرض عليه من الدنيا ما يشاءحممد 

  .  )٢( وتطلب منه أن يكف عنها حممدا ودينه التأييد والنصر حملمد 

 لك سنا وشرفًا ، إن يا أبا طالب:  ، فقالوا لـه جاءت سادات قريش إىل أيب طالب

،   ، وإنا واهللا ال نصرب على هذا ، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه ومرتلة فينا

م آبائنا:  ِمنتأو ننازله وإياك يف  ، حىت نكفه عنا  ، وعيب آهلتنا ، وتسفيه أحالمنا ش ،

  .  ، حىت يهلك أحد الفريقني ذلك

                                                 
  .  ٢/٦٥، حملمود شاكر  التاريخ اإلسالمي:  انظر) ١(
  .  ١١٢مد الغزايل ص، وفقه السرية حمل ٣/٤١البداية والنهاية البن كثري :  انظر) ٢(



 رمحة للعاملني

 ١٣٠

، وعظم عليه فراق قومه وعداوته  الشديدفعظم على أيب طالب هذا الوعيد والتهديد 

 ، فبعث إىل رسول اهللا  ، وال خذالنه  هلم، ومل يطب نفسا بإسالم رسول اهللا   هلم

، للذي كانوا قالوا  ، إن قومك جاءوين فقالوا يل كذا وكذا يا ابن أخي:  فقال لـه

، فاكفف  أنا وال أنت، وال حتملين من األمر ما ال أطيق  ، فأبِق علي وعلى نفسك لـه

  .  عن قومك ما يكرهون من قولك

،   ؛ ألنه على احلق ، ومل تأخذه يف اهللا لومة الئم  على دعوته إىل اهللافثبت النيب 

، وعندما رأى أبو طالب هذا الثبات ويئس من  ويعلم بأن اهللا سينصر دينه ويعلي كلمته

  :   قال لقريش على ترك دعوته إىل التوحيد موافقة النيب 
ــم ــك جبمعه ــصلوا إلي ــن ي واهللا ل
فاصدع بأمرك مـا عليـك غـضاضةً        

  
 

ــا   ــراب دفين ــد يف الت ــىت أُوسَّ ح
 )١( وأبشر وقر بـذاك منـك عيونـا       

  

  مع عتبة بن ربيعة : املثال الثالث 

،   ، وعمر بن اخلطاب أخذت السحائب تنقشع بعد أن أسلم محزة بن عبد املطلب

، وأفزعهم وزادهم هولًا وفزعا تزايد عدد   ضاجع املشركنيوأقلق هذا املوقف اجلديد م

، األمر الذي جعل  ، وعدم مباالم بعداء املشركني هلم ، وإعالهنم إسالمهم املسلمني

 فبعث املشركون عتبة بن ربيعة ليعرض على رسول رجال قريش يساومون رسول اهللا 

  .  نيا ما يريد أمورا لعله يقبل بعضها فيعطَى من أمور الداهللا 

يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من :   فقالفجاء عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا 

، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به  ، واملكان يف النسب  يف العشرية)٢(السطة 

                                                 
، والرحيق  ١١٤، وفقه السرية للغزايل ص ٣/٤٢البداية والنهاية :  ، وانظر ١/٢٧٨سرية ابن هشام :  انظر) ١(

  .  ٩٤املختوم ص
، فصل  ، باب الواو ، والقاموس احمليط ٢٧٦ص"  سطا"  ، مادة املصباح املنري:  انظر.  املرتلة الرفيعة:  يعين) ٢(

   . ١٦٧٠السني ص
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 ١٣١

، وكفَّرت به من مضى من  ، وِعبت به آهلتهم ودينهم ، وسفَّهت به أحالمهم مجاعتهم

 ، قال رسول اهللا  ، فامسع مين أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها آبائهم

يا ابن أخي إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر مالًا مجعنا :  ، قال »قل أبا الوليد أمسع«

 نقطع ، وإن كنت إمنا تريد به شرفًا سودناك علينا حىت ال لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا مالًا

، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال  ، وإن كنت تريد به ملْكًا ملَّكناك علينا أمرا دونك

، فإنه رمبا غلب  تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه

:  ، قال  يستمع منه، ورسول اهللا  حىت إذا فرغ عتبة.  . التابع على الرجل حىت يداوى منه

 ?ƒÍ”∴s≅×  {:  ، فقال أفعل:  قال» فاستمع مين«:  ، قال نعم:  قال » ؟ أقد فرغت يا أبا الوليد«
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öΝèδçsYò2r& ôΜßγsù Ÿω tβθãèyϑó¡o„ ∩⊆∪ (#θä9$s%uρ $oΨç/θè=è% þ’Îû 7π̈ΖÅ2r& $£ϑÏiΒ !$tΡθããô‰s? Ïµø‹s9Î) þ’Îûuρ $oΨÏΡ#sŒ#u™ Öø%uρ .⎯ÏΒuρ $oΨÏΖ÷t/ 

y7ÏΖ÷t/uρ Ò>$pgÉo ö≅yϑôã$$sù $uΖ̄ΡÎ) tβθè=Ïϑ≈tã ∩∈∪ { )مث مضى رسول اهللا )١ فلما   فيها يقرؤها عليه ،

، مث انتهى  ى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه، وألق مسعها منه عتبة أنصت هلا

قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت فأنت «:  ، مث قال جد إىل السجدة منها فسرسول اهللا 

  .   )٢(» وذاك

*βÎ÷  {:    إىل قوله تعاىلويف رواية أخرى أن عتبة استمع حىت جاء الرسول  sù 

(#θ àÊ tôã r& ö≅ à)sù ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr& Zπ s)Ïè≈|¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈|¹ 7Š$ tã yŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊂∪ { )ا فوضع يده  )٣فقام مذعور ،

، فرجع إىل   ، وطلب منه أن يكف عنه أنشدك اهللا والرحم:   يقولعلى فم رسول اهللا 

                                                 
  .  ٥:  ٢ اآليات ، سورة فصلت) ١(
وإسناده حسن إن شاء :  ، قال األلباين  من سرية ابن هشام١/٣١٣أخرج هذه القصة ابن إسحاق يف املغازي ) ٢(

، والرحيق  ٣/٦٢، والبداية والنهاية  ٤/٦١، وتفسري ابن كثري  ١١٣فقه السرية للغزايل ص:  انظر.  اهللا
  .  ١٠٣املختوم ص

  .  ١٣:  لت آيةسورة فص) ٣(



 رمحة للعاملني

 ١٣٢

، وأخذ   ، واقترح على قريش أن تترك حممدا وشأنه قومه مسرعا كأن الصواعق ستالحقه

  .  )١(يرغبهم يف ذلك 

، مث حبكمته العظيمة هذه اآليات من  - تعاىل – بفضل اهللا  لقد ختري رسول اهللا

 حيمل كتابا من اخلالق إىل ، وأن حممدا  ؛ ليعرف عتبة حقيقة الرسالة والرسول الوحي

 قبل غريه مكلَّف بتصديقه ، وحممد  ، وينقذهم من اخلبال  ، يهديهم من الضالل  خلقه

 يأمر الناس باالستقامة على –  –كان اهللا ، فإذا  ، والوقوف عند أحكامه والعمل به

، لقد مكَّنه  ، وهو ال يطلب ملكًا وال مالًا وال جاها  أوىل الناس بذلك، فمحمد  أمره

؛ ألنه صادق يف  ، فعف عنه وترفَّع أن ميد يديه إىل هذا احلطام الفاين اهللا من هذا كله

  .  )٢( ،  ، خملص لربه دعوته

 فهو قد ثبت  مواقف الصرب واحلكمة اليت أوتيها النيب وهذا موقف من أعظم

، من أجل أن  ، وال نكاحا ، وال ملكًا ، وال جاها  ، ومل يرد مالًا وصدق يف دعوته

، وهذا هو عني احلكمة  ، وقد اختار الكالم املناسب يف املوضع املناسب يتخلى عن دعوته

  .  واخللق احلسن العظيم

  

  يب جهل مع أ: املثال الرابع 

 ومن دخل معه يف قرر املشركون أال يألو جهدا يف حماربة اإلسالم وإيذاء النيب 

  .   ، والتعرض هلم بألوان النكال واإليالم اإلسالم

، انفجرت مكة  ، وبـيـن أباطيل اجلاهلية  بدعوته إىل اهللاومنذ جهر النيب 

ثائرين فزلزلت األرض من حتت ، وظلت عشرة أعوام تعد املسلمني عصاة  مبشاعر الغضب

، وصاحبت هذه النار   ، واستباحت يف احلرم اآلمن دماءهم وأمواهلم وأعراضهم أقدامهم
                                                 

، وفقه السرية حملمد الغزايل  ١٥٨، قسم السرية ص ، وتاريخ اإلسالم للذهيب ٣/٦٢البداية والنهاية :  انظر) ١(
  .  ٤/٦٢، وتفسري ابن كثري  ١٠٢، وهذا احلبيب يا حمب ص ١١٤ص

  .  ١١٣فقه السرية حملمد الغزايل ص:  انظر) ٢(
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 ١٣٣

،  ، وتشويه تعاليم اإلسالم ، واالستهزاء والتكذيب املشتعلة حرب من السخرية والتحقري

ساطري ، والقول بأنه أ  ، ومعارضة القرآن ، وبث الدعايات الكاذبة  وإثارة الشبهات

إىل غري ! ، ويعبدون اهللا عاماً  أن يعبد آهلتهم عاما، وحماولة املشركني للنيب  األولني

  ! ذلك من مفاوضام املضحكة

 ثابت صابر ، والنيب  ، والكذب والكهانة ، والسحر   باجلنونواموا النيب 

  .  )١(، وإظهاره  حمتسب يرجو من اهللا النصر لدينه

، فهذا أبو جهل   ما مل ينالوه من كثري من املؤمننيمن النيب لقد نال املشركون 

،  ، ورد كيده يف حنره ، ولكن اهللا محاه منه  ليعفر وجهه يف الترابيعتدي على النيب 

؟  هل يعفِّر حممد وجهه بني أظهركم:  قال أبو جهل { :  قال–  –فعن أيب هريرة 

، أو  ، لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته  والالت والعزى:  فقال.   نعم:  قيل:  قال

.  ، زعم ليطأ على رقبته  وهو يصليفأتى رسولَ اهللا :  ، قال ُألعفِّرنَّ وجهه يف التراب

:  فقيل لـه:   ، قال  ويتقي بيديه)٣( عقبيه  منه إال وهو ينكص على)٢(فما فجئهم :  قال

لو  ، فقال رسول اهللا   ، وأجنحة ، وهولًا إن بيين وبينه خلندقًا من نار:  ؟ فقال ما لك

 -  :}  Hξ –فأنزل اهللا :  قال.  دنا مين الختطفته املالئكة عضوا عضواً x. ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# 

#© xö ôÜuŠs9 ∩∉∪ { )٥( }  إىل آخر السورة)٤( .   

، وصرب على هذا األذى العظيم    من هذا الطاغية ومن غريهوقد عصم اهللا النيب 

  .  ، فضحى بنفسه وماله ووقته يف سبيل اهللا تعاىل - تعاىل –ابتغاء وجه اهللا 

                                                 
، والتاريخ اإلسالمي حملمود شاكر  ٨٢،  ٨٠، والرحيق املختوم ص ١٠٦ صفقه السرية حملمد الغزايل:  انظر) ١(

  .  ١١٠، وهذا احلبيب يا حمب ص ٩٤،  ٩٣،  ٩١،  ٨٨،  ٢/٨٥
  .  ١٧/١٤٠شرح النووي :  انظر.  ، أي بغتهم فجأهم:  ويقال أيضا) ٢(
  .  ٧/١٤٠شرح النووي :  انظر.  يرجع ميشي إىل ورائه) ٣(
  .  ٦:  ةسورة العلق آي) ٤(
  .  )٢٧٩٧ (مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) ٥(
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 ١٣٤

   وضع السَّال على ظهره  :املثال اخلامس

بينما  { :  قال–  –األذى ما رواه ابن مسعود  من ومما أُصيب به حممد 

، وقد نِحرت جزور  ، وأبو جهل وأصحاب لـه جلوس   يصلي عند البيترسول اهللا 

ر بين فالن فيأخذه فيضعه على  جزو)١(أيكم يقوم إىل سلَا :  ، فقال أبو جهل باألمس

 وضعه بني ، فلما سجد النيب   فأخذه)٢(، فانبعث أشقى القوم  ظهر حممد إذا سجد

، لو كانت يل  ، وأنا أنظر ، وجعل بعضهم مييل على بعض  فاستضحكوا:  ، قال كتفيه

، حىت انطلق إنسان   ساجد ما يرفع رأسه والنيب منعة طرحته عن ظهر رسول اهللا 

، فلما  ، مث أقبلت عليهم تشتمهم ، فطرحته عنه ، فجاءت وهي جويرية رب فاطمةفأخ

، وإذا سأل   ، وكان إذا دعا دعا ثالثًا ، مث دعا عليهم ، رفع صوته   صالتهقضى النيب 

، فلما مسعوا صوته ذهب عنهم  ثالث مرات اللهم عليك بقريش : ، مث قال  سأل ثالثًا

،  ، وعتبة بن ربيعة  اللهم عليك بأيب جهل بن هشام : ال، مث ق ، وخافوا دعوته الضحك

، وذكر السابع  ، وعقبة بن أيب معيط ، وأمية بن خلف ، والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة

، مث   باحلق لقد رأيت الذي مسى صرعى يوم بدر، فوالذي بعث حممدا  ومل أحفظه

  .   )٣( }، قليب بدر  سحبوا إىل القليب

  

                                                 
:  انظر.  املشيمة:  ، وهي من اآلدمية هو اللفافة اليت يكون فيها الولد يف بطن الناقة وسائر احليوان:  السال) ١(

  .  ١٢/١٥١شرح النووي 
  .  ٣/١٤١٩، كما صرح يف رواية ملسلم يف صحيحه  هو عقبة بن أيب معيط) ٢(
، باب إذا أُلقي على ظهر املصلي قذر أو جيفة مل تفسد عليه صالته  ، يف كتاب الوضوء البخاري مع الفتح) ٣(

، باب ما لقي النيب من أذى املشركني واملنافقني  ، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري ٢٤٠، برقم  ١/٣٤٩
  .  ١٧٩٤، برقم  ٢/١٤١٨



 رمحة للعاملني

 ١٣٥

  مع عقبة بن أيب معيط : لسادس املثال ا

 ما رواه البخاري يف صحيحه عن عروة بن ومن أشد ما صنع به املشركون 

ون أخربين بأشد ما صنع املشرك { : قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص:  ، قال  الزبري

، إذ أقبل عقبة بن أيب   يصلي يف حجر الكعبةبينما رسول اهللا :  ؟ قال برسول اهللا 

، فأقبل أبو  ، فخنقه خنقًا شديدا   ولوى ثوبه يف عنقه، فأخذ مبنكب رسول اهللا  معيط

tβθ  {:    وقال، ودفعه عن رسول اهللا  ، فأخذ مبنكبه بكر è= çFø)s?r& ¸ξ ã_ u‘ β r& tΑθ à)tƒ }† În1u‘ 

ª!$# ô‰s% uρ Μ ä.u™!% y` ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ ⎯ÏΒ öΝä3În/§‘ ( { )٢( } )١( .   

، حىت جاء بعض الصحابة إىل    وألصحابهوقد اشتد أذى املشركني لرسول اهللا 

، ولكن النيب احلكيم واثق بنصر اهللا  الدعاء والعون، ويسأل منه   يستنصرهرسول اهللا 

  .  ، فإن العاقبة للمتقني وتأييده

 وهو متوسد شكونا إىل رسول اهللا  { :  قال-  –عن خباب بن األرت 

، أال  أال تستنصر لنا:   ، فقلنا  ) ولقد لقينا من املشركني شدة (،  بردة لـه يف ظل الكعبة

،   قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر لـه يف األرض فيجعل فيها:  ؟ فقال تدعو لنا

ما دون  (، وميشط بأمشاط احلديد  فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني

، واهللا ليتمن هذا األمر حىت يسري  ، فما يصده ذلك عن دينه ) عظامه من حلم وعصب

، ولكنكم  الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه

  .  )٤( )٣( }تستعجلون 

                                                 
  .  ٢٨:  سورة غافر آية) ١(
  .  ) ٢٠٤/٢ ( أمحد مسند املكثرين من الصحابة ، ) ٤٥٣٧ (ري القرآن البخاري تفس) ٢(
  .  )٦/٣٩٥(، أمحد  )٢٦٤٩(، أبو داود اجلهاد  )٦٥٤٤(البخاري اإلكراه ) ٣(
، ويف كتاب  ٣٦١٢، برقم  ٦/٦١٩، باب عالمات النبوة يف اإلسالم  البخاري مع الفتح يف كتاب املناقب) ٤(

، ويف كتاب  ٣٨٥٢، برقم  ٧/١٦٤ي النيب وأصحابه من املشركني مبكة ، باب ما لق مناقب األنصار
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 ١٣٦

، وما ذلك كله إال من   وعلى أصحابهوهكذا اشتد أذى قريش على رسول اهللا 

،  عوة إىل التوحيد اخلالص، والد ، والثبات عليه ، والصدع باحلق أجل إعالء كلمة اهللا

  .  ونبذ عادات اجلاهلية وخرافاا ووثنيتها

  

  مع زوجة أيب هلب : املثال السابع 

،    احتقارا لـه ولدينه، ووصل األمر إىل تغيري امسه   أشد األذىلقي النيب 

 ال ، فقد كان املشركون من قريش من شدة كراهتهم للنيب   وحسدا وبغضا لـه

، وإذا ذكروه بسوء  مذمم:  ، فيقولون بامسه الدال على املدح فيعدلون إىل ضدهيسمونه 

، فكان الذي يقع منهم يف  ، ومذمم ليس هو امسه وال يعرف به فعل اهللا مبذمم:  قالوا

  .  )١(ذلك مصروفًا إىل غريه حبمد اهللا تعاىل 

يشتمون ! ؟  ، ولعنهم أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش { قال 

  .  )٣( )٢( }، وأنا حممد  ، ويلعنون مذمما مذمما

  .  )٤( لـه مخسة أمساء ليس منها مذَمما والنيب 

ها ويف زوجها من القرآن  حني مسعت ما أنزل اهللا في–جاءت أم مجيل زوجة أيب هلب 

، ويف   ، ومعه أبو بكر الصديق  وهو جالس يف املسجد عند الكعبة إىل رسول اهللا –

 فال ، فلما وقفت عليهما أخذ اهللا ببصرها عن رسول اهللا   يدها ملء الكف من حجارة

                                                 
 

، واللفظ من كتاب  ٦٩٤٣، برقم  ١٢/٣١٥، باب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر  اإلكراه
  .  ، وما بني املعكوفني من مناقب األنصار اإلكراه

  .  ٦/٥٥٨فتح الباري :  انظر) ١(
  .  )٢/٢٤٤(، أمحد  )٣٣٤٠(البخاري املناقب ) ٢(
  .  ٣٥٣٣، برقم  ٦/٥٥٤، باب ما جاء يف أمساء رسول اهللا  ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح) ٣(
  .  ٣٥٣٢، برقم  ٦/٥٥٤، باب ما جاء يف أمساء رسول اهللا  ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح:  انظر) ٤(
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و ، واهللا ل ؟ قد بلغين أنه يهجوين  أين صاحبك! يا أبا بكر :  ، فقالت ترى إال أبا بكر

  :  ، مث قالت  ، أَما واهللا إين لشاعرة وجدته لضربت ذا الفهر فاه

ـًا عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا    )١( ُمذَمَّـَم

،    وبأصحابه الذين أسلموااستمر املشركون يف إحلاق األذى برسول اهللا 

طوا ، وبس  وبعد أن زاد عدد املسلمني وكثر عددهم ازداد حنق املشركني على املسلمني

، ورأى أنه يف محاية اهللا    ذلك، وملا رأى رسول اهللا   إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء

 فقد –، وهو ال يستطيع أن مينع املسلمني مما هم فيه من العذاب   مث عمه أيب طالب

 فأذن رسول –، وعذِّب من عذب حىت عمي وهو حتت العذاب   مات منهم من مات

،   ، فكان أهل هذه اهلجرة األوىل اثىن عشر رجلًا  بشةاهللا ألصحابه باهلجرة إىل احل

 ذهبوا فوفَّق اهللا هلم ساعة وصوهلم إىل ، ورئيسهم عثمان بن عفان   وأربع نسوة

، يف السنة   ، وكان ذلك يف رجب  ، فحملوهم فيها إىل أرض احلبشة  الساحل سفينتني

ر فلم يدركوا منهم ، وخرجت قريش يف آثارهم حىت جاءوا البح  اخلامسة من البعثة

 فرجعوا إىل مكة من ، مث بلغ هؤالء املهاجرين أن قريشا قد كفوا عن النيب   أحدا

، وأن قريشا أشد ما   ، وقبل وصوهلم مكة بساعة من هنار بلغهم أن اخلرب كذب  احلبشة

، وكان من الداخلني ابن    فدخل من دخل مكة جبواركانوا عداوة لرسول اهللا 

، فلم يدخل منهم أحد    أن ما بلغهم من إسالم أهل مكة كان باطلًا، ووجد  مسعود

، مث اشتد البالء من قريش على من دخل    أو مستخفيا– كابن مسعود –إال جبوار 

 يف ، فأذن هلم رسول اهللا   ، ولقوا منهم أذى شديدا  مكة من املهاجرين وغريهم

 هذه املرة الثانية ثالثة ومثانني ، وكان عدد من خرج يف  اخلروج إىل احلبشة مرة ثانية

، فكان   ، ومن النساء تسعة عشرة امرأة  ، إن كان فيهم عمار بن ياسر  رجلًا

، فلما علمت قريش بذلك أرسلت   املهاجرون يف مملكة أصحمة النجاشي آمنني

                                                 
  .  ٤/٥٢٣تفسري ابن كثري:  انظر.  أي أبغضنا:  اقلين:  ، ومعىن قوهلا ١/٣٧٨سرية ابن هشام :  انظر) ١(



 رمحة للعاملني

 ١٣٨

، وبقي   ، ورد عليهم هداياهم  ، فمنع ذلك عليهم  للنجاشي دايا وحتف لريدهم عليهم

  .   )١( عام خيرب  يف احلبشة آمنني حىت قدموا إىل رسول اهللا املهاجرون

  

  حبسه صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب : املثال الثامن 

، وبلغها ما لقي املهاجرون يف  ، وكثرة من يدخل فيه  وملا رأت قريش انتشار اإلسالم

،  على اإلسالم، اشتد حنقها  ، مع عودة وفدها خائبا إكرام وتأمني:  ، من بالد احلبشة

، وأن ال  ، وبين عبد مناف  ، وبين عبد املطلب وأمجعوا على أن يتعاقدوا على بين هاشم

، حىت يسلِّموا إليهم رسول  ، وال جيالسوهم  ، وال يكلموهم ، وال يناكحوهم يبايعوهم

، وبنو عبد  ، فاحناز بنو هاشم  وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها يف سقف الكعبةاهللا 

 وعلى ، فإنه بقي مظاهرا لقريش على رسول اهللا  مؤمنهم وكافرهم إال أبا هلباملطلب 

  .  ، وبين عبد املطلب بين هاشم

،  ، سنة سبع من البعثة  يف شعب أيب طالب ليلة هالل حمرموحِبس رسول اهللا 

ث ، مقطوعا عليهم الطعام واملادة حنو ثال ، مضيقًا عليهم جدا وبقوا حمصورين حمبوسني

، مث أطلع اهللا   ، وسِمع أصوات صبياهنم بالبكاء من وراء الشعب سنني حىت بلغهم اجلهد

، وأنه أرسل عليها األرضة فأكلت مجيع ما فيها من جور  رسوله على أمر الصحيفة

، فخرج إىل قريش فأخربهم أن  ، فأخرب عمه بذلك -  –وقطيعة وظلم إال ذكر اهللا 

، وإن كان صادقًا رجعتم   فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، حممدا قد قال كذا وكذا

، فلما رأوا األمر كما أخرب به  ، فأنزلوا الصحيفة قد أنصفت:  ، قالوا عن قطيعتنا وظلمنا

 ومن معه من الشعب بعد ، وخرج رسول اهللا   ازدادوا كفرا إىل كفرهمرسول اهللا 

                                                 
،  ١٢٠، وهذا احلبيب يا حمب ص ٨٩، والرحيق املختوم ص ٣٨،  ٣٦،  ٣/٢٣زاد املعاد البن القيم :  انظر) ١(

،  ١٠٩،  ٢/٩٨، والتاريخ اإلسالمي حملمود شاكر  ٣/٦٦، والبداية والنهاية  ١/٣٤٣وسرية ابن هشام 
  .  ١٨٣، قسم السرية ص وتاريخ اإلسالم للذهيب



 رمحة للعاملني

 ١٣٩

، وماتت خدجية بعده  عد ذلك بستة أشهر، ومات أبو طالب ب عشرة أعوام من البعثة

  .  )١(، وقيل غري ذلك  بثالثة أيام

، فاشتد  وملا نِقضِت الصحيفة وافق موت أيب طالب وموت خدجية وبينهما زمن يسري

، فازدادوا   ، وجترؤوا عليه فكاشفوه باألذى  من سفهاء قومهالبالء على رسول اهللا 

إىل الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه أو ، وخرج   غما على غم حىت يئس منهم

،  ، وآذوه مع ذلك أشد األذى  ، ومل ير ناصرا ، فلم ير من يؤوي ينصروه على قومه

  .  )٢(ونالوا منه ما مل ينله من قومه 

  

  مع أهل الطائف : املثال التاسع 

له جيد يف  إىل الطائف لع، خرج النيب  ، من السنة العاشرة من النبوة يف شوال

، وكان يف  ، وكان معه زيد بن حارثة مواله ثقيف حسن اإلصغاء لدعوته واالنتصار هلا

  .   ، فلم تِجبه واحدة منها  طريقه كلما مر على قبيلة دعاهم إىل اإلسالم

،   ، ودعاهم إىل اإلسالم عندما وصل إىل الطائف عمد إىل رؤسائها فجلس إليهم

، ال يدع أحدا   بني أهل الطائف عشرة أيامقام رسول اهللا ، وأ فردوا عليه ردا قبيحا

، وأغروا به سفهاءهم  اخرج من بالدنا:  ، فقالوا  من أشرافهم إال جاءه وكلمه

،  ، فلما أراد اخلروج تبعه هؤالء السفهاء واجتمعوا عليه صفَّني يرمونه باحلجارة وصبياهنم

، وكان زيد بن حارثة  ضب نعاله بالدماء، ورمجوا عراقيبه حىت اخت وبكلمات من السفه

 من الطائف إىل مكة ، ورجع رسول اهللا   يقيه بنفسه حىت أصابه شجاج يف رأسه

                                                 
، والتاريخ اإلسالمي حملمود  ٣/٦٤، البداية والنهاية  ١/٣٧١، وسرية ابن هشام  ٣/٣٠زاد املعاد :  انظر) ١(

، والرحيق املختوم  ١٣٧،  ١٢٦ قسم السرية ص–، وتاريخ اإلسالم للذهيب  ١٢٨،  ١٢٧،  ٢/١٠٩شاكر 
  .  ١١٢ص

  .  ١١٣ املختوم ص، والرحيق ٣/٣١زاد املعاد :  انظر) ٢(



 رمحة للعاملني

 ١٤٠

، ويف طريقه إىل مكة أرسل اهللا إليه جربيل ومعه ملك اجلبال   ، كسري القلب حمزونا

  .  )١(، ومها جبالها اللذان هي بينهما  يستأمره أن يطبق األخشبين على أهل مكة

يا رسول اهللا هل  {  : أهنا قالت لرسول اهللا – رضي اهللا عنها –عن عائشة 

،   )  ما لقيت  (لقد لقيت من قومك  :  ؟ فقال  أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد

، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد   منهم يوم العقبةوكان أشد ما لقيت 

، فلم أستِفق إال   ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي   فلم جيبين إىل ما أردت)٢(كالل 

، فنظرت فإذا فيها   ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتين   فرفعت رأسي)٣(بقرن الثعالب 

، وما ردوا   قول قومك لك قد مسع –  –إن اهللا :   فقال:   ، فناداين  جربيل

فناداين ملك اجلبال :   ، قال  ، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم  عليك

وأنا ملك اجلبال  إن اهللا قد مسع قول قومك لك! يا حممد :   ، مث قال  وسلم علي ،   ،

 خشبني؟ إن شئت أن أُطِْبق عليهم األ  )٤(وقد بعثين ريب إليك لتأمرين بأمرك فما شئت 

بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده ال  فقال لـه رسول اهللا . 

  .   )٥( } يشرك به شيئاً

، وما كان عليه   تتجلى شخصيته الفذةويف هذا اجلواب الذي أدىل به رسول اهللا 

  .  من اخللق العظيم الذي أمده اهللا به

                                                 
، والبداية والنهاية  ١٣٢، وهذا احلبيب يا حمب ص ١٢٢، والرحيق املختوم ص ٣/٣١زاد املعاد :  انظر) ١(

٣/١٣٥  .  
  .  ٦/٣١٥الفتح .  ابن عبد ياليل بن كالل من أكابر أهل الطائف من ثقيف) ٢(
  .  ٦/٣١٥الفتح :  انظر.  بالسيل الكبري، ويعرف اآلن  قرن املنازل:  ، ويقال لـه وهو ميقات أهل جند) ٣(
  .  ٦/٣١٦فتح الباري :  انظر.  فأمرين مبا شئت:  ، أي استفهام) ٤(
، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحدامها  البخاري مع الفتح يف كتاب بدء اخللق) ٥(

 بلفظه يف كتاب اجلهاد والسري باب ما ، ومسلم ٣٢٣١، برقم  ٦/٣١٢األخرى غفر لـه ما تقدم من ذنبه 
، وما بني املعكوفني من البخاري دون  ١٧٩٥، برقم  ٣/١٤٢٠لقي النيب من أذى املشركني واملنافقني 

  .  مسلم



 رمحة للعاملني

 ١٤١

:   ، وهذا موافق لقوله تعاىل  وحلمه، ومزيد صربه ويف ذلك بيان شفقته على قومه
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  .   )٣(وسالمه عليه 

، وعلى القيام باستئناف خطته  ، وصمم على الرجوع إىل مكة  بنخلة أياماوأقام 

،  ، وجد ومحاس ، بنشاط جديد هللا اخلالدةاألوىل يف عرض اإلسالم وإبالغ رسالة ا

 أنه )٤(؟ فَروي عنه  كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك:  وحينئذ قال لـه زيد بن حارثة

  .  ، ومظهر نبيه ، وإن اهللا ناصر دينه  ، إن اهللا جاعل ملا ترى فرجا وخمرجا يا زيد:  قال

بن عدي ليدخل يف مث سار حىت وصل إىل مكة فأرسل رجلًا من خزاعة إىل مطعم 

، وكونوا عند  البسوا السالح:  ، ودعا بنيه وقومه فقال نعم:  ، فقال مطعم جواره

 ومعه زيد بن حارثة حىت ، فدخل رسول اهللا  ، فإين قد أجرت حممدا أركان البيت

يا معشر قريش إين :  ، فقام املُطْعم بن عدي على راحلته فنادى انتهى إىل املسجد احلرام

 إىل الركن فاستلمه ، فانتهى رسول اهللا   رت حممدا فال يهجه أحد منكمقد أج

، واملطعم بن عدي وولده حمدقون به بالسالح   ، وانصرف إىل بيته  وصلى ركعتني

  .   )٥(حىت دخل بيته 

 يف رحلته إىل الطائف دليل واضح على ويف هذه املواقف العظيمة اليت وقفها النيب 

، وبحثَ عن  تمرار يف دعوته وعدم اليأس من استجابة الناس هلاتصميمه اجلازم يف االس

  .  ، بعد أن قامت احلواجز دوهنا يف ميداهنا األول ميدان جديد للدعوة

                                                 
  .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) ٢(
  .  ١٢٤، والرحيق املختوم ص ٦/٣١٦فتح الباري البن حجر :  انظر) ٣(
  .  ٣/٣٣، البن القيم  زاد املعاد:  انظر) ٤(
  .  ١٢٥، والرحيق املختوم ص ٣/١٣٧، والبداية والنهاية  ٢/٢٨، وسرية ابن هشام  ٣/٣٣زاد املعاد :  انظر) ٥(



 رمحة للعاملني

 ١٤٢

، وذلك ألنه حينما قدم   كان أستاذًا يف احلكمةويف ذلك دليل على أن النيب 

 أجابوه أجابت كل قبائل الطائف اختار الرؤساء وسادة ثقيف يف الطائف وقد علم أهنم إذا

  .  أهل الطائف

 أكرب مثل ملا يتحمله الداعية - وهو النيب الكرمي - ويف سيل الدماء من قدمي النيب 

  .  يف سبيل اهللا من أذى واضطهاد

، وعدم موافقة ملَك اجلبال يف إطباق  ، وعلى أهل الطائف ويف عدم دعائه على قومه

، وعدم  ل ملا يتحمله الداعية يف صربه على من رد دعوتهاألخشبين على أهل مكة أكرب مث

  .  ، فرمبا خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئًا اليأس من هدايتهم

،    أنه مل يدخل مكة إال بعد أن دخل يف جوار املُطْعم بن عديومن حكمته 

قوم بدعوته على الوجه ؛ لي  وهكذا ينبغي للداعية أن يبحث عمن حيميه من كيد أعدائه

  .  )١(املطلوب 

  

  مع أهل األسواق واملواسم : املثال العاشر 

 دعوته يف مكة بعد عودته من الطائف يف شهر ذي القعدة سنة عشر باشر النيب 
، وذي  ، وجمنة عكاظ:  ، فبدأ يذهب إىل املواسم اليت تقام يف األسواق مثل  من النبوة

 القبائل العربية للتجارة واالستماع ملا يلقى فيها من الشعر ، اليت حتضرها ، وغريها جماز
، وجاء موسم احلج هلذه السنة  - تعاىل –ويعرض نفسه على هذه القبائل يدعوها إىل اهللا 

  .  فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم اإلسالم كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة
، بل كان يعرضه على  م على القبائل فحسب بعرض اإلسالومل يكتف رسول اهللا 

  .   األفراد أيضا
،   ، فعن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه   يرغِّب مجيع الناس بالفالحوكان 

،   ، وكان جاهليا  ، من بين الديل  ربيعة بن عباد:   أخربين رجل يقال لـه:   قال
                                                 

  .  ١٣٤، وهذا احلبيب يا حمب ص ٥٨السرية النبوية دروس وعرب ملصطفى السباعي ص:  انظر) ١(



 رمحة للعاملني

 ١٤٣

يا أيها الناس قولوا  :  يف اجلاهلية يف سوق ذي ااز وهو يقولرأيت النيب  { :  قال
، ذو  ، أحول  ، ووراءه رجل وضئ الوجه ، والناس جمتمعون عليه ال إله إال اهللا تفلحوا

، فذكروا يل نسب  ت عنه، فسأل  ، يتبعه حيث ذهب  إنه صابئ كاذب:  ، يقول غديرتني
  .  )٢( )١( }هذا عمه أبو هلب :   وقالوارسول اهللا 

، فلما رأى األنصار  وقد كانت األوس واخلزرج حيجون كما حتج العرب دون اليهود

؛ ولكنهم  ، فأرادوا أن يسبقوهم  ، عرفوا أنه الذي تتوعدهم به اليهود  ودعوتهأحواله 

  .   )٣(، ورجعوا إىل املدينة  سنة يف هذه المل يبايعوا النيب 

 نفسه على ، عرض النيب  ويف موسم احلج من السنة احلادية عشرة من النبوة

، مر بعقبة ِمنى فوجد ا ستة نفر من شباب   يعرض نفسه، وبينما الرسول   القبائل

، ورجعوا إىل قومهم وقد محلوا معهم  ، فأجابوا دعوته  ، فعرض عليهم اإلسالم يثرب

  .  )٤( سالة اإلسالم حىت مل تبق دار من دور األنصار إال وفيها ذكر رسول اهللا ر

، وكان من بني   مث استدار العام وأقبل الناس إىل احلج سنة اثنيت عشرة من النبوة
، فيهم مخسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول   حجاج يثرب اثنا عشر رجلًا

،    عند العقبة مبىنوا حسب املوعد مع رسول اهللا ، والتق   يف العام السابقاهللا 
  .   )٥( بيعة النساء وأسلموا وبايعوا رسول اهللا 

                                                 
  .  )٤/٣٤٢(أمحد ) ١(
من حديث ) موارد (١٦٨٣، وله شاهد عند ابن حبان برقم  ، وسنده حسن ٣/٤٩٢،  ٤/٣٤١أخرجه أمحد ) ٢(

صحيح على شرط :  ، وقال عن اإلسناد األول ، واحلاكم املستدرك بإسنادين طارق بن عبد اهللا احملاريب
  .  ١/١٥، رواته كلهم ثقات أثبات  الشيخني

، والبداية  ١٢٩، والرحيق املختوم ص ٢/١٣٦ريخ اإلسالمي حملمود شاكر ، والتا ٣/٤٣زاد املعاد :  انظر) ٣(
  .  ٢/٣١، وابن هشام  ٣/١٤٩والنهاية 

،  ١٣٢، والرحيق املختوم ص ٢/١٤٥، وهذا احلبيب يا حمب  ٢/١٣٧التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر :  انظر) ٤(
  .  ٣/١٤٩ية ، والبداية والنها ٢/٣٨، وسرية ابن هشام  ٣/٤٥وزاد املعاد 

، وهذا احلبيب يا حمب  ٢/١٣٩، والتاريخ اإلسالمي  ١٣٩، والرحيق املختوم ص ٣/٤٦زاد املعاد :  انظر) ٥(
  .  ٢/٣٨، وسرية ابن هشام  ١٤٥ص
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 ١٤٤

 :  قال وحوله عصابة من أصحابه أن رسول اهللا –  –عن عبادة بن الصامت 
، وال تقتلوا  ، وال تزنوا ، وال تسرقوا  عالوا بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئًات  {

،  ، وال تعصوين يف معروٍف ، وال تأتوا ببهتانٍِ تفترونه بني أيديكم وأرجلكم أوالدكم
، ومن أصاب من ذلك شيئًا فَعوِقب به يف الدنيا فهو لـه  فمن وفَّى منكم فأجره على اهللا

، وإن  إن شاء عاقبه:  ن أصاب من ذلك شيئًا فستره اهللا عليه فأمره إىل اهللا، وم كفارة
  .  )٢( )١( }فبايعناه على ذلك  شاء عفا عنه

  – مع هؤالء مصعب بن عمري ، وانتهى املوسم بعث النيب  وبعد أن انتهت املبايعة

،   أمت قيام–  –لك ، وقد قام بذ ؛ وليقوم بنشر اإلسالم  ليعلم املسلمني شرائع اإلسالم–

ويف موسم احلج يف السنة الثالثة عشرة من النبوة حضر ألداء احلج من يثرب ثالثة وسبعون 

  .  ، وكلهم قد أسلموا رجلًا وامرأتان

، مث تكلم رسول  ، وجاءهم على موعدهم  عند العقبةفلما قدموا مكة واعدوا النيب 

السمع :  تبايعوين على { : ؟ فقال ايعك، على ما نب يا رسول اهللا:   مث قالوااهللا 

، وعلى األمر باملعروف والنهي عن  ، والنفقة يف العسر واليسر والطاعة يف النشاط والكسل

، وعلى أن تنصروين فتمنعوين إذا   لومة الئم، وأن تقولوا يف اهللا ال ختافون يف اهللا املنكر

 فقاموا )٤( )٣( }قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة 

  .  إليه فبايعوه

                                                 
  .  )٢٤٥٣(، الدارمي السري  )٣٦٧٩(البخاري املناقب ) ١(
،  ٣٨٩٢، برقم  ٧/٢١٩ىل النيب يف مكة ، باب وفود األنصار إ ، كتاب مناقب األنصار البخاري مع الفتح) ٢(

  .  ١٨، برقم  ١/٦٤، باب حدثنا أبو اليمان  وكتاب اإلميان
  .  )٣/٣٢٣(أمحد ) ٣(
، وحسن إسناده احلافظ  ٢/٦٢٤، واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب  ٩/٩، والبيهقي  ٣/٣٢٢أمحد يف املسند ) ٤(

  .  ٧/١١٧يف الفتح 
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 ١٤٥

، يكونون نقباء   اثىن عشر زعيماوبعد عقد هذه البيعة جعل عليهم رسول اهللا 

،  ، مث رجعوا إىل يثرب األوس، وثالثة من  ، وكانوا تسعة من اخلزرج على قومهم

  .  )١(، ونفع اهللا م يف الدعوة إىل اهللا تعاىل  وعندما وصلوا أظهروا اإلسالم فيها

، انتشر    يف تأسيس وطٍن لإلسالموبعد أن متت بيعة العقبة الثانية وجنح النيب 

هم على ، فاشتد أذا   قد بايع أهل يثرب، وثبت لقريش أن النيب   اخلرب يف مكة كثريا

، فاجتمع   ، فهاجر املسلمون   باهلجرة إىل املدينة، فأمر النيب   من أسلم يف مكة

 فأوحى ، وأمجعوا على قتل النيب    من النبوة١٤ من شهر صفر سنة ٢٦قريش يف 

؛ وحلسن سياسته وحكمته أمر عليا أن يبيت يف فراشه تلك    بذلكاهللا إىل النيب 

 ومر  وخرج رسول اهللا )٢(ون إىل عليٍّ من ِصري الباب ، فبقي املشركون ينظر  الليلة

  .   )٣(، وهاجر إىل املدينة   بأيب بكر

  دليل واضح على حكمة النيب وهذه املواقف العظيمة اليت وقفها رسول اهللا 

، ورفضت الدعوة   حينما علم بأن قريشا قد طغت، وأنه  ، وشجاعته وعلى صربه

، بل أخذ منهم   ، ومل يكتف بذلك  ة للدعوة اإلسالميةحبث عن مكان يتخذ فيه قاعد

،   ، مث الثانية بيعة العقبة األوىل:  ، ومت ذلك يف مؤمترين البيعة واملعاهدة على نصرة اإلسالم

، ووجد أنصار الدعوة أذن باهلجرة  وعندما وجد مكان الدعوة الذي يتخذ قاعدة هلا

، وال فرارا  ، وهذا ال يعترب جبنا  يه قريش، وأخذ هو باألسباب عندما تآمرت عل ألصحابه

، وهذه السياسة   ؛ ولكن يعترب أخذًا باألسباب مع التوكل على اهللا تعاىل من املوت

                                                 
،  ٢/١٤٢، والتاريخ اإلسالمي حملمود شاكر  ٣/١٥٨، والبداية والنهاية  ٢/٤٩سرية ابن هشام :  انظر) ١(

  .  ١٤٣والرحيق املختوم ص
  .  ١/٥٣١"  صار"  ، مادة املعجم الوسيط:  انظر.  هو شق الباب:  صري الباب) ٢(
وية دروس وعرب ، والسرية النب ٣/٥٤، وزاد املعاد  ٣/١٧٥، والبداية والنهاية  ٢/٩٥سرية ابن هشام :  انظر) ٣(

  .  ١٥٦، وهذا احلبيب يا حمب ص ٢/١٤٨، والتاريخ اإلسالمي حملمود شاكر  ٦١ملصطفى السباعي ص
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 ، فإن النيب  ، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إىل اهللا  احلكيمة من أسباب جناح الدعوة

  .  )١(هو قدوم وإمامهم 

  

  هه وكسرت رباعيته ُجِرَح وج: املثال احلادي عشر 

جِرح  { :   يوم أحد فقال أنه سئلَ عن جرح النيب –  –عن سهل بن سعد 

 عليها –، فكانت فاطمة   ، وهِشمِت البيضة على رأسه  وكُِسرت رباعيتهوجه النيب 

، فلما رأت أن الدم ال يرتد إال كثرة أخذت حصريا   ، وعلي ميسك  تغسل الدم–الم الس

  .  )٣( )٢( }، مث ألزقته فاستمسك الدم  فأحرقته حىت صار رمادا

 ومل ، هو نيب اهللا   وقد حصل لـه هذا األذى العظيم الذي ترتج لعظمته اجلبال

  .   يعلمون، ألهنم ال ، بل دعا هلم باملغفرة يدع على قومه

 حيكي نبيا كأين أنظر إىل رسول اهللا  { :  قال–  –فعن عبد اهللا بن مسعود 

اللهم اغفر لقومي فإهنم ال :   ، ويقول  من األنبياء ضربه قومه وهو ميسح الدم عن وجهه

  .  )٥( )٤( }يعلمون 

 على جانب )١( قد كانوا  وعلى رأسهم حممد – عليهم الصالة والسالم –فاألنبياء 

،  ، والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم هلم باهلداية والغفران عظيم من احللم والتصرب

                                                 
  .  ٦٨السرية النبوية دروس وعرب ص:  انظر) ١(
  .  )١٧٩٠(، مسلم اجلهاد والسري  )٢٧٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(
، باب  ، كتاب اجلهاد ، ومسلم ٢٩١١، برقم  ٦/٩٦بيضة ، باب لبس ال ، كتاب اجلهاد البخاري مع الفتح) ٣(

  .  ١٧٩٠، برقم  ٣/١٤١٦غزوة أحد 
  .  )٤٠٢٥(، ابن ماجه الفنت  )١٧٩٢(، مسلم اجلهاد والسري  )٣٢٩٠(البخاري أحاديث األنبياء ) ٤(
، برقم  ١٢/٢٨٢،  ٣٤٧٧، برقم  ٦/٥١٤، باب حدثنا أبو اليمان  ، كتاب األنبياء البخاري مع الفتح) ٥(

شرحه يف :  ، وانظر ١٧٩٢، برقم  ٣/١٤١٧، باب عزوة أحد  ، وأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد ٦٩٢٩
  .  ١٢/١٤٨، وشرح النووي لصحيح مسلم  ٦/٥٢١الفتح 
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اشتد غضب اهللا على  {  قال )٢(وعذرهم يف جنايام على أنفسهم بأهنم ال يعلمون 

، اشتد غضب اهللا على رجل   وهو حينئذ يشري إىل رباعيتهقوم فعلوا هذا برسول اهللا 

  .  )٤( )٣( }  يف سبيل اهللا يقتله رسول اهللا 

ناهلم يف سبيل اهللا من أذى يف  يوم أحد عزاء للدعاة فيما يويف إصابة النيب 

 هو القدوة قد أوذي ، فالنيب   ، أو قضاء على حيام ، أو اضطهاد حلريام أجسامهم

  .  )٥(وصرب 

                                                 
 
  .  ١٢/١٤٨شرح النووي ملسلم :  انظر) ١(
  .   بتصرف١٢/١٥٠شرح النووي على مسلم ) ٢(
  .  )١٧٩٣(هاد والسري ، مسلم اجل )٣٨٤٥(البخاري املغازي ) ٣(
،  ٤٠٧٣، برقم  ٧/٣٧٢، باب ما أصاب النيب من اجلراح يوم أحد  ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح) ٤(

  .  ١٧٩٣،  ٣/١٤١٧اشتداد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا :  ، باب ، كتاب اجلهاد ومسلم
  .  ١١٦السرية النبوية دروس وعرب ص) ٥(
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   املبحث اخلامس عشر
  شجاعته صلى اهللا عليه وسلم 

، وفيها ضبط النفس عن مثريات  الشك أن الشجاعة صرب يف ساحات القتال والوغى

اإلنسان يف املواضع اليت حتسن فيها الشجاعة ويقبح فيها اجلنب ويكون اخلوف حىت ال جينب 

؛ وهلذا    خري قدوة وخري مثال يف ذلك، ومن هذه األمثلة جيد اإلنسان أن النيب  شرا

، وقد  ، والدعوة والبيان ، والسنان ، والسيف  ، واللسان بالقلب:  جاهد يف سبيل اهللا

، وقاتل بنفسه يف تسع من   فسه سبعا وعشرين غزوة، وقاد بن أرسل ستا ومخسني سرية

  :   ومن ذلك األمثلة اآلتية)١(غزواته 

  

  شجاعته صلى اهللا عليه وسلم يف معركة بدر الكربى : املثال األول 

 استشار الناس قبل بدء أنه   " :  من مواقفه اليت تزخر باحلكمة يف هذه الغزوة

؛ ألنه شِرطَ له يف البيعة   ة األنصار يف القتال يريد أن يعرف مدى رغب؛ ألنه   املعركة

، أما خارج   أن مينعوه يف املدينة مما مينعون منه أنفسهم وأمواهلم وأبنائهم وأزواجهم

،    واستشارهم، فجمعهم    أن يستشريهم، فأراد   املدينة فلم حيصل أي شرط

 مث ،   فقال وأحسن، مث عمر بن اخلطاب    فقال وأحسنفقام أبو بكر 

،   ، امض ملا أمرك اهللا فنحن معك  يا رسول اهللا:   ، فقام اِملقْداد فقال  استشارهم ثانيا

اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا :   واهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى

،   نقاتل عن ميينك  (،   ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم مقاتلون  قاعدون

، ففهمت   ، مث استشار الناس ثالثًا  ، ومن خلفك   يديك، ومن بني  وعن مشالك

، وكان   )  يا رسول اهللا كأنك تريدنا:   ، فبادر سعد بن معاذ فقال  األنصار أنه يعنيهم

                                                 
  .  ١٢/٤٣٦،  ي على صحيح مسلمشرح النوو:  انظر) ١(
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، فلما   ، ألهنم بايعوه على أن مينعوه من األمحر واألسود يف ديارهم   يعنيهمالنيب 

لعلك ختشى أن :   ل له سعد، فقا  ؛ ليعلم ما عندهم  عزم على اخلروج استشارهم

، وإين أقول عن األنصار   تكون األنصار ترى حقًا عليها أن ال ينصروك إال يف ديارها

،   ، واقطع حبل من شئت  ، وصل حبل من شئت  فاظعن حيث شئت:   وأجيب عنهم

، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما   ، وأعطنا ما شئت  وخذ من أموالنا ما شئت

، فواهللا لئن سرت حىت تبلغ الربك من   فيه من أمر فأمرنا تبع ألمرك، وما أمرتنا   تركت

، والذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فَخضته خلضناه   غمدان لنسرين معك

، إنا لَصبر يف   ، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا  ، ما ختلف منا رجل واحد  معك

، فَِسر بنا على بركة    يريك منا ما تقر به عينك، ولعل اهللا  ، صدق يف اللقاء  احلرب

سريوا :   ، مث قال  ، ونشطه ذلك   وسر مبا مسع، فأشرق وجه رسول اهللا   اهللا

؛ ولكأين اآلن أنظر إىل مصارع   ، فإن اهللا قد وعدين إحدى الطائفتني  وأبشروا

  .   )١(  "  القوم

؛ ألنه قد علم أن  - تبارك وتعاىل -اعتماده على ربه :  ومن مواقفه العظيمة يف بدر

 مع األخذ باألسباب ، وإمنا يكون بنصر اهللا   النصر ال يكون بكثرة العدد وال العدة

  .  واالعتماد على اهللا

 إىل املشركني كان يوم بدر نظر رسول اهللا ملا  { :  قالعن عمر بن اخلطاب 

، مث مد   القبلة، فاستقبل نيب اهللا  ، وأصحابه ثالمثائة وتسعة عشر رجلًا وهم ألف
، اللهم إن لك هذه العصابة من  اللهم أجنز يل ما وعدتين )٢(، فجعل يهتف بربه  يديه

                                                 
،  ٢٠٠، والرحيق املختوم ص ٣/١٧٣، وزاد املعاد  ٧/٢٨٧، وفتح الباري  ٢/٢٥٣سرية ابن هشام :  انظر) ١(

ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم : ( ، باب ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح:  انظر.  وقد أخرج البخاري مواضع منها
لَكُم ابجتوأخرج مسلم بعض املواضع من  ٨/٢٧٣، وكتاب التفسري  ٣٩٥٢، برقم  ٧/٢٨٧) فَاس ،

:  ، وانظر ١٧٧٩، برقم  ٣/١٤٠٣، باب غزوة بدر  ، كتاب اجلهاد والسري صحيح مسلم:  انظر.  القصة
  .  ٢/١٩٤التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر 

  .  ١٢/٨٤نووي شرح ال:  انظر.  يصيح ويستغيث باهللا بالدعاء:  ، أي يهتف بربه) ٢(
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،   ، مستقبل القبلة  ا يديه، ماد  ، فما زال يهتف بربه أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض
، مث   ، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه  ، فأتاه أبو بكر  حىت سقط رداؤه عن منكبيه

، فإنه سينجز لك ما   يا نيب اهللا كفاك مناشدة ربك:   ، وقال  التزمه من ورائه

 :}  øŒ، فأنزل اهللا   وعدك Î) tβθ èW‹ Éó tG ó¡ n@ öΝ ä3 −/ u‘ z>$ yf tF ó™ $$ sù öΝ à6 s9 ’ Î oΤ r& Ν ä. ‘‰ Ïϑ ãΒ 7# ø9 r' Î/ 

z⎯ Ï iΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# š⎥⎫ Ïù ÏŠ ó ß∆ ∩®∪ { )٣( }  )٢(  فأمده اهللا باملالئكة)١(  .  

ãΠ  {:    وهو يقول ، من العريشوقد خرج رسول اهللا  t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ 

t ç/ ‘$! $# ∩⊆∈∪ { )٤(   

 ، ومعه أبو بكر  ، وكان من أشد اخللق وأقواهم وأشجعهم   يف املعركةوقاتل 
،  ، وحثَّا على القتال ، مث نزال فحرضا كما كانا يف العريش يجاِهدان بالدعاء والتضرع

  .  )٥( املقامني الشريفني وقاتال باألبدان مجعا بني

لقد رأَيتنا  { :   قال فعن علي بن أيب طالب وكان أشجع الناس الرسول 

اس ، وكان من أشد الن   وهو أقربنا إىل العدو، وحنن نلوذ برسول اهللا   يوم بدر

  .   )٧( )٦( }يومئذ بأسا 

                                                 
  .  ٩:  سورة األنفال آية) ١(
، برقم  ٣/١٣٨٣، باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر  أخرجه مسلم بلفظه يف كتاب اجلهاد والسري واملغازي) ٢(

ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم : ( ، باب قوله تعاىل ، يف كتاب املغازي ، والبخاري مع الفتح مبعناه خمتصرا ١٧٦٣
فَاسلَكُم ابج٢٠٨الرحيق املختوم ص:  ، وانظر ٣٩٥٢، برقم  ٧/٢٨٧) ت  .  

 أمحد مسند العشرة املبشرين ، ) ٣٠٨١ ( الترمذي تفسري القرآن الكرمي ، ) ١٧٦٣ (مسلم اجلهاد والسري ) ٣(
  .  ) ٣١/١ (باجلنة 

  .  ٤٥:  سورة القمر آية) ٤(
  .  ٣/٢٧٨البداية والنهاية :  انظر) ٥(
  .  )١/٨٦(د أمح) ٦(
  .  ٢/١٤٣، واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب  ١/٨٦أخرجه أمحد يف املسند ) ٧(



 رمحة للعاملني

 ١٥١

 فال ، ولقي القوم القوم اتقينا برسول اهللا  كنا إذا محي البأس { :  قالوعنه 

  .   )٢( )١( }يكون أحدنا أدىن إىل القوم منه 

  

  جاعته صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة أحد ش: املثال الثاين 

،    يف غزوة أحد، وصربه على أذى قومه ما فعله   من مواقفه يف الشجاعة أيضا

؛ فإن الدولة كانت أول النهار للمسلمني على    يقاتل قتالًا عظيمافقد كان 

 الرماة ، فلما رأى  ، فاهنزم أعداء اهللا وولوا مدبرين حىت انتهوا إىل نسائهم  املشركني

، وذلك أهنم ظنوا أنه ليس    حبفظههزميتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول اهللا 

، وتركوا اجلبل فكر فرسان املشركني   ، فذهبوا يف طلب الغنيمة  للمشركني رجعة

، ومتكَّنوا حىت أقبل آخرهم فأحاطوا   فوجدوا الثغر خاليا قد خال من الرماة فجازوا منه

،   ، وتوىل الصحابة  ، وهم سبعون  أكرم اهللا من أكرم منهم بالشهادة، ف  باملسلمني

، وكانت   ، وكسروا رباعيته اليمىن   فجرحوا وجههوخلص املشركون إىل رسول اهللا 

  .   )٣( ، وقاتل الصحابة دفاعا عن رسول اهللا   ، وهشموا البيضة على رأسه  السفلى

 ملا ، فقال  ، وسبعة من األنصار  رجالن من قريشوكان حول النيب  { 

، فتقدم رجل من  ، أو هو رفيقي يف اجلنة من يردهم عنا وله اجلنة : ، وقربوا منه رهقوه

، فتقدم رجل  ا وله اجلنةمن يردهم عن : ، مث رهقوه أيضا فقال األنصار فقاتل حىت قتل

                                                 
  .  )١/١٥٦(أمحد ) ١(
  .  ، إىل النسائي ٣/٢٧٩، وعزاه ابن كثري يف البداية والنهاية  ٢/١٤٣، ووافقه الذهيب  احلاكم وصححه) ٢(
  .  ٢٥٦،  ٢٥٥، والرحيق املختوم ص ١٩٩،  ٣/١٩٦زاد املعاد :  انظر) ٣(



 رمحة للعاملني

 ١٥٢

 ، فقال رسول اهللا   ، فلم يزل كذلك حىت قتل السبعة  من األنصار فقاتل حىت قتل

  .   )٢( )١( } ما أنصفنا أصحابنا : لصاحبيه

، وفيهم    إىل الشعب الذي نزل فيه، وهنضوا مع النيب   وعندما اجتمع املسلمون

، فلما استندوا إىل   ألنصاري وغريهم، واحلارث بن الصمة ا  ، وعلي  ، وعمر  أبو بكر

،   أين حممد:   ، ويقول  ، وهو على جواد له   أُبي بن خلفاجلبل أدرك رسول اهللا 

، فأمرهم رسول   ، أيعطف عليه رجل منا  يا رسول اهللا:   ؟ فقال القوم  ال جنوت إن جنا

، فلما   لصمة احلربة من احلارث بن ا، فلما دنا منه تناول رسول اهللا    بتركهاهللا 

، مث   أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعري إذا انتفض

، فطعنه فيها طعنة تدحرج   استقبله وأبصر ترقوته من فرجٍة بني سابغة الدرع والبيضة

، فلما رجع عدو اهللا إىل قريش وقد خدشه يف عنقه خدشا غري   منها عن فرسه مرارا

ذهب واهللا فؤادك واهللا إن بك من :   ، فقالوا له  قتلين واهللا حممد:   لقا.   .  .  كبري

، فمات عدو   ، فواهللا لو بصق علي لقتلين  أنا أقتلك:   إنه قد قال يل مبكة:   ، قال  بأس

  .   )٣(، وهم قافلون إىل مكة   اهللا بسرف

                                                 
  .  )١٧٨٩(مسلم اجلهاد والسري ) ١(
  .  ١٧٨٩، برقم  ٣/١٤١٥، باب غزوة أحد  أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري) ٢(
:  ، وروى قصة قتل النيب أليب بن خلف ٢٦٣، والرحيق املختوم ص ٣/١٩٩، البن القيم  زاد املعاد:  انظر) ٣(

،  ٤/٣٢البداية والنهاية البن كثري :  انظر.  عن سعيد ابن املسيب، والزهري  أبو األسود عن عروة بن الزبري
  .  ٢٢٦فقه السرية حملمد الغزايل ص:  ، وانظر ٢/٦٧، والطربي  وكالمها مرسل



 رمحة للعاملني

 ١٥٣

  

  شجاعته صلى اهللا عليه وسلم يف معركة حنني : املثال الثالث 

 )١(، ولَّى املسلمون مدبرين  بعد أن دارت معركة حنني والتقى املسلمون والكفار {

، ناد أصحاب  أي عباس : مث قال.   .  .  يركض بغلته ِقبلَ الكفارفطفق رسول اهللا 

؟  أين أصحاب السمرة:   فقلت بأعلى صويت-ن رجلًا صيتا  وكا-:  فقال عباس السمرة

،  يا لبيك:  ، فقالوا فواهللا لكأن عطْفَتهم حني مسعوا صويت عطْفَة البقر على أوالدها:  قال

 وهو على بغلته كاملتطاول فنظر رسول اهللا .  . .  فاقتتلوا والكفار:  ، قال يا لبيك

  .   )٢( } محي الوطيساآلن  ، فقال   عليها إىل قتاهلم

 اليت ال نظري هلا يف هذا املوقف الذي عجز عنه عظماء وظهرت شجاعة النيب 

  .   )٣(الرجال 

:   ؟ قال  ، أكنتم وليتم يوم حنني  يا أبا عمارة:   ، فقال له رجل  وسئل الرباء { 

 )٦( حسرا )٥( وأخفاؤهم )٤( ولكنه خرج شبان أصحابه ال واهللا ما ولَّى رسول اهللا 

، مجع   ، فلقوا قوما رماة ال يكاد يسقط هلم سهم  ليس عليهم سالح أو كثري سالح

، فأقبل   ، فانكشفوا   ما يكادون خيطئون)٧(، فرشقوهم رشقًا   ، وبين نصٍر  هوازن

                                                 
، مع عشرة آالف من أصحابه الذين خرجوا معه من املدينة  كان مع النيب يف هذه الغزوة ألفان من أهل مكة) ١(

  .  ٣/٤٦٨ملعاد زاد ا:  انظر.  ففتح م
  .  ١٧٧٥، برقم  ٣/١٣٩٨، وقد اختصرت ألفاظه  غزوة حنني:  ، باب ، يف كتاب اجلهاد والسري مسلم) ٢(
  .  ٤٠٨، وهذا احلبيب يا حمب ص ٤٠١الرحيق املختوم ص:  انظر) ٣(
  .  ١٢/١١٧شرح النووي ملسلم .  مجع شباب) ٤(
  .  ١٢/١١٧النووي ملسلم شرح .  ، وهم املسارعون املستعجلون مجع خفيف) ٥(
   . ١٢/١١٧شرح النووي ملسلم .  ليس عليهم سالح:  ، وقد فسره بقوله ، أي بغري دروع مجع حاسر:  حسرا) ٦(
.  ، وأما الرشق بالكسر فهو اسم للسهام اليت ترميها اجلماعة دفعة واحدة ، وهو مصدر هو بفتح الراء:  رشقا) ٧(

  .  ١٢/١١٨شرح النووي :  انظر



 رمحة للعاملني

 ١٥٤

، فرتل ودعا واستنصر    وأبو سفيان بن احلارث يقود بغلته القوم إىل رسول اهللا

   )١( } نزل نصرك اللهمأنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب :   وهو يقول

، وإن الشجاع منا للذي    نتقي به)٢(أس كنا واهللا إذا امحر الب { :  قال الرباء

مررت على  { :   ويف رواية ملسلم عن سلمة قال،  )٣( } ، يعين النيب   حياذي به

لقد رأى ابن   رسول اهللا ، فقال   وهو على بغلته الشهباء)٤( منهزما رسول اهللا 

، مث قبض قبضة من تراب    نزل عن البغلةفلما غشوا رسول اهللا .  األكوع فزعاً

 فما خلق اهللا منهم )٥( شاهت الوجوه :  ، فقال  ، مث استقبل به وجوههم  من األرض

 وقسم ، فهزمهم اهللا   ، فولوا مدبرين  إنسانا إال مأل عينيه ترابا بتلك القبضة

  .   )٦( } غنائمهم بني املسلمني  رسول اهللا

 البغلة يف موضع احلرب وعند اشتداد البأس هو إن ركوب النيب :  وقد قال العلماء

، وتطمئن قلوم  ؛ وألنه أيضا يكون معتمدا يرجع الناس إليه  النهاية يف الشجاعة والثبات

  .   معروفة أفراس، وإال فقد كانت له   ، وإمنا فعل هذا عمدا به ومبكانه

، وقد فر الناس    وهو يركض بغلته إىل مجع املشركنيومما يدل على شجاعة تقدمه 

فعل ذلك :  ، وقيل  ، ونزوله إىل األرض حني غشوه مبالغة يف الشجاعة والصرب عنه

                                                 
، برقم  ٣/١٤٠٠، مع التصرف يف بعض الكلمات  ، باب غزوة حنني ، يف كتاب اجلهاد والسري مسلم) ١(

، باب من صف أصحابه عند اهلزمية ونزل عن دابته فاستنصر  ، كتاب اجلهاد ، والبخاري مع الفتح ١٧٧٦
  .  ٢٩٣٠، برقم  ٢٨،  ٨/٢٧،  ٦/١٥٠

شرح :  انظر.  استعري ذلك حلمرة الدماء احلاصلة فيها يف العادة، و كناية عن شدة احلرب:  إذا امحر البأس) ٢(
  .  ١٢/١٢١النووي 

  .  )١٧٧٦(- ٧٩، برقم  ٣/١٤٠١، باب غزوة حنني  رواه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري) ٣(
  .  ١٢/١٢٢شرح النووي :  انظر.  ، وليس النيب حال من ابن األكوع» منهزماً«:  قوله:  قال العلماء) ٤(
  .  ١٢/١٢٢شرح النووي :  انظر.  قبحت:  ، أي  شاهت الوجوه)٥(
  .  ١٧٧٧، برقم  ٣/١٤٠٢، باب غزوة حنني  أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري) ٦(



 رمحة للعاملني

 ١٥٥

 -  رضي اهللا عنهم -، وقد أخرب الصحابة  مواساة ملن كان نازلًا على األرض من املسلمني

  .  )١(ع املواطن  يف مجيبشجاعته 

  

  شجاعته صلى اهللا عليه وسلم يف احلماية ألصحابه : املثال الرابع 

،    أحسن الناسكان النيب  { :   قال، عن أنس   روى البخاري ومسلم

، فانطلق الناس ِقبلَ  ، ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة س، وأشجع النا وأجود الناس

، مل  مل تراعوا : ، وهو يقول   قد سبق الناس إىل الصوت، فاستقبلهم النيب   الصوت

لقد  : ، فقال ، يف عنقه سيف ، وهو على فرس أليب طلحة عري ما عليه سرج تراعوا

  .  )٣( )٢( } ، أو إنه لبحر وجدته حبرا

 أشجع إنسان ل وغريه من األمثلة السابقة تدل داللة واضحة على أن وهذا املثا

  .   )٤( وقد شهد له بذلك الشجعان األبطال ، فلم يكتحل الوجود مبثله  على اإلطالق

، وإن الشجاع منا للذي حياذي  واهللا إذا امحر البأس نتقي بهكنا  { قال الرباء 

  .  )٧(، باب غزوة حنني   يف كتاب اجلهاد والسري)٦( )٥( } ، يعين النيب  به

                                                 
  .  ١٢/١١٤شرح النووي على مسلم :  انظر) ١(
  .  )٣/١٤٧(، أمحد  )٢٣٠٧(، مسلم الفضائل  )٥٦٨٦(البخاري األدب ) ٢(
، برقم  ١٠/٤٥٥، وما يكره من البخل  ، باب حسن اخللق والسخاء ، كتاب األدب البخاري مع الفتح) ٣(

  .  ٢٣٠٧، برقم  ٤/١٨٠٢، باب يف شجاعة النيب وتقدمه للحرب  ، كتاب الفضائل ، ومسلم ٦٠٣٣
، ووافقه الذهيب  ، واحلاكم وصححه ١/٨٦رواية علي بن أيب طالب يف شجاعة النيب يف مسند أمحد :  انظر) ٤(

  .  ، وتقدم خترجيها يف آخر املثال األول من شجاعة النيب يف غزوة بدر ٢/١٤٣
  .  )١٧٧٦(مسلم اجلهاد والسري ) ٥(
  .  أخرجه مسلم) ٦(
  .  )١٧٧٦ (- ٧٩، برقم  ٣/١٤٠١) ٧(



 رمحة للعاملني

 ١٥٦

،   أجود الناس، و  أحسن الناسكان النيب  { : وقال أنس يف احلديث السابق

  .  )١( } . . . وأشجع الناس

  شجاعته العقلية صلى اهللا عليه وسلم : املثال اخلامس 

، أما شجاعته العقلية فسأكتفي بشاهد  كانت هذه الشواهد السابقة لشجاعته القلبية

، وهو  ، وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمرو ؛ فإنه يكفي عن ألف شاهد ويزيد واحد

إىل بامسك » بسم اهللا الرمحن الرحيم« عن كلمة ، إذ تنازل   احلديبيةميلي وثيقة صلح 

، وقبوله شرط سهيل   حممد بن عبد اهللا:  إىل كلمة» حممد رسول اهللا « اللهم وعن كلمة

، وقد   رجل من قريش حىت ولو كان مسلما إلَّا رده إىل أهل مكةعلى أن ال يأيت النيب 

 صابر ثابت ، وهو   وبلغ الغضب حدا ال مزيد عليه، اغتاظ الصحابة غيظًا عظيما

  .   ، وكان بعد أيام فتحا مبينا حىت انتهت الوثيقة

،  ، مع بعد النظر ، والعقلية  القلبية:   بذلك املثل األعلى يف الشجاعتنيفضرب 

؛ فإن من احلكمة أن يتنازل الداعية عن أشياء ال تضره بأصل  ، وإصابته وأصالة الرأي

  .  )٢(يته لتحقيق أشياء أعظم منها قض

، وإال فإنه لو كُِتب  ، وهذا نقطة من حبر  وثباتهومجيع ما تقدم مناذج من شجاعته 

، وخاصة الدعاة إىل  ، فيجب على كل مسلم  باالستقصاء لكُِتب جملداتيف شجاعته 

صل الفوز ، وبذلك حي  قدوةً يف كل أحواهلم وتصرفام أن يتخذوا الرسول اهللا 
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tβ% x. (#θã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ { )٣( .  

                                                 
  .  )٣/١٤٧(، أمحد  )١٦٨٧(، الترمذي اجلهاد  )٢٣٠٧(، مسلم الفضائل  )٥٦٨٦(البخاري األدب ) ١(
، وشرح الوثيقة يف  ٢٧٣٢،  ٢٧٣١، برقم  ٥/٣٢٩يقة صلح احلديبية كاملة يف البخاري مع الفتح وث:  انظر) ٢(

  .  ٥٣٢هذا احلبيب يا حمب ص:  ، وانظر ٣٣١-٤/٣٢٨، ومسند أمحد  ٣٥٢-٥/٣٣٣الفتح 
  .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٣(



 رمحة للعاملني

 ١٥٧

  املبحث السادس عشر 
  حكمته صلى اهللا عليه وسلم يف اإلصالح ومجع القلوب 

  

  حكمته صلى اهللا عليه وسلم يف اإلصالح والتأسيس 

 إىل املدينة كان فيها جمموعات من السكان متباينة يف عندما وصل رسول اهللا 

، وكانت لديهم خالفات بعضها قدمي  عاا، متفرقة يف اجتما ، خمتلفة يف أهدافها  عقيدا

  :  ، وقد كانت هذه اموعات على ثالثة أصناف ، وبعضها حديث موجود موروث

  .  ، واملهاجرين  ، واخلزرج األوس:  ، من   املسلمون- ١

  .  ، والذين مل يدخلوا يف اإلسالم ، واخلزرج  األوس:  ، من  املشركون- ٢

، وبنو  ، وقد كانوا حلفاء اخلزرج بنو قينقاع:  ، وهم عدة قبائل  اليهود- ٣

  .   ، وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء األوس ، وبنو قُريظة النضري

، وكانت بينهما حروب يف  وقد كان هناك خالف مستحكم بني األوس واخلزرج

  .   )١(، وآخرها يوم بعاٍث وال يزال يف النفوس شيء منها  اجلاهلية

  

   النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اإلصالح ومجع مشل املسلمني أمثلة تطبيقية حلكمة

،  ، وحسن سياسته ، حبكمته العظيمة  حبل هذه املشكالت كلهالقد قام النيب 

  :   ، ومجعه لشمل املسلمني كاآليت  وكان حله وإصالحه هلذه األوضاع

                                                 
، والتاريخ اإلسالمي حملمود  ٣/٦٢املعاد ، وزاد  ٢/١١٤، وسرية ابن هشام  ٣/٢١٤البداية والنهاية :  انظر) ١(

، وفقه السرية حملمد الغزايل  ١٧٤، وهذا احلبيب يا حمب ص ١٧١، والرحيق املختوم ص ٢/١٥٩شاكر 
رقم  (١/٥٢٤، باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكاهنا مساجد  ، والبخاري مع الفتح ١٨٨ص

  .  )٥٢٤رقم  (٣٧٤،  ١/٣٧٣سجد النيب ، باب بناء م ، كتاب املساجد ، ومسلم )٤٢٨
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 ١٥٨

  بناء املسجد واالجتماع فيه أول عمل وحَّد بني القلوب  -١

، واشترك   يف اإلصالح والتأسيس بناء املسجد النبويقام به كان أول عمل 

،    وكان أول عمل تعاوين عام، وعلى رأسهم إمامهم حممد  املسلمون مجيعا يف البناء

 قبل قدوم -، وقد كان لكل حي يف املدينة  ، وأظهر اهلدف العام للعمل وحد بني القلوب

، فكانت هذه   ، وينشدون األشعار يسهرون، فيسمرون و  مكان يلتقون فيه- النيب 

،  ، فعندما بين املسجد كان مركز املسلمني مجعيا احلال تدل على الفرقة واالختالف

 فيعلمهم ويرشدهم ، ويسألون رسول اهللا  ، يلتقون به يف كل وقت  ومكان جتمعهم

  .  )١(ويوجههم 

،   ، وحتابت البطون قبائل، واقتربت ال  ، والتفَّت األحياء وذا جتمعت األندية

، ومل تعد  ، بل مجاعة واحدة ، ومل تعد يف املدينة مجاعات  وانقلبت التفرقة إىل وحدة

، ويعلِّم   يتلقى من ربه األوامر والنواهي، هو رسول اهللا  ، بل قائد واحد زعامات

،   لوحدة، وتقوت ا ، وامتزجت النفوس والعقليات ، فأصبح املسلمون صفًا واحدا أمته

  .   )٢(، وتعاونت األجسام  وتآلفت األرواح

، بل كان جامعة يتلقى فيها   ومل يكن املسجد موضعا ألداء الصلوات اخلمس فحسب

، وتلتقي فيه العناصر القبلية املختلفة  ، وجيتمعون فيه املسلمون تعاليم اإلسالم وتوجيهاته

، وبثِّ  وقاعدة إلدارة مجيع الشؤوناليت طاملا نافرت بينها الرتعات اجلاهلية وحروا 

  .  ، وموضعا لعقد االس االستشارية والتنفيذية االنطالقات

 مبكان يف املدينة إال كان أول ما يفعله بناء مسجد جيتمع وهلذا ما أقام رسول اهللا 

،   ، وصلى اجلمعة يف بين سامل بن عوف  ، فقد أقام مسجد قباء حني أقام فيها فيه املؤمنون

                                                 
  .  )٣٩٠٦رقم  (٢٤٠،  ٧/٢٣٩، باب هجرة النيب وأصحابه  ، كتاب مناقب األنصار البخاري مع الفتح:  انظر) ١(
  .  ١٧٩، والرحيق املختوم ص ١٦٢،  ٢/١٦١التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر :  انظر) ٢(
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 ١٥٩

فلما أن وصل إىل املدينة كان أول عمل عمله ) رانوناء(، يف بطن وادي  بني قباء واملدينة

  .  )١(بناء املسجد فيها 

  دعوة اليهود إىل اإلسالم بالقول احلكيم  -٢

 - بعد أن دخل املدينة - ومن قواعد اإلصالح والتأسيس اليت قام ا النيب 

  .   ودعوم إىل اإلسالمالم االتصال باليهود بواسطة عبد اهللا بن س

:  ، فقال ، فأتاه  إىل املدينةبلغ عبد اهللا بن سالم مقدم النيب  { :  قالفعن أنس 

؟ وما أول طعام يأكله  لساعةما أول أشراط ا:  ، قال إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب

خبرين ن آنفًا  ؟ فقال رسول اهللا  ، وما بال الولد يرتع إىل أبيه أو إىل أمه أهل اجلنة

أما أول أشراط  ، فقال رسول اهللا  ذاك عدو اليهود من املالئكة:  قال ابن سالم جربيل

يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد ، وأما أول طعام  الساعة فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب

، وإذا سبق  ، وأما الشبه يف الولد فإن الرجل إذا غشي املرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له حوت

يا رسول :  ، قال ) ، وأنك رسول اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا:  قال ( ماؤها كان الشبه هلا

فأرسل نيب  (،  سأهلم بهتوين عندك، إن علموا بإسالمي قبل أن ت ، إن اليهود قوم بهت اهللا

، ويلكم اتقوا اهللا فواهللا  يا معشر اليهود ، فقال هلم رسول اهللا   فأقبلوا فدخلوا عليهاهللا 

:  ، قالوا ، فأسلموا ، وأين جئتكم حبق الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أين رسول اهللا حقًا

فأي رجل فيكم عبد اهللا   فقال رسول اهللا -  قاهلا ثالث مرات- ، قالوا للنيب  ما نعلمه

 ؟ أفرأيتم إن أسلم : ، قال ، وأعلمنا وابن أعلمنا ذاك سيدنا وابن سيدنا:  قالوا ؟ بن سالم

،  قالوا حاشا هللا ما كان ليسلم ؟ أفرأيتم إن أسلم : ، قال حاشا هللا ما كان ليسلم:  قالوا

،  يا ابن سالم اخرج عليهم : ، قال ما كان ليسلمحاشا هللا :  قالوا ؟ أفرأيتم إن أسلم : قال

                                                 
  .  ١٨٠، وهذا احلبيب يا حمب ص ١٨٩ وفقه السرية ص، ٧٤، ص السرية النبوية دروس وعرب:  انظر) ١(
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 ١٦٠

، اتقوا اهللا فواهللا الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أنه رسول  يا معشر اليهود:  فخرج فقال

  .  )٢( )١( }، ووقعوا فيه  ) ، وابن شرنا شرنا (،  كذبت:  ، فقالوا ، وأنه جاء حبق اهللا

  .   )٣(اليهود عند دخول املدينة  من وهذه أول جتربة تلقاها رسول اهللا 

 أنه وافق على إخفاء عبد اهللا بن سالم حىت يسأل اليهود عن ومن حسن سياسته 

،  ، ورفعوا من قدره أمره باخلروج فخرج وأعلن شهادته ، وعندما أثنوا عليه مكانته بينهم

  .  تأيت باملعاهدة اليت سمث ضبطهم .  وأظهر ما كان يكتمه اليهود من صدق النيب 

  املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار  -٣

 باملؤاخاة ، قام   بالبدء ببناء املسجد ودعوة اليهود إىل اإلسالمكما قام النيب 

،  ، والنضج السياسي ، والكمال النبوي ، وهذا من الرشد بني املهاجرين واألنصار

  .  )٤(واحلكمة احملمدية 

،   ، نصفهم من املهاجرين كانوا تسعني رجلًا، و  يف دار أنس بن مالكآخى بينهم 

، يتوارثون بعد املوت دون ذوي األرحام   ، آخى بينهم على املواساة ونصفهم من األنصار

 }  (#θ، فلما أنزل اهللا  إىل حني وقعة بدر ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4† n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7Î/ ’ Îû É=≈ tFÅ2 

  .   )٦(، رد التوارث إىل الرحم دون عقد األخوة  )٥( } #$!»

                                                 
  .  )٣١٥١(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(
 ٧/٢٥٠، ويف كتاب مناقب األنصار  ٣٣٢٩، برقم  ٦/٣٦٢، يف كتاب أحاديث األنبياء  البخاري مع الفتح) ٢(

 البخاري مع الفتح : ، وانظر أيضا ، واأللفاظ من املواضع الثالثة )٣٩٣٨رقم  (٧/٢٧٢،  )٣٩١١رقم (
  .  ٣/٢١٠، والبداية والنهاية  ٤٤٨٠، برقم  ٨/١٦٥

،  ١٩٨، وفقه السرية حملمد الغزايل ص ١٧٥، وهذا احلبيب يا حمب ص ١٧٥الرحيق املختوم ص:  انظر) ٣(
  .  ٢/١٧٣والتاريخ اإلسالمي حملمود شاكر 

  .  ١٧٨، أليب بكر اجلزائري ص هذا احلبيب يا حمب:  انظر) ٤(
  .  ٦:   سورة األحزاب آية)٥(
  .  ١٨٠، والرحيق املختوم ص ٣/٦٣زاد املعاد :  انظر) ٦(
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، وسقطت فوارق النسب واللون  ، فال محية إال لإلسالم ذابت عصبيات اجلاهلية

،  ، وكانت عواطف األخوة ، فال يتقدم أحد أو يتأخر إال مبروءته وتقواه والوطن

؛  ، ومتأل اتمع اجلديد بأروع األمثال ؛ واملواساة واملؤانسة متتزج يف هذه األخوة إليثاروا

  .  )١(ويف هذه األخوة أقوى مظهر من مظاهر عدالة اإلسالم اإلنسانية واألخالقية 

، وال كلمات قيلت  ومل تكن هذه املؤاخاة معاهدة دونت على الورق فحسب

، وعملًا يرتبط بالدماء   مؤاخاة سجلت على صفحات القلوب؛ وإمنا كانت باللسان فقط

، والنفس واملتاع  ، إهنا مؤاخاة يف القول والعمل ، ال كالما يثرثر به اللسان واألموال

  .  )٢(، يف العسر واليسر  واألمالك

 بني آخى رسول اهللا  { : ومن أروع األمثال لذلك ما رواه البخاري يف صحيحه

قد علمت األنصار أين من أكثرها :  ، فقال سعد ، وسعد بن الربيع عبد الرمحن بن عوف

، فانظر أعجبهما إليك فسمها يل  ، ويل امرأتان ، فسأقسم مايل بيين وبينك نصفني مالًا

بارك اهللا لك يف أهلك :  ، فقال عبد الرمحن عدا فتزوجها، فإذا انقضت   أطلقها

؟ فدلوه على سوق بين قينقاع فما انقلب إال ومعه فضل من أقط  ، أين سوقكم ومالك

:    قال)٣( ؟ مهيم ، فقال النيب   ، مث تابع الغدوة مث جاء يوما وبه أثر صفرة ومسن

، أو نواة   وزن نواة من ذهب:  قال ؟ اما سقت فيه :  ، فقال تزوجت امرأة من األنصار

  .   )٤( } أوِلم ولو بشاة : ، فقال  من ذهب

                                                 
  .  ١٨٠، والرحيق املختوم ص ٣/٦٣زاد املعاد :  انظر) ١(
  .  ١٩٢، ص ، وفقه السرية حملمد الغزايل ٢/١٦٥التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر :  انظر) ٢(
،  ، فصل امليم ، باب امليم القاموس احمليط:  ؟ انظر وما شأنك،  ما حالك:  ، أي كلمة استفهام:  مهيم) ٣(

  .  ١٤٩٩ص
 حديث رقم ٧/١١٢،  ، باب إخاء النيب بني املهاجرين واألنصار ، كتاب مناقب األنصار البخاري مع الفتح) ٤(

ق ، يف الكتاب الساب باب كيف آخى النيب بني أصحابه:  ، وانظر ، واللفظ من املوضعني ٣٧٨١،  ٣٧٨٠
  .  نفسه
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، وحلٌّ رائع لكثري من املشكالت اليت  ، وسياسة صائبة  وهذه املؤاخاة حكمة فذَّة

  .  كان يواجهها املسلمون

  التربية احلكيمة  -٤

لى مكارم ، واحلث ع  يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوسوقد كان 

  .  )١(، ويؤدم بآداب الود واإلخاء واد والشرف والعبادة والطاعة  األخالق

، وصلوا  ، وأطعموا الطعام  أفشوا السالم:  يا أيها الناس { فقد كان يقول 

  .  )٣( )٢( }، تدخلوا اجلنة بسالم  ناس نيامبالليل وال

املسلم من سلم  { )٥( )٤( }ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه  { : ويقول

  .  )٧( )٦( }املسلمون من لسانه ويده 

  .  )١( )٨( }ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  { : ويقول

                                                 
  .  ٢/١٦٥، حملمود شاكر  ، والتاريخ اإلسالمي ٢٠٨،  ١٨١،  ١٧٩الرحيق املختوم ص:  انظر) ١(
، الدارمي  )١٣٣٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٢٤٨٥(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(

  .  )١٤٦٠(الصالة 
هذا :  ، وقال )٢٤٨٥رقم  (٤/٦٥٢ حدثنا حممد بن بشار ، باب أخرجه الترمذي يف كتاب صفة القيامة) ٣(

، والدارمي  )٣٢٥١رقم  (٢/١٠٨٣،  ، باب إطعام الطعام ، كتاب األطعمة ، وابن ماجه حديث صحيح
  .  ٢/٣٠٣،  صحيح الترمذي:  ، وانظر ٢/٣٩١،  ١/١٦٥، وأمحد  ١/١٥٦

  .  )٢/٣٧٣(، أمحد  )٤٦(مسلم اإلميان ) ٤(
  .  )٤٦رقم  (١/٦٨،  ، باب حترمي إيذاء اجلار ب اإلميان، يف كتا مسلم) ٥(
،  )٢/٢١٢(، أمحد  )٢٤٨١(، أبو داود اجلهاد  )٤٩٩٦(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(البخاري اإلميان ) ٦(

  .  )٢٧١٦(الدارمي الرقاق 
،   مسلم كتاب اإلميان، و )١١رقم  (١/٥٤، باب أي اإلسالم أفضل  ، يف كتاب اإلميان البخاري مع الفتح) ٧(

  .  ، واللفظ له )٤١رقم  (١/٦٥باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل 
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٨(

  .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
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  .  )٣( )٢( }، وشبك بني أصابعه  عضااملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ب { : ويقول

، وال يبع بعضكم  ، وال تدابروا ، وال تباغضوا ، وال تناجشوا ال حتاسدوا { : ويقول

، وال  ، وال خيذله ، ال يظلمه  املسلم، املسلم أخو ، وكونوا عباد اهللا إخوانا على بيع بعض

 حبسب امرئ من الشر أن حيقر - ويشري إىل صدره ثالث مرات -، التقوى هاهنا  حيقره

  .  )٥( )٤( }، وماله وعرضه  دمه:  ، كل املسلم على املسلم حرام أخاه املسلم

،  ، يلتقيان فيعرض هذا  ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال { :  وقال

  .   )٧( )٦( }، وخريمها الذي يبدأ بالسالم  ويعرض هذا

، فيغفر لكل عبد ال يشرك   ، ويوم اخلميس  يوم اإلثننيتفتح أبواب اجلنة { :  وقال

،  أنِظروا هذين حىت يصطلحا:  ، فيقال باهللا شيئًا إال رجلًا كانت بينه وبني أخيه شحناء

  .  )٢( )١( }، أنِظروا هذين حىت يصطلحا   أنِظروا هذين حىت يصطلحا

                                                 
 
،  )١٣رقم  (١/٥٦، باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه  ، كتاب اإلميان البخاري مع الفتح) ١(

رقم  (١/٦٧، باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه  ، كتاب اإلميان ومسلم
٤٥(  .  

  .  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٣١٤(البخاري املظامل والغصب ) ٢(
، كتاب  ، ومسلم )٤٨١رقم  (١/٥٦٥، كتاب الصالة باب تشبيك األصابع يف املسجد  البخاري مع الفتح) ٣(

  .  )٢٥٨٥رقم  (٤/١٩٩٩، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم  الرب والصلة
  .  )٢٥٦٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٤(
رقم  (٤/١٩٨٦لم املسلم وخذله واحتقاره وحترمي دمه وعرضه وماله ، باب حترمي ظ ، كتاب الرب والصلة مسلم) ٥(

٢٥٦٤(  .  
، أبو داود  )١٩٣٢(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٦٠(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٧٢٧(البخاري األدب ) ٦(

  .  )١٦٨٢(، مالك اجلامع  )٥/٤٢٢(، أمحد  )٤٩١١(األدب 
» ال حيل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث«، وقول الرسول  باب اهلجر،  ، كتاب األدب البخاري مع الفتح) ٧(

، باب حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعي  ، ومسلم يف كتاب الرب والصلة )٦٠٧٧رقم  (١٠/٤٩١
  .  )٢٥٦٠رقم  (٤/١٩٨٦
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 يف ذلك اليوم تعرض األعمال يف كل يوم مخيس وإثنني فيغفر اهللا  { :  وقال

 )٣(اركوا :  ، فيقال لكل امرٍئ ال يشرك باهللا شيئاًَ إال امرأ كانت بينه وبني أخيه شحناء

  .   )٤( }، اركوا هذين حىت يصطلحا  هذين حىت يصطلحا

،  ، هذا نصرته مظلوما يا رسول اهللا:  ، قيل انصر أخاك ظاملًا أو مظلوما { وقال 

  .  )٦( )٥( }حتجزه أو متنعه من الظلم فذلك نصره :  ؟ قال فكيف أنصره إذا كان ظاملًا

إذا :  ؟ قال ما هن يا رسول اهللا:  ، قيل  حق املسلم على املسلم ست { :  وقال

، وإذا عطس فحمد اهللا  ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا دعاك فأجبه لقيته فسلِّم عليه

  .  )٨( )٧( }تبعه ، وإذا مات فا  ، وإذا مرض فعده فشمته

أمرنا :   بسبع وهنانا عن سبعأمرنا رسول اهللا  { : وعن الرباء بن عازب قال
،  لسالم، وإفشاء ا ، وإجابة الداعي  ، وتشميت العاطس  ، واتباع اجلنازة  بعيادة املريض

                                                 
 
   . )١٦٨٦(، مالك اجلامع  )٢/٤٠٠(، أمحد  )٤٩١٦(، أبو داود األدب  )٢٥٦٥(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
  .  )٢٥٦٥رقم  (٤/١٩٨٧، باب النهي عن الشحناء والتهاجر  ، كتاب الرب والصلة أخرجه مسلم) ٢(
شرح النووي على صحيح مسلم :  ، انظر ، إذا أخره ، يركوه ركوا ركاه:  ، يقال أي أخروا:  اركوا هذين) ٣(

١٦/١٢٢  .  
رقم  (٤/١٩٨٨،  نهي عن الشحناء والتهاجر، باب ال أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب) ٤(

٢٥٦٥/٣٦(  .  
  .  )٣/٩٩،  ٣/٢٠١(، أمحد  )٢٢٥٥(، الترمذي الفنت  )٦٥٥٢(البخاري اإلكراه ) ٥(
، وأخرجه  ، مبعناه )٢٥٨٤رقم  (٤/١٩٩٨، باب انصر أخاك ظاملًا أو مظلوما  أخرجه مسلم يف كتاب الرب) ٦(

رقم  (٥/٩٨، باب أعن أخاك ظاملًا أو مظلوما  تح يف كتاب املظامل، والبخاري مع الف ٣/٩٩أمحد بلفظه 
  .  )٦٩٥٢رقم  (١٢/٢٢٣، باب ميني الرجل لصاحبه  ، وكتاب اإلكراه )٢٤٤٤،  ٢٤٤٣

،  )١٩٣٨(، النسائي اجلنائز  )٢٧٣٧(، الترمذي األدب  )٢١٦٢(، مسلم السالم  )١١٨٣(البخاري اجلنائز ) ٧(
  .  )٢/٤١٢(، أمحد  )١٤٣٥(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٥٠٣٠(أبو داود األدب 

، ومسلم يف  )١٢٤٠رقم  (٣/١١٢، باب األمر باتباع اجلنائز  البخاري مع الفتح بنحوه يف كتاب اجلنائز) ٨(
  .  ٢١٦٢، برقم  )٤/١٧٠٥(، باب من حق املسلم على املسلم رد السالم  كتاب السالم
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 أو -، وعن الشرب يف الفضة  ، وهنانا عن خواتيم الذهب ، وإبرار املقسم ونصر املظلوم
 )٣(، والديباج   وعن لبس احلرير)٢( والقسي )١( وعن املياثر -يف آنية الفضة :  قال

  .   )٤( }واإلستربق 
، أَوال أدلكم على  ، وال تؤمنوا حىت حتابوا ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا { :  وقال

  .  )٦( )٥( }، أفشوا السالم بينكم  شيء إذا فعلتموه حتاببتم
، وتقرأ السالم على من  تطعم الطعام:  ؟ فقال  أي اإلسالم خريوسئل  { 

  .  )٨( )٧( }عرفت ومن مل تعرف 
كى منه ، مثل اجلسد إذا اشت مثَل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم { : ويقول

  .   )١٠( )٩( }عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
  .  )١٢( )١١( }من ال يرحم ال يرحم  { وقال 

                                                 
  .  ١٠/٢٩٣الفتح .  ج أو احلريرسروج من الديبا:  املياثر) ١(
  .  ١٠/٢٩٣الفتح .  أي فيها خطوط منه:  ثياب مضلعة باحلرير) ٢(
  .  ١٠/٣٠٧فتح الباري :  انظر.  صنفان من احلرير:  الديباج واإلستربق) ٣(
،   ٩/٢٤٠،  ٥/٩٩،  )١٢٣٩رقم  (٣/١١٢، باب األمر باتباع اجلنائز  ، يف كتاب اجلنائز البخاري مع الفتح) ٤(

  .  ٣/١١٢، وانظر مواضع احلديث يف البخاري مع فتح الباري  ١٠/٩٦
، ابن ماجه   )٥١٩٣(، أبو داود األدب   )٢٦٨٨(، الترمذي االستئذان واآلداب   )٥٤(مسلم اإلميان ) ٥(

  .   )٢/٣٩١(، أمحد   )٦٨(املقدمة 
  .  )٥٤رقم  (١/٧٤ ، باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون ، يف كتاب اإلميان مسلم) ٦(
، ابن  )٥١٩٤(، أبو داود األدب  )٥٠٠٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٣٩(، مسلم اإلميان  )١٢(البخاري اإلميان ) ٧(

  .  )٣٢٥٣(ماجه األطعمة 
، ومسلم يف اإلميان  )١٢رقم  (١/٥٥، باب إطعام الطعام من اإلسالم  البخاري مع الفتح يف كتاب اإلميان) ٨(

  .  )٣٩رقم  (١/٦٥ن تفاضل اإلسالم باب بيا
  .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(البخاري األدب ) ٩(
، ومسلم يف كتاب  )٦٠١١رقم  (١٠/٤٣٨، باب رمحة الناس والبهائم  ، كتاب األدب البخاري مع الفتح) ١٠(

  .  )٢٥٨٦م رق (٤/٢٠٠٠، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم  الرب والصلة
، أبو داود   )١٩١١(، الترمذي الرب والصلة   )٢٣١٨(، مسلم الفضائل   )٥٦٥١(البخاري األدب ) ١١(

   .  )٢/٢٦٩(، أمحد   )٥٢١٨(األدب 
، كتاب  ، ومسلم )٦٠١٣رقم  (١٠/٤٣٨، باب رمحة الناس والبهائم  ، كتاب األدب البخاري مع الفتح) ١٢(

  .  )٢٣١٩رقم  (٤/١٨٠٩ل وتواضعه وفضل ذلك ، باب رمحته الصبيان والعيا الفضائل
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  .  )٢( )١( } من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا  { :  وقال

  .  )٤( )٣( }، وقتاله كفر  سباب املسلم فسوق } وقال 

، أو مسعوا بعضها من   مباشرةوسواء وصلت هذه النصوص لألنصار من النيب 

 ألصحابه ، فكل ذلك تربية منه   قبل اهلجرةاملهاجرين الذين مسعوا من النيب 

  .   هذه النصوص إىل يوم الدين، وملن بلغته  مجيعا

،    أصحابه فقد كان حيثهم على اإلنفاقوغري ذلك من النصوص اليت ربى ا حممد 

،   ، وكان حيث على االستعفاف عن املسألة  ويذكر من فضائله ما يشوق النفوس والقلوب

ئل واألجر ، وكان يرغبهم يف العبادات مبا فيها من الفضا ويذكر هلم فضل الصرب والقناعة

؛  ، وكان يربطهم بالوحي النازل من السماء ربطًا موثقًا يقرؤه عليهم ويقرؤونه  والثواب

، فضلًا عن ضرورة الفهم  لتكون هذه الدراسة إشعارا مبا عليهم من حقوق الدعوة

  .  والتدبر

، ودرم على أعلى القيم واملثل حىت صاروا صورة ألعلى   معنوياموهكذا رفع 

  .  ن الكمال اإلنساينقمة م

 أن يبين جمتمعا مسلما أروع وأشرف جمتمع عرفه مبثل هذا استطاع النيب 

، وأن يضع ملشاكل هذا اتمع حلًا بعد أن كان يعيش يف ظلمات اجلهل   التاريخ

، وهذا بفضل اهللا   ، فأصبح جمتمعا يضرب به املثل يف مجيع الكمال اإلنساين  واخلرافات

                                                 
  .  )٤/٣٦٠(، أمحد  )١٩٢٢(، الترمذي الرب والصلة  )٢٣١٩(، مسلم الفضائل  )٦٩٤١(البخاري التوحيد ) ١(
  .  ٤/١٨٠٩، الباب السابق  ، يف كتاب الفضائل مسلم) ٢(
،  )٤١٠٨(، النسائي حترمي الدم  )١٩٨٣(، الترمذي الرب والصلة  )٦٤(، مسلم اإلميان  )٤٨(البخاري اإلميان ) ٣(

  .  )١/٣٨٥(، أمحد  )٦٩(ابن ماجه املقدمة 
،  )٤٨رقم  (١/١١٠، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر  ، كتاب اإلميان البخاري مع الفتح) ٤(

   . )٦٤رقم (» سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«، باب بيان قول النيب  ، كتاب اإلميان ومسلم
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،   ، فحري بالدعاة إىل اهللا أن يسلكوا مسلكه  ضل هذا النيب احلكيم، مث بف  وحده

  .   )١( ويهتدوا ديه 

  ميثاق املهاجرين واألنصار وموادعة اليهود  -٥

، عقد معاهدة أزاح ا   باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصاربعد أن قام رسول اهللا 

، وقد  ، ومل يترك جمالًا لتقاليد اجلاهلية كل ما كان من حزازات اجلاهلية والرتعات القبلية

، وهذا  ، متضمنا موادعة اليهود باملدينة  وضع يف هذه املعاهدة ميثاقًا للمهاجرين واألنصار

  .    يف اإلصالح والتأسيسمن أبرز اجلهود اليت بذهلا 

،   ، وعاهدهم ، وادع فيه اليهود  كتابا بني املهاجرين واألنصاركتب رسول اهللا 

  .  )٢(، وشرط هلم  ، واشترط عليهم أقرهم على أمواهلمو

 فقد ربط ، وكمال احلكمة من النيب  ، وحسن السياسة وهذا امليثاق يف غاية الدقة

، يستطيعون أن يقفوا يف  ، فأصبحوا كتلة واحدة بني مجيع املسلمني يف املدينة وبني اليهود

  .  وجه كل من يريد أهل املدينة بسوء

، واملؤاخاة بني  ، ودعوة اليهود إىل اإلسالم بناء املسجد:  وات اخلمسوهذه اخلط

 - بفضل اهللا تعاىل - ، هي اليت حل ا النيب  ، وكتابة امليثاق املؤمنني وتربيتهم

، ووحد ا قلوب  ، وأزال ا مجيع آثار املاضي اخلالف املستحكم بني سكان املدينة

، والدعوة إىل  ، ومن مث انتشر هذا النظام املتقن داخل املدينة، وطبق ا النظام  املسلمني

  .  )٣(اهللا من هذه املدينة إىل مجيع أقطار العامل 

                                                 
  .  ١٨٣، ص الرحيق املختوم:  انظر) ١(
كتابة امليثاق بني املسلمني :  ، وانظر ٣/٦٥، وزاد املعاد  ٢٢٦-٣/٢٢٤البداية والنهاية البن كثري :  انظر) ٢(

  .  ١٢٣-٢/١١٩ويهود املدينة يف سرية ابن هشام 
،  ١٦٠،  ٢/٦٩،  ٢/١٦٦شاكر ، والتاريخ اإلسالمي حملمود  ١٨٥،  ١٧٨،  ١٧١الرحيق املختوم ص:  انظر) ٣(

  .  ١٧٤،  ١٧٦وهذا احلبيب يا حمب ص
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  املبحث السابع عشر 
  بالغة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت  { مما يدل على تأثري القرآن العظيم يف القلوب ما قاله جبري بن مطعم 

Π÷  {:   ، فَلَما بلغ هذه اآلية   يقرأ يف املغرب بالطُّورالنيب  r& (#θ à) Î= äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ ó© x« ÷Π r& 

ãΝ èδ šχθ à) Î=≈ y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪  ÷Π r& (#θ à) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ≅ t/ ω tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊂∉∪  ÷Π r& öΝ èδ y‰Ζ Ïã 

ß⎦ É⎩ !# t“ yz y7 Î n/ u‘ ÷Π r& ãΝ èδ tβρ ã ÏÜ ø‹ kÁ ßϑ ø9 وذلك أول ما وقر   ( أن يطري  كاد قليب)١( } ∪∠⊃∩ #$

  .  )٣( }  )٢( )  اإلميان يف قليب

، وكذلك أحاديث رسول اهللا صلى اهللا  وهذا يدل على تأثري القرآن الكرمي يف القلوب

، ومما يدل على تأثري كالم   ؛ فإهنا الوحي الثاين وهلا تأثري يف القلوب أيضا عليه وسلم

  :   اآلتية يف القلوب وبالغته األمثلةرسول اهللا 

  قصة ضماد رضي اهللا عنه : املثال األول 

، فسمع سفهاَء من أهل مكة  ، وكان يرقي من اجلن  مكةعندما قدم ضماد  { 

،  الرجل لعل اهللا أن يشفيه على يديلو أين رأيت هذا :  ، فقال إن حممدا جمنون:   يقولون

، فهل   وإن اهللا يشفي على يدي من شاء)٤(يا حممد إين أرقي من هذه الريح :  فلقيه فقال

                                                 
  .  ٣٧:  ٣٥  اآليات، سورة الطور) ١(
،  ٦/٦٨،  حدثنا عبد اهللا بن يوسف:  ، باب ، سورة الطور ، كتاب تفسري القرآن البخاري:  متفق عليه) ٢(

، وأخرجه مسلم بنحوه  ٥/٢٥ من كتاب املغازي ٤٠٢٣، وما بني املعكوفني من الطرف رقم  ٤٨٥٤برقم 
  .  ٤٦٣، برقم  ١/٣٣٨،  ، باب القراءة يف الصبح يف كتاب الصالة

 أبو داود الصالة ، ) ٩٨٧ ( النسائي االفتتاح ، ) ٤٦٣ ( مسلم الصالة ، ) ٤٥٧٣ ( البخاري تفسري القرآن )٣(
 مالك النداء ، ) ٨٠/٤ (نيني  أمحد أول مسند املد، ) ٨٣٢ (ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )  ٨١١ (

  .  ) ١٢٩٥ ( الدارمي الصالة ، ) ١٧٢ (للصالة 
  .  ٦/٤٠٦شرح النووي على صحيح مسلم .  اجلنون ومس اجلن:  املراد بالريح هنا) ٤(
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 ١٦٩

، من يهده اهللا فال مِضلَّ  ، ونستعينه  ، حنمده  إن احلمد هللا؟ فقال رسول اهللا  )١(لك 

، وأنَّ حممدا   الَّ اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن ال إله إ ، ومن يضِللْ فال هادي له  له

 ، فأعادهن عليه رسول اهللا  أعد علي كلماتك هؤالء:  ، فقال أما بعد.  عبده وسوله

، فما  ، وقول الشعراء  ، وقول السحرة لقد مسعت قول الكهنة:  فقال.  ثالث مرات

هات يدك أُباِيعك على ؛   فقال)٢(، ولقد بلَغن ناعوس البحر  مسعت مثل كلماتك هؤالء

  .  )٣( }وعلى قومي :  ؟ قال  وعلى قومك، فقال رسول اهللا  اإلسالم

  

   مع الطفيل بن عمرو رضي اهللا عنه  :املثال الثاين

،   ، وسيدا يف قومه  أنه كان شاعرا ما جاء عن الطفيل بن عمرو ومن بالغته 

إن كالمه كالسحر فاحذره أن :  قالوا و، فحذرته قريش من مقابلة الرسول  فقدم مكة

،   ، وبني املرء وابنه ؛ فإنه يفرق بني املرء وزوجه يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا

، فسد أذنيه  ، حىت حلف أن ال يدخل املسجد إال وقد سد أُذنيه فما زالوا حيذرونه

:  ت ما ختفى علي األمورإين امرؤ ثَب:   ، فأعجبه فقال يف نفسه ، مث دخل املسجد بقطن

، فرتع  ؛ فإن كان أمره رشدا أخذته منه وإال اجتنبته  ، واهللا َألسمعن منه حسنها وقُبحها

،   ، فلحقه إىل بيته ودخل معه وأخربه اخلرب القطن فلم يسمع كالما أحسن من كالِمه

   .  )٤( اإلسالم فأسلم ؟ فعرض عليه  اعرض علي دينك:   وقال

.  ، وبسنة حممد   أن يعتنوا بتذكري الناس بالقرآن الكرميفينبغي للدعاة إىل اهللا 

  .  واهللا املستعان

                                                 
  .  ٦/٤٠٦املرجع السابق :  ؟ انظر ، وهل متيل إليها أي فهل لك رغبة يف رقييت) ١(
شرح النووي على :  انظر.  ، أو قعره ، ولُجته ، وهو وسطه قاموس البحر:  ، وقيل ناعوس البحر:  قيل) ٢(

  .  ٦/٤٠٧صحيح مسلم 
  .  ٨٦٨، برقم  ٢/٥٩٣،  ، باب ختفيف الصالة واخلطبة ، كتاب اجلمعة مسلم) ٣(
  .  ١/٣٤٥سري أعالم النبالء للذهيب :  انظر) ٤(



 رمحة للعاملني

 ١٧٠

  املبحث الثامن عشر 
  معجزاته ودالئل نبوَّته صلى اهللا عليه وسلم 

من أعظم األقوال احلكيمة يف دعوة أهل الكتاب وغريهم من الكفار أن تبين هلم 

  .    إىل الناس أمجعنيقطعية الدالة على صدق رسالة حممد الرباهني واألدلة ال

،   وعموم رسالته كثرية متنوعةوال شك أن اآليات والبينات الدالة على نبوته 

  :  ، ومجيع األنواع تنحصر يف نوعني وهي أكثر وأعظم من آيات غريه من األنبياء

  .  موسى وعيسىما مضى وصار معلوما باخلرب الصادق كمعجزات :  منها)  أ  (

، فإن  ، والعلم واإلميان اللذين يف أتباعه ما هو باق إىل اليوم كالقرآن:  ومنها)  ب  (

، واآليات اليت يظهرها اهللا وقتا بعد وقٍت  ، وكشريعته اليت أتى ا ذلك من أعالم نبوته

يف ، وصفاته املوجودة   ، وظهور دينه باحلجة والربهان من كرامات الصاحلني من أمته

؛ ولكن سأقتصر يف    وهذا باب واسع ال أستطيع حصره)١(كتب األنبياء قبله وغري ذلك 

  :   وعموم رسالته على املطالب اآلتيةإثبات نبوته 

  .  معجزات القرآن العظيم:  املطلب األول

  .   احلسيةمعجزاته :  املطلب الثاين

  

                                                 
  .  ٧١ - ٤/٦٧اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح :  انظر) ١(
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 ١٧١

  املطلب األول 
  معجزات القرآن العظيم 

  .  )١(ما أُعجز به اخلصم عند التحدي :  املعجزة لغة

، جيعله اهللا على  وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقني وجمتمعني عن اإلتيان مبثله

  .  )٢(؛ ليدلَّ على صدقه وصحة رسالته  يد من خيتاره لنبوته

، الباقية على مرور   هو املعجزة العظمىوالقرآن الكرمي كالم اهللا املرتل على حممد 

ما من  {  قال النيب )٣(، املعجز لألولني واآلخرين إىل قيام الساعة  الدهور واألزمان

، وإمنا كان الذي أوتيته وحيا   األنبياء نيب إال أعطي من اآليات على ما مثله آمن البشر

  .   )٥( )٤( }، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة  أوحاه اهللا إيلَّ

، وال أنه مل يؤت من   يف القرآنوليس املراد يف هذا احلديث حصر معجزاته 

، بل املراد أن القرآن املعجزة العظمى اليت اختص ا دون   املعجزات احلسية كمن تقدمه

، وكانت معجزة   ، حتدى ا من أُرسل إليهم ة به؛ ألن كل نيب أُعطي معجزة خاص غريه
                                                 

  .  ٦٦٣، ص  ، فصل العني ، باب الزاي القاموس احمليط:  انظر) ١(
، واإلرشاد  ٢/٥٨٥عجز :  ، مادة ، واملعجم الوسيط ١/٦٦مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين :  انظر) ٢(

عجزة أمر هو أن امل:  والفرق بني املعجزة والكرامة.  ٢/١٥٧، للدكتور صاحل الفوزان  إىل صحيح االعتقاد
فهي أمر خارق للعادة غري مقرون بدعوى :  أما الكرامة.  خارق للعادة مقرون بدعوة النبوة والتحدي للعباد

أما .  ، مصحوبا بصحة االعتقاد والعمل الصاحل ، وال تكون الكرامة إال لعبد ظاهره الصالح النبوة وال التحدي
وإذا ظهر األمر اخلارق على يد إنسان .  ن األحوال الشيطانيةإذا ظهر األمر اخلارق على أيدي املنحرفني فهو م

إذا رأيتم الرجل : ( - رمحه اهللا -جمهول احلال ؛ فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كما قال اإلمام الشافعي 
يدة شرح العق:  انظر.  )ميشي على املاء ويطري يف اهلواء فال تغتروا به حىت تعرضوا أمره على الكتاب والسنة

،  ، واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية للسلمان ١٠/٢٣، وسري أعالم النبالء  ٥١٠، ص الطحاوية
  .  ٣١١ص

  .  ٣٩٣الداعي إىل اإلسالم لألنباري ص:  انظر) ٣(
  .  )٢/٤٥١(، أمحد  )١٥٢(، مسلم اإلميان  )٤٦٩٦(البخاري فضائل القرآن ) ٤(
، كتاب  ، ومسلم )٤٩٨١رقم  (٩/٣، باب كيف نزل الوحي  ل القرآن، كتاب فضائ البخاري مع الفتح) ٥(

  .  )١٥٢رقم  (١/١٣٤إىل مجيع الناس  (، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  اإلميان
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 ١٧٢

؛ وهلذا ملا كان السحر فاشيا يف قوم فرعون جاءه موسى  كل نيب تقع مناسبة حلال قومه

  .  ، ومل يقع ذلك بعينه لغريه ، لكنها تلقف ما صنعوا  بالعصا على صورة ما يصنع السحرة

إحياء املوتى:  ، من  ر األطباءوملا كان األطباء يف غاية الظهور جاء عيسى مبا حي   ،

  .  ، ولكن مل تصل إليه قدرم ، وكل ذلك من جنس عملهم ، واألبرص  وإبراء األكمه

 معجزة - سبحانه -وملا كانت العرب أرباب الفصاحة والبالغة واخلطابة جعل اهللا 

›ω Ïµ  { )١( القرآن الكرمي الذي نبينا حممد  Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïµ Ïù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? 

ô⎯ÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪ { )٢(  .  

،   ؛ ألنه حجة مستمرة  ولكن معجزة القرآن الكرمي تتميز عن سائر املعجزات

اهني اليت كانت لألنبياء انقرض زماهنا يف حيام ومل يبق ، والرب  باقية على مر العصور

، أما القرآن فال يزال حجة قائمة كأمنا يسمعها السامع من فم   منها إال اخلرب عنها

أكثرهم تابعا فأرجو أن أكون  { ، والستمرار هذه احلجة البالغة قال   رسول اهللا

  .   )٤( )٣( }يوم القيامة 

، ومن جهة  ، من جهة اللفظ ، معجزة من وجوه متعددة  والقرآن الكرمي آية بينة

، ومعانيه اليت  ، ومن جهة معانيه اليت أمر ا ، والبالغة يف داللة اللفظ على املعىن النظم

غري ذلك من الوجوه الكثرية اليت ، و  وأمسائه وصفاته ومالئكته- تعاىل -أخرب ا عن اهللا 

                                                 
، وإظهار  ٥٣، وأعالم النبوة للماوردي ص ٢/١٨٨، وشرح النووي على مسلم  ٧،  ٩/٦فتح الباري :  انظر) ١(

  .  ٢/١٠١احلق 
  .  ٤٢:  ورة فصلت آيةس) ٢(
  .  )٢/٤٥١(، أمحد  )١٥٢(، مسلم اإلميان  )٤٦٩٦(البخاري فضائل القرآن ) ٣(
  .  ، وتقدم ختريج احلديث ٦/٦٩البداية والنهاية :  انظر) ٤(
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 ١٧٣

 وسأقتصر على أربعة وجوه من باب املثال ال )١(ذكر كل عاٍمل ما فتح اهللا عليه به منها 

  :   احلصر بإجياز على النحو اآليت

  

  اإلعجاز البياين والبالغي : الوجه األول 

، الذي  ، والتركيب املعجز  من اإلعجاز القرآين ما اشتمل عليه من البالغة والبيان

 è% È⎦È⌡©9≅  {:   ، قال تعاىل ، فعجزوا عن ذلك حتدى به اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله

ÏM yèyϑ tG ô_ $# ß§ΡM}$# ⎯Éf ø9$#uρ #’ n?tã β r& (#θ è?ù'tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# Ÿω tβθ è?ù'tƒ ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Î/ öθ s9uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ 

<Ù ÷èt7Ï9 #ZÎγ sß ∩∇∇∪ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  ÷Πr& tβθä9θ à)tƒ …ã& s!§θ s)s? 4 ≅ t/ ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊂∪  (#θ è?ù'u‹ù= sù 

;]ƒ Ï‰pt ¿2 ÿ⎯Ï& Î#÷WÏiΒ β Î) (#θ çΡ% x. š⎥⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊆∪ { )٣(   .  

، فمد هلم يف احلبل وحتداهم بعشر سور  وبعد هذا التحدي انقطعوا فلم يتقدم أحد

Πr& tβθä9θ÷  {:  مثله à)tƒ çµ1 utIøù$# ( ö≅è% (#θ è?ù'sù ;ο u‘θ Ý¡Î/ ⎯Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š$#uρ Ç⎯tΒ ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. 

t⎦⎫Ï% Ï‰≈ Πr& tβθä9θ÷  {:  ، فعجزوا فأرخى هلم يف احلبل فقال تعاىل )٤( } ∪∇⊃∩ ¹| à)tƒ çµ1 utIøù$# ( ö≅ è% 

(#θ è?ù'sù ;ο u‘θ Ý¡Î/ ⎯Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã ÷Š$#uρ Ç⎯tΒ ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# β Î) ÷Λä⎢Ψä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ، مث أعاد  )٥( } ∪∇⊃∩ ¹|

β  {:  ، فقال تعاىل  التحدي يف املدينة بعد اهلجرة Î)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7tã 

                                                 
،  ٦/٥٤، والبداية والنهاية  ٧٠ - ٥٣، وأعالم النبوة للماوردي ص ٧٥،  ٤/٧٤اجلواب الصحيح :  انظر) ١(

  .  ٣٠٨ - ٢/٢٢٧، ومناهل العرفان للزرقاين  ١٢٤ - ٢/٩٠ان يف علوم القرآن للزركشي ، والربه ٦٥
  .  ٨٨:  سورة اإلسراء آية) ٢(
  .  ٣٤ ، ٣٣ اآليتان ، سورة الطور) ٣(
  .  ٣٨:  سورة يونس آية) ٤(
  .  ٣٨:  سورة يونس آية) ٥(



 رمحة للعاملني

 ١٧٤

(#θ è?ù'sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã ÷Š$#uρ Νä.u™!#y‰yγ ä© ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χ Î) öΝçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪  β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yè øs? 

⎯s9uρ (#θè= yè øs? (#θ à)¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9$# © ÉL©9$# $ yδßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ås ø9$#uρ ( ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù= Ï9 ∩⊄⊆∪ { )١(  .  

β  {:   فقوله تعاىل Î* sù öΝ ©9 (#θ è= yè ø s? ⎯ s9 uρ (#θ è= yè ø s? { )فإن مل تفعلوا يف :    أي)٢

، وأهنم ال يستطيعون أن   ، فثبت التحدي  ، ولن تستطيعوا ذلك يف املستقبل  املاضي

، وأمر النيب وهو   ، كما أخرب قبل ذلك  يأتوا بسورة من مثله فيما يستقبل من الزمان

≅  {:   قولمبكة أن ي è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# 

Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß ∩∇∇∪ { )٣(   .  

، قاطعا بأهنم إذا اجتمعوا ال يأتون مبثل  فعم بأمره له أن خيرب مجيع اخللق معجزا هلم

، وقد مسعه  ، وهذا التحدي جلميع اخللق ، ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك هذا القرآن

، وال أتوا  ، وعلم مع ذلك أهنم مل يعارضوه ، وعرفه اخلاص والعام كل من مسع القرآن

  .  )٤( إىل اليوم واألمر على ذلك سورة مثله من حني بِعثَ ب

، وقد وقع  ؛ ألنه مائة وأربع عشرة سورة والقرآن يشتمل على آالف املعجزات

، وهي ثالث آيات  ، وأقصر سورة يف القرآن سورة الكوثر التحدي بسورة واحدة

دار سورة الكوثر من ، ومق ، والقرآن يزيد باالتفاق على ستة آالف ومائيت آية قصار

، ويقع بذلك التحدي   آيات أو آية طويلة على ترتيب كلماا له حكم السورة الواحدة

؛ وهلذا كان القرآن الكرمي يغين عن مجيع املعجزات احلسية واملعنوية ملن كان  )٥(واإلعجاز 

  .  له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

                                                 
  .  ٢٤ ، ٢٣ اآليتان ، سورة البقرة) ١(
  .  ٢٤:  سورة البقرة آية) ٢(
  .  ٨٨:  سورة اإلسراء آية) ٣(
  .  ٦/٦٥، والبداية والنهاية  ٧٧ - ٤/٧١اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح :  انظر) ٤(
، ومناهل العرفان  ٦/٥٨٢، وفتح الباري  ١٠٠استخراج اجلدال من القرآن الكرمي البن جنم ص:  انظر) ٥(

  .  ٢٣٢،  ١/٢٣١،  ١/٣٣٦للزرقاين 
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 ١٧٥

  اإلخبار عن الغيوب : الوجه الثاين 

 اإلعجاز القرآين أنه اشتمل على أخبار كثرية من الغيوب اليت ال علم من وجوه

، وهذا مما يدلُّ على أن القرآن كالم   ، وال سبيل لبشر مثله أن يعلمها   احملمد 

… *  {:    الذي ال ختفى عليه خافية-  تعاىل - اهللا  çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) 

uθ èδ 4 ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ † Îû Î h y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ 4 $ tΒ uρ äÝ à) ó¡ n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n= ÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6 ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è= àß 

ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ C§ Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫ Î7 •Β ∩∈®∪ { )١(   .  

  :  واإلخبار بالغيوب أنواع

وتتمثل يف القصص الرائعة ومجيع ما أخرب اهللا به عن :  غيوب املاضي:  النوع األول

  .   ماضي األزمان

، ككشف   بغيوب حاضرةأخرب اُهللا رسولَه :  غيوب احلاضر:  النوع الثاين

غري ذلك مما ال يعلمه إال ، أو  ، واألخطاء اليت وقع فيها بعض املسلمني أسرار املنافقني

  .  ، وأطلع عليه رسوله  اهللا

، مث وقعت كما   بأمور مل تقعأخرب اُهللا رسولَه :  غيوب املستقبل:  النوع الثالث

  .  )٢( رسول اهللا ، وأن حممدا  ، فدلَّ ذلك على أن القرآن كالم اهللا  أخرب

  

  اإلعجاز التشريعي : الوجه الثالث 

، تفي حباجات مجيع البشر يف كل زمان   دايات كاملة تامةالقرآن العظيم جاء

، خالق البشرية واخلبري مبا يصلحها  ؛ ألن الذي أنزله هو العليم بكل شيء ومكان

                                                 
  .  ٥٩:  م آيةسورة األنعا) ١(
،  ٢/٢٦٣، ومناهل العرفان  ١٠٧ - ٦٥، وإظهار احلق  ٤٢٨ - ٤٢٤الداعي إىل اإلسالم لألنباري ص:   انظر)٢(

جامع األصول البن األثري :  انظر.  بأمور غيبية كثرية جدا (وقد أخرب .  ١/٤٦٣ومعامل الدعوة للديلمي 
٣٣١ - ١١/٣١١ .   
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 ١٧٦

 ، فإذا شرع أمرا جاء يف أعلى درجات احلكمة واخلربة ، وما ينفعها ويضرها ويفسدها

}  Ÿω r& ãΝn= ÷è tƒ ô⎯tΒ t,n= y{ uθ èδuρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ7sƒ ø: $# ∩⊇⊆∪ { )١(  .  

ويزداد الوضوح عند التأمل يف أحوال األنظمة والقوانني البشرية اليت يظهر عجزها عن 

، مما يضطر أصحاا إىل  معاجلة املشكالت البشرية ومسايرة األوضاع واألزمنة واألحوال

؛ ألن اإلنسان حملُّ   ، فيلْغونَ غدا ما وضعوه اليوم يف التعديل والزيادة والنقصاالستمرار 

، واجلهل مبا حيدث غدا يف أوضاع  ، واجلهل ألعماق النفس البشرية  النقص واخلطأ

  .   ، وفيما يصلح البشرية يف كل عصر ومصر اإلنسان وأحواله

تيان بأنظمة تصلح اخللق وتقوم وهذا دليل حسي مشاهد على عجز مجيع البشر عن اإل

،  ، كفيل برعاية مصاحل العباد ، وعلى أن القرآن كالم اهللا سليم من كل عيب أخالقهم

قال  )٢(وهدايتهم إىل كل ما يصلح أحواهلم يف الدنيا واآلخرة إذا متسكوا به واهتدوا ديه 

β¨  {:  تعاىل Î) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “ Ï‰öκu‰ ©ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r& çÅe³u; ãƒ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# 

¨β r& öΝçλm; #\ô_ r& #ZÎ6 x. ∩®∪ { )٣(  .  

  :   مدارها على ثالث مصاحل- تعاىل -وباجلملة فإن الشريعة اليت جاء ا كتاب اهللا 

،  ، والعقل ، والنفس   حفظ الدين)٤( درء املفاسد عن ستة أشياء :  املصلحة األوىل

  .  ، واملال ، والعرض والنسب

 فقد فتح القرآن األبواب جللب املصاحل يف مجيع )٥(جلب املصاحل :  املصلحة الثانية

  .  ، وسد كل ذريعة تؤدي إىل الضرر امليادين

                                                 
  .  ١٤:  سورة امللك آية) ١(
، من البحوث املقدمة ملؤمتر  ، وأثر تطبيق احلدود يف اتمع اإلسالمي ٢/٢٤٧مناهل العرفان للزرقاين :  انظر) ٢(

  .  ١/٤٢٦، ومعامل الدعوة للديلمي  ١١٧الفقه اإلسالمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ص
  .  ٩:  سورة اإلسراء آية) ٣(
  .  ٣/٤٤٨أضواء البيان :  انظر.  األصول بالضرورياتدرء املفاسد هو املعروف عند أهل ) ٤(
  .  ٣/٤٤٨أضواء البيان .  جلب املصاحل يعرف عند أهل األصول باحلاجيات) ٥(
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 ١٧٧

  .   اجلري على مكارم األخالق وحماسن العادات:   لحة الثالثةاملص

، ومل يترك جانبا من  فالقرآن الكرمي حلَّ مجيع املشاكل العاملية اليت عجز عنها البشر

، وهدى إليها بأقوم  اجلوانب اليت حيتاجها البشر يف الدنيا واآلخرة إال وضع هلا القواعد

  .  )١(الطرق وأعدهلا 

  

   اإلعجاز العلمي احلديث  :عالوجه الراب

يتصل مبا ذكر من إعجاز القرآن يف إخباره عن األمور الغيبية املستقبلة نوع جديد 

óΟÎγƒ  {:  ، مصداقًا لقوله تعاىل كشف عنه العلم يف العصر احلديث Îã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’Îû É−$ sùFψ$# 

þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,pt ø: $# 3 öΝs9uρ r& É#õ3tƒ y7 În/tÎ/ …çµ ¯Ρr& 4’ n?tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Íκy− ∩∈⊂∪ { )٢(   .  

، فرأى الناس آيات اهللا يف آفاق  لقد حتقق هذا الوعد من ربنا يف األزمنة املتأخرة

، وغري ذلك من أدق  ، والغواصات كالطائرات:   األجهزة والوسائلاملخلوقات بأدق

 فمن أخرب حممدا .  .  . األجهزة احلديثة اليت مل ميتلكها اإلنسان إال يف العصر احلديث

؟ إن هذا يدلُّ على أن القرآن  ذه األمور الغيبية قبل ألف وأربعمائة وستة وعشرين عاما

  .   ول اهللا حقًّا، وأن حممدا رس كالم اهللا

،  ، ويف البحار والقفار  يف األرض ويف السماء:  وقد اكتِشف هذا اإلعجاز العلمي

، وال يتسع املقام  ، وغري ذلك ، واحلشرات ، واألشجار ، والنبات ويف اإلنسان واحليوان

  .  )٣(لذكر األمثلة العديدة على ذلك 

                                                 
، فقد أوضح هذا اجلانب باألدلة العقلية والنقلية جزاه اهللا خريا وغفر  ٤٥٧ - ٣/٤٠٩أضواء البيان :  انظر) ١(

  .  له
  .  ٥٣:  سورة فصلت آية) ٢(
 -  ٢/٢٧٨انظر أمثلة كثرية يف اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي يف مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ) ٣(

  .  ٧٧ - ١/٧٤، وكتاب التوحيد للزنداين أيضا  ٥٩ - ٥٥، لعبد ايد الزنداين ص ، وكتاب اإلميان ٢٨٤
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 ١٧٨

  املطلب الثاين 
  وسلم احلسية معجزات النيب صلى اهللا عليه 

،    ال أستطيع حصرها)١( احلسية اخلارقة للعادة كثرية جدا معجزات النيب 

  :   ، على النحو اآليت وسأقتصر بإجياز على ذكر تسعة أنواع منها على سبيل املثال

  

  املعجزات العلوية : النوع األول 

فقد سأل  { ،   الدالة على صدقهوهذه من أُمهات معجزاته :    انشقاق القمر- ١

، فأراهم القمر شقتني حىت رأوا جبل ِحراء بينهما    أن يريهم آيةأهل مكة رسول اهللا 

ÏM  {:   قال تعاىل)٣( )٢( } t/utIø% $# èπ tã$¡¡9$# ¨,t±Σ $#uρ ãyϑ s)ø9$# ∩⊇∪ β Î)uρ (#÷ρ ttƒ Zπ tƒ#u™ (#θ àÊ Ì÷è ãƒ (#θ ä9θ à)tƒ uρ 

Öós Å™ @Ïϑ tG ó¡•Β ∩⊄∪ (#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ (#þθ ãèt7¨?$#uρ óΟèδ u™!#uθ ÷δr& 4 ‘≅à2 uρ 9øΒ r& @É)tG ó¡•Β ∩⊂∪ { )اآليات)٤   .  

وهذا ما أخرب به :  ت ليلة اإلسراء واملعراج إىل ما فوق السماوا صعوده - ٢

≈⎯z  {:   ، قال تعاىل ، وتواترت به األحاديث القرآن الكرمي ys ö6 ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 

š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ’n< Î) Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# $ |Á ø%F{$# “ Ï%©!$# $ oΨ ø.t≈ t/ …çµ s9öθ ym …çµ tƒ Îã∴Ï9 ô⎯ÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u™ 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇∪ { )٥(  .  

                                                 
الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء :  انظر.  )قد مجعت حنو ألف معجزة: ( - رمحه اهللا -قال ابن تيمية ) ١(

فتح :  انظر.  ثالثة آالف معجزة:  ، وقيل ومعجزاته تزيد على ألف ومائتني.  ١٥٨الشيطان البن تيمية ص
  .  ٦/٥٨٣الباري 

  .  )٣٦٥٥(البخاري املناقب ) ٢(
،  )٣٦٣٦رقم  (٦/٦٣١،  ٧/١٨٢، باب انشقاق القمر  ، كتاب مناقب األنصار البخاري مع الفتح) ٣(

  .  )٢٨٠٠رقم  (٤/٢١٥٩،  ، باب انشقاق القمر ، صفات املنافقني ، ومسلم ٨/٦١٧
  .  ٣:  ١ اآليات ، سورة القمر) ٤(
  .  ١:  سورة اإلسراء آية) ٥(
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، وقطع املسافة يف   فإنه أُسري به إىل بيت املقدسوهذه اآلية من أعظم معجزاته 

،   صريف األقالم، مث صعد إىل مكان يسمع فيه ، مث عِرج به إىل السماوات  زمن قصري

،  ، فكذَّبته قريش ، ورجع إىل مكة قبل أن يصبح  ، وفُِرضت عليه الصلوات ورأى اجلنة

 ؛ لعلمهم بأنه  ، ومن ذلك عالمات بيت املقدس وطلبوا منه عالمات تدلُّ على صدقه

ما ، فجلَّى اهللا له بيت املقدس ينظر إليه وخيربهم بعالماته و مل ير بيت املقدس قبل ذلك

  .   )١(سألوا عنه 

  .  ، كحراسة السماء بالشهب عند بعثته   وغري ذلك من اآليات العلوية

  

  آيات اجلو :  النوع الثاين

 بإذن اهللا تعاىل يف حصوله ونزول املطر  من هذه املعجزات طاعةُ السحاب له - ١

  .   )٢(وذهابه بدعائه 

%!™øŒÎ) öΝä3ø?u  {:  يت قال تعاىل عنها بالريح ال ومن هذا النوع نصر اهللا للنيب - ٢ y` 

×Šθ ãΖã_ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκö n= tã $ \t†Í‘ #YŠθ ãΖã_ uρ öΝ©9 $ yδ ÷ρ ts? 4 { )ا  )٣بأرسلها  ، وهذه الريح هي ريح الص ،

 وغري )٥( )٤( }، وأُهِلكت عاد بالدبوِر  نِصرت بالصبا {  ، قال على األحزاب

  .  ذلك

                                                 
،  ، ومسلم )٣٨٨٦رقم  (٧/١٩٦، باب حديث اإلسراء  ، كتاب مناقب األنصار البخاري مع الفتح:  انظر) ١(

  .  )١٧٠رقم  (١/١٥٦، باب ذكر املسيح ابن مرمي واملسيح الدجال  انكتاب اإلمي
،  )٩٣٣رقم  (٢/٤١٣، باب االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة  ، كتاب اجلمعة البخاري مع الفتح:  انظر) ٢(

  .  )٨٩٧رقم  (٢/٦١٤، باب الدعاء يف االستسقاء  ، كتاب االستسقاء ومسلم
  .  ٩:  سورة األحزاب آية) ٣(
  .  )١/٣٤١(، أمحد  )٩٠٠(، مسلم صالة االستسقاء  )٩٨٨(البخاري اجلمعة ) ٤(
  .  )٩٠٠رقم (، باب يف ريح الصبا والدبور  ، كتاب االستسقاء مسلم) ٥(
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   تصرفه يف احليوان اإلنس واجلن والبهائم  :النوع الثالث

  :  ، منه على سبيل املثال وهذا باب واسع

  :  تصرفه يف اإلنس)  أ  (

، فبصق رسول    يشتكي عينيه من وجٍع ماكان علي بن أيب طالب  { -  ١

  .   )٢( )١( }، كأَنْ مل يكن به وجع    فيهما ودعا له فربأاهللا 

 فكأهنا مل  فمسحها رسول اهللا انكسرت ساق عبد اهللا بن عتيك  { - ٢

  .  )٤( )٣( }تنكسر قطُّ 

، فنفث فيها رسول   ربأُصيب سلمة بن األكوع بضربة يف ساقه يوم خي { -  ٣

  .   )٦( )٥( }، فما اشتكاها سلمة بعد ذلك    ثالث نفثاتاهللا 

  :   تصرفه يف اجلن والشياطني)  ب  (

اخرج عدو اهللا :  يقولف.   يخرج اجلن من اإلنس مبجرد املخاطبةكان  { - ١

  .  )٧( }أنا رسول اهللا 

                                                 
  .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٩٧٣(البخاري املغازي ) ١(
،   ، ومسلم )٣٠٠٩رقم  (٦/١٤٤ أسلم على يديه رجل ، باب فضل من ، كتاب اجلهاد البخاري:  انظر) ٢(

  .  )٢٤٠٦رقم  (٤/١٨٧٢، باب فضائل علي كتاب فضائل الصحابة
  .  )٣٨١٣(البخاري املغازي ) ٣(
  .  )٤٠٣٩رقم  (٧/٣٤٠، باب قتل أيب رافع  ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح:  انظر) ٤(
  .  )٤/٤٨(، أمحد  )٣٨٩٤(، أبو داود الطب  )٣٩٦٩(البخاري املغازي ) ٥(
  .  )٤٢٠٦رقم  (٧/٤٧٥، باب غزوة خيرب  ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح:  انظر) ٦(
  .  رجال أمحد رجال الصحيح:  ٩/٦، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  ١٧٢ - ٤/١٧٠مسند أمحد ) ٧(
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، فضرب صدر عثمان بيده  أخرج الشيطان من صدر عثمان بن أيب العاص { - ٢

، فلم  ذلك ثالث مرات، فعل   اخرج عدو اهللا:  ، وقال ، وتفل يف فمه ثالث مرات

  .  )٢( )١( }يخالط عثمان الشيطان بعد ذلك 

  :  تصرفه يف البهائم)   ج  (

يا :   فقال أصحابهأنه جاء بعري فسجد للنيب  {، ومن ذلك  وقد حصل له مرارا

 اعبدوا ، فقال  ، فنحن أحق أن نسجد لك تسجد لك البهائم والشجر!  رسول اهللا

، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحٍد ألمرت املرأةَ أن تسجد  ، وأكِرموا أخاكُم  ربكم

  .  )٤( )٣( } . .  . لزوجها

   تأثريه يف األشجار والثمار واخلشب  :النوع الرابع

  :  تأثريه يف األشجار)   أ  (

،   إىل اإلسالم، فدعاه رسول اهللا   وهو يف سفرجاء أعرايب إىل رسول اهللا  { - ١

 فدعاها )٥( هذه السلمة ؟ فقال رسول اهللا  ومن يشهد لك على ما تقول:  فقال األعرايب

                                                 
  .  )٣٥٤٨(ابن ماجه الطب ) ١(
،  )٣٥٤٨رقم  (٢/١١٧٤، بسند حسن  واألرق وما يتعوذ منه، باب الفزع  ، كتاب الطب ابن ماجه) ٢(

  .  ١/٢٧٣صحيح ابن ماجه :  وانظر
  .  )٦/٧٦(أمحد ) ٣(
معجزات من هذا النوع :  ، وانظر إسناده جيد:  ٩/٩، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  ٦/٧٦مسند أمحد ) ٤(

  .  ١٢ - ٩/٣، وجممع الزوائد للهيثمي  ١٧٢ - ٤/١٧٠مسند اإلمام أمحد 
"   ، مادة  ، وخمتار الصحاح  ١/٢٨٦، "   سلم"   ، مادة  املصباح املنري:   ، انظر  شجرة من شجر البادية) ٥(

   .  ١٣١، ص"   سلم
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،  حىت قامت بني يديه األرض خدا )١(، فأقبلت ختد   وهي بشاطئ الوادياهللا رسول 

  .  )٢( }، مث رجعت إىل منبِتها  ، فشهدت ثالثًا أنه كما قال فأشهدها ثالثًا

،  ، فلم جيد ما يستتر به  أن يقضي حاجته وهو يف سفراهللا أراد رسول  { - ٢

 حىت )٣(، فانقادت معه كالبعري املخشوم  انقادي علي بإذن اهللا :  فأخذ بغصن شجرة وقال

، مث بعد   ، مث أمرمها أن تلتئما عليه فالتأمتا ، ففعل وقال كذلك أتى الشجرة األخرى

  .  )٤( } . .  . احدة منهما على ساق، وقامت كل و  قضاء احلاجة رجعت كل شجرة

  :  تأثريه يف الثمار)  ب  (

إن دعوت هذا  : ؟ قال  مب أعرف أنك نيب:    فقالجاء أعرايب إىل رسول اهللا  { 

 فجعل يرتل من النخلة فدعاه رسول اهللا  ؟  رسول اهللالِعذق من هذه النخلة أتشهد أين

  .   )٦( )٥( }، فأسلم األعرايب  ، فعاد ارجع :  مث قالحىت سقط إىل النيب 

                                                 
  .  ٧٢ص) خد(، وخمتار الصحاح مادة  ١/١٦٥"  خد"  ، مادة املصباح املنري:  وانظر.  تشقها أخدودا:  أي) ١(
، وإسناده  )١٦رقم  (١/١٧كرم اهللا به نبيه من إميان الشجر به والبهائم واجلن ، باب ما أ ، يف املقدمة الدارمي) ٢(

  .  ٣/١٦٦٦،  ٥٩٢٥مشكاة املصابيح برقم :  ، وانظر صحيح
شرح النووي على صحيح :  انظر.  ، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد إذا كان صعبا الذي جعل يف أنفه عودا) ٣(

  .  ١٨/١٤٦مسلم 
رقم  (٤/٢٣٠٦، باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر  ، كتاب الزهد والرقائق لمصحيح مس:  انظر) ٤(

٣٠١٢(  .  
  .  )٣٦٢٨(الترمذي املناقب ) ٥(
، واحلاكم وصححه  ١/١٢٣، وأمحد  )٣٦٢٨رقم  (٥/٥٩٤،  ، باب حدثنا عباد ، كتاب املناقب الترمذي) ٦(

  .  ٢/٦٢٠، ووافقه الذهيب  على شرط مسلم
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  :  تأثريه يف اخلشب)  ج  (

، فلما صنع له املنرب ورِقي  ملدينة يوم اجلمعة على جذع خنل خيطب يف اكان  { 

 ، جزعا على رسول اهللا  وخار كما ختور البقرة (،  عليه صاح اجلذع صياح الصيب

  .  )٢( )١( })  ، ومسحه حىت سكن   وضمه إليه وهو يئنفالتزمه رسول اهللا 

  

   له تأثريه يف اجلبال واألحجار وتسخريها: النوع اخلامس 

  :  تأثريه يف اجلبال)   أ  (

 ، فضربه  ، فرجف م ، وعثمان ، وعمر ، ومعه أبو بكر  أُحداصعد النيب  { 

  .  )٤( )٣( }، وشهيدان  ، وصديق ، فإن عليك نيب اثبت أحد:  ، وقال  برجله

  :  تأثريه يف احلجارة)  ب  (

، إين ألعرفه   إين ألعرف حجرا مبكة كان يسلِّم علي قبل أن أُبعثَ { وقال 

  .  )٦( )٥( }اآلن 

                                                 
  .  )٣٣(، الدارمي املقدمة  )١٤١٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٩٨٩( البيوع البخاري) ١(
، وما بني  )٣٥٨٤رقم  (٦/٦٠٢، باب عالمات النبوة يف اإلسالم  ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح) ٢(

  .  ٢/١٠٩املعكوفني عند أمحد يف املسند 
  .  )٣/١١٢(، أمحد  )٤٦٥١(، أبو داود السنة  )٣٦٩٧(ناقب ، الترمذي امل )٣٤٧٢(البخاري املناقب ) ٣(
،  ٤٠،  ٧/٢٢» . .  لو كنت متخذًا خليلًا«:  ، باب قوله ، كتاب فضائل الصحابة البخاري مع الفتح) ٤(

  .  )٣٦٧٥رقم  (٧/٥٣
  .  )٢٠(، الدارمي املقدمة  )٥/٨٩(، أمحد  )٢٢٧٧(مسلم الفضائل ) ٥(
  .  )٢٢٧٧رقم  (٤/١٧٨٢، وتسليم احلجر عليه قبل النبوة  ، باب فضل نسب النيب ، كتاب الفضائل مسلم) ٦(
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  :   تأثريه يف تراب األرض)  ج  (

، نزل عن بغلته  ، واشتد القتال  يف معركة حننيعندما كان رسول اهللا  { 

، فما  شاهِت الوجوه : ، فقال ، واستقبل به وجوه القوم  وقبض قبضة من تراب األرض

، فهزمهم اهللا وقسم غنائمهم بني    عينيه من تلك القبضةخلق اهللا إنسانا منهم إال مأل

  .  )٢( )١( }املسلمني 

  

   تفجري املاء وزيادة الطعام والشراب والثمار  :النوع السادس

  :  نبع املاء وزيادة الشراب)   أ  (

  :   ومن ذلك)٣( مراٍت كثرية جدا هذا النوع حصل لرسول اهللا 

 يف الركوة فجعل املاء يثور بني ، فوضع يده  عطش الناس يف احلديبية { - ١

لو كنا مائة ألف :   ؟ قال  كم كنتم:   ، قيل جلابر  ، فشربوا وتوضؤوا أصابعه كالعيون

  .  )٥( )٤( }، كنا مخس عشرة مائة   لكفانا

                                                 
  .  )١٧٧٧(مسلم اجلهاد والسري ) ١(
وحصل له مثل ذلك يف معركة .  )١٧٧٧رقم  (٣/١٤٠٢، باب غزوة حنني  ، كتاب اجلهاد والسري مسلم) ٢(

  .  بدر
 - ٣٥٧١، من حديث  ٦/٥٨٠،  ات النبوة يف اإلسالم، باب عالم ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح:  انظر) ٣(

، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها  ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، ومسلم ٣٥٧٧
  .  ٣٥١ - ١١/٣٣٤، وجامع األصول البن األثري  )٦٨٢،  ٦٨١رقم  (٤٧٧ - ١/٤٧١

  .  )٣٣٨٣(البخاري املناقب ) ٤(
رقم  (١٠/١٠١،  ٤٤٣،  ٧/٤٤١،  ٦/٥٨١، باب عالمات النبوة  ، كتاب املناقب حالبخاري مع الفت) ٥(

رقم  (٣/١٤٨٤، باب استحباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال  ، كتاب اإلمارة ، ومسلم )٣٥٧٦
٧٢) (١٨٥٦(  .  
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، حىت  ، فغِرف له منها قليلًا قليلًا ، فوجد عينها كشراك النعل  تبوكقدم  { - ٢

،   ، مث أعاده فيها فجرت العني مباٍء منهمٍر ، فغسل فيه يديه ووجهه اجتمع له شيء قليل

  .  )٢( )١( }عني إىل اآلن وبقيت ال

، وزيادة لنب القدح حىت شرب منه أضياف   وقدح اللنب قصة أيب هريرة - ٣

  .   )٣(اإلسالم 

  :   ، ومن ذلك  من الربكةزيادة الطعام وتكثريه ملا جعل اهللا فيه )  ب  (

،   ، فأصام مشقة  يف ألف وأربعمائة من أصحابه يف غزوةكان النيب  { - ١

، وكان الطعام شيئًا يسريا فبارك   أن جيمعوا ما معهم من طعام وبسطوا سفرةفأمر 

  .   )٤( }، وحشوا أوعيتهم من ذلك الطعام  ، وأكلوا فيه

، فذبح   يف غزوة اخلندق ثالثة أيام ال يذوقون طعامابقي الصحابة والنيب  { - ٢

 فصاح ، مث دعا النيب   ، وطحنت زوجته صاعا من شعري  عناقًاجابر بن عبد اهللا 

 وبصق يف نيب ، مث جاء ال  بأهل اخلندق يدعوهم على هذا الطعام اليسريالنيب 

،  وهم ألف:  - رضي اهللا عنهما -، قال جابر  ، وبصق يف الربمة وبارك العجني وبارك

                                                 
  .  )٧٠٦(مسلم الفضائل ) ١(
  .  )٧٠٦رقم  (٤/١٧٨٤ ، باب معجزات النيب ، كتاب الفضائل صحيح مسلم:  انظر) ٢(
رقم  (١١/٢٨١، باب كيف كان يعيش النيب وأصحابه وختليهم عن الدنيا  ، كتاب الرقاق البخاري مع الفتح) ٣(

٦٤٥٢(  .  
، باب  ، اللقطة ، ومسلم )٢٩٨٢رقم  (٦/١٢٩، باب محل الزاد يف الغزو  ، كتاب اجلهاد البخاري مع الفتح) ٤(

  .  )١٧٢٩رقم  (٣/١٣٥٤ت استحباب خلط األزواد إذا قلَّ
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 وإن عجيننا )١(، وإن برمتنا لتغطُّ كما هي  فأقسم باهللا لقد أكلوا حىت تركوه واحنرفوا

  .  )٢( }ليخبز كما هو 

  .  وهذا باب واسع ال ميكن حصره

  :  ، ومن ذلك زيادة الثمار واحلبوب)  ج  (

، فما زال الرجل يأكل   فأطعمه شطر وسِق شعٍريجاء رجل يستطعم النيب  { - ١

  .  )٤( )٣( }لو مل تِكلْه ألكلتم منه ولقام لكم :   فقال، فأتى النيب  منه وأهله حىت كاله

، فجاء جابر إىل  ، وما يف خنله ال يقضي ما عليه سنني كان على والد جابر دين { - ٢

هلم ، مث أمر جابرا أن يكيل فكال  ، ومشى حول اجلرن ، فحضر  ليحضر الكيلرسول اهللا 

  .  )٦( )٥( })  وبقي متري وكأنه مل ينقص منه شيء  (، قال جابر  حىت أوفاهم

  تأييد اهللا له باملالئكة : النوع السابع 

  :  ، منها على سبيل املثال ، نصرةً له ولدينه أيد اهللا رسوله باملالئكة يف عدة مواضع
tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµ  {:  - جل وعال -، قال املوىل   يف اهلجرة- ١ tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰−ƒ r& uρ 

7Šθ ãΨàf Î/ öΝ©9 $ yδ ÷ρ ts? Ÿ≅yè y_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4’ n?ø¡9$# 3 èπ yϑ Î= Ÿ2 uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù= ãèø9$# 3 { )٧(  .  

                                                 
  .  ٧/٣٩٩الفتح :  انظر.  تغلي ويسمع غلياهنا:  أي) ١(
، كتاب  ، ومسلم )٤١٠١رقم  (٣٩٦،  ٧/٣٩٥، باب غزوة اخلندق  ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح) ٢(

  .  )٢٠٣٩رقم  (٣/١٦١٠، باب جواز استتباع غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك  األشربة
  .  )٣/٣٣٧(، أمحد  )٢٢٨١(الفضائل مسلم ) ٣(
  .  )٢٢٨١رقم  (٤/١٧٨٤ (، باب معجزات النيب  ، كتاب الفضائل مسلم) ٤(
، ابن ماجه األحكام   )٢٨٨٤(، أبو داود الوصايا   )٣٦٣٨(، النسائي الوصايا   )٢٠٢٠(البخاري البيوع ) ٥(

   .  )٣/٣١٣(، أمحد   )٢٤٣٤(
، وانظر شرح  )٣٥٨٠رقم  (٧/٣٥٧،  ٦/٥٨٧، باب عالمات النبوة  ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح) ٦(

  .  ٦/٥٩٣روايات احلديث يف الفتح 
  .  ٤٠:  سورة التوبة آية) ٧(
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øŒÎ) tβθ  {:  قال اهللا تعاىل،   يف بدر- ٢ èW‹Éó tG ó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$ yf tFó™ $$ sù öΝà6s9 ’ ÎoΤr& Νä.‘‰Ïϑ ãΒ 

7#ø9r'Î/ z⎯ÏiΒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# š⎥⎫ÏùÏŠóß∆ ∩®∪ { )١(  .  

 وعن  عن ميني النيب - عليهما السالم -، قاتل جربيل وميكائيل  يف أُحٍد { - ٣

  .  )٣( )٢( }يساره 

%!™ }  øŒÎ) öΝä3ø?u، قال اهللا   يف اخلندق- ٤ y` ×Šθ ãΖã_ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκö n= tã $ \t†Í‘ #YŠθ ãΖã_ uρ öΝ©9 

$ yδ ÷ρ ts? 4 { )٤(  .  

 السالح من  بعد أن وضعجاء جربيل إىل النيب  { ،  يف غزوة بين قُريظة - ٥

،   ؟ واهللا ما وضعناه  قد وضعت السالح:   ، فقال له جربيل  غزوة اخلندق واغتسل

 ونصره اهللا ، فخرج   فأشار إىل بين قريظة ؟  إىل أين ، فسأله النيب   فاخرج إليهم

   .  )٦( )٥( }عليهم 

&tΑt“Ρr  {:  - سبحانه وتعاىل -، قال اهللا   يف حنني- ٦ uρ #YŠθ ãΖã_ óΟ©9 $ yδ ÷ρ ts? z> ¤‹tã uρ 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. 4 š Ï9≡sŒuρ â™!#t“ y_ t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∉∪ { )٧(  .  

                                                 
  .  ٩:  سورة األنفال آية) ١(
  .  )١/١٧١(، أمحد  )٢٣٠٦(، مسلم الفضائل  )٣٨٢٨(البخاري املغازي ) ٢(
، ومسلم يف  )٤٠٥٤رقم  (٧/٣٥٨. . .  إذ مهت طائفتان:  ، باب ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح) ٣(

  .  )٢٣٠٦رقم  (٤/١٨٠٢يوم أحد  (، باب قتال جربيل وميكائيل عن النيب  كتاب الفضائل
  .  ٩:  سورة األحزاب آية) ٤(
  .  )٣٨٩١(البخاري املغازي ) ٥(
،  ، ومسلم )٤١١٧رقم  (٧/٤٠٧من األحزاب  (، باب مرجع النيب  ، كتاب املغازي البخاري مع الفتح) ٦(

  .  )١٧٦٩رقم  (٣/١٣٨٩، باب جواز قتال من نقض العهد  كتاب اجلهاد
  .  ٢٦:  سورة التوبة آية) ٧(
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  كفاية اهللا له أعداءه وعصمته من الناس : النوع الثامن 

  :   ومن ذلكعلى صدق رسالة حممد هذا النوع من أعظم اآليات الدالة 

:   ، قال تعاىل  ، فلم يصلوا إليه بسوء   كفاه اهللا تعاىل املشركني واملستهزئني-  ١

}  ÷í y‰ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ãtΒ ÷σè? óÚÌôã r&uρ Ç⎯tã t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩®⊆∪ $ ¯ΡÎ) y7≈oΨ ø‹xx. š⎥⎪ Ï™Ì“ öκtJ ó¡ßϑ ø9$# ∩®∈∪ { )١(  .  

β÷  {:   ، قال تعاىل  كفاه اهللا أهل الكتاب- ٢ Î* sù (#θ ãΖtΒ#u™ È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λä⎢ΨtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ Ï‰s)sù 

(#ρ y‰tG ÷δ $# ( βÎ)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ oÿ ©ς Î* sù öΝèδ ’ Îû 5−$ s)Ï© ( ãΝßγ x6‹ Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊇⊂∠∪ { )٢(  .  

$ *  {:   وعصمه تعاىل من مجيع الناس بقوله- ٣ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ⎯ ÏΒ 

y7 Îi/¢‘ ( β Î)uρ óΟ©9 ö≅ yèøs? $ yϑ sù |Møó ¯= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ š ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 { )٣(  .  

، فكلٌّ من هذه األخبار الثالثة قد وقع  وهذا خرب عام بأن اهللا يعصمه من مجيع الناس

،  رجة عن العادة املعروفة فقد كفاه اهللا أعداءه بأنواع عجيبة خا- تعاىل -كما أخرب اهللا 

  .  ، وانتقم ممن عاداه ونصره مع كثرة أعدائه وقوم وغلبتهم

، وكان يكتب للنيب   ، وقرأ البقرة وآل عمران أن رجلًا نصرانيا أسلم { : ومن ذلك
 ا مثوعاد نصراني ري حممد إال ما كتبت له:  ، فكان يقول ارتددفأماته اهللا ما ي ،  ،

،  ، وأعمقوا قربه ، فأعادوا دفنه ، فأصبح وقد أخرجته األرض من بطنها فدفنه قومه
، فأصبح وقد  ، فأعادوا دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد أخرجته األرض منبوذًا على ظهرها

  .  )٥( )٤( }وا أن هذا ليس من الناس فتركوه منبوذًا ، فعلم لفظته األرض

                                                 
  .  ٩٥ ، ٩٤اآليتان سورة احلجر ) ١(
  .  ١٣٧:  سورة البقرة آية) ٢(
  .  ٦٧:  سورة املائدة آية) ٣(
  .  )٣/٢٢٢(، أمحد  )٢٧٨١(حكامهم ، مسلم صفات املنافقني وأ )٣٤٢١(البخاري املناقب ) ٤(
، صفات املنافقني  ، ومسلم )٣٦١٧رقم  (٦/٦٢٤، باب عالمات النبوة  ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح) ٥(

  .  )٢٧٨١رقم  (٤/٢١٤٥



 رمحة للعاملني

 ١٨٩

   إجابة دعواته صلى اهللا عليه وسلم  :النوع التاسع

 وشوهدت إجابتها كالشمس يف رابعة النهار كثرية األدعية اليت دعا ا النيب 

  :  ، ولكن منها على سبيل املثال ، ال تحصر وال يتسع املقام لذكر أكثرها جدا

 )٢( )١( }، وبارك له فيما أعطيته   اللهم أكثر ماله وولده ألنس قال  { - ١
، وإن ولدي  فواهللا إنَّ مايل لكثري:   قال أنس { )٣( })  وأطل حياته واغفر له ( {

ثتين ابنيت أمينة أنه دِفن وحد  ( { )٥( )٤( }وولد ولدي ليتعادون على حنو املائة اليوم 

  .  )٧( )٦( })  لصليب مقدم احلجاج البصرة بضع وعشرون ومائة

نها ، وكان فيها رحيان جييء م  بستان حيمل يف السنة الفاكهة مرتنيوكان له  { 

  .  )٩( )٨( }ريح املسك 

، وأسلمت وقصتها عجيبة    ألم أيب هريرة باهلداية فهداها اهللا فورا ودعا -  ٢

  .   )١٠(جدا 

                                                 
  .  )٥٩٧٥(البخاري الدعوات ) ١(
،  )١٩٨٢رقم  (١١/١٤٤،  ٤/٢٢٨، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم  ، كتاب الصيام البخاري مع الفتح) ٢(

  .  )٢٤٨٠رقم  (٤/١٩٢٨، باب فضائل أنس  ، يف فضائل الصحابة ومسلم
  .  ٢/٢١٩، وسري أعالم النبالء  ١١/١٤٥فتح الباري :  ، وانظر ٦٥٣، برقم  البخاري يف األدب املفرد) ٣(
  .  )٢٤٨١(مسلم فضائل الصحابة ) ٤(
  .  )١٤٣) (٢٤٨١رقم  (٤/١٩٢٩، باب فضائل أنس  ، فضائل الصحابة مسلم) ٥(
  .  )٣/١٠٨(، أمحد  )١٨٨١(البخاري الصوم ) ٦(
  .  )١٩٨٢رقم  (٤/٢٢٨، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم  البخاري مع الفتح كتاب الصيام) ٧(
  .  )٣٨٣٣(الترمذي املناقب ) ٨(
،   حديث حسن غريبهذا:  وقال) ٣٨٣٣رقم  (٥/٦٨٣، باب مناقب أنس  ، كتاب املناقب الترمذي) ٩(

  .  ٣/٢٣٤صحيح الترمذي :  وانظر
  .  )٢٤٩١رقم  (٤/١٩٣٨، باب فضائل أيب هريرة  ، كتاب فضائل الصحابة مسلم) ١٠(
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، فكان  ارك له يف صفقة ميينهاللهم ب :  لعروة بن أيب اجلعد البارقيوقال  { - ٣

وكان لو اشترى التراب   ()١(يقف يف الكوفة ويربح أربعني ألفًا قبل أن يرجع إىل أهله 

  .   )٢( })  لربح فيه

،   ، وأمية ، كأيب جهل ، فلم تتخلَّف اإلجابة  على بعض أعدائه ودعاؤه - ٤

  .  )٣(وغريهم كثري .  . .  ، وعتبة وعقبة

  .   )٤( وغريهم كثري ، وعلى سراقة بن مالك   ، ويوم حنني  بدر ودعاؤه يوم - ٥

، وال يسعه إال  واحلقيقة أن العاقل املنصف يقف أمام هذه الدالئل والبينات مذعورا

  .  أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا:  أن يقول

                                                 
  .  ٤/٣٧٦أمحد يف املسند ) ١(
  .  )٣٦٤٢رقم  (٦/٦٣٢، باب حدثنا حممد بن املثىن  ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح) ٢(
  .  ٣/١٤١٨، ومسلم  ١/٣٤٩تح البخاري مع الف:  انظر) ٣(
، باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر  ، كتاب اجلهاد والسري دعاءه يوم بدر يف صحيح مسلم:  انظر) ٤(

رقم  (٣/١٤٠٢، باب غزوة حنني  ، كتاب اجلهاد والسري ، ويوم حنني يف مسلم )١٧٦٣رقم  (٣/١٣٨٤
وأصحابه إىل  (، باب هجرة النيب  ناقب األنصار، كتاب م ، وقصة سراقة يف البخاري مع الفتح )١٧٧٥
  .  ٢٧٥ و٢٧١ص:  ، وانظر )٣٩٠٦رقم  (٧/٢٣٨املدينة 
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  املبحث التاسع عشر 
  اإلنس عموم رسالته صلى اهللا عليه وسلم إىل اجلن و

 وأنه رسول اهللا إىل مجيع إن أصل األصول هو حتقيق اإلميان مبا جاء به حممد 

،  ، رئيسهم ومرؤوسهم ، كتابيهم وجموسيهم  ، عرم وعجمهم  إنسهم وجنهم:   اخللق

، حىت لو أدركه    باطنا وظاهرا ألحد من اخللق إال مبتابعته وأنه ال طريق إىل اهللا 

،  ؛ لوجب عليهم اتباعه ، عليهم الصالة والسالم وغريمها من األنبياء،  موسى وعيسى

≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t  {:  كما قال تعاىل sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Νà6çG ÷s?# u™ ⎯ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7π yϑ õ3Ïm uρ ¢ΟèO 

öΝà2 u™!% y` ×Αθ ß™ u‘ ×−Ïd‰|Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ £⎯ãΨ ÏΒ ÷σçG s9 ⎯Ïµ Î/ …çµ ¯ΡãÝÁΨtG s9uρ 4 tΑ$ s% óΟè?ö‘ tø% r&u™ ôΜ è?õ‹s{r&uρ 4’ n?tã öΝä3Ï9≡ sŒ 

“ Ìô¹ Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡö‘ tø% r& 4 tΑ$ s% (#ρ ß‰pκô− $$ sù O$ tΡr&uρ Νä3yè tΒ z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9$# ∩∇⊇∪  ⎯yϑ sù 4’ ¯< uθ s? y‰÷èt/ š Ï9≡sŒ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∇⊄∪ { )١(  .  

لئن :   ما بعث اهللا نبيا إال أخذ عليه امليثاق:  - رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس 

 امليثاق لئن بعث حممد ، وأمره أن يأخذ على أمته  بِعثَ حممد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه

  .  )٢(، ولينصرنه  وهم أحياء ليؤمنن به

لو كان موسى حيا بني أظهركم ما حلَّ له إال أن  { :  وهلذا جاء يف احلديث

  .   )٤( )٣( }يتبعين 

                                                 
  .  ٨٢ ، ٨١ اآليتانسورة آل عمران ) ١(
-١٩/٩، وفتاوى ابن تيمية  ٢٠٠-١٩١،  ٧٧الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية ص:  انظر) ٢(

،  ١٧٦-١/٣١، واجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  لة يف عموم الرسالة للثقلنيإيضاح الدال:  ، بعنوان ٦٥
-١/٤٥٤، ومعامل الدعوة للديلمي  ٢/٣٣٤، وأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  ١/٣٧٨وتفسري ابن كثري 

  .  ٣٠٩-٣٠٣، واملناظرة يف اإلسالم والنصرانية ص ٤٥٦
  .  )٣/٣٣٨(أمحد ) ٣(
-١/١٧٣، وله شواهد وطرق كثرية ذكرها اهليثمي يف جممع الزوائد  ٣/٣٣٨ام أمحد يف مسنده أخرجه اإلم) ٤(

  .  ٦٨،  ١/٦٣مشكاة املصابيح بتحقيق األلباين :  ، وانظر ١٧٤
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  :  و من أحد أمرين ال خيلومن خالف عموم رسالة النيب 

رسالته :  ؛ ولكنه يقول  إما أن يكون املخاِلف مؤمنا بأنه مرسل من عند اهللا- ١

  .  خاصة بالعرب

  .   وإما أن يكون املخالف منكرا للرسالة مجلةً وتفصيلًا-٢

؛ ولكنه جيعلها خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن يصدقه يف   فأما املعترف له بالرسالة

،   ، ونسخها للشرائع قبلها   ومن ذلك عموم رسالته-  تعاىل - ن اهللا كل ما جاء به ع

، وبعث كتبه يف أقطار   ، وأرسل رسله   أنه رسول اهللا إىل الناس أمجعنيفقد بين 

،   ، وسائر ملوك األرض يدعوهم إىل اإلسالم  ، والنجاشي  ، وقيصر  األرض إىل كسرى

،   ، وسىب ذراريهم   وقاتل أهل الكتاب،  مث قاتل من مل يدخل يف اإلسالم من املشركني

، أما كونه   ، وذلك كلُّه بعد امتناعهم عن الدخول يف اإلسالم  وضرب اجلزية عليهم

  .   يؤمن برسول وال يصدقه يف مجيع ما جاء به فهذا تناقض ومكابرة

، فقد قام الربهان القاطع على صدق صاحب   مطلقًاوأما املنكر لرسالة نبينا حممد 

، فإما أن يأيت مبا يناقض   وال تزال معجزات القرآن تتحدى اإلنس واجلنلة الرسا

، فإن اعترف بالرسالة لزمه التصديق بكل ما   املعجزة القائمة وإال لزمه االعتراف مبدلوهلا

 وقع يف  وإن ذهب يكابر ويعاند ليأيت بقرآن مثل ما جاء به حممد أخرب به الرسول 

، وال   ؛ ألن أصحاب الفصاحة والبالغة قد عجزوا عن ذلك  حمالةالعجز وفضح نفسه ال

  .  )١(؛ ألن القرآن معجزة قائمة مستمرة خالدة  شك أن غريهم أعجز عن هذا

  .   وحينئذ يلزم مجيع اخللق العمل مبا فيه والتحاكم إليه

 قال ،  ، وخامت النبيني  رسول إىل مجيع الناسوقد صرح القرآن الكرمي بأن حممدا 

≅ö  {:  تعاىل è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗsd “ Ï%©!$# …çµ s9 Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ( Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ⎯Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ ( (#θ ãΨÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Äc© É<¨Ψ9$# Çc’ ÍhΓW{$# ” Ï% ©!$# Ú∅ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ 

                                                 
،  ٣٠٣، ومناهج اجلدل يف القرآن الكرمي ص ١٦٦،  ١/١٤٤اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح :  انظر) ١(

  .  ٢/١٨٢ صاحل بن فوزان /عتقاد للدكتورواإلرشاد إىل صحيح اال



 رمحة للعاملني

 ١٩٣

⎯Ïµ ÏG≈ yϑ Î= Ÿ2 uρ çνθ ãèÎ7¨?$#uρ öΝà6¯= yè s9 šχρß‰tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪ { )وقال تعاىل )١ ،  :}  x8u‘$ t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ 

tβ$ s% öàø9$# 4’n?tã ⎯Íν Ï‰ö6 tã tβθ ä3u‹Ï9 š⎥⎫Ïϑ n=≈yè ù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ { )ه باإلنذار  )٢وقال تعاىل يأمر نبي ،

©z  {:  والتبليغ Çrρ é&uρ ¥’n< Î) #x‹≈ yδ ãβ#u™öà)ø9$# Νä.u‘ É‹ΡT{ ⎯Ïµ Î/ .⎯tΒ uρ xn= t/ 4 { )٣(   .  

  .  وهذا تصريح بعموم رسالته لكل من بلغه القرآن

≅  {:  ، فقال  ألهل الكتابوصرح تعاىل بشمول رسالة النيب  è% uρ t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3ø9$# z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$#uρ óΟçFôϑ n= ó™ r&u™ 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n=ó™ r& Ï‰s)sù (#ρ y‰tF÷δ $# ( χÎ)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù š ø‹n= tã à≈ n= t6 ø9$# 3 ª!$#uρ 

7ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9$$ Î/ ∩⊄⊃∪ { )وقال تعاىل )٤ ،  :}  $ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ ⎯Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ 

«! $# zΟ s?$ yz uρ z⎯↵ Í hŠ Î; ¨Ψ9 $!  {:   ، وقال سبحانه  )٥( } 3 #$ tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ï j9 

$!  { ل ، وقا )٦( } ∪∠⊂⊆∩ tΒ uρ y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ £⎯Å3≈ s9uρ usYò2 r& 

Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊄∇∪ { )٧(  .  

أعطيت مخسا  { ، قال   ، وأن رسالته عامة  الناس مجيعا أنه خامت األنبياءوبلَّغَ 
،   وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة:  ، وذكر منها مل يعطَهن أحد من األنبياء قبلي

  .  )٩(ديث  احل)٨( } . . . وبعثت إىل الناس كافَّةً

                                                 
  .  ١٥٨:  سورة األعراف آية) ١(
  .  ١:  سورة الفرقان آية) ٢(
  .  ١٩:  سورة األنعام آية) ٣(
  .  ٢٠:  سورة آل عمران آية) ٤(
  .  ٤٠:  سورة األحزاب آية) ٥(
  .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) ٦(
  .  ٢٨:  سورة سبأ آية) ٧(
  .  )١٣٨٩(، الدارمي الصالة  )٤٢٧(ة البخاري الصال) ٨(
رقم  (١/٥٣٣» جعلت يل األرض مسجدا وطهوراً«، باب قول النيب  ، كتاب الصالة البخاري مع الفتح) ٩(

  .  )٥٢١رقم (،  ١/٣٧٠، كتاب املساجد  ، ومسلم )٤٣٨
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مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال  { وقال 
هالَّ وِضعت :  ، ويقولون ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له موضع لبنة من زاوية

  .  )٢( )١( }، وأنا خامت النبيني  فأنا اللَّبنةُ:  ؟ قال للبنةهذه ا
 جلميع اإلنس واجلن يف كل زمان ومكان من بعثته إىل يوم وعموم رسالته 

، يقضي ويدلُّ داللة قاطعة على أن النبوة قد انقطعت  ، وكوهنا خامتة الرساالت القيامة
 وسنة - تعاىل -تعبد إال كتاب اهللا ، وأنه ال مصدر للتشريع وال بانقطاع الوحي بعده

 ، فقد قال    وهذا يقتضي وجوب اإلميان بعموم رسالته واتباع ما جاء بهرسوله 
ال نصراينٌّ مث ميوت والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي و {

  .  )٤( )٣( }ومل يؤمن بالذي أُرسلت به إال كان من أصحاب النار 
 وعمومها ومشوهلا  فقد قامت احلجة وثبتت رسالة النيب - تعاىل -وبعون اهللا 
%!™ô‰s% Νä.u  {:  ، يف كل زمان ومكان إىل قيام الساعة اإلنس واجلن:  جلميع الثقلني y` 

ãÍ← !$ |Á t/ ⎯ÏΒ öΝä3În/§‘ ( ô⎯yϑ sù u|Çö/r& ⎯Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ( ô⎯tΒ uρ }‘Ïϑ tã $ yγ øŠn= yè sù 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïpt ¿2 ∩⊇⊃⊆∪ { )٥(  ،
}  È≅è% uρ ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ óΟä3În/§‘ ( ⎯yϑ sù u™!$ x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u™!$ x© öàõ3u‹ù= sù 4 { )اآلية.  . .  )٦  .  

  

                                                 
  .  )٣٣٤٢(البخاري املناقب ) ١(
،   ، كتاب الفضائل ، ومسلم )٣٥٣٥رقم  (٦/٥٥٨لنبيني ، باب خامت ا ، كتاب املناقب البخاري مع الفتح) ٢(

  .  )٢٢٨٦رقم  (٤/١٧٩٠باب ذكر كونه خامت النبيني 
  .  )٢/٣٥٠(، أمحد  )١٥٣(مسلم اإلميان ) ٣(
 ١/١٣٤، ونسخ امللل مبلته  ، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد إىل مجيع الناس ، كتاب اإلميان مسلم) ٤(

  .  )١٥٣رقم (
  .  ١٠٤:  ورة األنعام آيةس) ٥(
  .  ٢٩:  سورة الكهف آية) ٦(



 رمحة للعاملني

 ١٩٥

  املبحث العشرون 
  اعتراف املنصفني من علماء اليهود والنصارى برسالته صلى اهللا عليه وسلم 

  

  اء اليهود اعتراف املنصفني من علم: أوال 

 االستشهاد عليهم الشك أن من حكمة القول مع أهل الكتاب يف دعوم إىل اهللا 

، وبينوه    وقبلوا احلق- تعاىل -، الذين وفقهم اهللا  بشهادة علماء أهل الكتاب املنصفني

y‰Îγ  {:  ، وهذا من باب قوله تعاىل ومل يكتموه x© uρ Ó‰Ïδ$x© ô⎯ÏiΒ !$ yγ Î= ÷δr& { )١(  .  

وأذكر على سبيل املثال من هؤالء العلماء الذين يعترف اليهود بأهنم كانوا منهم 

  :  فأقروا باإلسالم وأنه الدين احلق ما يلي

  

  :عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه وأرضاه  -١

،    إال سيد اليهود على اإلطالق وابن سيدهمهود يف زمن النيب لو مل يسلم من الي

، لكان يف مقابلة كل  ، باعترافهم وشهادم ، وخريهم وابن خريهم وعاملهم وابن عاملهم

، فكيف وقد تابعه من األحبار والرهبان من ال يحصي عددهم  يهودي على وجه األرض

  .  )٢(إال اهللا 

بلغ عبد اهللا بن سالم  { :   قال فعن أنس  وبرسوله وقد آمن هذا الرجل باهللا

ما أول :  ، قال  إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب:   املدينة فأتاه فقالمقدم النيب 

؟   ، وما بال الولد يرتع إىل أبيه أو إىل أمه له أهل اجلنة؟ وما أول طعام يأك  أشراط الساعة

،   ذاك عدو اليهود من املالئكة:   قال ابن سالم خبرين ن آنفًا جربيلُ فقال رسول اهللا 
                                                 

  .  ٢٦:  سورة يوسف آية) ١(
  .  ٥٢٥،  ٥١٤هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى البن القيم ص:  انظر) ٢(
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، وأما  أما أول أشرط الساعة فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب فقال رسول اهللا 

وٍت أول طعام يأكله أهل اجلنة فَِزيةُ كَِبِد حوأما الشبه يف الولد فإن الرجل إذا غشي )١(اد 

أشهد أن ال :  قال (،  ، وإذا سبق ماؤها كان الشبه هلا املرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له

، إن علموا  ، إن اليهود قوم بهت يا رسول اهللا:  قال)  ، وأنك رسول اهللا  إله إال اهللا

هوين عندكبإسالمي قبل أن تسأهلم بفاسأهلم عين قبل أن يعلموا  (، فادعهم   ت

:    قالوا، فدخلوا عليه فقال هلم رسول اهللا  )  فأقبلوافأرسل نيب اهللا  (،   ) بإسالمي

فأي رجل فيكم عبد اهللا   فقال رسول اهللا - قاهلا ثالثًا مرارا  قالوا للنيب -ما نعلمه 

،  ، وأخربنا وابن أخربنا ، وأعلمنا وابن أعلمنا ذاك سيدنا وابن سيدنا:  قالوا ؟ بن سالم

أعاذه اهللا :  قالوا ؟ أفرأيتم إن أسلم : ، قال  ) ، وأفضلنا وابن أفضلنا خرينا وابن خرينا  (

قالوا حاشا هللا ما كان  ؟ أفرأيتم إن أسلم : ، قال ، حاشا هللا ما كان ليسلم من ذلك

يا ابن سالم  : ، قال شا هللا ما كان ليسلمحا:  قالوا ؟ أفرأيتم إن أسلم : ، قال ليسلم

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا :  فخرج عليهم عبد اهللا فقال (،  اخرج عليهم

، فواهللا الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أنه  ، اتقوا اهللا يا معشر اليهود  (،  ) رسول اهللا

،  ) ، ووقعوا فيه شرنا وابن شرنا (،  )  كذبت:  ، فقالوا  ، وأنه جاء حبق  رسول اهللا

  .  )٢( })  فأخرجهم رسولُ اهللا   (

،    املدينة اجنفل الناس ِقبلَهملا قدم النيب  { :  قالوعن عبد اهللا بن سالم 
، فجئت يف الناس    ثالثًا قَِدم رسولُ اهللا  قَِدم رسولُ اهللا لُ اهللا قَِدم رسو:   وقيل
، فكان أول شيء مسعته  ، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذَّاب ألنظر

                                                 
  .  »فزيادةُ كَِبِد احلوت«:  ٣٩٣٩ويف رواية للبخاري برقم ) ١(
، باب  ، ومناقب األنصار )٣٣٢٩رقم  (٦/٣٦٢خلق آدم وذريته ، باب  ، كتاب األنبياء البخاري مع الفتح) ٢(

، عن بشر بن املفضل  ، وباب حدثين حامد بن عمر )٣٩١١رقم  (٧/٢٥٠هجرة النيب وأصحابه إىل املدينة 
رقم  (٨/١٦٥.  )من كَانَ عدوا ِلِجبِريلَ: ( ، باب قوله ، سورة البقرة ، وكتاب التفسري )٣٩٣٨رقم  (٧/٢٧٢

   . ٣/٢١٠البداية والنهاية :  ، وانظر ، وألفاظ احلديث من املواضع األربعة )٤٤٨٠
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،  ، وِصلُوا األرحام ، وأطِعموا الطعام ، أفشوا السالم  يا أيها الناس:  تكلم به أن قال
  .  )٢( )١( }، تدخلُوا اجلنةَ بسالم  ناس نياموصلُّوا بالليِل وال

ما مسعت  { : ، فعن سعد بن أيب وقاص قال وقد أثىن اهللا على هذا العامل الرباين

وفيه نزلت :  ، قال نة إال لعبد اهللا بن سالم على األرض إنه من أهل اجل)٣( ميشي النيب 

−y‰Íκy  { )٤( }هذه اآلية  uρ Ó‰Ïδ$ x© .⎯ÏiΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) 4’ n?tã ⎯Ï& Î#÷VÏΒ { )٥(   .  

  

  : عنه زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود رضي اهللا -٢

 ما من عالمات النبوة شيٌء إال وقد عرفتها يف وجه رسول اهللا  {  :قال 

، وال تزيده شدة اجلهل عليه  يسبق حلمه جهله:   حني نظرت إليه إال اثنتني مل أخربمها منه

،  ، وباإلسالم دينا ، فأشهدك يا عمر أين قد رضيت باهللا ربا ، وقد اختربما  حلماإال

.   صدقة على أمة حممد - فإين أكثرها مالًا -، وأشهدك أن شطر مايل  ومبحمد نبيا

فخرج عمر .  أو على بعضهم:  قلت.   ، فإنك ال تسعهم  أو على بعضهم:  قال عمر

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده :  ال زيد فقوزيد إىل رسول اهللا 

                                                 
  .  )٣٢٥١(، ابن ماجه األطعمة  )٢٤٨٥(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(
،  ، والترمذي يف صفة القيامة بلفظه) ٣٢٥١رقم  (٢/١٠٨٣، باب إطعام الطعام  ابن ماجه يف كتاب األطعمة) ٢(

صحيح ابن ماجه :  ، وانظر ٤/٤٥١، وأمحد يف املسند  )٢٤٨٥ (٤/٦٥٢دثنا حممد بن بشار باب ح
٢/٢٢٢  .  

، فقيل بأن سعد بن أيب وقاص يعين  ، ومنهم العشرة املبشرون باجلنة قد ثبت عنه أنه شهد ألناس كثري باجلنة) ٣(
، ويؤخذ  من العشرة غري سعد وسعيد، ومل يتأخر معه  ، ألن عبد اهللا بن سالم عاش بعد موم من األحياء

  .  ١٣٠،  ٧/١٢٩فتح الباري :  انظر.  هذا من قول سعدميشي على األرض
،  )٣٨١٢(رقم  (٧/١٢٨، باب مناقب عبد اهللا بن سالم  ، كتاب مناقب األنصار البخاري مع الفتح) ٤(

  .  )٢٤٨٣رقم  (٤/١٩٣٠، باب فضائل عبد اهللا بن سالم  ، كتاب فضائل الصحابة ومسلم
  .  ١٠:  سورة األحقاف آية) ٥(
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، مث تويف يف غزوة تبوك   ، وشهد معه مشاهد كثرية ، وبايعه ، وصدقه ، وآمن به  ورسوله

  .  ورمحه رضي اهللا عنه )١( }مقبلًا غري مدبر 

  

  : من أسلم عند املوت -٣

 وأبو بكر وعمر على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها أتى رسول اهللا  {

أنشدك  ، فقال رسول اهللا  يعزي ا نفسه على ابن له يف املوت كأحسن الفتيان وأمجله

:  ، أي كذافقال برأسه ه ؟ ، هل جتد يف كتابك هذا صفيت وخمرجي بالذي أنزل التوراة

، وأشهد أن  إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد يف كتابنا صفتك وخمرجك:   فقال ابنه.  ال

،  ، مث وِلي كفنه أقيموا اليهودي عن أخيكم : فقال.  ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا

طهوصلَّى عليه   وحن ، { )٣( )٢(  .  

، وأن صفته موجودة يف   حقًّا حممدا هذه ثالثة أمثلة العترافات أحبار اليهود بأن

%È≅è  { ، ويعرفه اليهود كما يعرفون أبناءهم التوراة uρ ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ óΟä3În/§‘ ( ⎯yϑ sù u™!$ x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù= sù 

∅ tΒ uρ u™!$ x© öàõ3u‹ù= sù 4 { )٤(  .  

إن غالم  { :  قالوممن أسلم من اليهود عند املوت ما جاء يف حديث أنس 

 خيدم النيب يهودي فمرض فأتاه النيب أسلم :  ، فقال له  يعوده فقعد عند رأسه  ،

:  ، فقال ويف رواية النسائي (،  ، فأسلم أطع أبا القاسم:  أبيه وهو عنده فقال لهفنظر إىل 

                                                 
، وتقدم خترجيه كاملًا مطولًا  ٨/٢٤٠رجاله ثقات :  ، وقال ، وعزاه إىل الطرباين ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد) ١(

  .  ٢٤٠،  ٨/٢٣٩،  ، فارجع إليها يف جممع الزوائد للهيثمي يف حلم النيب والقصة هنا خمتصرة
  .  )٥/٤١١(أمحد ) ٢(
:  ، له شواهد يف الصحيح عن أنس انظر هذا حديث جيد قوي:  ، وقال ابن كثري ٥/٤١١أمحد يف املسند ) ٣(

  .  ٨/٢٣٤، وجممع الزوائد  ٢/٢٥٢تفسري ابن كثري 
  .  ٢٩:  سورة الكهف آية) ٤(
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احلمد هللا :   وهو يقول، فخرج النيب  ) أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

  .  )٢( )١( }الذي أنقذه من النار 

  

  اعتراف املنصفني من علماء النصارى : ثانًيا 

لنصارى يف دعوم إىل اهللا االستشهاد عليهم بشهادة املنصفني من حكمة القول مع ا
y‰Îγ  { ، فإن هذا من باب ، ومن وفقه اهللا منهم لإلسالم من علماء النصارى x© uρ Ó‰Ïδ$ x© 

ô⎯ÏiΒ !$ yγ Î= ÷δr& { )ء على سبيل املثال ال احلصر ما يأيت، ومن هؤال )٣ :  
   

   النجاشي ملك احلبشة رمحه اهللا ورضي عنه -١

، بكى    صدرا من سورة مرمي)٤( على النجاشي عندما قرأ جعفر بن أيب طالب 

، وقال النجاشي   ، وبكى أساقفته حني مسعوا ما تلي عليهم النجاشي حىت اخضلت حليته

هو : (  يقول فيه قول اهللافقال جعفر )  ؟  ابن مرميما يقول صاحبكم يف : ( للوفد

فتناول النجاشي )  .  . . ، أخرجه من البتول العذراء اليت مل يقرا بشر روح اهللا وكلمته

، ما يزيد على ما تقولون يف ابن مرمي   يا معشر القسيسني والرهبان: ( ، فقال عودا فرفعه

،   ، فأنا أشهد أنه رسول اهللا  ن جئتم من عندهمرحبا بكم ومب:  ، وقال للوفد ما تزن هذه

  .  )٥()  . .  .  ، ولوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت أقبل نعله وأنه الذي بشر به عيسى
                                                 

  .  )٣/١٧٥(، أمحد  )٣٠٩٥(، أبو داود اجلنائز  )١٢٩٠(البخاري اجلنائز ) ١(
  .  ٣/٢١٩،  فتح الباري البن حجر:  ، وانظر ٥٦٥٧، ورقم  ١٣٥٦البخاري برقم ) ٢(
  .  ٢٦:  سورة يوسف آية) ٣(
، فهو  ، وال له رؤية ، ومل يهاجر ، وهو معدود يف الصحابة ، أسلم وحسن إسالمه أصحمة ملك احلبشة) ٤(

ومل يثبت أنه صلى ،  ، تويف يف حياة النيب فصلى عليه بالناس صالة الغائب ، صحايب من وجه تابعي من وجه
  .  ٤٤٣-١/٤٢٨سري أعالم النبالء :  انظر.  على غائب سواه

  .  ١/٤٣٨سري أعالم النبالء :  انظر) ٥(
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  سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وأرضاه  -٢

، وعندما   فقد عاش مع جمموعة من علماء النصارى)١(قصة سلمان مشهورة عجيبة 

، فأوصى إىل سلمان الفارسي   من هؤالء بعمورية بالروم حضرته الوفاةُكان مع آخر عامل

، مهاجره بني حرتني إىل أرض سبخة ذات  قد أظلَّك زمان نيب يبعثُ من احلرم: (  وقال

،  ، يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة بني كتفيه خامت النبوة:   ، وإن فيه عالمات ال ختفى  خنل

  .  )، فإنه قد أظلك زمانه  البالد فافعلفإن استطعت أن ختلص إىل تلك

  .  )٢( ، فأسلم  وسافر سلمان ووجد العالمات اليت وصفت له

  

   هرقل عظيم الروم -٣

؟ فذكرت أن  هل يغدروسألتك .  .  .  { : قال هرقل أليب سفيان يف آخر حديثه

؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا  ، وسألتك مب يأمركم ، وكذلك الرسل ال تغدر ال

، ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف   ، وينهاكم عن عبادة األوثان وال تشركوا به شيئًا

، مل  ، وقد كنت أعلم أنه خارج فإن كان ما تقول حقًّا فسيملك موضع قدمي هاتني

، ولو كنت عنده   ، فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه ظن أنه منكمأكن أ

  .  )٤( )٣( } .  . .  لغسلت عن قدمه

                                                 
  .  ٥٥٦-١/٥٠٥قصته وإسالمه يف سري أعالم النبالء :  انظر) ١(
  .  ٥١٠،  ١/٥٠٩سري أعالم النبالء للذهيب :  انظر) ٢(
  .  )٧(البخاري بدء الوحي ) ٣(
،  ، ومسلم )٧رقم  (١/٣٢، باب حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع  ، كتاب بدء الوحي ري مع الفتحالبخا) ٤(

  .  )١٧٧٣رقم  (٣/١٣٩٦، باب كتاب النيب إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم  كتاب اجلهاد والسري
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، وأن يثبت  يا معشر الروم هل لكم يف الفالح والرشد:  مث قال للروم بعد ذلك

  ! ، فلم يسلم  ولكن رغب يف ملكه وضن به)١(؟  ملككم فتبايعوا هلذا النيب

 وأنه بين أن عدول أهل الكتاب ومنصفيهم قد شهدوا لرسول اهللا وهذا مما ي

  .  )٢(، فال يقدح قدح املكذبني بعد ذلك   رسول اهللا حقًّا

 رسولُ اهللا إىل الناس وقد أسلم اجلم الغفري من علماء النصارى وشهدوا بأن حممدا 

š  {،   أمجعني Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ óΟßγ ÷Ψ ÏΒ š⎥⎫Å¡‹Åb¡Ï% $ ZΡ$ t7÷δ â‘ uρ óΟßγ ¯Ρr&uρ Ÿω tβρ çÉ9 ò6tG ó¡tƒ ∩∇⊄∪ { )٣(   .  

، ويسلموا هللا رب  فحري جبميع النصارى أن يسريوا على طريق علمائهم املنصفني

  .   العاملني

                                                 
  .  )٧رقم  (١/٣٣، باب حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع  ، كتاب بدء الوحي البخاري مع الفتح:  انظر) ١(
  .  ٥٢٥هداية احليارى البن القيم ص:  انظر) ٢(
  .  ٨٢:  سورة املائدة آية) ٣(
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 ٢٠٢

  املبحث احلادي والعشرون 
  ها صلى اهللا عليه وسلم خري أعماله خوامت

  

  املداومة على األعمال 

إن أحب األعمال إىل اهللا  { : ؛ وهلذا قال  إذا عمل عملًا أثبته وداوم عليهكان 

كان النيب  { :  قالة وعن أيب هرير.   )٢( )١( }تعاىل ما داوم عليه صاحبه وإن قل 

 فيه اعتكف عشرين يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قُِبض 

 فيه عرض ، فلما كان العام الذي قُِبض ، وكان يعرض عليه القرآن يف كل عام مرة يوما

  .   )٤( )٣( }القرآن مرتني 

 يكثر أن يقول قبل أن كان رسول اهللا  { : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

،  يا رسول اهللا:   قلت:  قالت.  ، أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وحبمدك :  ميوت

جعلت يل عالمةٌ يف أميت إذا رأيتها  : ؟ قال  ما هذه الكلمات اليت أراك أحدثتها تقوهلا

$!™sŒÎ) u#  { قلتها y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx÷G xø9$#uρ ∩⊇∪ { )وقد قال ابن عباس رضي اهللا  ،)٦( } )٥ 

$!™sŒÎ) u#  { :  لسورةعنهما لعمر عن هذه ا y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$#uρ ∩⊇∪ { )إهنا أجل رسول )٧ 

                                                 
  .  )٤٢٢(، مالك النداء للصالة  )٦/٢٧٣(، أمحد  )٦٠٩٩(البخاري الرقاق ) ١(
  .  ٧٨٢، برقم  ٢/٨١١، ومسلم  ٤/٢١٣، و  ٤٩٩٨، برقم  ٩/٤٣البخاري مع الفتح ) ٢(
،  )٢/٤٠١(، أمحد  )١٧٦٩(، ابن ماجه الصيام  )٢٤٦٦(، أبو داود الصوم  )٤٧١٢(رآن البخاري فضائل الق) ٣(

  .  )١٧٧٩(الدارمي الصوم 
  .  ٢٤٥٠، ومسلم برقم  ٤٤٣٣البخاري برقم ) ٤(
  .  ١:  سورة النصر آية) ٥(
  .  )١٨٤/٦ ( أمحد باقي مسند األنصار ، ) ٤٨٤ (مسلم الصالة ) ٦(
  .  ١:  سورة النصر آية) ٧(
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 ٢٠٣

$!™u (sŒÎ#  { نزلت:  وقيل.  )١( لمما أعلم منها إال ما تع:  ، فقال  أعلمه إياهاهللا  y_ ãóÁ tΡ 

«!$# ßx ÷G xø9$#uρ ∩⊇∪ { )٢( يوم النحر والنيب  يف مىن حبجة الوداع )نزلت أيام :   وقيل)٣

 أشد ما كان  وعند الطرباين أهنا ملا نزلت هذه السورة أخذ رسول اهللا )٤(التشريق 

 كان رسول اهللا  { : ؛ وهلذا قالت عائشة رضي اهللا عنها )٥(اجتهادا يف أمر اآلخرة 

يتأول  ، اللهم اغفر يل سبحانك اللهم ربنا وحبمدك : يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده

ôxÎm7|¡sù Ï‰ôϑ  {:  ومعىن ذلك أنه يفعل ما أمر به فيه وهو قوله تعاىل.   )٧( )٦( } القرآن pt ¿2 

y7 În/u‘ çν öÏøó tG ó™$#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪ { )٨(   .  

                                                 
  .  ٤٤٣٠، برقم  ٨/١٣٠البخاري مع الفتح ) ١(
  .  ١:  سورة النصر آية) ٢(
فتح .  عاش بعدها إحدى ومثانني يوما:  ، وقيل ٤٩٧٠-٤٩٦٧، شرح األحاديث  ٨/٧٣٤الفتح :  انظر) ٣(

  .  ٨/٧٣٤الباري 
  .  ٨/١٣٠فتح الباري :  انظر) ٤(
  .  ٨/١٣٠فتح الباري :  انظر) ٥(
، ابن  )٨٧٧(، أبو داود الصالة  )١١٢٢(، النسائي التطبيق  )٤٨٤(، مسلم الصالة  )٧٨٤(ن البخاري األذا) ٦(

  .  )٦/١٩٠(، أمحد  )٨٨٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  .  ٤٨٤، ومسلم برقم  ٧٩٤البخاري برقم ) ٧(
  .  ٣:  سورة النصر آية) ٨(
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  الدروس والفوائد والعرب 

،  والفوائد والعرب املستنبطة من هذا املبحث كثريةأن الدروس :  وخالصة القول

  :  ومنها

؛   ، وأن قليلًا دائما خري من كثري منقطع  احلث على املداومة على العمل الصاحل- ١

،   ، واإلخالص ، والنية  ، واملراقبة ألن بدوام العمل الصاحل القليل تدوم الطاعة والذكر

   . )١(؛ ألنه يزيد على الكثري املنقطع أضعافًا كثرية  يثمر، والقليل الدائم  واإلقبال على اخلالق

 من أجهد نفسه يف شيء من العبادات ال يطيق العمل به خِشي عليه أن ميل - ٢

  .  )٢(فيفضي ذلك إىل تركه 

 اإلنسان املسلم كلما تقدم يف العمر اجتهد يف العمل على حسب القدرة -٣

، وخري األعمال الصاحلة  ؛ وألن األعمال باخلواتيم ه؛ ليلقى اهللا على خري أحوال والطاقة

  .  )٣(خواتيمها 

                                                 
  .  ٦/٣١٨، وشرح النووي  ١/١٠٣فتح الباري :  انظر) ١(
  .  ٤/٢١٥فتح الباري :  انظر) ٢(
  .  ٩/٤٦، و  ٤/٢٨٥فتح الباري :  انظر) ٣(
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 ٢٠٥

   املبحث الثاين والعشرون
  وداعه ألمته ووصاياه صلى اهللا عليه وسلم 

  أذانه يف الناس باحلج  -١

، وجاهد يف اهللا حق  ، ونصح األمة   البالغ املبني وأدى األمانةوبعد أن بلَّغ 

 بعد أن مكث -ن فيهم وأعلمهم أنه حاج يف السنة العاشرة ، أعلن يف الناس وأذَّ جهاده

 وبعد هذا النداء العظيم -يف املدينة تسع سنني كلها معمورة باجلهاد والدعوة والتعليم 

؛   ؛ ليتعلموا املناسك منه صلى اهللا عليه وسلم  إبالغ الناس فريضة احلجالذي قصد به 

،   ، وتشيع دعوة اإلسالم بلغ الشاهد الغائب، ويوصيهم لي  ، وأفعاله وليشهدوا أقواله

 مكث تسع سنني إن رسول اهللا  {  قال جابر ، )١(وتبلغ الرسالة القريب والبعيد 

، فقدم املدينة بشر كثري كلهم   حاجمل حيج مث أذَّن يف الناس يف العاشرة أن رسول اهللا 

حىت إذا :  وساق احلديث وفيه.  . .  ويعمل مثل عملهيلتمس أن يأمت برسول اهللا 

، وعن    نظرت إىل مد بصري بني يديه من راكب وماٍش)٢(استوت به ناقته على البيداء 

 بني  ورسول اهللا )٣(، ومن خلفه مثل ذلك  ، وعن يساره مثل ذلك ميينه مثل ذلك

وساق .  . .  أظهرنا وعليه يرتل القرآن وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به

  .  }حىت إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضِربت له بنمرة فرتل ا :  احلديث وقال

  وداعه ووصيته ألمته يف عرفات  -٢

حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي  { قال جابر 

، يف  إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا : فخطب الناس وقال

                                                 
  .  ٤/٢٤٤، وشرح األيب  ٨/٤٢٢شرح النووي على صحيح مسلم :  انظر) ١(
  .  ٢/٩فتح امللك املعبود .  ، وهي هنا موضع بذي احلليفة اسم للمفازة والصحراء اليت ال شيء فيها:  البيداء) ٢(
  .  ١٠٥، و  ٢/٩فتح امللك املعبود :  انظر.  ، وقيل مائة وثالثني ألفًا م تسعني ألفًاقيل كان عدده) ٣(
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 ٢٠٦

 )١(، أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع   ، يف بلدكم هذا شهركم هذا

، وإن أول دٍم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث كان  عةودماء اجلاهلية موضو

، وأول ربا أضع ربانا ربا  ، وربا اجلاهلية موضوع مسترضعا يف بين سعد فقتلته هذيل

 فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان )٢(عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله 

 أحدا )٤( ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم )٣(، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا  اهللا

 وهلن عليكم رزقهن وكسون )٥(تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح 

 وأنتم )٦(، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهللا  باملعروف

فقال .    ونصحت، ، وأديت نشهد أنك قد بلغت:   ؟ قالوا تسألون عين فما أنتم قائلون

                                                 
،  واملعىن أنه أبطل كل شيء من أمور اجلاهلية وصار كالشيء املوضوع حتت القدمني فال يعمل به يف اإلسالم) ١(

، وشرح  ٨/٤٣٢رح النووي ش:  انظر.  فجعله كالشيء املوضوع حتت القدم من حيث إمهاله وعدم املباالة به
  .  ٢/١٨، وفتح امللك املعبود  ٤/٢٥٥األيب 

  .  ٨/٤٣٣شرح النووي :  ، انظر واملعىن الزائد على رأس املال باطل أما رأس املال فلصاحبه بنص القرآن) ٢(
:  ، وقيل هي ال إله إال اهللا:  ، وقيل األمر بالتسريح باملعروف أو اإلمساك بإحسان:  الكلمة هي:  قيل) ٣(

.  ٣:  ، اآلية ، سورة النساء )فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء: ( هي قوله تعاىل:  ، وقيل اإلجياب والقبول
، وشرح األيب  ٨/٤٣٣،  شرح النووي) وهذا هو الصحيح ويدخل فيه القبول واإلجياب: ( قال النووي

  .  ٢/١٩، وفتح امللك املعبود  ٤/٢٥٦
، وليس املراد من ذلك الزنا ؛ ألنه  عىن ال يأذن ألحد من الرجال أو النساء تكرهون أن يدخل منازلكموامل) ٤(

، وفتح امللك  ٤/٢٥٧، واأليب  ٨/٤٣٣شرح النووي .  حرام سواء كرهه الزوج أو مل يكرهه ؛ وألن فيه احلد
  .  ٢/٢٠املعبود 

  .  ٨/٤٣٤، وشرح النووي  ٢/١٩لك املعبود فتح امل:  ، انظر ال شديد وال شاق:  غري املربح) ٥(
واملعىن قد تركت فيكم أمرا لن ختطئوا إن متسكتم به يف االعتقاد والعمل وهو كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل ) ٦(

، أو ألن القرآن أمر باتباع  ، وسكت عن السنة ؛ ألن القرآن هو األصل يف الدين من بني يده وال من خلفه
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي : ( ال سبحانهالسنة كما ق

ما نهاكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و: ( وقال.  ٥٩:  ، اآلية سورة النساء) شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل
، وقد جاء عند احلاكم من حديث ابن  ٢/٢٠فتح امللك املعبود :  انظر.  ٧:  ، اآلية سورة احلشر) عنه فَانتهوا

وصححه األلباين يف صحيحه الترغيب )  . . كتاب اهللا وسنة نبيه. . .   (-عباس رضي اهللا عنهما الوصية ب
  .  ٣٦برقم 
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ثالث  ، اللهم اشهد  اللهم اشهد : بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس

  .  )٢(وقد كان يف املوقف جم غفري ال يحصي عددهم إال اهللا تعاىل .  )١( }مرات 

tΠöθ  {:   يف يوم عرفة يوم اجلمعة قوله تعاىلوأُنزل على النيب  u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ 

àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ © ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ 4 { )وهذه أكرب نعم اهللا تعاىل على  )٣ ،

، وال إىل نيب غري نبيهم   تاجون إىل دين غريههذه األمة حيث أكمل تعاىل هلم دينهم فال حي

، وبعثه إىل اجلن واإلنس فال حالل إال  ؛ وهلذا جعله اهللا خامت األنبياء صلى اهللا عليه وسلم

، وكل شيء أخرب به فهو حق  ، وال دين إال ما شرعه ، وال حرام إال ما حرمه ما أحلَّه

ôM  {،  ، ال كذب فيه وال خلف وصدق £ϑ s?uρ àM yϑ Î= x. y7În/u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4 { )أي صدقًا )٤ 

  .  )٥(، فلما أكمل اهللا هلم الدين متت عليهم النعمة   يف األخبار وعدلًا يف األوامر والنواهي

؟   ما يبكيك:   ، فقيل له ة يف يوم عرفةوقد ذُكر أن عمر بكى عندما نزلت هذه اآلي

 )٦(، فأما إذا أُكمل فإنه مل يكمل شيء إال نقص  أبكاين أنا كنا يف زيادة من ديننا:  قال

  .   قريبا توقع موت النيب وكأنه 

  وداعه ووصيته ألمته عند اجلمرات  -٣

لتأخذوا :   يرمي على راحلته يوم النحر ويقولرأيت النيب  { قال جابر 

  .  )٢( )١( }مناسككم فإين ال أدري لعلِّي ال أحج بعد حجيت هذه 

                                                 
   . ١٢١٨أخرجه مسلم برقم ) ١(
  .  ٢/١٠٥فتح امللك املعبود :  انظر.  مائة وثالثون ألفًا:  قيل) ٢(
  .  ٣:  سورة املائدة آية) ٣(
  .  ١١٥:  سورة األنعام آية) ٤(
  .  ٢/١٢تفسري ابن كثري ) ٥(
بدأ اإلسالم غريبا «وهذا يشهد له قوله .   وعزاه بإسناده إىل تفسري الطربي٢/١٢ذكره ابن كثري يف تفسريه ) ٦(

  .  ». . .  وسيعود غريبا كما بدأ
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 فرأيته حني حججت مع رسول اهللا  { : وعن أم احلصني رضي اهللا عنها قالت

 فقال رسول اهللا .  . .  رمى مجرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بالل وأسامة

إن أُمر عليكم عبد جمدع أسود يقودكم بكتاب اهللا تعاىل :  قولًا كثريا مث مسعته يقول

  .  )٤( )٣( }فامسعوا له وأطيعوا 

  يته ووداعه ألمته يوم النحر وص -٤

 أو بزمامه - قعد على بعريه وأمسك إنسان خبطامه أن النيب  { عن أيب بكرة 

حىت )  فسكت  (م اهللا ورسوله أعل:   قالوا ؟ أتدرون أي يوم هذا :   وخطب الناس فقال-

 : قال! بلى يا رسول اهللا:  قلنا ؟ أليس بيوم النحر : ، فقال ظننا أنه سيسميه بغري امسه

،  حىت ظننا أنه سيسمه بغري امسه)  فسكت (اهللا ورسوله أعلم :   قلنا ؟ فأي شهر هذا

 قلنا اهللا ؟ فأي بلد هذا : قال.  بلى يا رسول اهللا:   قلنا ؟ أليس بذي احلجة : فقال

 ؟  أليست البلدة احلرام : قال.   حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه)   فسكت (ورسوله أعلم 

، وأبشاركم  ، وأعراضكم ، وأموالكم  فإن دماءكم : ، قال بلى يا رسول اهللا:  قلنا

وستلقون ربكم  (، يف بلدكم هذا  ، يف شهركم هذا عليكم حرام كحرمة يومكم هذا

يضرب بعضكم رقاب )  أو ضالَّلًا ) ( رجعوا بعدي كفارا، فال ت فيسألكم عن أعمالكم

أال هل بلَّغت )   فَرب مبلَّغ أوعى من سامع (الغائب )  منكم  (، أال ليبلغ الشاهد  بعض

                                                 
 
  .  )٣/٣٣٧(، أمحد  )١٩٧٠(، أبو داود املناسك  )١٢٩٧(مسلم احلج ) ١(
  .  ١٢٩٧مسلم برقم ) ٢(
  .  )١٢٩٨(مسلم احلج ) ٣(
  .  ١٢٩٨مسلم برقم ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٢٠٩

 :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٢( } . .  إىل كبشني أملحني فذحبهما)١(مث انكفأ   (

  .  )٤( )٣( }فوالذي نفسي بيده إهنا لوصيته إىل أمته فليبلغ الشاهد الغائب  {

؛    بعد كل سؤال من هذه األسئلة الثالثة كان الستحضار فهومهموسكوته 

  .  )٥(؛ وليستشعروا عظمة ما خيربهم عنه  وليقبلوا عليه بكليتهم

 يوم النحر بني وقف النيب  { :  رضي اهللا عنهما قالوعن ابن عمر 

وودع  اللهم اشهد :  النيب يقول)٦(وطَِفق  هذا يوم احلج األكرب : وقال.  .  . اجلمرات

  .  )٧( }هذه حجة الوداع :   الناس فقالوا

، وهذا من    يوم النحروقد فتح اهللا أمساع مجيع احلجاج مبىن حىت مسعوا خطبة النيب 

معجزاته أن بارك يف أمساعهم وقواها حىت مسعها القاصي والداين حىت كانوا يسمعون وهم 

 خطبنا رسول اهللا  { :   قالفعن عبد الرمحن بن معاذ التيمي .  )٨(يف منازهلم 

  .  )١٠( )٩( } . وحنن مبىن فَفُِتحت أمساعنا حىت كنا نسمع ما يقول وحنن يف منازلنا

                                                 
  .  ١١/١٨٣شرح النووي :  انظر.  أي انقلب:  انكفأ) ١(
،  ٤٤٧،  ٧٠٧٨،  ٥٥٥٠،  ٤٦٦٢،  ٤٤٠٦،  ٣١٩٧ ، ١٧٤١،  ١٠٥،  ٦٧ برقم ٣/٢٦البخاري ) ٢(

  .   واأللفاظ من هذه املواضع١٦٧٩ومسلم برقم 
  .  )١٦٥٢(البخاري احلج ) ٣(
  .  ١٧٣٩البخاري برقم ) ٤(
  .  ١/١٥٩فتح الباري :  انظر) ٥(
  جعل وشرع يقول :  طفق) ٦(
  .  ١٧٤٢البخاري برقم ) ٧(
  .  ٢/١٠٦لك املعبود ، وفتح امل ٥/٤٣٦عون املعبود :  انظر) ٨(
  .  )١٩٥٧(، أبو داود املناسك  )٢٩٩٦(النسائي مناسك احلج ) ٩(
، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن   ويف آخره قصة تدل على أنه يوم النحر١٩٥٧أبو داود برقم ) ١٠(

  .  ١/٣٦٩،  ١٧٢٤أيب داود برقم 



 رمحة للعاملني

 ٢١٠

  وصيته صلى اهللا عليه وسلم ألمته يف أوسط أيام التشريق  -٥

 احلجة وهو ثاين أيام التشريق ويقال  الناس يف اليوم الثاين عشر من ذيوخطب 

، وهو  ؛ ألكلهم رؤوس األضاحي فيه ؛ ألن أهل مكة يسمونه بذلك يوم الرؤوس:   له

،    ومها من بين بكر فعن أيب جنيح عن رجلني من أصحاب النيب )١(أوسط أيام التشريق 

، وهي   ، وحنن عند راحلته  خيطب بني أوسط أيام التشريقرأينا رسول اهللا  { : قاال

حدثين من مسع :   وعن أيب نضرة قال)٣( } مبىن )٢( اليت خطب خطبة رسول اهللا 

، وإن أباكم  يا أيها الناس إن ربكم واحد  { :   وسطَ أيام التشريق فقالخطبة النيب 

،  ، وال ألمحر على أسود ، أال ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب واحد

أي يوم  :  مث قال.  بلَّغ رسول اهللا :  قالوا ؟ ، أبلغت وال ألسود على أمحر إال بالتقوى

أي بلد  : مث قال.   شهر حرام:  قالوا ؟ أي شهر هذا :  مث قال.  يوم حرام:  لواقا ؟ هذا

،   ، وأموالكم فإن اهللا قد حرم بينكم دماءكم : قال.  بلد حرام:   قالوا ؟ هذا

قالوا بلَّغ  ؟ ، أبلغت ، يف بلدكم هذا ، يف شهركم هذا ، كحرمة يومكم هذا وأعراضكم

  .  )٥( )٤( } الشاهد الغائبليبلغ  : قال.  رسول اهللا 

                                                 
،  ٢/١٠٠ امللك املعبود تكملة املنهل العذب املورود ، وفتح ٥/٤٣٢عون املعبود شرح سنن أيب داود :  انظر) ١(

  .  ٣/٥٧٤وفتح الباري 
يف يوم :  ، فاخلطبتان أي مثل اخلطبة اليت خطبها يوم النحر مبىن"  وهي خطبته اليت خطب مبىن: "  ومعىن قوله) ٢(

، وفتح امللك  ٥/٤٣١ملعبود عون ا:  انظر.  ، ويف ثاين أيام التشريق اليوم الثاين عشر متحدتان يف املعىن النحر
  .  ٢/١٠٠املعبود 

 وصحح حديث أيب جنيح األلباين يف ١٩٥٣ ويشهد له حديث سراء بنت نبهان برقم ١٩٥٢أبو داود برقم ) ٣(
  .  ١٧٢٠ برقم ١/٣٦٨صحيح سنن أيب داود 

  .  )٥/٤١١(أمحد ) ٤(
رواه أمحد ورجاله رجال :  ع الزوائد وقال وذكره اهليثمي يف جمم١٢/٢٢٦أمحد بترتيب عبد الرمحن البناء ) ٥(

كنت آخذ بزمام ناقة رسول اهللا يف :  حديث أيب حرة الرقاشي عن عمه قال:  وانظر.  ٣/٢٦٦الصحيح 
  .  ٥/٧٢وذكر فيه مجلًا تراجع ويراجع سند احلديث يف مسند أمحد . . .  أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس



 رمحة للعاملني

 ٢١١

 يف حجة الوداع يف األماكن املقدسة منها حديث ابن وهناك جملٌ من خطبه 

إن :    خطب الناس يف حجة الوداع فقالأن رسول اهللا  { : عباس رضي اهللا عنهما

الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما حتاقرون من 

، كتاب اهللا  ، إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أعمالكم فاحذروا

  .   )٢( احلديث )١( } .  . . وسنة نبيه

 يقول وهو خيطب الناس على مسعت رسول اهللا  { :  قالوحديث أيب أمامة 

، وأدوا  ، وصلُّوا مخسكم يا أيها الناس أطيعوا ربكم:  ناقته اجلدعاء يف حجة الوداع يقول

   . )٤( )٣( }، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم  ، وصوموا شهركم زكاة أموالكم

  

                                                 
  .  )٢١٥٩(الترمذي الفنت ) ١(
 وله أصل ٣٦ برقم ١/٢١، وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب  ذكره املنذري يف الترغيب وعزاه إىل احلاكم) ٢(

 واألحاديث الصحيحة برقم ٢/٣٦٨مسند أمحد :  ، وانظر ٢٨١٢حديث رقم :  انظر.  يف صحيح مسلم
٤٧٢  .  

  .  )٥/٢٥١(، أمحد  )٦١٦(الترمذي اجلمعة ) ٣(
  .  ، ووافقه الذهيب على شرط مسلم وصححه ١/٤٧٣احلاكم ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٢١٢

  الدروس والفوائد والعرب 

،  أن الدروس والفوائد والعرب املستنبطة من هذا املبحث كثرية:  وخالصة القول

  :  ومنها

 باحلج فقد حج مع النيب صلى اهللا  إن كل من قدم املدينة إجابة ألذان النيب -١

  فقدم املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن يأمتَّ برسول اهللا { ؛ لقول جابر  عليه وسلم

  .   )٢( )١( }ويعمل مثل عمله 

  .   استحباب نزول احلاج إىل عرفات بعد زوال الشمس إن تيسر ذلك-٢

،  إليه، يبني فيها للناس ما حيتاجون   استحباب خطبة اإلمام باحلجاج بعرفات-٣

، ويوصي  ، وحيذر فيها من الشرك والبدع واملعاصي ، وأصول الدين ويعتين ببيان التوحيد

  .  الناس بالعمل بالكتاب والسنة

،   خطبة يوم عرفة:   خطب يف حجة الوداع ثالث خطبوقد ثبت أن النيب 

.   من ذي احلجة، واخلطبة الثالثة يف مىن يوم الثاين عشر  واخلطبة الثانية يوم النحر يف مىن

 ويعلِّم اإلمام )٣(ومذهب الشافعي أن اإلمام خيطب يوم السابع من ذي احلجة كذلك 

  .  الناس يف كل خطبة ما حيتاجون إليه إىل اخلطبة األخرى

  .  ، واألبشار اجللدية ، واألموال ، واألعراض  تأكيد غلظ حترمي الدماء-٤

كحرمة يومكم  { ؛ لقوله  ظري استخدام ضرب األمثال وإحلاق النظري بالن-٥

  .   )٤( }هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا 

  .  ، وأنه ال قصاص يف قتلى اجلاهلية ، وربا اجلاهلية  إبطال أفعال اجلاهلية-٦
                                                 

  .  )١٨٥٠(، الدارمي املناسك  )٣/٣٢١(، أمحد  )٢٧٤٠(، النسائي مناسك احلج  )١٢١٨(مسلم احلج ) ١(
  .  ١٢١٨أخرجه مسلم برقم ) ٢(
  .  ٢/٢٠فتح امللك املعبود يف تكملة املنهل املورود :  انظر) ٣(
  .  )١٦٧٩(اربني والقصاص والديات ، مسلم القسامة واحمل )٦٧(البخاري العلم ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٢١٣

؛ ألنه  أن يبدأ بنفسه وأهله إن اإلمام ومن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر جيب -٧

  .  ، وطيب نفس من قرب عهده باإلسالم  أقرب لقبول قوله

  .   ، أما رأس املال فلصاحبه  املوضوع من الربا هو الزائد على رأس املال-٨

، وقد جاءت أحاديث كثرية بذلك  ، ومعاشرن باملعروف  مراعاة حق النساء-٩

  .   نيمجعها النووي أو معظمها يف رياض الصاحل

، وجواز تأديبها إذا أتت مبا يقتضي التأديب   وجوب نفقة الزوجة وكسوا-١٠

، وأن ال حيصل منكر من أجل ذلك  لكن بالشروط والضوابط اليت جاءت بالكتاب والسنة

  .  التأديب

  .   الوصية بكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه -١١

لتأخذوا عين مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت  { :   قوله- ١٢

، وهكذا وقع يف رواية   ، واملعىن خذوا مناسككم   ففي ذلك الم األمر)١( }هذه 

،  ، واألفعال هذه األمور اليت أتيت ا يف حجيت من األقوال:   وتقديره،  غري مسلم

، واحفظوها  هي أمور احلج وصفته وهي مناسككم فخذوها عين واقبلوهاواهليئات 

  ، فهو كقوله ، وهذا احلديث أصل عظيم يف مناسك احلج ، وعلموها الناس واعملوا ا

  .   )٣( )٢( }صلوا كما رأيتموين أصلي  {

،    إشارة إىل توديعهم)٤( }لَعلِّي ال أحج بعد حجيت هذه  {  ويف قوله -١٣

، وذا   ، وانتهاز الفرصة ومالزمته  وحثهم على األخذ عنهوإعالمهم بقرب وفاته 

  .  مسيت حجة الوداع

                                                 
  .  )٣/٣٣٧(، أمحد  )١٩٧٠(، أبو داود املناسك  )٣٠٦٢(، النسائي مناسك احلج  )١٢٩٧(مسلم احلج ) ١(
  .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ٢(
  .  ٧٢٤٦البخاري برقم ) ٣(
  .  )٣/٣٣٧(، أمحد  )١٩٧٠(، أبو داود املناسك  )١٢٩٧(مسلم احلج ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٢١٤

 ، وأنه قد يأيت ، وأن الفهم ليس شرطًا يف األداء  احلث على تبليغ العلم ونشره-١٤

، وأن األفضل أن يكون اخلطيب على  يف اآلخر من يكون أفهم ممن تقدم ولكن بقلة

  .   ؛ ليكون أبلغ يف مساع الناس ورؤيتهم له  مكان مرتفع

  .  ، والتقرير والتنبيه  استخدام السؤال مث السكوت والتفسري يدل على التفخيم-١٥

، وإذا ظهرت منه    تعاىل األمر بطاعة ويل األمر مادام يقود الناس بكتاب اهللا-١٦

  .  ، وِعظَ وذُكِّر باهللا وخوف به لكن باحلكمة واألسلوب احلسن بعض املعاصي واملنكرات

، وأنه ال فرق بني أصناف  ، والصيام ، والزكاة ، والصالة  الوصية بطاعة اهللا-١٧

  .  الناس إال بالتقوى

 بسماع الناس خلطبته يوم ، وذلك   الظاهرة الدالة على صدقه معجزة النيب -١٨

  .   فقد فتح اهللا أمساعهم كلهم هلا)١(النحر وهم يف منازهلم 

، وهي يف حق احلاج    الضحية سنه مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم-١٩

 بعد أن خطب الناس ؛ ألنه  ، وإمنا هي سنة مستقلة وغري احلاج فال جيزئ عنها اهلدي

 وهذا غري اهلدايا اليت حنرها بيده وأشرك عليا يف اهلدي )٢(ني مبىن انقلب فذبح كبشني أملح

  .   وأمره بنحر الباقي من البدن

                                                 
  .  ١٦٧٩، برقم  ، ومسلم ٤٤٠٦، برقم  البخاري) ١(
، وفتح  ١١/١٨٢ و٥٢-٥١/ ٩ و٤٣٤ - ٨/٤٢٢، وشرح النووي  ٥٧٧،  ٣/٥٧٤فتح الباري :  انظر) ٢(

  .  ٢٠٦-٢/٩٩،  ٢/٥٤ و٢/٢٠امللك املعبود يف تكملة املنهل املورود شرح سنن أيب داود 



 رمحة للعاملني

 ٢١٥

  املبحث الثالث والعشرون 
  توديعه لألحياء واألموات صلى اهللا عليه وسلم 

 كلما كان ليلتها من كان رسول اهللا  { : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

،  السالم عليكم دار قوم مؤمنني:    خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقولرسول اهللا 

، اللهم اغفر ألهل بقيع   ، غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون وآتاكم ما توعدون

فقال إن ربك يأمرك .   . فإن جربيل أتاين { نه قال ويف رواية أ.   )٢( )١( }الغرقد 

:  ؟ قال  ، كيف أقول هلم يا رسول اهللا:  أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم قالت عائشة

ؤمنني واملسلمني ويرحم اهللا املستقدمني منا السالم عليكم أهل الديار من امل:  قويل

  .  )٤( )٣( }واملستأخرين وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون 

 وهذا )٥( وقد ذكر اإلمام اُألبي رمحه اهللا تعاىل أن خروجه هذا كان يف آخر عمره 

؛ وهلذا واهللا أعلم كان  واهللا أعلم يدل على توديعه لألموات كما فعل مع شهداء أحد

مث  { : رج يف الليل ويقف يف البقيع يدعو هلم كما قالت عائشة رضي اهللا عنهاخي

انطلقت على إثره حىت جاء البقيع فقام فأطال القيام مث رفع يديه ثالث مرات مث 

  .   )٧( )٦( } .  . . احنرف

                                                 
  .  )٩٧٤(مسلم اجلنائز ) ١(
شرح :  انظر.  ، وهو ما عظم من العوسج ، لغرقد كان فيه ، ومسي بقيع الغرقد قيع هو مدفن أهل املدينةالب) ٢(

  .  ٣٩٠ / ٣، وشرح األيب على مسلم  ٤٦ / ٧النووي 
  .  )٦/٢٢١(، أمحد  )٢٠٣٧(، النسائي اجلنائز  )٩٧٤(مسلم اجلنائز ) ٣(
  .  ٩٧٤أخرجه مسلم برقم ) ٤(
  .  ٣٤٩ / ٧، وفتح الباري  ٣٨٨ / ٣على صحيح مسلم شرح األيب :  انظر) ٥(
  .  )٩٧٤(مسلم اجلنائز ) ٦(
  .  ٩٧٤مسلم برقم ) ٧(
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 ٢١٦

 خرج يوما فصلى على قتلى أُحد صالة أن النيب  { وعن عقبة بن عامر 

إين بني :    بعد مثاين سنني كاملودع لألحياء واألموات مث طلع على املنرب فقال)١(امليت 

، وإين واهللا ألنظر إىل  ، وإن موعدكم احلوض ، وأنا شهيد عليكم مفرط لك أيديكم

، أو مفاتيح  ، وإين قد أعطيت مفاتيح خزائن األرض  حوضي اآلن من مقامي هذا

 ولكين أخاف عليكم الدنيا أن )٢(، وإين واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي   األرض

فكانت آخر نظرة :   قال عقبة)  وا كما هلك من كان قبلكموتقتتلوا فتهلك  (تنافسوا فيها 

  .  )٣( })  على املنرب  (نظرا إىل رسول اهللا 

 ؛ ألن سياق األحاديث يشعر أن ذلك كان آخر حياته   لألحياء ظاهرفتوديعه 

، وانقطاعه جبسده عن  وأما توديعه لألموات فباستغفاره ألهل البقيع ودعائه ألهل أحد

  .  )٤( زيارم

  

                                                 
، أما هذا احلديث فكأنه دعا هلم واستغفر هلم  األحاديث الصحيحة دلت أن شهداء املعركة ال يصلى عليهم) ١(

 ٢١٠ / ٣فتح الباري :  انظر.  ر هلم، كما ودع أهل البقيع باالستغفا حني علم قرب أجله مودعا هلم بذلك
  .  ٦١١ / ٦ ورجح ذلك العالمة ابن باز يف تعليقه على فتح الباري ٣٤٩ / ٧و

  .  ٢١١ / ٣فتح الباري .  أي ال أخاف على جمموعكم ؛ ألن الشرك قد وقع من بعض أمته بعده) ٢(
،  ٦٥٩٠،  ٦٤٢٦،  ٤٠٨٥،  ٤٠٤٢،  ٣٥٩٦،  ١٣٤٤، برقم  البخاري من األلفاظ يف مجيع املواضع) ٣(

  .  ، وما بني املعكوفني من صحيح مسلم ٢٢٩٦ومسلم برقم 
  .  ٣٤٩ / ٧الفتح ) ٤(
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 ٢١٧

  الدروس والفوائد والعرب 

،  أن الدروس والفوائد والعرب املستنبطة من هذا املبحث كثرية:  وخالصة القول

  :  منها

؛ وهلذا  ، وبعد املمات ، والنصح هلم يف احلياة   على نفع أمته حرص النيب -١

األحياء ، وأوصى  ، وزار أهل البقيع ودعا هلم  صلى على شهداء أحد بعد مثان سنوات

، وال شرا إال حذرهم  ، ووعظهم وأمرهم وهناهم فما ترك خريا إال دهلم عليه ونصحهم

  .  منه

،   ، فينبغي له أن حيذر سوء عاقبتها  التحذير من فتنة زهرة الدنيا ملن فتحت عليه-٢

، ويستخدم ما عنده منها يف طاعة اهللا  ، وال ينافس غريه فيها  وال يطمئن إىل زخارفها

  .   )١(ىل تعا

                                                 
  .  ٢٤٥ / ١١فتح الباري :  انظر) ١(
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 ٢١٨

  املبحث الرابع والعشرون 
  بداية مرضه صلى اهللا عليه وسلم وأمره أليب بكر أن يصلي بالناس 

،   ، وصفرا ، واحملرم  من حجة الوداع يف ذي احلجة فأقام باملدينة بقية الشهررجع 

، فبينما الناس على ذلك ابتدئ رسول اهللا  وجهز جيش أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما

يف التاسع :  ، وقيل قيل يف الثاين والعشرين منه:  واه يف ليال بقني من صفر بشك

وقد صلى على شهداء أحد  { ،  بل يف أول شهر ربيع األول:   ، وقيل  والعشرين

، مث    أهل البقيع وسلم عليهم ودعا هلم مودعا هلم، وذهب إىل  فدعا هلم كما تقدم

:   رجع مرة من البقيع فوجد عائشة وهي تشتكي من صداع برأسها وهي تقول

مث :   قالت عائشة رضي اهللا عنها.  بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه :  فقال.   وارأساه

 تك، ودفن  ، وصلَّيت عليك  وما ضرك لو مِت قبلي فقمت عليك وكفنتك :  قال

قد فعلت ذلك لقد رجعت إىل بييت فأعرست  واهللا لكأين بك لو:   قلت:   قالت

 )٢( وتتام به وجعه حىت استعزبه )١( } فتبسم رسول اهللا  :  قالت.   ببعض نسائك

  .  )٣(أن ميرض يف بييت  ، فدعا نساءه فاستأذهنن  وهو يف بيت ميمونة

ة رضي اهللا عنها فاستأذن أزواجه  وجعه يف بيت ميمونوأول ما اشتد برسول اهللا 

ملا ثقل  { :  فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت)٤(أن ميرض يف بيت عائشة رضي اهللا عنها 

                                                 
،  ٥/٢٢٤البداية والنهاية البن كثري :  ، وانظر ٤/٣٢٠سرية ابن هشام :  ، انظر ابن هشام بسند ابن إسحاق) ١(

إن :  ، وقال األلباين ، والبيهقي  البن ماجه٢٢٨ و٦/١٤٤، وأخرجه أمحد  ١٣٠ - ١٢٩ /٨وفتح الباري 
  .  ٥٠أحكام اجلنائز ص .  ابن إسحاق قد صرح بالتحديث يف رواية ابن هشام فثبت احلديث واحلمد هللا

  .  اشتد عليه وغلبه على نفسه:  استعزبه) ٢(
كان ذلك يف التاسع :  ، وقيل ٢٣١ - ٥/٢٢٣كثري  والبداية والنهاية ال بن ٤/٣٢٠سرية ابن هشام :  انظر) ٣(

الفتح :  انظر.  ، فبقي يف مرضه ثالثة عشر يوما وهذا قول األكثر والعشرين من شهر صفر يوم األربعاء
٨/١٢٩  .  

  .  ٨/١٢٩فتح الباري :  ، وانظر ٤١٨صحيح مسلم برقم ) ٤(
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 ٢١٩

أذنَّ له فخرج وهو بني  واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن ميرض يف بييت فرسول اهللا 

 )٢( )١( }رجلني ختط رجاله يف األرض بني عباس بن عبد املطلب وبني رجل آخر 

وجعه  لَما دخل بييت واشتد به أن رسول اهللا  {وكانت عائشة رضي اهللا عنها حتدث 

،    إىل الناس)٥( مل تحلَلْ أوكيتهن لعلي أعهد )٤( علي من سبع قرب )٣(هِريقوا :  قال

،    نصب عليه من تلك القرب)٧( مث طفقنا  حلفصة زوج النيب )٦(فأجلسناه يف ِمخضب 

  .  )٨( }، مث خرج إىل الناس فصلى م وخطبهم  حىت طفق يشري إلينا بيده أن قد فعلنت

ال :  قلنا ؟ أصلى الناس :  فقالثقل رسول اهللا  { : ضي اهللا عنها قالتوعنها ر
فاغتسل .  ففعلنا:  قالت ضعوا يل ماء يف املخضب : قال! هم ينتظرونك يا رسول اهللا

ال هم ينتظرونك يا :  ؟ قلنا أصلى الناس ، مث أفاق فقال   مي عليه فأُغ)٩(فذهب لينوَء 
مث ذهب .  فاغتسل)  فقعد (ففعلنا :  قالت ضعوا يل ماء يف املخضب : فقال! رسول اهللا

، هم ينتظرونك يا رسول  ال:  ؟ فقلنا أصلى الناس : مث أفاق فقال.   لينوء فأُغمي عليه
فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي )   فقعد (ففعلنا  بضعوا يل ماء يف املخض : فقال! اهللا
:   قالت! ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا:  ؟ فقلنا أصلى الناس : ، مث أفاق فقال عليه

                                                 
  .  )٦٣٤(البخاري األذان ) ١(
  .  ٤١٨ ومسلم برقم ٦٨٧ال ابن عباس يف آخر حديث البخاري رقم هو علي بن أيب طالبكما ق) ٢(
  .  ١/٣٠٣الفتح .  أي أريقوا وصبوا:  أهريقوا:  ويف رواية) ٣(
، ويف رواية هلذا  ، وأصل اخللقة هذا من باب التداوي ؛ ألن لعدد السبع دخولًا يف كثري من أمور الشريعة) ٤(

  .  ٨/١٤١ و١/٣٠٣الفتح .  » شىتمن آبار. . .  «:  احلديث عند الطرباين
  .  ١/٣٠٣الفتح .  أي أوصي:  أعهد) ٥(
 والفتح ٤/٣٧٩النووي .  هو إناء حنو املركن الذي يغسل فيه وتغسل فيه الثياب من أي جنس كان:  املخضب) ٦(

  .  ٣٠٣ و١/٣٠١
  .  ٣/٣٠٣الفتح .  طفق يفعل كذا إذا شرع يف فعل واستمر فيه:  يقال:  أي شرعنا:  طفقنا) ٧(
، وقد مجع بني هذه املواضع األلباين يف خمتصر البخاري   وذكر هنا له ستة عشر موضعا١٩٨البخاري برقم ) ٨(

  .  ٤١٨، ومسلم برقم  ١/١٧٠
  .  ٢/١٧٤الفتح .  أي لينهض جبهد:  لينوء) ٩(
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فأرسل :  ، قالت  لصالة العشاء اآلخرةوالناس عكوف يف املسجد ينتظرون النيب 
 إن رسول اهللا :   ال فق)١(، فأتاه الرسول   ؛ ليصلي بالناس  إىل أيب بكررسول اهللا 

.  صلِّ بالناس!  يا عمر - وكان رجلًا رقيقًا -فقال أبو بكر .  يأمرك أن تصلي بالناس
مث إن رسول .  فصلَّى م أبو بكر تلك األيام:  قالت.  أنت أحق بذلك:  فقال له عمر

 وأبو لصالة الظهر - )٢( أحدمها العباس - وجد من نفسه ِخفَّة فخرج بني رجلني اهللا 
، وقال   بأن ال يتأخر ، فأومأ إليه النيب ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر بكر يصلي بالناس

بكر يصلي وهو قائم يأمت ، فجعل أبو  فأجلساه إىل جنب أيب بكر أجلساين إىل جنبه : هلما
وهذا صريح يف أن .  )٣( }  قاعد والناس يصلون بصالة أيب بكر والنيب بصالة النيب 

 حريصا على أن يكون أبو بكر هو اإلمام وقد كان .  )٤(ه الصالة هي صالة الظهر هذ
 ملا ثَقُل رسول اهللا  { : ، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت وردد األمر بذلك مرارا

يا رسول اهللا إن أبا :  فقلت مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس : ، فقال ذنه بالصالةجاء بالل يؤ
مروا  : ؟ فقال  وإنه مىت يقم مقامك ال يسمع الناس فلو أمرت عمر)٥(بكر رجل أسيف 

قويل له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت :  فقلت حلفصة:  قالت أبا بكر فليصلِّ بالناس

                                                 
  .  أي الذي أرسله إليه النيب ليصلي بالناس) ١(
  .  واآلخر عليكما تقدم) ٢(
  .   وقد اخترت بعض األلفاظ من البخاري وبعضها من مسلم٤١٨ ومسلم برقم ٦٨٧خاري برقم الب) ٣(
وأخذ رسول اهللا القراءة من «:  ، واستدل برواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس وزعم بعضهم أهنا الصبح) ٤(

حتمال أن يكون مسع ، وهذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن ؛ لكن يف االستدالل به نظر ؛ ال حيث بلغ أبو بكر
، وقد كان هو يسمع اآلية أحيانا يف الصالة السرية  ملا قرب من أيب بكر اآلية اليت انتهى إليها أبو بكر خاصة

، مث لو سلم مل يكن فيه دليل على أهنا الصبح بل حيتمل أن تكون املغرب فقد ثبت يف  كما يف حديث أيب قيادة
، مث ما صلى لنا  مسعت رسول اهللا يقرأ يف املغرب باملرسالت عرفًا: ( الصحيحني من حديث أم الفضل قالت

لكن وجدت يف :   قال ابن حجر٤٦٢، ومسلم برقم  ٤٤٢٩ و٧٦٣البخاري برقم ) بعدها حىت قبضه اهللا
النسائي أن هذه الصالة اليت ذكرا أم الفضل كانت يف بيته وقد صرح الشافعي أنه مل يصلِّ بالناس يف مرض 

املسجد إال مرة واحدة وهي هذه اليت صلى فيها قاعدا وكان أبو بكر فيها أولًا إماما مث صار مأموما موته يف 
  .  ٢/١٧٥الفتح :  انظر.  يسمع الناس التكبري

فتح الباري .  واملراد أنه رقيق القلب إذا قرأ غلبه البكاء فال يقدر على القراءة:  شديد احلزن:  أسيف) ٥(
٢٠٣،  ١٦٥،  ٢/١٥٢  .  
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إنكن ألننت  ، فقالت له فقال رسول اهللا   فلو أمرت عمريقم مقامك ال يسمع الناس
ما كنت ألصيب منك  : ( فقالت حفصة لعائشة صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس

 فأمروا أبا بكر يصلي بالناس فلما دخل يف الصالة وجد رسول اهللا :  قالت عائشة.  ) خريا
، فلما  ، حىت دخل املسجد اله ختطان يف األرض، فقام يهادى بني رجلني ورج من نفسه خفة

 فجاء رسول اهللا  قم مكانك ، فأومأ إليه رسول اهللا  مسع أبو بكر حسه ذهب يتأخر
 يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما ، فكان رسول اهللا  حىت جلس عن يسار أيب بكر

  .  )١( } ويقتدي الناس بصالة أيب بكر يقتدي أبو بكر بصالة النيب 
 يف إمامة أيب بكر بالصالة والسبب الذي جعل عائشة رضي اهللا عنها تراجع النيب 

 يف لقد راجعت رسول اهللا  { : هو ما بينته يف رواية أخرى قالت رضي اهللا عنها
 محلين على كثرة مراجعته إال أنه مل يقع يف قليب أن حيب الناس بعده رجلًا قام ذلك وما
، فأردت أن يعدل  ، وال كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إال تشاءم الناس به مقامه أبدا

إنكن  { :   هلا وحلفصة؛ وهلذا قال  )٣( )٢( } عن أيب بكر ذلك رسول اهللا 
  .  ٤١٨ ومسلم برقم ٢/٢٠٤،  ٧١٣ البخاري برقم )٤( }ألننت صواحب يوسف 

 أليب بكر معلوم بالضرورة من دين وتقدميه : ( قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل
يؤم  { : ، وأقرؤهم ملا ثبت يف الصحيح  اإلسالم وتقدميه له دليل على أنه أعلم الصحابة

نعم قد اجتمعت يف أيب بكر هذه .   احلديث)٦( )٥( } .  . القوم أقرؤهم لكتاب اهللا
  .  )٧()  .  . . الصفات رضي اهللا عنه

                                                 
ما كنت ألصيب منك :  ، قول حفصة رضي اهللا عنها ٤١٨ ومسلم برقم ٢/٢٠٤،  ٧١٣البخاري برقم ) ١(

  .  ٦٧٩البخاري برقم .  خريا
  .  )٤١٨(، صحيح مسلم كتاب الصالة  )٤١٨٠(صحيح البخاري كتاب املغازي ) ٢(
  .  ٩٣ رواية ٤١٨، ومسلم برقم  ٤٤٤٥، و ١٩٨البخاري برقم ) ٣(
  .  )٤١٨(، مسلم الصالة  )٦٤٧(خاري األذان الب) ٤(
  .  )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥(
  .  ٦٧٣مسلم برقم ) ٦(
آخر صالة صالها رسول اهللا مع القوم يف «:   وروى البيهقي عن أنسأنه كان يقول٥/٢٣٤البداية والنهاية ) ٧(

وهذا إسناد جيد «:  ٥/٢٣٤ يف البداية والنهاية قال ابن كثري رمحه اهللا» ثوب واحد ملتحفًا به خلف أيب بكر
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  الدروس والفوائد والعرب 

  :  ، ومنها أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية:  وخالصة القول

ر الشهداء بأحد وقبور أهل البقيع والدعاء هلم بشرط عدم  استحباب زيارة قبو-١

  .   ، وعدم إحداث البدع شد الرحال

  .   جواز تغسيل الرجل زوجته وجتهيزها والزوجة كذلك-٢

 جواز استئذان الرجل زوجاته أن يمرض يف بيت إحداهن إذا كان االنتقال يشق -٣

  .  ، وإذا مل يأذنَّ فحينئذ يقرع بينهن عليه

؛ ألنه    جواز املرض واإلغماء على األنبياء خبالف اجلنون فإنه ال جيوز عليهم-٤

؛  ، وتسلية الناس م ، ورفع درجام ؛ لتكثري أجرهم ، واحلكمة من مرض األنبياء نقص

،  ؛ ملا يظهر على أيديهم من املعجزات واآليات البينات ولئال يفتنت الناس م فيعبدوهنم

  .  ون ألنفسهم ضرا وال نفعا إال ما شاء اهللاوهم مع ذلك ال ميلك

  .   ؛ ألنه ينشط ويزيل أو خيفف احلرارة  استحباب الغسل من اإلغماء-٥

  .   ، فإذا شق االنتظار صلى أعلم احلاضرين  إذا تأخر اإلمام تأخرا يسريا ينتظر-٦

نبيه ، وتنبيهه وت  فضل أيب بكر وترجيحه على مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم-٧

؛ وألن الصحابة رضي اهللا  ؛ ألن الصالة بالناس للخليفة الناس أنه أحق باخلالفة من غريه

  .  ) لديننارضينا لدنيانا من رضيه رسول اهللا : ( عنهم قالوا

 إذا عرض لإلمام عارض أو شغل بأمر ال بد منه منعه من حضور اجلماعة فإنه -٨

  .  يستخلف من يصلي م ويكون أفضلهم

، وهلذا أمره أن يصلي ومل يعدل   ؛ ألن أبا بكر وثق به  فضل عمر رضي اهللا عنه -٩

  .  إىل غريه

                                                 
 

ورجح العالمة ابن باز رمحه اهللا أن النيب مل يصلِّ خلف أحد من أمته إال عبد الرمحن بن » على شرط الصحيح
  .  أما الصالة اليت صالها مع أيب بكر فإنه هو اإلمام كما تقدم واهللا أعلم:  قلت.  عوف



 رمحة للعاملني

 ٢٢٣

 ؛ لقول عمر    جواز الثناء واملدح يف الوجه ملن أُِمن عليه اإلعجاب والفتنة-١٠
  .  )أنت أحق بذلك(

 دفع الفضالء األمور العظيمة عن أنفسهم إذا كان هناك من يقوم ا على وجه -١١
  .  ولمقب

 جيوز للمستخلَِف يف الصالة وحنوها أن يستخلف غريه من الثقات لقول أيب -١٢
  .  )  صلِّ يا عمر: ( بكر

  .    الصالة من أهم ما يسأل عنه-١٣
 املوجودات ذلك الوقت  فضل عائشة رضي اهللا عنها على مجيع أزواج النيب -١٤

  .  وهن تسع إحداهن عائشة رضي اهللا عنهن
مراجعة ويل األمر على سبيل العرض واملشاورة واالستشارة مبا يظهر أنه  جواز -١٥
  .  ، لكن بعبارة لطيفة حتمل احلكمة وحسن األسلوب مصلحة
كإمساع املأمومني التكبري :   جواز وقوف املأموم جبنب اإلمام حلاجة أو مصلحة-١٦

 أخرى كصالة املرأة ، أو علة ، أو ضيق املكان يف اجلم الغفري الذين ال يسمعون الصوت
  .  ، أو إمام العراة ، أو املنفرد مع اإلمام  بالنساء
 جواز رفع الصوت بالتكبري فينقل املبلغ للناس صوت اإلمام إذا مل يسمع الناس -١٧

  .  تكبري اإلمام
 التنبيه على احلرص على حضور الصالة مع اجلماعة إال عند العجز التام عن -١٨
  .  ذلك

  .  فضل أحق باإلمامة من العامل والفاضل األعلم واأل-١٩
، وإذا صلَّى قائما   إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى جالسا صلَّى الناس جلوسا-٢٠

  .  صلوا قياما
،    البكاء يف الصالة من خشية اهللا ال حرج فيه لكن ال يتكلف ذلك وال يطلبه-٢١

  .  )١(رج فإذا غلبه البكاء يف الصالة بدون اختياره فال ح

                                                 
،  ١٥٢،  ١٥١ /٢، وفتح الباري  ٣٠٢ -٢/٣٠١، وشرح األيب  ٣٨٦ - ٤/٣٧٩شرح النووي :  انظر) ١(

  .  ٢٠٦،  ٢٠٣،  ١٧٣،  ١٦٦ و١٦٤



 رمحة للعاملني

 ٢٢٤

  املبحث اخلامس والعشرون 
  خطبته العظيمة ووصيته للناس صلى اهللا عليه وسلم 

 أصحابه يف يوم اخلميس قبل أن ميوت خبمسة أيام خطبة عظيمة بين فيها خطب 

،  ، مع ما قد كان نص عليه أن يؤم الصحابة أمجعني  فضل الصديق من سائر الصحابة

، وقد اغتسل عليه الصالة  عما أراد أن يكتبه يف الكتابولعل خطبته هذه كانت عوضا 

،   ، فصبوا عليه من سبع قرب مل تحلل أوكيتهن  والسالم بني يدي هذه اخلطبة العظيمة

  واملقصود أنه )١(وهذا من باب االستشفاء بعدد السبع كما وردت به األحاديث 

 قبل أن سول اهللا  مسعت رقال جندب .   اغتسل مث خرج وصلى بالناس مث خطبهم

؛ فإن اهللا تعاىل  )٢(إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل  { : ميوت خبمس وهو يقول

خليلًا الختذت أبا ، ولو كنت متخذًا من أميت   ، كما اختذ إبراهيم خليلًا قد اختذين خليلًا

، أال  ، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد بكر خليلًا

  .   )٣( }فال تتخذوا القبور مساجد إين أهناكم عن ذلك 

إن اهللا خير عبدا بني   { :  فقالخطب النيب :   قالوعن أيب سعيد اخلدري 

 ، فبكى أبو بكر  أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبني ما عنده فاختار ما عند اهللا

انظروا إىل هذا الشيخ خيرب :  ، وقال الناس ، فعجبنا له فديناك بآبائنا وأُمهاتنا:   وقال

، وهو  ني أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبني ما عند اهللا عن عبٍد خيره اهللا برسول اهللا 

، وكان أبو بكر  املخير)  العبد ( هو ، فكان رسول اهللا   فديناك بآبائنا وأمهاتنا:   يقول
                                                 

  .  ٥/٢٢٨البداية والنهاية البن كثري :  انظر) ١(
:  ، واخلليل ، وهي أعلى احملبة اخلالصة الصداقة واحملبة اليت ختللت القلب فصارت ِخالله ؛ أي يف باطنه:  اخلُلَّة) ٢(

؛ ألن خلته كانت مقصورة على حب اهللا تعاىل فليس فيها لغريه متسع وال  (خلالص ؛ وإمنا قال ذلك الصديق ا
، وشرح  ١/١٨٠، واملصباح املنري  ٢/٧٢النهاية يف غريب احلديث :  انظر.  شركة من حماب الدنيا واآلخرة

  .  ٢/٤٢٦، شرح األيب  ٥/١٦النووي 
  .  ٥٣٢مسلم برقم ) ٣(



 رمحة للعاملني

 ٢٢٥

إن من أمن الناس علي يف صحبته )  يا أبا بكر ال تبكي  ( فقال رسول اهللا .  أعلمنا

، ولكن أُخوةُ  يلًا من أميت الختذت أبا بكر، ولو كنت متخذًا خل  أبو بكر)١(وماله 

  .  )٢( } ، ال يبقَني يف املسجد باب إال سد إال باب أيب بكر  ، ومودته اإلسالم

  

                                                 
  .  ١٥/١٦٠، وشرح النووي  ١/٥٥٩فتح الباري :  ، انظر هم جودا لنا بنفسه ومالهأكثر:  معناه) ١(
  .  ٢٣٨٢، ومسلم برقم  ٣٩٠٤،  ٣٦٥٤،  ٤٦٦البخاري برقم ) ٢(



 رمحة للعاملني

 ٢٢٦

  الدروس والفوائد والعرب 

  :  ، ومنها أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية:  وخالصة القول

أيب بكر من مجلة اإلشارات اليت تدل على أنه  بسد األبواب إال باب  أمر النيب -١

  .  هو اخلليفة

، ومن كان أرفع يف الفهم   وأنه أعلم الصحابة رضي اهللا عنهم فضل أيب بكر -٢

  .  ، وأنه أحب الصحابة إىل رسول اهللا  استحق أن يطلق عليه أعلم

 البقاء يف الدنيا ، وأن الرغبة يف  الترغيب يف اختيار ما يف اآلخرة على ما يف الدنيا-٣

وقتا من الزمن إمنا هي للرغبة يف رفع الدرجات يف اآلخرة وذلك باالزدياد من احلسنات 

  .  لرفع الدرجات

؛ ألن من مل يشكر الناس ال    شكر احملسن والتنويه بفضله وإحسانه والثناء عليه-٤

  .  يشكر اهللا تعاىل

 القبور يف املساجد أو وضع الصور  التحذير من اختاذ املساجد على القبور وإدخال-٥

  .   )١(، وأنه من شرار اخللق عند اهللا كائنا من كان  ، ولعن من فعل ذلك فيها

 أكثر من النفس والولد والوالد والناس أمجعني وهلذا  حب الصحابة لرسول اهللا -٦

  .  يفدونه بآبائهم وأمهام

  

                                                 
  .  ١٥/١٦، والنووي  ١٦،  ٧/١٤،  ١/٥٥٩فتح الباري :  انظر) ١(



 رمحة للعاملني

 ٢٢٧

  املبحث السادس والعشرون
  ليه وسلم ووصيته يف تلك الشدة اشتداد مرضه صلى اهللا ع

 كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه أن رسول اهللا  {عن عائشة رضي اهللا عنها 

)   واية أنفثويف ر (كنت أقرأ )   الذي تويف فيه  ( وينفث فلما اشتد وجعه )١(باملعوذات 

ينفث على يديه مث ميسح :  قال ابن شهاب.  عليه ن وأمسح بيده نفسه رجاء بركتها

 إذا مرض أحد من كان رسول اهللا  { : ويف صحيح مسلم قالت.  )٢( }ما وجهه 

 عليه باملعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه أهله نفث

وعن عائشة رضي اهللا عنها .  )٤( )٣( }؛ ألهنا كانت أعظم بركة من يدي  بيد نفسه

لم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة متشي كأن مشيتها  فاجتمع نساء النيب  { : قالت

، مث إنه أسر   فأجلسها عن ميينه أو عن مشاله مرحبا بابنيت : فقال.  مشية رسول اهللا 

:  ؟ فقالت  ، فقلت هلا ما يبكيك مث إنه سارها فضحكت أيضا.  إليها حديثًا فبكت فاطمة

،  ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزٍن:  فقلت.   ما كنت ِلأُفشي سر رسول اهللا 

:  ؟ وسألتها عما قال  حبديثه دوننا مث تبكنيأخصك رسول اهللا :  فقلت حني بكت

عزمت عليك :    قلت فلما تويف رسول اهللا ما كنت ِلأُفشي سر رسول اهللا :  فقالت

أما حني :  ا اآلن فنعمأم:  ؟ فقالت مبا يل من احلق ملا حدثتيين ما قال لك رسول اهللا 

فأخربين أن جربيل كان يعارضه القرآن كل عام مرة وإنه عارضه به  سارين يف املرة األوىل

                                                 
 ٨/١٣١الفتح :  انظر.  عوذ برب الناس، وقل أ ، وقل أعوذ برب الفلق قل هو اهللا أحد:  املراد باملعوذات) ١(

  .  ٩/٦٢و
 وكان يفعل ذلك أيضا إذا أوى ٢١٩٢، ومسلم برقم  ٥٧٥١،  ٥٧٣٥،  ٥٠١٦،  ٤٤٣٩البخاري برقم ) ٢(

، وباملعوذتني مجيعا مث ميسح ما وجهه وما بلغت من جسده يفعل ذلك  فيقرأ بقل هو اهللا أحد"  إىل فراشه
  .  ٥٧٤٨ البخاري برقم"  ثالث مرات

  .  )٢١٩٢(مسلم السالم ) ٣(
  .  ٢١٩٢مسلم برقم ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٢٢٨

  إال قد حضر أجلي فاتقي اهللا واصربي فإنه نعم السلف أنا لك)١(يف العام مرتني وال أُراين 

يا فاطمة أما  :  فقال، فلما رأى جزعي سارين الثانية فبكيت بكائي الذي رأيت:  ، قالت

فضحكت :  قالت ؟ ، أو سيدة نساء هذه األمة ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني

فأخربين أين أول من يتبعه من أهله  { :  ويف رواية)٢( }ضحكي الذي رأيت 

  .  )٤( )٣( }فضحكت 

، وأول من يلحق به من   رضي اهللا عنها أهنا سيدة نساء املؤمننيفكان سبب ضحكها

وروى : ( قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل.  ، وسبب البكاء أنه أخربها مبوته   أهله

، وكوهنا   أي بشارا بأهنا سيدة نساء هذه األمة)٥() النسائي يف سبب الضحك األمرين

أن فاطمة رضي اهللا عنها أول من مات من وقد اتفقوا على .   أول من يلحق به من أهله

  .   )٦( بعده حىت من أزواجه أهل بيت النيب 

 من )٧(ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع  { :  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  .   )٨( } رسول اهللا 

 )٩( وهو يوعك دخلت على رسول اهللا  { :  قالوعن عبد اهللا بن مسعود 

 أجلْ ، فقال رسول اهللا   يا رسول اهللا إنك توعك وعكًا شديدا:  فمسسته بيدي فقلت
                                                 

  .  أي ال أظن) ١(
  .  ، واللفظ ملسلم ٢٤٥٠، ومسلم برقم  ٤٤٣٤،  ٤٤٣٣البخاري برقم ) ٢(
  .  )٢٤٥٠(، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة  )٤١٧٠(صحيح البخاري كتاب املغازي ) ٣(
  .  ٢٤٥٠، ومسلم  ٤٤٣٤،  ٤٤٣٣البخاري برقم ) ٤(
  .  ٨/١٣٨فتح الباري :  انظر) ٥(
  .  ٨/١٣٦فتح الباري :  انظر) ٦(
، وشرح النووي  ١٠/١١١الفتح :  انظر.  ، والعرب تسمي كل مرض وجعا املرض:  املراد بالوجع) ٧(

١٦/٣٦٣  .  
  .  ٢٥٧٠، ومسلم برقم  ٥٦٤٦البخاري برقم ) ٨(
  .  ١٠/١١١الفتح .  ها املوعوك وحتريكها إياه، وقيل إرعاد ، وقيل أملها قيل احلمى:  يوعك) ٩(



 رمحة للعاملني

 ٢٢٩

فقال رسول .  ذلك أن لك أجرين:  فقلت:   ، قال ك رجالن منكمإين أُوعك كما يوع

شوكة فما  ( أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه اهللا 

  .  )١( }إال حط اهللا ا سيئاته كما حتط الشجرة ورقها )   فوقها

 برسول اهللا )٢(ملا نِزلَ  { :  وعن عائشة وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم قاال

 كشفها عن وجهه وهو )٥( له على وجهه فإذا اغتم )٤( يطرح مخيصة )٣( طفق 

يحذِّر ما  لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد :  كذلك يقول

  .   )٦( }صنعوا 

 يف مرضه فذكرت أم أهنم تذاكروا عند رسول اهللا  {وعن عائشة رضي اهللا عنها 

ذا  إن أولِئِك إ، فقال رسول اهللا  سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينها باحلبشة فيها تصاوير

، أولِئِك  كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور

  .  )٨( )٧( }شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة 

                                                 
 برقم ٤/١٩٩١، ومسلم  ٥٦٦٧،  ٥٦٦١،  ٥٦٦٠،  ٥٦٤٨،  ٥٦٤٧ برقم ١٠/١١١البخاري مع الفتح ) ١(

  .   واللفظ له إال ما بني املعكوفني٢٥٧١
، وفتح  ٢/٤٢٥شرح السنوسي على صحيح مسلم امش األيب :  انظر.  أي ملا حضرت املنية والوفاة:  نِزل) ٢(

  .  ١/٥٣٢الباري 
، وفتح  ، حاشية السنوسي ٢/٤٢٥، وشرح األيب  ٥/١٦شرح النووي :  ، انظر أي شرع وجعل:  طفق) ٣(

  .  ١/٥٣٢الباري 
  .  كساء له أعالم:  مخيصة) ٤(
  .  تسخن باخلميصة وأخذ بنفسه من شدة احلرارة:  اغتم) ٥(
  .  ٥٣١، ومسلم برقم  ٤٤٤٤،  ٤٤٤٣ برقم ٨/١٤٠البخاري مع الفتح ) ٦(
  .  )٧٠٤(، النسائي املساجد  )٥٢٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤١٧(البخاري الصالة ) ٧(
  .  ٥٢٨، ومسلم برقم  ٣٨٧٨،  ١٣٤١،  ٤٣٤ و٤٢٧البخاري برقم ) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٠

 يف مرضه الذي مل قال رسول اهللا  { : وعن عائشة رضي اهللا عنها أيضا قالت

فلوال ذلك :  ، قالت لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد:  يقم منه

  .  )٢( )١( }، غري أين أخشى أن يتخذ مسجدا  ألبرزوا قربه

، وال جتعلوا   ال جتعلوا بيوتكم قبورا { :  أنه قال عن النيب وعن أيب هريرة 

  .  )٤( )٣( }، وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم   قربي عيدا

 فقالت فاطمة رضي اهللا )٥( جعل يتغشاه  ثقل النيب ملا { :   قالوعن أنس 

يا :  فلما مات قالت ليس على أبيك كرب بعد اليوم :  فقال هلا)٦(واكرب أباه :  عنها

فلما .  )٧(، يا أبتاه إىل جربيل ننعاه   ، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه  أبتاه أجاب ربا دعاه

 أطابت نفوسكم أن حتثوا على رسول اهللا ! نس يا أ:  دفن قالت فاطمة رضي اهللا عنها

  .  )٨( } ؟ التراب

  

                                                 
  .  )٦/١٢١(، أمحد  )١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ١(
 ولفظ ٥٢٩، ومسلم برقم  ٥٨١٥،  ٤٤٤٣،  ٤٤٤١،  ٣٤٥٣،  ١٣٩٠،  ١٣٣٠،  ٤٣٥البخاري برقم ) ٢(

  .  »غري أنه خِشي أو خِشي «١٣٩٠، وعند البخاري برقم  »غري أنه خِشي«مسلم 
  .  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك ) ٣(
  .  ١/٣٨٣، وانظر صحيح أيب داود  ٢/٣٦٧، وأمحد  ٢٠٤٢، برقم  ٢/٢١٨أبو داود ) ٤(
  .   به من مرض فيأخذ بنفسه ويغمهيغطيه ما اشتد:  يتغشاه) ٥(
  .  ٨/١٤٩الفتح :  انظر.  ، وإال لنهاها مل ترفع صوا رضي اهللا عنها بذلك) ٦(
  .  نعى امليت إذا أذاع موته وأخرب به:  ننعاه) ٧(
  .  ٤٤٦٢البخاري برقم ) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٢٣١

  الدروس والفوائد والعرب 

  :  أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية ومنها:  وخالصة القول

؛ ألهنا  ، وإمنا جاءت الرقية باملعوذات  ، وباألذكار  استحباب الرقية بالقرآن-١

، ففيها االستعاذة من شر ما خلق اهللا  ملكروهات مجلة وتفصيلًاجامعة لالستعاذة من كل ا

ومن  ، ومن شر السواحر  ، ومن شر النفاثات يف العقد   فيدخل يف ذلك كل شيء ،

  .  )١(، ومن شر الوسواس اخلناس  شر احلاسدين

وقد جاءت » مرحبا بابنيت«:  ؛ وهلذا قال   ببنته فاطمة وحمبته هلا عناية النيب -٢

، وإذا دخل  ، وأجلسها يف جملسه خبار أهنا كانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلهااأل

  .  )٢(، فلما مرض دخلت عليه وأكبت عليه تقبله  عليها فعلت ذلك رضي اهللا عنها

، والعطف   يؤخذ من قصة فاطمة رضي اهللا عنها أنه ينبغي العناية بالبنات-٣

 وأن ، اقتداء بالنيب  ، وتربيتهن التربية اإلسالمية ن، ورمحته ، واإلحسان إليهن  عليهن

  .  خيتار هلا الزوج الصاحل املناسب

، فيجب على الولد أن   عناية الولد بالوالد كما فعلت فاطمة رضي اهللا عنها-٤

  .  ، فيتعرض لعقوبة اهللا تعاىل  ، وال يعقهما ، ويعتين بربمها حيسن إىل والديه

 ومن ذلك أنه أخرب أن تدل على صدقه وأنه رسول اهللا  اليت  معجزة النيب -٥

  .   ، فكانت أول من مات من أهله باالتفاق فاطمة أول من يلحقه من أهله

، وإيثارهم حب اآلخرة على الدنيا حلبهم   سرور أهل اإلميان باالنتقال إىل اآلخرة-٦

هم يف اإلكثار من األعمال ؛ لرغبت ، ولكنهم ال يتمنون املوت لضر نزل م للقاء اهللا تعاىل

؛ ألن اإلنسان إذا مات انقطع عمله إال من ثالث كما بني النيب عليه الصالة   الصاحلة

  .  والسالم

                                                 
  .  ٧/٣٧٥، واأليب  ١٤/٤٣٣شرح النووي :  انظر) ١(
  .  ١٣٦،  ٨/١٣٥فتح الباري :  انظر) ٢(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٢

:    لفاطمة؛ لقوله   املريض إذا قَرب أجله ينبغي له أن يوصي أهله بالصرب-٧

  .   »فاتقي اهللا واصربي«

  .  ملؤمنني فضل فاطمة رضي اهللا عنها وأهنا سيدة نساء ا-٨

، وتزاد به  ، ويرفع الدرجات ، فإنه يكفر اخلطايا  املرض إذا احتسب املسلم ثوابه-٩

، ومهومها وإن قَلَّت  ، واألمراض ومصائب الدنيا ، وذلك عام يف األسقام  احلسنات

؛ ألهنم  ، مث األمثل فاألمثل ، واألنبياء عليهم الصالة والسالم هم أشد الناس بالء مشقتها

، ومعرفة أن ذلك نعمة من اهللا تعاىل ليتم هلم اخلري  صون بكمال الصرب واالحتسابخمصو

، ويلحق باألنبياء األمثل فاألمثل من  ، ويظهر صربهم ورضاهم ويضاعف هلم األجر

، والسر يف ذلك واهللا أعلم أن البالء يف  ؛ لقرم منهم وإن كانت درجتهم أقل أتباعهم

؛ وهلذا ضوعف حد احلُر   نعمة اهللا عليه أكثر كان بالؤه أشد، فمن كانت مقابلة النعمة

$!™u  {:  ، وقال اهللا تعاىل على حد العبد |¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É<¨Ζ9$# ⎯tΒ ÏNù'tƒ £⎯ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π oΨÉi t6 •Β ô#yè≈ ŸÒãƒ $ yγ s9 

Ü># x‹yè ø9$# È⎦ ÷⎫x÷è ÅÊ 4 { )ل ما محل)١حمإال أنه كلما قويت  ، والضعيف يرفق به  والقوي ي ،

، وأعلى من ذلك من  ، ومنهم من ينظر إىل أجر البالء فيهون عليه البالء  املعرفة هان البالء

  .  )٢(يرى أن هذا تصرف املالك يف ملكه فَيسلِّم ويرضى وال يعترض 

،   من بناء املساجد على القبور ومن إدخال القبور والصور يف املساجد التحذير -١٠

، وهذا من أعظم   ، وأنه من شرار اخللق عند اهللا تعاىل يوم القيامة ولعن من فعل ذلك

  .  )٣( قبل موته خبمسة أيام الوصايا اليت أوصى ا رسول اهللا 

                                                 
  .  ٣٠:  سورة األحزاب آية) ١(
  .  ٣/٢٠٨، و ١٠/١١٢، و ٨/١٣٦فتح الباري :  انظر) ٢(
  .  ٣/٢٠٨، و ١٠/١١٢، و ٨/١٣٦فتح الباري :  انظر) ٣(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٣

   املبحث السابع والعشرون
  سلم عند موته وصايا النيب صلى اهللا عليه و

اشتد  { )١(يوم اخلميس وما يوم اخلميس :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

، فتنازعوا وال  ائتوين أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا:    وجعه فقالبرسول اهللا 

 قد غلبه الوجع وعندكم القرآن إن رسول اهللا :  فقال بعضهم (ينبغي عند نيب التنازع 

قربوا يكتب :  فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول ) ( ،  حسبنا كتاب اهللا

، فلما أكثروا اللغو واالختالف قال  ، ومنهم من يقول غري ذلك  لكم كتابا ال تضلوا بعده

،    مما تدعونين إليه)٢(دعوين فالذي أنا فيه خري :  ويف رواية)  مواقو  (رسول اهللا 

، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت  أخرجوا املشركني من جزيرة العرب:  أوصيكم بثالث

  .  )٤( }فأنسيتها :    وسكت عن الثالثة أو قال)٣(،   أجيزهم به

، وهذا يدل على  احلالةأي يف تلك  " وأوصاهم بثالث " : تعاىلقال ابن حجر رمحه اهللا 

؛ ألنه لو كان مما أُمر بتبليغه مل يتركه   مل يكن أمرا متحتما أن الذي أراد أن يكتبه

، ولبلَّغه هلم لفظًا كما أوصاهم  لوقوع اختالفهم ولعاقب اهللا من حال بينه وبني تبليغه

                                                 
، ويف رواية يف أواخر  ، والتعجب منه تفخيم أمره يف الشدة واملكروه:  يوم اخلميس وما يوم اخلميس ؛ معناه) ١(

مث جعلت تسيل «:  ويف رواية ملسلم.  »مث بكى حىت خضب دمعه احلصى«:  ند البخاريكتاب اجلهاد ع
  .  ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٨/١٣٢فتح الباري :  انظر» . . .  دموعه حىت رأيتها على خديه

،   تأهب للقائهدعوين من الرتاع واالختالف الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة اهللا تعاىل وال:  املعىن) ٢(
، أو فالذي أعانيه من كرامة اهللا تعاىل الذي أعدها يل بعد فراق الدنيا خري مما  والفكر يف ذلك خري مما أنتم فيه

  .  ، وشرح النووي ٨/١٣٤فتح الباري :  انظر.  وقيل غري ذلك. .  أنا فيه من احلياة
ر منه بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا ، وهذا أم ، واجلائزة العطية أي أعطوهم:  وأجيزوا الوفد) ٣(

 ٧/١٣٥فتح الباري :  انظر.  ، وإعانة هلم على سفرهم لنفوسهم وترغيبا لغريهم من املؤلفة قلوم وحنوهم
  .  وشرح النووي

  .  ١٦٣٧، ومسلم برقم  ٤٤٣٢،  ٤٤٣١البخاري برقم ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٤

وا عنه أشياء لفظًا ، وقد عاش بعد هذه املقالة أياما وحفظ  وغري ذلك)١(بإخراج املشركني 

  .  )٢(فيحتمل أن يكون جمموعها ما أراد أن يكتبه واهللا أعلم 

، أو الوصية بتنفيذ  والوصية الثالثة يف هذا احلديث حيتمل أن تكون الوصية بالقرآن

، أو الوصية بأن ال   أو الوصية بالصالة وما ملكت األميان.  جيش أسامة رضي اهللا عنه

  .  )٣( ، وقد ثبتت هذه الوصايا عنه  د من دون اهللا وثنا يعبيتخذ قربه 

:  قال.  .  . ؟  أنه سِئلَ هل أوصى رسول اهللا  { وعن عبد اهللا بن أيب أوفَى 

،  ظه حسا ومعىنحف:  واملراد بالوصية بكتاب اهللا.  )٥( )٤( } أوصى بكتاب اهللا 

، ويداوم على تالوته  ، وجيتنب نواهيه فيعمل بأوامره:  ، ويتبع ما فيه  فيكرم ويصان

  .  )٦(وتعلمه وتعليمه وحنو ذلك 

 أوصى به يف منها أنه :    بكتاب اهللا تعاىل يف مناسبات كثريةوقد أوصى 

 :   غدير خم قال وعندما رجع من مكة يف)٨( ويف خطبته يف مىن )٧(خطبته يف عرفات 

هو حبل   (،   أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور:   وأنا تارك فيكم ثقلني.   .  .   {

،   فخذوا بكتاب اهللا)   ، ومن تركه كان على الضاللة  ، من اتبعه كان على اهلدى  اهللا

                                                 
،   أحد أن يقوم بإخراج املشركني بنفسه من جزيرة العرب، فليس لكل وهذه الوصية وإن كانت لعموم األمة) ١(

  .  ، وهو الذي يقوم به عندما يرى مناسبته إمنا األمر راجع لويل أمر املسلمني
  .  ٨/١٣٤فتح الباري ) ٢(
  .  ٨/١٣٥فتح الباري ) ٣(
ه الوصايا ، ابن ماج )٣٦٢٠(، النسائي الوصايا  )١٦٣٤(، مسلم الوصية  )٢٥٨٩(البخاري الوصايا ) ٤(

  .  )٣١٨٠(، الدارمي الوصايا  )٢٦٩٦(
  .  ٥٠٢٢،  ٤٤٦٠،  ٢٧٤٠، البخاري برقم  ١٦٣٤مسلم برقم ) ٥(
  .  ٩/٦٧الفتح ) ٦(
  .  ١٢١٨، برقم  مسلم) ٧(
  .  ٢/٣٦٨،  مسند أمحد) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٥

وأهل بييت أذكركم اهللا يف :  ، مث قال  ، فحث على كتاب اهللا ورغَّب فيه به واستمسكوا

  .  )٣(  وأوصى بكتاب اهللا تعاىل عند موته )٢( ثالث مرات )١( } . . . أهل بييت

 وقد ذكر ابن حجر رمحه اهللا تعاىل أنه كان  وأوصى بإنفاذ جيش أسامة وأمر 

، وكان ابتداء ذلك قبل مرض   بيومنيبت قبل موت النيب جتهيز جيش أسامة يوم الس

ِسر إىل موضع  « : ، ودعا أسامة وقال   فندب الناس لغزو الروم يف آخر صفرالنيب 

 وجعه يف فبدأ برسول اهللا » .  . .  ، فقد وليتك هذا اجليش مقتل أبيك فأوطئهم اخليل

، وكان ممن انتدب مع أسامة كبار  اليوم الثالث فعقد ألسامة لواء بيده فأخذه أسامة

أنفذوا جيش «:    وجعه فقال، مث اشتد برسول اهللا  املهاجرين واألنصار

، وقتل  فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف فسار عشرين ليلة إىل اجلهة اليت أمر ا  ، أسامة

  .  )٤(» .  . قاتل أبيه ورجع اجليش ساملًا وقد غنموا

 بعثًا وأمر عليهم أسامة بعث النيب  { :  عنهما قالعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا

 إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون بن زيد فطعن بعض الناس يف إمارته فقال النيب 

،    وإن كان ملن أحب الناس إيلَّ)٥( إن كان خلليقًا لإلمارة ، وامي اهللا يف إمارة أبيه من قبل

  حني تويف النيب وقد كان عمر أسامة .   )٦( }وإنَّ هذا ملن أحب الناس إيلَّ بعده 

  .  )٧(مثان عشرة سنة 

                                                 
  .  )٤/٣٦٧(، أمحد  )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة ) ١(
  .  ٢٤٠٨صحيح مسلم برقم ) ٢(
  .  ٢٤٠٨، ورقم  ١٦٣٤، برقم  ، ومسلم ٢٧٤٠ برقم ، البخاري) ٣(
  .  ٤/٣٢٨، وسرية ابن هشام  ٨/١٥٢فتح الباري :  انظر) ٤(
  .  ١٥/٢٠٥النووي .  حقيقًا ا:  خليقًا) ٥(
  .  ٢٤٢٦، ومسلم برقم  ٧١٨٧،  ٦٦٢٧،  ٤٤٦٩،  ٤٤٦٨،  ٤٢٥٠،  ٣٧٣٠، برقم  ٧/٨٦البخاري ) ٦(
  .  ١٥/٢٠٥يح مسلم شرح النووي على صح:  انظر) ٧(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٦

كانت عامة وصية  { :  قال، فعن أنس    بالصالة وما مكلت األميانوأوصى 

، حىت جعل رسول  الصالة الصالة وما ملكت أميانكم:    حني حضره املوترسول اهللا 

  .   )٢( )١( } يغرغر ا صدره وال يكاد يفيض ا لسانه اهللا 

 الصالة الصالة وما ملكت كان آخر كالم النيب  { :   قالوعن علي 

  .   )٤( )٣( }أميانكم 

  

                                                 
  .  )٣/١١٧(، مسند أمحد  )٢٦٩٧(سنن ابن ماجه كتاب الوصايا ) ١(
  .  ٢/١٠٩، وانظر صحيح ابن ماجه  ٢/٩٠٠، ورواه ابن ماجه  ، وإسناده صحيح ٣/١١٧أمحد بلفظه ) ٢(
  .  )١/٧٨(، أمحد  )٢٦٩٨(ابن ماجه الوصايا ) ٣(
  .  ٢/١٠٩صحيح ابن ماجه :  ، وانظر ٥٨٥د برقم ، وأمح ١٦٢٥، برقم  ٢/٩٠١أخرجه ابن ماجه ) ٤(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٧

  الدروس والفوائد والعرب 

  :  أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية ومنها:  وخالصة القول

بذلك عند  أوصى ؛ ألن النيب   وجوب إخراج املشركني من جزيرة العرب-١

  .  ، أما أبو بكر فقد انشغل حبروب الردة  يف بداية خالفته، وقد أخرجهم عمر  موته

 أوصى ؛ ألن النيب    يفعل إكرام الوفود وإعطاؤهم ضيافتهم كما كان النيب -٢

  .  بذلك

، فيعمل   ، ويتبع ما فيه ، ويصان فيكرم:   وجوب العناية بكتاب اهللا حسا ومعىن-٣

 ؛ ألن النيب  ، وتعلمه وتعليمه وحنو ذلك ، ويداوم على تالوته جيتنب نواهيهبأوامره و

  .  ، فدل ذلك على أمهيته أمهية بالغة مع سنة النيب  أوصى به يف عدة مناسبات

؛ وهلذا أوصى ا النيب  ؛ ألهنا أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني  أمهية الصالة-٤

عند موته أثناء الغرغرة   .  

 أوصى بذلك ؛ ألن النيب   القيام حبقوق املماليك واخلدم ومن كان حتت الوالية-٥

  .  )١( }الصالة الصالة وما ملكت أميانكم  { : فقال

 على جيش عظيم فيه الكثري من  فضل أسامة بن زيد حيث أمره النيب -٦

  .  )٢(، وأوصى بإنفاذ جيشه  نصاراملهاجرين واأل

؛    يف جيش أسامة فبعثه فضل أيب بكر حيث أنفذ وصية رسول اهللا -  ٧

‘Í  {:   وله تعاىلـلق x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ 

ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ { )٣(   .  

                                                 
  .  )١٦٢٥(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ١(
  .  ٩/٦٧ و١٣٥ - ٨/١٣٤فتح الباري :  انظر) ٢(
  .  ٦٣:  سورة النور آية) ٣(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٨

  املبحث الثامن والعشرون 
  اختياره صلى اهللا عليه وسلم الرفيق األعلى 

  

 أمسع أنه ال ميوت نيب حىت خيير بني الدنيا كنت { :  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

:  يقول)  شديدة   ()١( يف مرضه الذي مات فيه وأخذته بحةٌ ، فسمعت النيب  واآلخرة

}  yìtΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã z⎯ÏiΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# t⎦⎫É)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï™!#y‰pκ’¶9$#uρ t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 z⎯Ý¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

$ Z)Š Ïùu‘ ∩∉®∪ { )٢(ر حينئذ:   قالتيفظننته خ { )٤( )٣(  .  

 وهو صحيح كان رسول اهللا  { :  ويف رواية عنها رضي اهللا عنها أهنا قالت
فلما نزل :   قالت إنه مل يقبض نيب قط حىت يرى مقعده من اجلنة مث خيير :  يقول

 ورأسه على فخذي غُِشي عليه ساعة مث أفاق فأشخص بصره إىل )٥( برسول اهللا 
، وعرفت أنه حديثه    خيتارناإذًا ال:   فقلت اللهم يف الرفيق األعلى :  السقف مث قال

 فكان آخر كلمة تكلم ا رسول اهللا :   ، قالت  الذي كان حيدثنا وهو صحيح
  .   )٦( } اللهم الرفيق األعلى

اللهم اغفر :    وهو مسند إيلَّ ظهره يقولالنيب مسعت  { : وقالت رضي اهللا عنها
،   متصل بربه وراغبا فيما عنده وكان )٨( )٧( }، وأحلقين بالرفيق األعلى  يل وارمحين

                                                 
  .  ١٥/٢١٩شرح النووي :  انظر.  ِغلظٌ يف الصوت:  البحةُ) ١(
  .  ٦٩:  سورة النساء آية) ٢(
  .  ٢٤٤٤، ومسلم برقم  ٦٥٠٩،  ٦٣٤٨،  ٤٥٨٦،  ٤٤٦٣،  ٤٤٣٧،  ٤٤٣٦قم البخاري بر) ٣(
 ، ) ١٦٢٠ ( ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ، ) ٢٤٤٤ ( مسلم فضائل الصحابة ، ) ٤١٧١ (البخاري املغازي ) ٤(

  .  ٢٠٥/٦أمحد باقي مسند األنصار 
  .  ٤٤٣٧رقم » فلما اشتكى وحضره القبض«ويف البخاري ) ٥(
  .  ٢٤٤٤ ومسلم ٤٤٦٣،  ٤٤٣٧اري برقم البخ) ٦(
  .  )٥٦٢(، مالك اجلنائز  )٣٤٩٦(، الترمذي الدعوات  )٤١٧٦(البخاري املغازي ) ٧(
  .  ٥٦٦٤،  ٤٤٤٠البخاري برقم ) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٢٣٩

،  ؛ ألنه مطهرة للفم مرضاة للرب ، ومن ذلك السواك ، ومحبا ملا يحبه سبحانه ومحبا للقائه
،   تويف يف بييتإن من نعم اهللا علي أن رسول اهللا  { : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

، دخل علي   وأن اهللا مجع بني ريقي وريقه عند موته)٢( وحنري )١(، وبني سحري  ويف يومي
 )٣()  إىل صدري  (سواك وأنا مسندة رسول اهللا وبيده ال)  بن أيب بكر (عبد الرمحن 

،  ؟ فأشار برأسه أن نعم آخذه لك:  ، فقلت فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه حيب السواك
،  فقصمته:  روايةويف  (، فلينته  ؟ فأشار برأسه أن نعم ، وقلت أُلينه لك فتناولته فاشتد عليه

 فما )٦( فاسنت به   مث دفعته إىل النيب)٥(بته  ويف رواية فقضمته ونفضته وطي)٤(مث مضغته 
 فيها )٩( أو علبة )٨( وبني يديه ركوة )٧()   اسنت استنانا قَطُّ أحسن منهرأيت رسول اهللا 

،  ال إله إال اهللا إن للموت سكرات : ، فجعل يدخل يده يف املاء فيمسح ا وجهه ويقول ماء
  .   )١٠( }حىت قبض ومالت يده  علىيف الرفيق األ : مث نصب يده فجعل يقول

 )١٢( وذاقنيت )١١( وإنه لبني حاقنيت مات النيب  { : وقالت عائشة رضي اهللا عنها

  .  )١٣( } فال أكره شدة املوت ألحد أبدا بعد النيب 

                                                 
  .  ١٥/٢١٨، والنووي  ٨/١٣٩الفتح .  الرئة وما تعلق ا:  ، وهو يف األصل هو الصدر:  سحري) ١(
  .  ٨/١٣٩الفتح .  ضع النحرالنحر هو مو:  وحنري) ٢(
  .  ٤٤٣٨يف البخاري رقم ) ٣(
  .  ٩٨٠يف البخاري برقم ) ٤(
  .  ٨/١٣٩، الفتح  ، ويتحمل أن يكون تطييبه تأكيدا للينه باملاء:  طيبته) ٥(
  .  أي استاك به وأَمره على أسنانه) ٦(
  .  ٤٤٣٨يف البخاري برقم ) ٧(
  .  ٢/٢٦٠النهاية يف غريب احلديث :  انظر.  ب فيه املاءإناء صغري من جلد يشر:  الركوة) ٨(
  .  ٨/١٤٤الفتح :  ، انظر شك بعض الرواة وهو عمر) ٩(
، ومسلم برقم  ٢/٣٧٧:  ، انظر ، وأخرجه البخاري يف تسعة مواضع ٨٩٠، برقم  ٢/٣٧٧البخاري ) ١٠(

٢٤٤٤  .  
  .  ٨/١٣٩، الفتح  ما سفل من الذقن وقيل غري ذلك:  احلاقنة) ١١(
هو ما :  ، واحلاصل أن ما بني احلاقنة والذاقنة ٨/١٣٩، الفتح  ما عال من الذقن وقيل غري ذلك:  والذاقنة) ١٢(

  .  ٨/١٣٩الفتح .  ، واملراد أنه مات ورأسه بني حنكها وصدرها بني السحر والنحر
  .  ٢٤٤٣، ومسلم برقم  ٤٤٤٦البخاري برقم ) ١٣(



 رمحة للعاملني

 ٢٤٠

  روس والفوائد والعرب الد

  :  ، ومنها أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية:  وخالصة القول

tΒ⎯  {:  هم اجلماعة املذكورون يف قوله تعاىل:   إن الرفيق األعلى-١ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# 

tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t⎦⎪ Ï%©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã z⎯ÏiΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# t⎦⎫É)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï™!#y‰pκ’¶9$#uρ t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 z⎯Ý¡ym uρ 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉®∪ { )فالصحيح الذي عليه مجهور أهل العلم أن املراد بالرفيق األعلى )١ 

:  ؛ لقوله تعاىل  ولفظة رفيق تطلق على الواحد واجلمع.   ساكنون أعلى علينيهم األنبياء ال

}  z⎯Ý¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉®∪ { )٢(  .  

، مث حبا للرفيق  لقاء اهللا تعاىل اختار الرفيق األعلى حني خير حبا ل إن النيب -٢

  .  )٤( )٣( }من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه  { ، وهو الذي يقول   األعلى

 وقامت خبدمته حىت  فضل عائشة رضي اهللا عنها حيث نقلت العلم الكثري عنه -٣

 تويف إن من نعم اهللا علي أن رسول اهللا  { : ؛ وهلذا قالت مات بني سحرها وحنرها

  .  )٥( }، وبني سحري وحنري  يف بييت ويف يومي

ل على تأكد ، وهذا يد  بالسواك حىت وهو يف أشد سكرات املوت عناية النيب -٤

  .  ؛ ألنه مطهرة للفم مرضاة للرب  استحباب السواك

                                                 
  .  ٦٩:  سورة النساء آية) ١(
  .  ٦٩:  سورة النساء آية) ٢(
،  )١٠٦٦(، الترمذي اجلنائز  )٢٦٨٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٦١٤٢(البخاري الرقاق ) ٣(

  .  )٢٧٥٦(، الدارمي الرقاق  )٥/٣١٦(، أمحد  )١٨٣٦(النسائي اجلنائز 
  .  ٢٦٨٣، ومسلم برقم  ٦٥٠٧البخاري برقم ) ٤(
  .  )٦/٤٨(، أمحد  )٤١٨٤(البخاري املغازي ) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٢٤١

 )١( }ال إله اهللا إن للموت سكرات  { :  يف سكرات املوت قول النيب -٥
ن قوهلا ، يدل على تأكُِّد استحباا والعناية ا واإلكثار م وهو الذي قد حقق ال إله إال اهللا

  .  )٢( }من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة  {؛ ألن  وخاصة يف مرض املوت

 على مرافقة األنبياء ودعاؤه بذلك يدل على أن املسلم ينبغي له  حرص النيب -٦

، اللهم اجعلنا معهم  الء بعد املوت يف جنات النعيمأن يسأل اهللا تعاىل أن جيمعه ؤ

  .  برمحتك يا أرحم الرامحني

 وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما  شدة املوت وسكراته العظيمة للنيب -٧

  .  ، فما بالنا بغريه تأخر

                                                 
  .  )٤١٨٤(البخاري املغازي ) ١(
  .  )٣١١٦(أبو داود اجلنائز ) ٢(



 رمحة للعاملني

 ٢٤٢

  املبحث التاسع والعشرون 
  موت النيب صلى اهللا عليه وسلم شهيدا 

:    يقول يف مرضه الذي مات فيهكان النيب  { : ها قالتعن عائشة رضي اهللا عن

 فهذا أوان وجدت انقطاع )٢( الذي أكلت خبيرب )١(يا عائشة ما أزال أجد أمل الطعام 

  . )٤( } من ذلك السم )٣(أبهري 

 بعد أكله من الشاة املسمومة خبيرب ثالث سنني حىت كان وجعه الذي اش وقد ع

من :   وقد ذُِكر أن املرأة اليت أعطته الشاة املسمومة أسلمت حينما قالت)٥(قُبض فيه 

 أولًا ، وأسلمت وعفى عنها رسول اهللا   أن الشاة املسمومة أخربته؛ فأخرب   أخربك

وقد ثبت احلديث متصلًا ،  )٦( ن الرباءة بعد أن مات مث قتلها بعد ذلك قصاصا ببشر ب

 يقبل اهلدية كان رسول اهللا  { : ، فعن أيب سلمة قال  هو السمأن سبب موته 

 منها ، فأكل رسول اهللا  صلية مستهاوال يأكل الصدقة فأهدت له يهودية خبيرب شاة م

فمات بشر بن الرباء ابن  ارفعوا أيديكم فإهنا أخربتين أهنا مسمومة : وأكل القوم فقال

إن كنت :  ؟ قالت ما محلك على الذي صنعت :  ، فأرسل إىل اليهودية معرور األنصاري

                                                 
  .  ٨/١٣١الفتح .  أي أحس األمل يف جويف بسبب الطعام:  ما أزال أجد أمل الطعام) ١(
 من أي عضو:  ، وكانت املرأة اليهودية قد سألت وذلك أنه عندما فتح خيرب أُهديت له شاة مشوية فيها سم) ٢(

،  ، فلما تناول الذراع الك منها مضغة ومل يسغها ؟ فقيل هلا الذراع فأكثرت فيها من السم الشاة أحب إليه
، وقال  أمسكوا عنها فإهنا مسمومة.  ، وقال ألصحابه ، ومات منها وأكل معه بشر بن الرباء فأساغ لقمته

. .  ، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك لعك اهللاأردت إن كُنت نبيا فيط:  ؟ فقالت ما محلك على ذلك.  هلا
، والبداية والنهاية البن  ٥٧٧٧،  ٤٢٤٩، و ٣١٦٩، والقصة يف البخاري برقم  ٧/١٩٧فتح الباري :  انظر. 

  .  ٤/٢٠٨كثري 
  .  ٨/١٣١الفتح .  األر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه) ٣(
  .  ٨/١٣١الفتح :  انظر.   وقد وصله احلاكم واإلمساعيلي٤٤٢٨ برقم ٨/١٣١البخاري مع الفتح ) ٤(
  .  ٨/١٣١الفتح .   فقد ساق آثارا موصولة عند احلاكم وابن سعد٨/١٣١الفتح :  انظر) ٥(
  .  ٢١٢ -٤/٢٠٨، والبداية والنهاية البن كثري  ٧/٤٩٧التفصيل يف فتح الباري :  انظر) ٦(



 رمحة للعاملني

 ٢٤٣

 ا رسول اهللا فأمر  ، وإن كنت ملكًا أرحت الناس منك نبيا مل يضرك الذي صنعت

ما زلت أجد من األكلة اليت أكلت خبيرب فهذا  : مث قال يف وجعه الذي مات فيه فقتلت

  .  )٢( )١( } أوان انقطاع أري

؟   ما يتهم بك يا رسول اهللا:    يف مرضه الذي مات فيهوقالت أم بشر للنيب  { 

وأنا ال أم  وقال النيب :  فإين ال أم بابين إال الشاة املسمومة اليت أكل معك خبيرب

   )٤( )٣( } بنفسي إال ذلك فهذا أوان انقطاع أري

وإن كان  " :  ونقل)٥( مات شهيدا وقد جزم ابن كثري رمحه اهللا تعاىل أن النيب 

 وقال )٦( "  مات شهيدا مع ما أكرمه اهللا به من النبوةسول اهللا املسلمون لريون أن ر

 قتل قتلًا أحب إيل من أن أحلف  لئن أحلف تسعا أن رسول اهللا ابن مسعود 

  .  )٧(؛ ألن اهللا اختذه نبيا واختذه شهيدا  ، وذلك واحدة أنه مل يقتل

 الذي تويف فيه  كان يصلي م يف وجع النيب أن أبا بكر  { وعن أنس 

 وقد كشف ففجأهم النيب )  يف صالة الفجر (حىت إذا كان يوم اإلثنني وهم صفوف 

وهو قائم كأن وجهه ورقة )  وهم يف صفوف الصالة  (ِستر حجرِة عائشة رضي اهللا عنها 

وهم املسلمون أن يفتتنوا يف صالم   ( يضحك  مث تبسم رسول اهللا )٨(حف مص

                                                 
  .  )٦٩(، الدارمي املقدمة  )٤٥١٢(أبو داود الديات ) ١(
  .  ٣/٨٥٥صحيح سنن أيب داود :  انظر.  حسن صحيح.  ، وقال األلباين ٤٥١٢أبو داود برقم ) ٢(
  .  )٦/١٨(، أمحد  )٤٥١٣(أبو داود الديات ) ٣(
  .  ٣/٨٥٥صحيح سنن أيب داود :  انظر.   وصحح إسناده األلباين٤٥١٣أبو داود برقم ) ٤(
  .  ٢٤٤ - ٥/٢٢٣ و٢١٢ - ٤/٢١٠ و٢١١ و٤/٢١٠ة والنهاية البداي:  انظر) ٥(
  .  ٤/٢١١البداية والنهاية :  انظر) ٦(
  .  ٥/٢٢٧البداية والنهاية :  انظر.  ذكره ابن كثري وعزاه بإسناده إىل البيهقي) ٧(
شرح .  عبارة وكناية عن اجلمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته.  كأن وجهه ورقة مصحف) ٨(

  .  ٢/٣١٠األيب على صحيح مسلم 
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 ٢٤٤

،    على عقبيه ليصل الصف أبو بكر )١(فنكص  ) ( برؤية رسول اهللا   ) ( فرحا

أن أمتوا )  بيده  (فأشار إليهم رسول اهللا )   خارج إىل الصالةوظن أن رسول اهللا 

 من وأرخى الستر فتويف رسول اهللا )   احلجرة  ) ( مث دخل رسول اهللا   (صالتكم 

مل خيرج النيب  : (   ويف رواية)٢()  وتويف من آخر ذلك اليوم : ( ، ويف رواية يومه ذلك

فقال نيب اهللا   فأقيمت الصالة فذهب أبو بكر يتقدم)٣()   ثالثًا ، باحلجاب فرفعه 

 حني وضح  من وجه النيب  ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينافلما وضح وجه النيب 

 احلجاب فلم يقدر عليه  بيده إىل أيب بكر أن يتقدم وأرخى النيب ، فأومأ النيب  لنا

   )٤( .}حىت مات 

  

                                                 
  .  ٢/١٦٥، الفتح  ، لظنه أن النيب خرج ليصلي بالناس أي رجع القهقرى فتأخر:  فنكص على عقبيه) ١(
ابتداء الدخول يف .  ، وجيمع بينهما بأن إطالق األخري مبعىن وقد ذكر ابن إسحاق أنه مات حني اشتد الضحى) ٢(

وذلك عند الزوال واشتداد الضحي يقع قبل الزوال ويستمر حىت يتحقق زوال أول النصف الثاين من النهار 
  .  ١٤٤- ٨/١٤٣الفتح .  ، وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه مات حني زاغت الشمس الشمس

  .  ٥/٢٣٥، والبداية  ٢/١٦٥فتح الباري :  انظر.  ابتداء من صالته م قاعد يوم اخلميس كما تقدم) ٣(
 واأللفاظ مقتبسة من مجيع ٤١٩، ومسلم برقم  ٤٤٤٨،  ١٢٠٥،  ٧٥٤،  ٦٨١،  ٦٠٨خاري برقم الب) ٤(

  .  ٣٧٤ برقم ١/١٧٤خمتصر صحيح اإلمام البخاري لأللباين :  ، وانظر املواضع



 رمحة للعاملني

 ٢٤٥

  الدروس والفوائد والعرب 

  :  ، ومنها أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية:  وخالصة القول

  .   ؛ ألن اهللا اختذه نبيا واختذه شهيدا ألعلى شهيدا وانتقاله إىل الرفيق ا موت النيب -١

  .    عداوة اليهود لإلسالم وأهله ظاهرة من قدمي الزمان فهم أعداء اهللا ورسله-٢

؛ وهلذا مل يعاقب من مست الشاة  ، بل يعفو ويصفح  لنفسه عدم انتقام النيب -٣

  :  الرباء بعد أن مات ِبصنعها، ولكنها قُِتلت بعد ذلك قصاصا ببشر ابن  املصلية

 أنه  وهي أن حلم الشاة املصلية نطق وأخرب النيب  معجزة من معجزاته -٤

  .  مسموم

 فضل اهللا تعاىل على عباده أنه مل يقبض نبيهم إال بعد أن أكمل به الدين وترك -٥

  .  أمته على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

 حىت أهنم فرحوا فرحا عظيما عندما لصحابة رضي اهللا عنهم لنبيهم  حمبة ا-٦

، فأدخل اهللا بذلك السرور  كشف الستر يف صباح يوم االثنني وهو ينظر إليهم وصالم

؛ وهلذا ابتسم وهو يف شدة   ؛ ألنه ناصح ألمته حيب هلم اخلري يف قلبه صلى اهللا عليه وسلم

  .  باركاملرض فرحا وسرورا بعملهم امل



 رمحة للعاملني

 ٢٤٦

  املبحث الثالثون 
  من كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت 

y7  {:   قال اهللا تعاىل ¨Ρ Î) ×M Í h‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ çF Í h‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ { )١(   .}  $ tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ 9 |³ t6 Ï9 ⎯ Ï iΒ 
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وكان آخر كلمة تكلم ا  {:  مات حممد بن عبد اهللا أفضل األنبياء واملرسلني 

يديه ركوة أو علبة فيها أنه كان بني :  عند الغرغرة كما قالت عائشة رضي اهللا عنها

ال إله إال اهللا إن للموت  :  يف املاء فيمسح ا وجهه ويقول، فجعل يدخل يديه  ماء

 )٦( )٥( }حىت قبض ومالت يده  يف الرفيق األعلى :  مث نصب يده فجعل يقول سكرات
  .  )٨( )٧( } اللهم يف الرفيق األعلى :  خر كلمة تكلم افكان آ {

                                                 
  .  ٣٠:  سورة الزمر آية) ١(
  .  ٣٤:  سورة األنبياء آية) ٢(
  .  ١٨٥:  سورة آل عمران آية) ٣(
  .  ٢٧ ، ٢٦:  اآليتانسورة الرمحن ) ٤(
  .  )٤١٨٤(البخاري املغازي ) ٥(
  .  ٢٤٤٤، ومسلم   وما بعدها من املواضع٨٩٠البخاري برقم ) ٦(
  .  )٢٤٤٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٤١٩٤(البخاري املغازي ) ٧(
  .  ٢٤٤٤، ومسلم  ٤٦٣،  ٤٤٣٧البخاري برقم ) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٢٤٧

 مات وأبو بكر أن رسول اهللا  {:  وعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب 

واهللا ما كان :  وقال:  قالت.  ت رسول اهللا واهللا ما ما:   فقام عمر يقول)١(بالسنح 

  فجاء أبو بكر )٢(، وليبعثنه اهللا فليقطع أيدي رجال وأرجلهم  يقع يف نفسي إال ذاك

على فرسه من مسكنه بالسنح حىت نزل فدخل املسجد فلم يكلم الناس حىت دخل على   (

 فكشف عن )٤(ثوب ِحربة  وهو مغشى ب رسول اهللا )٣(عائشة رضي اهللا عنها فتيمم 

طبت  ) ( يا نيب اهللا  (بأيب أنت وأمي :  فقال)  مث بكى  ()٥(وجهه مث أكب عليه فقبله 

أما املوتة اليت  ) ( أبدا  ()٦()  ال جيمع اهللا عليك موتتني ) (  حيا وميتا والذي نفسي بيده

أيها احلالف على   (:  يكلم الناس فقالخرج وعمر )  مث  ) ( كُتبت عليك قد متها

فلما تكلم أبو بكر  ) ( فتشهد أبو بكر ) (  اجلس فأىب:  فأىب فقال ) ( اجلس ) ( رسلك

:   وقال)  فحمد اهللا أبو بكر وأثىن عليه  ) ( ومال إليه الناس وتركوا عمر ) (  جلس عمر

إن اهللا ، ومن كان يعبد اهللا ف  فإن حممدا قد ماتأما بعد فمن كان منكم يعبد حممدا   (

                                                 
.   و منازل بين احلارث من اخلزرج بينه وبني املسجد النبوي ميلالعالية وهو مسكن زوجة أيب بكروه:  السنح) ١(

  .  ٢٩،  ٧/١٩ و٨/١٤٥الفتح 
  .  ٧/٢٩الفتح :  انظر.  أي يبعثه يف الدنيا ليقطع أيدي القائلني مبوته) ٢(
  .  ٣/١١٥الفتح .  أي قصد) ٣(
،   مغشى ومسجى أي مغطى، ومعىن ١٢٤١البخاري برقم .  وهو مسجى بربد حربة:  ويف رواية للبخاري) ٤(

  .  ٣/١١٥الفتح .  نوع من برود اليمن خمططة غالية الثمن:  وبرد حربة
ما نقله ابن حجر من الروايات يف :  ، وانظر ٣/١١٥الفتح :  انظر.  أي قبله بني عينيه كما ترجم له النسائي) ٥(

  .  ٨/١٤٧الفتح .  أنه قبل جبهته
قيل هو على حقيقته وأشار بذلك إىل الرد على من زعم أنه :  فيه أقوال:  موتتنيال جيمع اهللا عليك :  قوله) ٦(

وهذا أوضح األجوبة . .  ؛ ألنه لو صح ذلك للزم أن ميوت موتة أخرى. . .  سيحيا فيقطع أيدي رجال
ذي قبله ؛ ، وهذا أحسن من ال ، وقيل أراد ال ميوت موتة أخرى يف القرب كغريه إذ حييا ليسئل مث ميوت وأسلمها

، ولعل هذا هو  ألن حياته ال يعقبها موت بل يستمر حيا واألنبياء حيام برزخية ال تأكل أجسادهم األرض
فتح الباري :  انظر.  أي املعروفتني املشهورتني الواقعتني لكل أحد غري األنبياء. . .  احلكمة يف تعريف املوتتني

  .  ٧/٢٩ و٣/١١٤
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 ٢٤٨

$  { :  وقال)١( } ∪⊂⊃∩ y7̈ΡÎ) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹¨Β  {:  ، قال اهللا تعاىل حي ال ميوت tΒ uρ 
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 فتلقاها منه الناس كلهم فما ه اآلية حىت تالها أبو بكر يكونوا يعلموا أن اهللا أنزل هذ

واهللا ما هو :  أن عمر قال  ) ( وأخرب سعيد بن املسيب ) ( أمسع بشرا من الناس إال يتلوها

 حىت ما تقلين رجالي وحىت أهويت إىل األرض )٣(إال أن مسعت أبا بكر تالها فعقرت 

،    يبكون)٤(ونشج الناس :  قال   ()  قد ماتحني مسعته تالها علمت أن النيب 

منا أمري ومنكم أمري :   واجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساعدة فقالوا
، فذهب عمر يتكلم   فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح)٥(

أت كالما قد واهللا ما أردت بذلك إال أين قد هي:  ، وكان عمر يقول فأسكته أبو بكر

:   مث تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال يف كالمه.   أعجبين خشيت أن ال يبلغه أبو بكر

،  ال واهللا ال نفعل منا أمري ومنكم أمري:  ، فقال حباب بن املنذر حنن األمراء وأنتم الوزراء

 وأعرم أحسابا ، هم أوسط العرب دارا ال ولكنا األمراء وأنتم الوزراء:  فقال أبو بكر
بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخرينا وأحبنا إىل :   فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر)٦(

                                                 
   . ٣٠:  سورة الزمر آية) ١(
  .  ١٤٤:  سورة آل عمران آية) ٢(
  .  ٨/١٤٦الفتح .  ، أما بضم العني فاملعىن هلكت دهشت وحتريت:  عِقرت) ٣(
  .  ٧/٣٠الفتح :  انظر.  ، والنشج ما حيصل للباكي من الغصة بكوا بغري انتحاب:  نشج الناس) ٤(
 عرفوه من عادة العرب أنه ال يتأمر على القبيلة منا أمري ومنكم أمري على ما:  إمنا قالت األنصار رضي اهللا عنهم) ٥(

  .  ٧/٣٢الفتح .  إال من يكون منها فلما مسعوا حديث األئمة من قريش رجعوا إىل ذلك وأذعنوا
  .  ٧/٣٠الفتح :  انظر.  أي قريش) ٦(
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 ٢٤٩

،  قتلتم سعد بن عبادة:   ، فقال قائل  فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناسرسول اهللا 

  .  )٢( )١( } قتله اهللا:  فقال عمر

  بكر وعمر يف يوم موت النيب يف شأن خطبة أيب:   قالت عائشة رضي اهللا عنها

، فلقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقًا  فما كان من خطبتهما من خطبة إال نفع اهللا ا

، مث لقد بصر أبو بكر الناس اهلُدى وعرفهم احلق الذي عليهم وخرجوا  فردهم اهللا بذلك

$  { به يتلون tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 4 ⎦ '⎪ Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ÏFè% ÷Λä⎢ ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 
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  .  وخطب عمر مث أبو بكر يوم الثالثاء خطبة عظيمة مفيدة نفع اهللا ا واحلمد هللا

 ملا بويع أبو بكر يف السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على قال أنس بن مالك 

أيها :  ، مث قال ، فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله ، وقام عمر فتكلم قبل أيب بكر املنرب

، وال    ما كانت وما وجدا يف كتاب اهللا)٤(لناس إين كنت قلت لكم باألمس مقالة ا

 - ولكين كنت أرى أن رسول اهللا سيدبر أمرنا كانت عهدا عهدها إيلَّ رسول اهللا 

، فإن   وإن اهللا قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول اهللا-يكون آخرنا :   يقول

، وإن اهللا قد مجع أمركم على خريكم  ن هداه اهللا لهاعتصمتم به هداكم اهللا ملا كا

، فبايع الناس أبا بكر   وثاين اثنني إذ مها يف الغار فقوموا فبايعوهصاحب رسول اهللا 

فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث  مث تكلم أبو بكر.   البيعة العامة بعد بيعة السقيفة ،

،   فإن أحسنت فأعينوين)٥(ت عليكم ولست خبريكم ، أيها الناس فإين ولي أما بعد: ( قال
                                                 

،  ٤٤٥٤،  ٤٤٥٣،  ٤٤٥٢ و٧/١٩،  ٣٦٦٨،  ٣٦٦٧، و ٣/١١٣،  ١٤٢،  ١١٤١البخاري برقم ) ١(
  .  قد مجعت هذه األلفاظ من هذه املواضع لتكتمل القصة وأسأل هللا أن جيعل ذلك صواباو.  ٨/١٤٥

  .  ) ٤٠٩٧ (صحيح البخاري كتاب املغازي ) ٢(
  .  ١٤٤:  سورة آل عمران آية) ٣(
  .  إن النيب مل ميت:  هي خطبته اليت خطب يوم االثنني حينما قال) ٤(
البداية والنهاية .  معون على أنه أفضلهم وخريهم رضى اهللا عنهوهذا من باب التواضع منهوإال فهم جم) ٥(

٥/٢٤٨  .  



 رمحة للعاملني

 ٢٥٠

، والضعيف منكم قوي عندي حىت   ، والكذب خيانة  ، الصدق أمانة وإن أسأت فقوموين

، ال يدع  ، والقوي فيكم ضعيف حىت آخذ منه احلق إن شاء اهللا  إن شاء اهللا)١(أزيح علته 

شيع قوم قط الفاحشة إال عمهم اهللا ، وال ي قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال ضرم اهللا بالذل

،   ، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم ، أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله  بالبالء

  .   مث استمر األمر أليب بكر واحلمد هللا)٢() قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهللا

 ، مث   فبقي مبكة يدعو إىل التوحيد ثالث عشرة سنة يوحى إليهوقد بِعثَ 

، وتويف وهو ابن ثالث وستني سنة صلى اهللا   هاجر إىل املدينة وبقي ا عشر سنني

  .   )٣(عليه وآله وسلم 

 مع أصحابه رضي اهللا ورجح اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل أن آخر صالة صالها 

،  ، وقد انقطع عنهم عليه الصالة والسالم يوم اجلمعة عنهم هي صالة الظهر يوم اخلميس

  .   )٤(، وهذه ثالثة أيام كوامل  ، واألحد والسبت

 وبايع الصحابة - كما تقدم - دارت مشاورات  وخطبة أيب بكر وبعد موته 

، وانشغل الصحابة ببيعة الصديق بقية يوم   رضي اهللا عنهم أبا بكر يف سقيفة بين ساعدة

،   غُسل من أعلى ثيابه و)٥( ، مث شرعوا يف جتهيز رسول اهللا   ، ويوم الثالثاء  االثنني

، مث صلى عليه الناس  وكفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة

، مث  ، مث الصبيان صلى عليه الرجال:  ، وهذا أمر جممع عليه فرادى مل يؤمهم أحد

                                                 
  .  الضعيف فيكم قوي حىت آخذ احلق له وأنصره وأعينه:  واملعىن) ١(
ملا :  ، حدثين أنس بن مالك قال حدثين الزهري:   وساق سند حممد بن إسحاق قال٥/٢٤٨البداية والنهاية ) ٢(

  .  ٥/٢٤٨وهذا إسناد صحيح :  قال ابن كثري.  احلديث. . .  بويع أبو بكر
 خمتصر الشمائل للترمذي لأللباين ٨/١٥١، وفتح الباري  ٤٤٦٦ برقم ٨/١٥البخاري مع الفتح :  انظر) ٣(

  .  ١٩٢ص
  .  ٥/٢٣٥،  البداية والنهاية البن كثري:  انظر) ٤(
  .  ٥/٢٤٥البداية والنهاية البن كثري :  انظر) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٢٥١

حلد ، أُ  ودفن ليلة األربعاء)١(، وتويف يوم االثنني على املشهور  ، والعبيد واإلماء النساء

  وكان قربه )٣( ورفع قربه من األرض حنوا من شرب )٢( ونصب عليه اللنب نصبا حلدا 

 يف   وقد تواترت األخبار أنه دفن يف حجرة عائشة رضي اهللا عنها شرقي مسجده)٤(مسنما 

هـ ٨٦، ووسع املسجد النبوي الوليد بن عبد امللك عام  الزاوية الغربية القبلية من احلجرة

 كان نائبه باملدينة عمر بن عبد العزيز فأمره بالتوسعة فوسعه حىت من ناحية الشرق وقد

  .  )٥(فدخلت احلجرة النبوية فيه 

  

                                                 
فقيل لليلتني خلتا :  ، أما تاريخ اليوم فقد اختلف فيه ى عشرة للهجرة يف ربيع األول يوم االثننيتويف سنة إحد) ١(

،  ، وقيل مرض يف التاسع والعشرين من شهر صفر ، وقيل غري ذلك ، وقيل لليلة خلت منه من ربيع األول
،   فكان مرضه ثالثة عشر يوما، وتويف يوم االثنني يف الثاين عشر من ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة

،  ٢٥، وذيب السرية للنووي ص  ٢٥٦ - ٥/٢٥٥البداية والنهاية البن كثري :  انظر.  وهذا قول األكثر
  .  ١٣٠-٨/١٢٩وفتح الباري 

  .  ٩٦٦مسلم برقم ) ٢(
  .  إسناده صحيح:  ، وقال األرنؤوط ١٤/٦٠٢ابن حبان يف صحيحه ) ٣(
  .  ٣٠/٢٥٥يف البخاري مع الفتح كما قال سفيان التمار ) ٤(
  .  ١٣٠-٨/١٢٩، وفتح الباري  ٢٧٣-٥/٢٧١البداية والنهاية :  انظر) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٢٥٢

  الدروس والفوائد والعرب 

  :  ، ومنها أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية:  وخالصة القول

؛ ألنه ال يبقى على وجه  قد ماتوا إن األنبياء والرسل أحب اخللق إىل اهللا تعاىل و-١

، ومتاع الغرور الذي ال   ، وهذا يدل على أن الدنيا متاع زائل الكون أحد من املخلوقات

، وما عدا ذلك  ، ال يبقى لإلنسان من تعبه وماله إال ما كان يبتغي به وجه اهللا تعاىل يدوم

  .  يكون هباًء منثورا

؛ وهلذا سأل اهللا تعاىل ذلك مرات  على أن يكون مع الرفيق األ حرص النيب -٢

  .  ، وهذا يدل على عظم هذه املنازل ألنبيائه وأهل طاعته متعددة

  ؛ وهلذا سجي وغطي النيب ، وشد حلييه  استحباب تغطية امليت بعد تغميض عينيه-٣

  .  بثوب حربة

  أبو بكر؛ وهلذا قال  ؛ ألن املالئكة يؤمنون على ذلك  الدعاء للميت بعد موته-٤

  .   )طبت حيا وميتاً (للنيب 

، اللهم أجرين يف  إنا هللا وإنا إليه راجعون: (  إذا أصيب املسلم مبصيبة فليقل-٥

  .  )مصيبيت واخلف يل خريا منها

  .   جواز البكاء بالدمع واحلزن بالقلب-٦

ة  النهي عن النياحة وشق اجليوب وحلق الشعر ونتفه والدعاء بدعوى اجلاهلي-٧

  .   وكل ذلك معلوم حترميه باألدلة الصحيحة

،   إن الرجل وإن كان عظيما قد يفوته بعض الشيء ويكون الصواب مع غريه-٨

  .  وقد خيطئ سهوا ونسيانا

من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد :  ؛ وهلذا قال  فضل أيب بكر وعلمه وفقهه-٩

  .   ، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت مات
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 ٢٥٣

؛ وهلذا سكت عندما قام أبو بكر خيطب   وأرضاه وحسن خلقه أدب عمر -١٠

  .   ومل يعارضه بل جلس يستمع مع الصحابة رضي اهللا عن اجلميع

، وذلك أنه بادر فأخذ    حكمة عمر العظيمة يف فض الرتاع يف سقيفة بين ساعدة-١١

، وانفض الرتاع واحلمد هللا  ربيد أيب بكر فبايعه فانصب الناس وتتابعوا يف مبايعة أيب بك

  .  تعاىل

فتكلم : (  بالغة أيب بكر فقد تكلم يف السقيفة فأجاد وأفاد حىت قال عمر عنه-١٢

  .   )أبلغ الناس

 قبل دخول أيب بكر فخاف  قد نفع اهللا خبطبة عمر يوم موت النيب -١٣

  .   ، مث نفع اهللا خبطبة أيب بكر فعرف الناس احلق املنافقون

 حكمة أيب بكر وحسن سياسته يف خطبته يوم الثالثاء بعد الوفاة  ظهرت-١٤

، وأن الضعيف قوي عنده حىت يأخذ له  ، وبين أن الصدق أمانة والكذب خيانة النبوية

، وطالب الناس بالطاعة له إذا أطاع اهللا  ، والقوي ضعيف عنده حىت يأخذ منه احلق  احلق

  .   ة هلم عليه، فإذا عصى اهللا ورسوله فال طاع  ورسوله

 وشجاعته العقلية والقلبية حيث خطب الناس قبل أيب بكر  حكمة عمر -١٥

، وبين أن أبا بكر صاحب  ، وشد من أزر أيب بكر ورجع عن قوله باألمس واعتذر

  .  ، وثاين اثنني إذ مها يف الغار رسول اهللا وأحب الناس إليه

ة أثواب ليس فيها قميص وال ، وأن يكون ثالث  استحباب بياض الكفن للميت-١٦

، وأن يكون مسنما بقدر شرب  ، وأن ينصب عليه اللنب نصبا  ، وأن يلحد حلدا عمامة

  .  فقط



 رمحة للعاملني

 ٢٥٤

  املبحث احلادي والثالثون 
  مصيبة املسلمني مبوته صلى اهللا عليه وسلم 

؛    حمبة كاملة من أعظم درجات اإلميان الصادقمن املعلوم يقينا أن حمبة النيب 

،   ، ووالده  ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده {:  ذا قال وهل

، ال شك أن   ، أو ولده  ، أو والده  فإذا فقد اإلنسان أهله.   )٢( )١( }والناس أمجعني 

  ؟   ، فكيف إذا فقدهم كلَّهم مجيعا يف وقت واحد دنيا من مصائب الهذه مصيبة عظيمة

؛ وهلذا جاءت   أعظم املصائب على املسلمنيوال شك أن مصيبة موت النيب 

 فتح رسول اهللا  { : ، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت األحاديث الصحيحة بذلك

، فحمد اهللا على ما  ، أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أيب بكر  بابا بينه وبني الناس

يا أيها الناس أميا :  ، فقال ، ورجاء أن خيلفه اهللا فيهم بالذي رآهم  رآه من حسن حاهلم

 عن املصيبة اليت تصيبه أحد من الناس أو من املؤمنني أُصيب مبصيبة فلْيتعز مبصيبته يب

  .  )٤( )٣( }؛ فإن أحدا من أُميت لن يصاب مبصيبة أشد عليه من مصيبيت   بغريي

                                                 
،  )٦٧(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٣(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٤٤(، مسلم اإلميان  )١٥(البخاري اإلميان ) ١(

  .  )٢٧٤١(، الدارمي الرقاق  )٣/٢٠٧(أمحد 
  .  ٤٤، برقم  ١/٦٧، ومسلم  ٥ برقم ١/٥٨فتح البخاري مع ال) ٢(
  .  )١٥٩٩(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٣(
، واألحاديث  ١/٢٦٧، وغريه وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه  ١٥٩٩أخرجه ابن ماجه برقم ) ٤(

  .  ٥/٢٧٦البداية والنهاية :  ، وانظر ١١٠٦الصحيحة برقم 



 رمحة للعاملني

 ٢٥٥

ضاء  املدينة أملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهللا  { :  قالوعن أنس 

، وما نفضنا عن    فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء)١(منها كل شيء 

  .   )٥( } قلوبنا )٤( حىت أنكرنا )٣( وإنا لفي دفنه )٢( األيدي رسول اهللا 

:    لعمر-  بعد وفاة رسول اهللا - قال أبو بكر  { :  قالوعن أنس 

، فلما انتهيا إليها بكت   يزورهاانطلق بنا إىل أم أمين نزورها كما كان رسول اهللا 

إين ألعلم أن ما عند اهللا :   قالت.  ؟ فما عند اهللا خري لرسوله   ما يبكيك:   فقاال هلا

، فهيجتهما على البكاء   السماء ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من خري لرسوله 

  .  )٧( )٦( }فجعال يبكيان معها 

  :  وما أحسن ما قال القائل
ــِد ــصيبة وجتلَّ ــلِّ م ــرب لك اص
فــإذا ذكــرت مــصيبة تــسلو هبــا 

  
 

ــد   ــري ُمخلَّ ــرء غ ــأن امل ــم ب واعل
ــد    ــالنيب حمم ــصابك ب ــاذكر م ف

  

                                                 
  .  ١٠/٨٧حتفة األحوذي :  انظر.  ملدينة كل شيءأشرق من ا:  أضاء منها كل شيء) ١(
انظر حتفة األحوذي .  وهو حتريك الشيء ليزول ما عليه من التراب والغبار وحنومها:  من النفض:  وما نفضنا) ٢(

١٠/٨٨  .  
  .  ١٠/٨٨حتفة احلوذي :  انظر.  أي مشغولون بدفنه بعد:  وإنا لفي دفنه) ٣(
 أهنم مل جيدوا قلوم على ما كانت عليه من الصفاء واأللفة النقطاع مادة الوحي يريد:  حىت أنكرنا قلوبنا) ٤(

، ومل يرد أهنم مل جيدوها على ما كانت عليه من  ، من التأييد والتعليم وفقدان ما كان ميدهم من الرسول
  .  ١٠/٨٨ي حتفة احلوذ:  انظر.  التصديق ؛ فإن الصحابة رضي اهللا عنهم أكمل الناس إميانا وتصديقًا

،   ١٦٣١، وابن ماجه برقم  ٢٦٦٨٤، ورقم  ٦٤٨٣، برقم  ٣/٦٨، وأمحد  ٨٦٦،  ٨٦٤، برقم  أبو داود) ٥(
صحيح ابن ماجه :  ، وانظر ٥/٢٧٤إسناده صحيح على شرط الصحيحني :  وقال ابن كثري يف البداية والنهاية

١/٢٧٣  .  
  .  )١٦٣٥( اجلنائز ، ابن ماجه ما جاء يف )٢٤٥٤(مسلم فضائل الصحابة ) ٦(
شرحه يف شرح النووي :  وانظر.  ، واللفظ من املصدرين ١٦٣٥، وابن ماجه برقم  ٢٤٥٤مسلم برقم ) ٧(

١٦/٢٤٢  .  
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 ٢٥٦

  الدروس والفوائد والعرب 

،  د والعرب املستفادة هذا املبحث كثريةأن الدروس والفوائ:  وخالصة القول

  :  ومنها

  .   أعظم مصيبة أصيب ا املسلمون موت النيب -١

؛ لفراقهم نزول   إنكار الصحابة قلوم بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم-٢

  .  الوحي وانقطاعه من السماء

، وقد  اس أمجعني، والن ، والوالد ، والولد  أحب إىل املسلمني من النفس النيب -٣

  .   بل ومجيع املسلمنيظهر ذلك عند موته بني القريب والبعيد من أصحاب النيب 

 يف كل شيء من أمور الدين حىت  حمبة الصحابة لالقتداء والتأسي برسول اهللا -٤

  .   ، كما فعل أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف زيارة النساء كبار السن
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 ٢٥٧

  املبحث الثاين والثالثون 
  مرياثه صلى اهللا عليه وسلم 

، وال  ِدرمهًا:    عند موتهما ترك رسول اهللا  { :  قالعن عمرو بن احلارث 

،  وسالحه)  اليت كان يركبها (، إال بغلته البيضاء  ، وال شيئًا ، وال أمةً ، وال عبدا  دينارا

وعن عائشة رضي اهللا عنها .  )٢( )١( }صدقة )  البن السبيل  (جعلها )  وأرضا خبيرب  (

، وال أوصى  ، وال بعريا  ، وال شاة ، وال درمهًا  ديناراما ترك رسول اهللا  { : قالت

  . )٥( )٤( } )٣( بشيء

 جابيا  وذلك ألنه مل يبعث )٧( )٦( }ال نورث ما تركنا فهو صدقة  { وقال 

،  ريا، وسراجا من ، وداعيا إىل اهللا بإذنه ، ونذيرا  ، ومبشراًًً  لألموال وخازنا إمنا بعث هاديا

إن العلماء  { ؛ وهلذا قال  وهذا هو شأن أنبياء اهللا ورسله عليهم الصالة والسالم

                                                 
  .  )٣٥٩٤(، النسائي األحباس  )٤١٩٢(البخاري املغازي ) ١(
  .  ع، واللفظ من هذه املواض ٤٤٦١،  ٣٠٩٨،  ٢٩١٢،  ٢٨٧٣،  ٢٧٣٩، برقم  ٥/٣٥٦البخاري ) ٢(
، أما أمور الدين فقد تقدم أنه أوصى بكتاب اهللا وسنه  أي مل يوص بثلث ماله وال غريه إذ مل يكن له مال) ٣(

.  ، والصالة وملك اليمني وغري ذلك ، وبإجازة الوفد ، وإخراج املشركني من جزيرة العرب ، وأهل بيته نبيه
  .  ١١/٩٧شرح النووي :  انظر

   . )١٦٣٥(مسلم الوصية ) ٤(
  .  ١٦٣٥مسلم برقم ) ٥(
  .  )١٨٧٠(، مالك اجلامع  )٦/١٤٥(، أمحد  )١٧٥٨(، مسلم اجلهاد والسري  )٣٥٠٨(البخاري املناقب ) ٦(
،   ٣٠٩٣، برقم  ، وأيب بكر رضي اهللا عنهم البخاري يف عدة مواضع من حديث عائشة ومالك بن أوس) ٧(

،  ١٧٥٨، و ١٧٥٧ومسلم برقم .  ٧٣٠٥،  ٦٧٢٧، و ٦٧٢٦،  ٥٣٥٨،  ٤٢٤٠،  ٤٠٣٦،  ٣٧١٢
  .  ، واللفظ لعائشة عند مسلم ١٧٦١، و ١٧٥٩
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 ٢٥٨

م فمن أخذه أخذ حبظٍّ ، إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمهًا إمنا ورثُوا العل ورثة األنبياء

  .  )٢( )١( }وافر 

  بينما ابن مسعود:  ، فعن سليمان ابن مهران وقد فَِهم الصحابة رضي اهللا عنهم ذلك

  ؟ قال ابن مسعود على ما اجتمع هؤالء:  يوما معه نفر من أصحابه إذ مر أعرايب فقال

  .   )٣()  يقسمونهعلى مرياث حممد (

؛   الكتاب والسنة والعلم واالهتداء ديه صلى اهللا عليه وسلم هو فمرياث النيب 

،   ، وال شاة ، وال بعريا ، وال أمة ، وال عبدا ، وال دينارا  ومل يترك درمهًاوهلذا تويف 

  .  ، إال بغلته وأرضا جعلها صدقة البن السبيل  وال شيئًا

 ودرعه مرهونة عند يهودي تويف النيب  { : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

،    كان يتقلل من الدنياوهذا يبني أن النيب .  )٥( )٤( }بثالثني صاعا من شعري 

؛ ألن الصحابة ال  ؛ وهلذا مل يسأل الصحابة أمواهلم أو يقترض منهم ويستغين عن الناس

؛ لئال يضيق على أحد   ، فعدل إىل معاملة اليهودي رهنه ورمبا ال يقبضوا منه الثمنيقبلون 

؛ وهلذا مير وميضي الشهر   يصيبه اجلوع وهو حيوقد كان .  )٦( من أصحابه 

                                                 
  .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١(، أبو داود العلم  )٢٦٨٢(الترمذي العلم ) ١(
،  ٢٢٣، برقم  ١/٨٠، وابن ماجه  ٢٦٨٢، برقم  ٥/٤٩، والترمذي  ٣٦٤١، برقم  ٣/٣١٧أبو داود ) ٢(

  .  ١/٤٣ األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه وصححه
  .  ٤٥أخرجه اخلطيب البغدادي بسنده يف شرف أصحاب احلديث ص ) ٣(
  .  )٦/٢٣٧(، أمحد  )٢٧٥٩(البخاري اجلهاد والسري ) ٤(
مجيعها يف خمتصر :  ، وانظر ١٦٠٣، ومسلم برقم   وكرره بفوائده يف عشرة مواضع٢٠٦٨البخاري برقم ) ٥(

  .  ٢/٢١باين البخاري لألل
  .  ١١/٤٣شرح النووي :  انظر) ٦(
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قال عروة لعائشة رضي اهللا عن  { ،  ناروالشهران وما أوقدت يف أبيات رسول اهللا 

  .   )٢( )١( } . . . التمر واملاء:  األسودان:   ؟ قالت ما كان يقيتكم:   اجلميع

 وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم مايل { ومع هذا كان يقول 

  .  )٤( )٣( }صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من هنار مث راح وتركها 

                                                 
  .  )٢٩٧٢(، مسلم الزهد والرقائق  )٢٤٢٨(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(
  .  ٦٤٥٩، برقم  ١١/٢٨٣البخاري مع الفتح :  انظر) ٢(
  .  )١/٣٠١(أمحد ) ٣(
،  ١٣٧٧، برقم  ، وأخرجه الترمذي ه جيد، وإسناد ٥/٢٨٤ وقال ابن كثري يف البداية والنهاية ٦/١٥٤أمحد ) ٤(

  .  ٢/٢٨٠، وصحيح الترمذي  ٤٣٩األحاديث الصحيحة برقم :  ، وانظر ٤١٠٩، برقم  وابن ماجه
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  الدروس والفوائد والعرب 

  :  ، ومنها أن الدروس والفوائد والعرب يف هذا املبحث كثرية:  وخالصة القول

 األموال وإمنا بِعثُوا هلداية الناس  األنبياء عليهم الصالة والسالم مل يبعثوا جلمع-١

؛ وهلذا مل يورثُوا دينارا وال درمهًا وإمنا ورثُوا العلم فمن  وإخراجهم من الظلمات إىل النور

  .  أخذه أخذ حبظ وافر

؛ وإمنا هو كالراكب الذي استظل حتت   يف الدنيا وحطامها الفاين زهد النيب -٢

  .  شجرة مث راح وتركها

 عن سؤال الناس فهو يقترض ويرهن حىت ال يكلف على ستغناء النيب  ا-٣

  .   ؛ وهلذا مات ودرعه مرهونة يف ثالثني صاعا من شعري أصحابه

؛ وهلذا ميضي الشهر   شدة احلال وقلة ما يف اليد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم-٤

  .   نوالشهران ومل توقَد يف أبياته نار وإمنا كان يقيتهم األسودا

، وأسأل اهللا العلي العظيم أن جيعلنا  فصلوات اهللا وسالمه عليه ما تعاقب الليل والنهار

  .  ، وأن حيشرنا يف زمرته يوم الدين  من أتباعه املخلصني
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  املبحث الثالث والثالثون 
  حقوقه على أمته صلى اهللا عليه وسلم 

 قولًا ان الصادق به اإلمي:   ، منها  حقوق على أمته وهي كثريةللنيب الكرمي 

 ووجوب  ووجوب طاعته واحلذر من معصيته وفعلًا وتصديقه يف كل ما جاء به 

، واتباعه واختاذه   بال غلوٍّ وال تقصري، وإنزاله مرتلته   التحاكم إليه والرضى حبكمه

، واألهل واملال والولد والناس   ، وحمبته أكثر من النفس قدوة وأسوة يف مجيع األمور

:  ؛ لقوله  والصالة عليه،  ، واحترامه وتوقريه ونصر دينه والذب عن سنته   عامجي

،   ، وفيه الصعقة  ، وفيه النفخة خلق آدم.  إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه {

! يا رسول اهللا.  ، فقال رجل   الصالة فيه فإن صالتكم معروضة عليفأكثروا علي من

إن اهللا حرم على األرض أن :   قال.  ؟ يعين بليت كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت

  .  )٢( )١( }تأكل أجساد األنبياء 

  :  وإليك هذه احلقوق بالتفصيل واإلجياز على النحو اآليت

   عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به اإلميان الصادق به صلى اهللا -١

θ#)  {:   اىلــقال تع ãΖ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Í‘θ ‘Ζ9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# $ uΖ ø9 t“Ρ r& 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? 

× Î7 yz ∩∇∪ { )٣(   ،}  (#θ ãΨ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Ä c© É< ¨Ψ9 $# Ç c’ Í hΓ W{ $# ” Ï% ©! $# Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ 

⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= Ÿ2 uρ çνθ ãè Î7 ¨? $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ß‰tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪ { )٤(  ،}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# 

                                                 
، سنن  )١٠٨٥(، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة والسنة فيها  )١٠٤٧(سنن أيب داود كتاب الصالة ) ١(

  .  )١٥٧٢(الدارمي كتاب الصالة 
،  ٣٧٤، برقم  ٣/٩١، والنسائي  ١٦٣٦، برقم  ١/٥٢٤، وابن ماجه  ١٠٤٧، برقم  ١/٢٧٥ أبو داود) ٢(

  .  ١/١٩٧وصححه األلباين يف صحيح النسائي 
  .  ٨:  سورة التغابن آية) ٣(
  .  ١٥٨:  سورة األعراف آية) ٤(
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(#θ ãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ï& Î!θ ß™ t Î/ öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ È⎦ ÷, s# ø Ï. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ ≅ yè øg s† uρ öΝ à6 ©9 # Y‘θ çΡ tβθ à± ôϑ s? ⎯ Ïµ Î/ ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 4 

ª! $# uρ Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm §‘ ∩⊄∇∪ { )١(   ،}  ⎯ tΒ uρ óΟ ©9 .⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ !$ ¯Ρ Î* sù $ tΡ ô‰ tF ôã r& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 

# Z Ïè y™ ∩⊇⊂∪ { )وقال   )٢ ، }  أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا تأُِمر

  .   )٤( )٣( }ويؤمنوا يب ومبا جئت به 

، وتصديقه يف مجيع   ، وأن اهللا أرسله للجن واإلنس   هو تصديق نبوتهواإلميان به 

، فإذا  ول اهللا، بأنه رس  ، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان ما جاء به وقاله

اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان مث تطبيق ذلك العمل مبا جاء به متَّ 

  .  )٥( اإلميان به 

  

  وجوب طاعته صلى اهللا عليه وسلم واحلذر من معصيته  -٢

، قال   ؛ ألن ذلك مما أتى به فإذا وجب اإلميان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته

 ، )pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ Ÿωuρ (#öθ©9uθs? çµ÷Ψtã óΟçFΡr&uρ tβθãèyϑó¡n@ ∩⊄⊃∪ { )٦$  {:  تعاىل
}  !$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 { )٧(   ،}  ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# 

(#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ( χ Î* sù (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ Ÿ≅ Ï iΗ äq Ν à6 ø‹ n= tæ uρ $ ¨Β óΟ çF ù= Ï iΗ äq ( β Î) uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? 

                                                 
  .  ٢٨:  سورة احلديد آية) ١(
  .  ١٣:  سورة الفتح آية) ٢(
  .  )٢١(مسلم اإلميان ) ٣(
  .  ٢١، برقم  ١/٥٢مسلم ) ٤(
  .  ٢/٥٣٩الشفاء بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض :  انظر) ٥(
  .  ٢٠:  سورة األنفال آية) ٦(
  .  ٧:  سورة احلشر آية) ٧(
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(#ρ ß‰ tG ôγ s? 4 { )١(   ،}  Í‘ x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ 

ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ { )٢(   ،}  ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$ sù #·—öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪ { )٣(   ،

}  ⎯tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈n= |Ê $ YΖÎ7•Β ∩⊂∉∪ { )٤(   ،}  ∅ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# 

… ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζy_ ” Ìôf s? ⎯ÏΒ $ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{$# š⎥⎪ Ï$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡sŒuρ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊂∪ 

∅tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ £‰yètGtƒuρ …çνyŠρß‰ãn ã&ù#Åzô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$Î#≈yz $yγ‹Ïù …ã&s!uρ ÑU#x‹tã Ñ⎥⎫Îγ•Β ∩⊇⊆∪ { )٥(   .  

من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن  { قال رسول اهللا :  قال وعن أيب هريرة 

كل الناس  { ، قال رسول اهللا    قال وعنه )٧( )٦( }عصاين فقد عصى اهللا 

من أطاعين دخل اجلنة :  ؟ قال ومن يأىب! يا رسول اهللا:  ، قالوا  يدخل اجلنة إال من أىب

  .  )٩( )٨( }ومن عصاين فقد أىب 

بعثت بني يدي الساعة  { قال رسول اهللا :   وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

، وجِعلَ الذِّلُّ  ، وجِعلَ رزقي حتت ظلِّ رحمي بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له

  .  )١( )١٠( }، ومن تشبه بقوم فهو منهم   والصغار على من خالف أمري

                                                 
  .  ٥٤:  سورة النور آية) ١(
  .  ٦٣:  سورة النور آية) ٢(
  .  ٧١:  سورة األحزاب آية) ٣(
  .  ٣٦:  سورة األحزاب آية) ٤(
  .  ١٤ ، ١٣  اآليتان سورة النساء ،)٥(
، ابن ماجه اجلهاد  )٥٥١٠(، النسائي االستعاذة  )١٨٣٥(، مسلم اإلمارة  )٢٧٩٧(البخاري اجلهاد والسري ) ٦(

  .  )٢/٣٨٧(، أمحد  )٢٨٥٩(
  .  ٧١٣٧ برقم ١٣/١١١البخاري مع الفتح ) ٧(
  .  )٢/٣٦١(، أمحد  )٦٨٥١(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٨(
  .  ٧٢٨٠ برقم ١٣/٢٤٩البخاري مع الفتح ) ٩(
  .  )٢/٩٢(أمحد ) ١٠(
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   هبديه اتباعه صلى اهللا عليه وسلم واختاذه قدوة يف مجيع األمور واالقتداء -٣

≅ö  {:   قال تعاىل è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 

ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ { )٢(   ،}  ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym ⎯ yϑ Ï j9 tβ% x. 

(#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ $# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. ∩⊄⊇∪ { )وقال تعاىل  )٣ ،   :}  çνθ ãè Î7 ¨? $# uρ 

öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ß‰ tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪ { )فيجب السري على هديه والتزام سنته واحلذر من )٤ 

  .   )٦( )٥( }فمن رغب عن سنيت فليس مين  { ، قال   خمالفته

  

  حمبته صلى اهللا عليه وسلم أكثر من األهل والولد والوالد والناس أمجعني  -٤

≅ö  {:   قال اهللا تعاىل è% β Î) tβ% x. öΝ ä. äτ !$ t/# u™ öΝ à2 äτ !$ oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3 ã_≡ uρ ø— r& uρ 

óΟ ä3 è? u Ï± tã uρ îΑ≡ uθ øΒ r& uρ $ yδθ ßϑ çG øù u tI ø% $# ×ο t≈ pg ÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγ tΡ öθ |Ê ö s? ¡= ym r& Ν à6 ø‹ s9 Î) 

š∅ Ï iΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ −/ u tI sù 4© ®L ym š† ÎA ù' tƒ ª! $# ⎯ Íν Í ö∆ r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ 

tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 ال يؤمن  { قال رسول اهللا :    قال، وعن أنس   )٧( } ∪⊇⊅∩ #$

                                                 
 
صحيح اجلامع :  ، وانظر ، وحسنه العالمة ابن باز ٦/٩٨، والبخاري مع الفتح معلقًا  ١/٩٢أمحد يف املسند ) ١(

٣/٨  .  
  .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ٢(
  .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٣(
  .  ١٥٨:  سورة األعراف آية) ٤(
  .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ٥(
  .  ٥٠٦٣ برقم ٩/١٠٤البخاري مع الفتح ) ٦(
  .  ٢٤:  سورة التوبة آية) ٧(
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 ٢٦٥

وقد ثبت يف .  )٢( )١( } من ولده ووالده والناس أمجعني أحدكم حىت أكون أحب إليه

وذلك عندما سأله رجل عن الساعة  { ،  االجتماع معه يف اجلنةاحلديث أن من ثواب حمبته

، وال  ، وال صالة يا رسول اهللا ما أعددت هلا كبري صيام:  ؟ قال ما أعددت هلا : فقال

فما فرحنا بعد :  قال أنس.  )٣( فأنت مع من أحببت : قال.  له، ولكين أحب اهللا ورسو صدقة

، وأبا  ، فأنا أحب اهللا ورسوله فأنك مع من أحببت اإلسالم فرحا أشد من قول النيب 

  .  )٤( }، فأرجو أن أكون معهم وإن مل أعمل بأعماهلم  ، وعمر بكر

 يا رسول اهللا ألنت أحب إيلَّ من كل شيء قال عمر بن اخلطاب  {  :وملا

 ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك إال من نفسي فقال النيب 

 اآلن يا عمر ، فقال له عمر فإنه اآلن واهللا ألنت أحب إيلَّ من نفسي فقال النيب 

يا رسول :   فقالجاء رجل إىل رسول اهللا  { :  قال وعن ابن مسعود )٦( )٥( }

املرء مع من  ؟ فقال رسول اهللا  اهللا كيف تقول يف رجل أحب قوما ومل يلحق م

  .   )٨( )٧( } أحب

                                                 
،  )٦٧(ملقدمة ، ابن ماجه ا )٥٠١٣(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٤٤(، مسلم اإلميان  )١٥(البخاري اإلميان ) ١(

  .  )٢٧٤١(، الدارمي الرقاق  )٣/٢٠٧(أمحد 
  .  ٤٤، برقم  ١/٦٧، ومسلم  ١٥ برقم ١/٥٨البخاري مع الفتح ) ٢(
  .  ٢٦٣٩، برقم  ٤/٢٠٣٢، ومسلم  ١٣/١٣١، و ٦١٧١-٦١٦٨ برقم ١٠/٥٥٧البخاري مع الفتح ) ٣(
  .  )٢٦٣٩ (- ٦٣، برقم  ٤/٢٠٣٢مسلم ) ٤(
  .  )٤/٣٣٦(، أمحد  )٦٢٥٧(النذور البخاري األميان و) ٥(
  .  ٦٦٣٢، برقم  ١١/٥٢٣البخاري مع الفتح ) ٦(
  .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٦٤١(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٨١٧(البخاري األدب ) ٧(
  .  ٦١٦٨، برقم  ١٠/٥٥٧البخاري مع الفتح ) ٨(



 رمحة للعاملني

 ٢٦٦

ذاق طعم اإلميان  { :  يقول أنه مسع رسول اهللا باس بن عبد املطلب وعن الع

  .   )٢( )١( }، ومبحمد رسولًا   ، وباإلسالم دينا من رضي باهللا ربا

من كان اُهللا ورسوله أَحب :  ثالثٌ من كُن فيه وجد ِبِهن حالوة اإلميان { وقال 

، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن  ، وأن يِحب املرء ال يِحبه إال هللا إليه مما سوامها

  .  )٤( )٣( } النار أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف

، فيستلذ الطاعة  والشك أن من وفَّقه اهللا تعاىل لذلك ذاق طعم اإلميان ووجد حالوته

 وال يسلك إال ما يوافق شريعة حممد صلى  ورسوله ويتحمل املشاق يف رضى اهللا 

 ، ومن أحبه من قلبه صدقًا أطاعه صلى اهللا ، وأحبه ؛ ألنه رضي به رسولًا اهللا عليه وسلم

وال يسلك إال ما يوافق شريعة حممد صلى اهللا عليه :  ؛ وهلذا قال القائل عليه وسلم

، ومن أحبه من قلبه صدقًا أطاعه صلى اهللا عليه   ، وأحبه ؛ ألنه رضي به رسولًا وسلم

  :   ؛ وهلذا قال القائل وسلم
ــذا ل تعــصي اإللــه وأنــت ُتظْهــر ُحبَّــُه ــديُع  ه ــاِس ب ــري يف القي عم

  :  وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا:  وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
شرطُ احملبـِة أن تواِفـَق َمـْن حتـبَّ
فإذا ادَّعيَت له احملبـةَ مـع خالِفـَك         
ــدَّعي   ــب وت ــداء احلبي ــبُّ أع أحت

ــًدا أَحبَ  ــادي َجاه ــذا ُتع ــُه وك اَب
 

  
  
  
 

علـــى حمبَّتـــه بـــال عـــصيان 
ــاِن    ــت ذو ُبهت ــبُّ فأن ــا ُيح م
ــان     ــا ذاك يف إمك ــه م ــا ل ُحب
 )٦( أيــن احملبَّــةُ يــا أخــا الــشيطاِن

 
                                                 

  .  )١/٢٠٨(، أمحد  )٢٦٢٣(، الترمذي اإلميان  )٣٤(مسلم اإلميان ) ١(
  .  ٣٤، برقم  ١/٦٢مسلم يف صحيحه ) ٢(
  .  )٢٦٢٤(، الترمذي اإلميان  )٤٣(، مسلم اإلميان  )١٦(البخاري اإلميان ) ٣(
  .  ٤٣، برقم  ١/٦٦، ومسلم  ٢١، برقم  ١/٧٢البخاري مع الفتح ) ٤(
  .  ٢/٥٦٣ و٢/٥٤٩الشفاء بتعريف حقوق املصطفى  )٥(
  .  )٢/١٣٤(اس النونية البن القيم مع شرح اهلر )٦(
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 ٢٦٧

؛ ألن من  ، فإنه حيب ما حيبه اهللا ورسولُه  وال شك أن العبد إذا أحب اهللا ورسوله

، وأعطى  ، وأبغض هللا  من أحب هللا { ؛ وهلذا قال النيب   أحب أحدا أحب من حيبه

  .  )٢( )١( }، فقد استكمل اإلميان  ، ومنع هللا هللا

، واجتناب  ، وامتثال أوامره  واتباع سنته تظهر يف االقتداء به وعالمات حمبته 

، وال شك أن من أحب  ، ويف العسر واليسر  ، يف الشدة والرخاء   بآدابه، والتأدب نواهيه

  .  )٣(، وإال مل يكن صادقًا يف حبه ويكون مدِعيا  ، وآثر موافقته شيئًا آثره

≅ö  {:  قال اهللا تعاىل è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ 

Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm ، فعالمة  ؛ ألن اهللا امتحن ا العباد  ويقال هلذه اآلية آية احملنة.  )٤( } ∪⊆⊃∩ ‘§

  .   واالبتعاد عما هنى عنهاحملبة هللا تعاىل اتباع الرسول 

، قلنا  الدين النصيحة { ؛ لقوله   النصيحة له.  ن من عالمات حمبتهوال شك أ

 والنصيحة )٦( )٥( }، وألئمة املسلمني وعامتهم  ، ولرسوله ، ولكتابه هللا:  ؟ قال ملن

،  ، ومؤازرته ، واجتناب ما هنى عنه ، وطاعته فيما أمر به  ديق بنبوته التصلرسوله 

،   ، وتعليمها والذب عنها ، وإحياء سنته والعمل ا وتعلمها ونصرته ومحايته حيا وميتا

  .   )٧(، وآدابه اجلميلة  ، والتخلق بأخالقه الكرمية ونشرها

  

                                                 
  .  )٤٦٨١(أبو داود السنة ) ١(
  .  )٣/٨٨٦(، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود  ٤٦٨١، برقم  أبو داود) ٢(
  .  ٥٨٢- ٢/٥٧١الشفاء بتعريف حقوق املصطفى :  انظر) ٣(
  .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ٤(
  .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(ب ، أبو داود األد )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٥(
  .  ٥٥، برقم  ١/٧٤مسلم ) ٦(
  .  ٥٨٤- ٢/٥٨٢الشفاء بتعريف حقوق املصطفي للقاضي عياض ) ٧(
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  احترامه وتوقريه  -٥

θ#)  {:  كما قال تعاىل ãΖÏΒ ÷σçG Ïj9 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ çνρâ‘ Ìh“ yè è?uρ çνρ ãÏj% uθ è?uρ { )١(   ،}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t⎦ ÷⎫t/ Ä“ y‰tƒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ×Λ⎧Î= tæ ∩⊇∪ { )٢(   ،}  ω 

(#θ è= yèøgrB u™!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝà6oΨ ÷t/ Ï™!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷èt/ $ VÒ ÷è t/ 4 { )٣(   .  

،   ، وتوقريه الزم كحال حياته وذلك عند ذكر حديثه  بعد موتهوحرمة النيب 

  .  )٤(، ونصرا   ، والدعوة إليها  ، وتعلم سنته ، ومساع امسه وسريته  وسنته

  

  وجوب نصرته صلى اهللا عليه وسلم وحكم من سبه  -٦

$!  {:   ، قال اهللا تعاىل  ، وتوقريه  زيره، وتع   نصرتهمن ِصدِق احملبة للنيب  ¯Ρ Î) 

š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& # Y‰ Îγ≈ x© # \ Ï e± t6 ãΒ uρ # \ƒ É‹ tΡ uρ ∩∇∪ (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ çG Ï j9 «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ çνρ â‘ Ì h“ yè è? uρ çνρ ã Ï j% uθ è? uρ { )٥(   .

⎪⎥š  {:   وقال تعاىل Ï% ©! $$ sù (#θ ãΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã |Á tΡ uρ (#θ ãè t7 ¨? $# uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµ yè tΒ   

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∠∪ { )٦(   .  

وقال ) تعظموه(ري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ذكر ابن كث)   وعزروه  (ومعىن 

وقد لعن .   )٧(من التوقري وهو االحترام ) وتوقِّروه. ( تعينوه وتنصروه) وتعزروه. (  البغوي

β¨  {:   فقالاهللا تعاىل من آذاه وآذى رسوله  Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# šχρ èŒ÷σãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝåκs]yè s9 ª!$# ’ Îû 

                                                 
  .  ٩:  سورة الفتح آية) ١(
  .  ١:  سورة احلجرات آية) ٢(
  .  ٦٣:  سورة النور آية) ٣(
  .  ٦١٢ و٢/٥٩٥الشفاء ) ٤(
  .  ٩ ، ٨ اآليتان ، سورة الفتح) ٥(
  .  ١٥٧:  ورة األعراف آيةس) ٦(
  .  )٢/٨٧٢(والبغوي املختصر ) ١٢٣٣ص (ابن كثري ) ٧(
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$ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ £‰tã r&uρ öΝçλm; $ \/# x‹tã $ YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪ { )وقال تعاىل.   )١  .}  ⎯tΒ uρ Ç⎯yè ù= tƒ ª!$# ⎯n= sù y‰ÅgrB 

…çµ s9 #·ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪ { )٢(  .  

tΒ⎯  {،  ، وقد لعنه   يستحق لعنة اهللا تعاىلوال شك أن من استهزأ بالنيب  uρ Ç⎯yè ù= tƒ 

ª!$# ⎯n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 #·ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪ { )٣(   .  

:   ؛ لقول اهللا تعاىل  لما قبل سبه ارتد وال تقبل توبته عندنا ولو تابفإذا كان مس

}  ö≅ è% «! $$ Î/ r& ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ uρ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö x x. y‰ ÷è t/ 

óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )وجيب قتله بدون استتابة على القول الصحيح.   )٤   .  

الصارم املسلول على ( له أحكام متعددة بينها شيخ اإلسالم يف كتابه وسب النيب 

  :  قد رتبته على أربع مسائل:  قال رمحه اهللا) شامت الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .  سواء كان مسلما أو كافرا:  قتلأن الساب ي:  املسألة األوىل

  .   يف أنه يتعني قتله وإن كان ذميا فال جيوز املن عليه وال مفاداته:  املسألة الثانية

  .  ، وكذا لو أسلم الكافر بعد السب  يف حكمه إذا تاب:  املسألة الثالثة

وقد أجاد .  الكفريف بيان السب وما ليس بسبٍّ والفرق بينه وبني :   املسألة الرابعة

  .   )٥(وأفاد رمحه اهللا تعاىل 

:   ، قال اهللا تعاىل  بالفوز والنجاة واهلدايةوقد وعد اهللا تعاىل من قام حبقوق النيب 

}  ©ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ä. &™ó© x« 4 $ pκâ: çG ø.r'|¡ sù t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 tβθà)−G tƒ šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Νèδ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

                                                 
  .  ٥٧:  سورة األحزاب آية) ١(
  .  ٥٢:  سورة النساء آية) ٢(
  .  ٥٢:  سورة النساء آية) ٣(
  .  ٦٦ ، ٦٥ اآليتان ، سورة التوبة) ٤(
 ما أشار إليه العلماء يف هذا الباب من أحكام ومما يؤكد عليه أن.  يراجع الصارم املسلول على شامت الرسول) ٥(

، وال جيوز أن جيتهد عامة الناس وعوامهم يف إيقاع العقوبات  شرعية تنفيذها موكل ألئمة املسلمني حكامهم
  .  على من يظنونه مستحقا هلا
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tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢© É<¨Ζ9$# ¥_ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 

È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Νèδ ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑ ø9$# ‘≅ Ït ä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# 

ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ © ÉL ©9$# ôMtΡ% x. óΟÎγ öŠn= tæ 4 š⎥⎪ Ï%©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã|Á tΡuρ (#θ ãè t7 ¨? $# uρ 

u‘θ ‘Ζ9 $# ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµ yè tΒ   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∠∪ ö≅ è% $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ Î oΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# 

öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ ·èŠ ÏΗ sd “ Ï% ©! $# … çµ s9 Û ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ ( 

(#θ ãΨ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Ä c© É< ¨Ψ9 $# Ç c’ Í hΓ W{ $# ” Ï% ©! $# Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= Ÿ2 uρ çνθ ãè Î7 ¨? $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 

šχρ ß‰ tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪ { )١(   .  

$!  {:   وأرسل اهللا تعاىل هذا النيب الكرمي رمحة للعاملني كما قال اهللا تعاىل tΒ uρ 

š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ï j9 ∩⊇⊃∠∪ { )وجعله خامت األنبياء واملرسلني.   )٢   ،}  $ ¨Β 

tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ ⎯Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yz uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 { )فال نيب بعده.  )٣  

$  {،   ، احملذر من كل شر جلميع اجلن واإلنس  وهو الداعي لكل خري pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) 

y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& # Y‰ Îγ≈ x© # Z Å e³ t6 ãΒ uρ # \ƒ É‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪ $ ·Š Ïã# yŠ uρ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ % [`# u Å  uρ # Z ÏΨ •Β ∩⊆∉∪ Î Å e³ o0 uρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¨β r' Î/ Μ çλ m; z⎯ Ï iΒ «! $# Wξ ôÒ sù # Z Î7 x. ∩⊆∠∪ Ÿω uρ Æì ÏÜ è? t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# uρ ÷í yŠ uρ öΝ ßγ1 sŒ r& 

ö≅ 2 uθ s? uρ ’ n? tã «! $# 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ WξŠ Å2 uρ ∩⊆∇∪ { )٤(  . } Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# ô‰ s% öΝ à2 u™ !$ y_ 

$ oΨ ä9θ ß™ u‘ Ú⎥ Î i⎫ t7 ãƒ öΝ ä3 s9 # Z ÏW Ÿ2 $ £ϑ Ï iΒ öΝ çFΨ à2 šχθ à øƒ éB z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# (#θ à÷ètƒ uρ ∅ tã 9ÏVŸ2 4 ô‰s% 

Νà2 u™!% y` š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β ∩⊇∈∪ “ Ï‰ôγ tƒ ÏµÎ/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7©?$# …çµ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# 

Νßγ ã_ Ì÷‚ ãƒ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# † n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ⎯Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ óΟÎγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇∉∪ { )٥(  .  

                                                 
  .  ١٥٨ ، ١٥٦ اآليات ، سورة األعراف) ١(
  .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) ٢(
  .  ٤٠:   آيةسورة األحزاب) ٣(
  .  ٤٨:  ٤٥ اآليات ، سورة األحزاب) ٤(
  .  ١٦ ، ١٥:  اآليتانسورة املائدة ) ٥(
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 ٢٧١

’ #$!ô‰s)s9 £⎯tΒ ª  {،   منةٌ من اهللا تعاىل على املؤمنني خاصةوهو  n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ 

öΝÍκ Ïù Zωθß™ u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡àΡr& (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ ⎯Ïµ ÏG≈tƒ#u™ öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ β Î)uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ 

ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7•Β ∩⊇∉⊆∪ { )١(   .  

$ *  {:  وقد عصمه اهللا تعاىل وتكفل حبمايته فقال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& 

š ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î)uρ óΟ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ š ßϑ ÅÁ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκu‰ 

tΠöθ s)ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∉∠∪ { )وكفاه اهللا تعاىل املستهزئني فقال.  )٢   :}  ÷í y‰ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ãtΒ ÷σè? 

óÚÌôã r&uρ Ç⎯tã t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩®⊆∪ $ ¯ΡÎ) y7≈oΨ ø‹xx. š⎥⎪ Ï™Ì“ öκtJ ó¡ßϑ ø9$# ∩®∈∪ š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ è= yèøgs† yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u™ 4 

t∃öθ |¡sù šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩®∉∪ ô‰s)s9uρ ÞΟn= ÷è tΡ y7 ¯Ρr& ß,Š ÅÒ tƒ x8â‘ ô‰|¹ $ yϑ Î/ tβθä9θ à)tƒ ∩®∠∪ ôxÎm7|¡sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ ⎯ä.uρ 

z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9$# ∩®∇∪ ô‰ç6 ôã$#uρ y7 −/u‘ 4© ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ { )٣(  .  

فيا عبد اهللا املؤمن كن من الطائعني املتبعني هلذا النيب الكرمي وال تِعن الكافرين بل 

،   )٤( }شبه بقوم فهو منهم من ت { : ؛ فإن أبغضهم هللا رب العاملني وال تتشبه م

، ولو كره   ، ومعلي كلمته ، واهللا تعاىل ناصر نبيه ، وحمبته  باتباعهوانصر نبيك حممدا 

tΒ⎯  {،   ، ولو كره املنافقون ، ولو كره الكافرون املشركون uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ ⎯n= sù 

Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )وقال .  )٥ }  والذي نفس حممد بيده

                                                 
  .  ١٦٤:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ٦٧:  سورة املائدة آية) ٢(
  .  ٩٩:  ٩٤ اآليات ، سورة احلجر) ٣(
  .  )٤٠٣١(أبو داود اللباس ) ٤(
  .  ٨٥:  سورة آل عمران آية) ٥(



 رمحة للعاملني

 ٢٧٢

يهودي أو نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أُرسلت به .  ألمةال يسمع يب أحد من هذه ا

  .   )٢( )١( }إال كان من أصحاب النار 

، ومن آذاه وسبه فقد توىل اهللا عقابه   عامة لإلنس واجلن إىل قيام الساعةفدعوته 

β¨  {.  يف الدنيا واآلخرة Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# šχρ èŒ÷σãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝåκs]yè s9 ª!$# ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ £‰tã r&uρ öΝçλ m; 

$ \/# x‹tã $ YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪ { )وقال.  )٣  :}  ⎯tΒ uρ Ç⎯yè ù= tƒ ª!$# ⎯n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 #·ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪ { )٤(  .  

  :  حني قال ملن هجى النيب وقد أحسن حسانُ بن ثابت 
ــه ــُت عن ــًدا فأجب ــوَت حمم هج
فـــإن أيب ووالـــديت وعرضـــي 

  
 

ــزاُء  ــك اجلـ ــد اهللا يف ذلـ وعنـ
ــاُء     ــنكم ِوق ــٍد م ــرِض حمم لع

  

  وجوب التحاكم إليه والرضى حبكمه صلى اهللا عليه وسلم  -٧

β  {:  ال اهللا تعاىلق Î* sù ÷Λä⎢ôã t“≈ uΖs? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈®∪ { )وقال تعاىل )٥ ،  :}  Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω 
šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ 

$ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ { )ويكون التحاكم إىل سنته وشريعته بعده )٦  .  

  

                                                 
  .  )٢/٣٥٠(، أمحد  )١٥٣(ان مسلم اإلمي) ١(
  .  ١٥٣رواه مسلم ) ٢(
  .  ٥٧:  سورة األحزاب آية) ٣(
  .  ٥٢:  سورة النساء آية) ٤(
  .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٥(
  .  ٦٥:  سورة النساء آية) ٦(



 رمحة للعاملني

 ٢٧٣

  إنزاله مكانته صلى اهللا عليه وسلم بال غلو وال تقصري  -٨

، وهو سيد األولني   ، وهو أفضل األنبياء واملرسلني  فهو عبد هللا ورسوله

مع ذلك بشر ال ، ولكنه   ، وهو صاحب املقام احملمود واحلوض املورود  واآلخرين

≅  {:   اىلـكما قال تع، ميلك لنفسه وال لغريه ضرا وال نفعا إال ما شاء اهللا  è% Hω 
ãΑθ è% r& óΟ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩ !# t“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# Iω uρ ãΑθ è% r& öΝ ä3 s9 ’ Î oΤ Î) î7 n= tΒ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& ω Î) $ tΒ 

#© yrθãƒ ¥’ n< Î) 4 { )وقال تعاىل )١ ،  :}  ≅ è% Hω à7 Î=øΒ r& ©Å¤ øuΖÏ9 $ YèøtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 4 öθ s9 uρ 

àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# ßN ÷ sY ò6 tG ó™ ]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z© Í_ ¡¡ tΒ â™ þθ ¡9 $# 4 ÷β Î) O$ tΡ r& ω Î) Öƒ É‹ tΡ × Ï± o0 uρ 5Θ öθ s) Ï j9 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∇∇∪ { )٢(   ،}  ö≅ è% ’ Î oΤ Î) Iω à7 Î= øΒ r& ö/ ä3 s9 # u ŸÑ Ÿω uρ # Y‰ x© u‘ ∩⊄⊇∪ { )٣(  ،}  ö≅ è% 

’ Î oΤ Î) ⎯ s9 ’ ÎΤ u Åg ä† z⎯ ÏΒ «!$# Ó‰tnr& ô⎯s9uρ y‰É r̀& ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ #´‰ys tG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪ { )وقد مات  )٤ ، كغريه 

y7  {: من األنبياء ولكن دينه باٍق إىل يوم القيام ¨ΡÎ) ×M Íh‹tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹¨Β ∩⊂⊃∪ { )٥(  ،}  $ tΒ uρ 

$ uΖù= yè y_ 9|³t6 Ï9 ⎯ÏiΒ šÎ= ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9$# ( ⎦ '⎪ Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝßγ sù tβρ à$Î#≈ sƒ ø: $# ∩⊂⊆∪ ‘≅ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθ yϑ ø9$# 3 { )٦(   ،

≅ö  {  :وذا يعلم أنه ال يستحق العبادة إال اهللا وحده ال شريك له è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ 

’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! É b> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& 

t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ $# ∩⊇∉⊂∪ { )٧(   .  

                                                 
  .  ٥٠:  سورة األنعام آية) ١(
  .  ١٨٨:  سورة األعراف آية) ٢(
  .  ٢١:  سورة اجلن آية) ٣(
  .  ٢٢:  اجلن آيةسورة ) ٤(
  .  ٣٠:  سورة الزمر آية) ٥(
  .  ٣٥ ، ٣٤ اآليتان ، سورة األنبياء) ٦(
  .  ١٦٣ ، ١٦٢اآليتان سورة األنعام ) ٧(
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  الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم  -٩

β¨  {:  قال اهللا تعاىل Î) ©!$# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ ’ n?tã Äc© É<¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ = |¹ 

Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ ∩∈∉∪ { )وقال  )١ ،  :}  ا صالة صلى اهللا عليه من صلى علي

، وال جتعلوا قربي عيدا وصلوا  ال جتعلوا بيوتكم قبورا {:   وقال )٣( )٢( }عشرا 

البخيل من ذكرت عنده  { : وقال،  )٥( )٤( }علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم 

، ومل  ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه {:  وقال ،  )٧( )٦( }صلِّ علي فلم ي

 )٩( )٨( }، فإن شاء عذم وإن شاء غفر هلم   يصلُّوا على نبيهم إال كان عليهم ترة
 )١١( )١٠( }إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم  {:  وقال 

 ذُِكرت عنده فلم -  أو بعد -  رِغم أنف عبد يب وقال جربيل عليه السالم للن {

  .  )١( )١٢( } آمني ، فقال   يصلِّ عليك

                                                 
  .  ٥٦:  سورة األحزاب آية) ١(
،  )٥٢٣(، أبو داود الصالة  )٦٧٨(، النسائي األذان  )٣٦١٤(، الترمذي املناقب  )٣٨٤(مسلم الصالة ) ٢(

  .  )٢/١٦٨(أمحد 
  .  ٣٨٤، برقم  ١/٢٨٨أخرجه مسلم عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ) ٣(
  .  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك ) ٤(
  .  ١/٣٨٣صحيح أيب داود :  ، وانظر ٢/٣٦٧، وأمحد  ٢٠٤٢، برقم  ٢/٢١٨أبو داود ) ٥(
  .  )١/٢٠١(، أمحد  )٣٥٤٦(الترمذي الدعوات ) ٦(
  .  ٣/١٧٧صحيح الترمذي :  ، وانظر ، وغريه ٣٥٤٦، برقم  ٥/٥٥١الترمذي ) ٧(
  .  )٣٣٨٠(الترمذي الدعوات ) ٨(
  .  ٣/١٤٠صحيح الترمذي :  ، وانظر ٣٣٨٠، برقم  الترمذي) ٩(
  .  )٢٧٧٤(، الدارمي الرقاق  )١/٤٤١(، أمحد  )١٢٨٢(النسائي السهو ) ١٠(
  .  ١/٢٧٤ئي ، وصححه األلباين يف صحيح النسا ١٢٨٢، برقم  ٣/٤٣النسائي ) ١١(
  .  )٢/٢٥٤(، أمحد  )٣٥٤٥(الترمذي الدعوات ) ١٢(
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 ٢٧٥

ما من أحد يسلِّم علي إال رد  :}  ، قال رسول اهللا    قالوعن أيب هريرة 

 عليه السالم اهللا علي ٣( )٢( }روحي حىت أرد(   .  

، ذكر منها اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل   مواطن كثريةوللصالة على النيب * 

  :   واحدا وأربعني موطنا منها على سبيل املثال

، وعند  ، وبعد إجابة املؤذن ، وعند اخلروج منه  عند دخول املسجدالصالة عليه 

،  ، ويف الصباح واملساء ، ويف صالة اجلنازة ، ويف التشهد يف الصالة دعاء، وعند ال اإلقامة

،  ، كخطبيت صالة اجلمعة ، ويف اخلطب ، وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم ويف يوم اجلمعة

، وعلى الصفا  ، وآخر دعاء القنوت ، ويف أثناء صالة العيدين بني التكبريات وعند كتابة امسه

، وعقب الذنب إذا  ، وعند اهلم والشدائد وطلب املغفرة قوف على قربه، وعند الو واملروة

  .  )٤(، وغري ذلك من املواطن اليت ذكرها رمحه اهللا يف كتابه  أراد أن يكَفَّر عنه

من  { :   لكفى إال حديث أنس ولو مل يِرد يف فضل الصالة على النيب 

كتب اهللا له ا عشرة   . (  )٥(صلى علي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشر صلوات 

  .   )٧( }، ورفعه ا عشر درجات    وحط عنه ا عشر سيئات)٦()   حسنات

ا ، سيدن  وأمينه على وحيه وخريته من خلقه ورسوله وبارك على عبده وسلم وصلى اهللا
   .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وأصحابه وعلى آله ونبينا حممد بن عبد اهللا

                                                 
 
  .  ، وصححه األرنؤوط يف األفهام ٢/٢٥٤، وأمحد  ٣/١٩٢ابن خزمية ) ١(
  .  )٢/٥٢٧(، أمحد  )٢٠٤١(أبو داود املناسك ) ٢(
  .  ١/٢٨٣، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود  ٢٠٤١ برقم ٢/٢١٨أخرجه أبو داود ) ٣(
  .  تاب جالء األفهام يف الصالة والالم على خري األنام لإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىلراجع ك) ٤(
  .  )و(السياق يقتضي ) ٥(
  .  ٤/٢٩هذه الزيادة من حديث طلحة يف مسند أمحد ) ٦(
، وصححه األرنؤوط يف حتقيقه جلالء  ١/٥٥١، واحلاكم  )موارد (٢٣٩٠، وابن حبان الرقم  ٣/٢٦١أمحد ) ٧(

  .  ٦٥فهام ص األ



 رمحة للعاملني

 ٢٧٦

 

  فهرس اآليات
  ١٨٧، ١٥٠.........إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني

  ٢٠٣، ٢٠٢.........................................................إذا جاء نصر اهللا والفتح
  ١٧٨............................................................اقتربت الساعة وانشق القمر
  ١٦................................................................اقرأ باسم ربك الذي خلق

  ١٦........................................................................اقرأ وربك األكرم
  ١٨٦........................إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها

  ١٧٦....................................................أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري
  ٢٦٨..............الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة

  ١٦٠، ٤١.......................هم وأزواجه أمهام وأولو األرحامالنيب أوىل باملؤمنني من أنفس
  ١٦٨............................................أم خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون

  ١٦٨................................................أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون
  ١٦٨...............................................أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون

  ١٧٣.......................أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون
  ١٧٣...........................................................أم يقولون تقوله بل ال يؤمنون

  ٢٧٢، ٢٦٨.....................إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد
  ٢٧٤..........................إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه

  ٨٤......................إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس
  ٥٩..................................ز احلكيمإن تعذهبم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزي

  ٥٤................إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب
  ١٧٦...............إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات

  ٢٦٨.....................................................إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
  ٢٧٣، ٢٤٨، ٢٤٦...................................................إنك ميت وإم ميتون

  ٢٧٢، ٢٦٩............................ن اهللا فلن جتد له نصرياأولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلع
  ١٣١..............................................بشريا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون

  ١٩٣..................................تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا



 رمحة للعاملني

 ٢٧٧

  ١٢٧..................................................................تبت يدا أيب هلب وتب
  ٢٦٣.............تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار

  ١٣١..................................................................ترتيل من الرمحن الرحيم
  ١٨٧......................مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها
  ٢٠٧.....................حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة

  ٧٠..............................................خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني
  ٥٩..................رب إن أضللن كثريا من الناس فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك

  ١٧٨.....................لذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصىسبحان ا
  ١٧٧...........................سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل

  ١٥٠............................................................سيهزم اجلمع ويولون الدبر
  ٨٦......................فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن

  ٢٧١، ١٨٨.........................................فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني
  ٧٤...........................فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللا
  ٢٦١...........................فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا واهللا مبا تعملون خبري

  ١٣١.................................فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود
  ١٨٨........................قاقفإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف ش

  ١٩٣..................فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب
  ١٧.......................................................فإن عصوك فقل إين بريء مما تعملون

  ١٧٤.........................فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة
  ١٤١، ٧٢، ٤٢.......فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

  ٢٠٣................................................فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا
  ٥٩......................................فكلوا مما غنمتم حالال طيبا واتقوا اهللا إن اهللا غفور رحيم

  ٥٤...............................فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا
  ٢٧٢................فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم

  ١٧٣....................................................ا صادقنيفليأتوا حبديث مثله إن كانو
  ١٩١................................................فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

  ١٩٩، ١٩٥..........قال هي راودتين عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
  ١٩٤....................قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا



 رمحة للعاملني

 ٢٧٨

  ١٧............................قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإم ال يكذبونك ولكن الظاملني
  ١٩٧.................... أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين إسرائيلقل

  ٢٦٢...................قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم
  ٢٧٣....................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني

  ٢٦٤....اقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموه
  ٢٦٧، ٢٦٤.............قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا

  ٢٧٣...................................................قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا
  ٢٧٣...............................قل إين لن جيريين من اهللا أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

  ١٩٣................قل أي شيء أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا القرآن
  ١٧٤، ١٧٣..............ت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتونقل لئن اجتمع

  ٢٧٣..................قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين
  ٢٧٣....................قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيب

  ٢٦٤، ٢٦١، ١٩٢، ٢.......واتقل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السما
  ٧٤...................................................كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون
  ١٣١................................................كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون

  ٢٤٦.....................................................................كل من عليها فان
  ٢٤٦................كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن

  ١٣٣..................................................................كال إن اإلنسان ليطغى
  ٢٦٨، ٢٦٣، ٢٣٧...ضكم بعضا قد يعلم اهللا الذينال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بع

  ١٧٢............................ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
  ٨٦.....................ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

  ٢٦٨............................لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال
  ٢٠١....................ين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنلتجدن أشد الناس عداوة للذ

  ٧٣، ٤١.............لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني
  ٢٦٤، ١٥٦، ٧٣، ٣٥، ٢٧لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

  ٢٧١، ٧٣، ٢.............. عليهملقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو
  ٢٦٢........................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب

  ٥٩.......................ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا



 رمحة للعاملني

 ٢٧٩

  ٢٧٠، ١٩٣، ٢٤........ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان
  ٧٣، ٢٤......................اء على الكفار رمحاء بينهم تراهمحممد رسول اهللا والذين معه أشد

  ٩٣..........................حنن أعلم مبا يقولون وما أنت عليهم جببار فذكر بالقرآن من خياف
  ١٠٤..................هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا وهللا

  ٧٣....................................................واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني
  ١٩١.........................مة مث جاءكموإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحك

  ٢.....................وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا
  ٢٤..........................وإذ قال عيسى ابن مرمي يابين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا
  ٢٦٩، ١٢١...............واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة إنا هدنا إليك قال عذايب

  ٢٤........................وا مبا نزل على حممد وهو احلقوالذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمن
  ١٢١.....................والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا

  ١٧...........................................................................والرجز فاهجر
  ٧٤..................................................................................والعصر

  ٣٩......................وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني
  ٨٨...................أن يصلحاوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما 

  ١٧٣........................وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا
  ١٢٦، ١٧............................................................وأنذر عشريتك األقربني
  ١٠٠، ٧٠، ٦.........................................................وإنك لعلى خلق عظيم

  ٧٣................................................وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال كبريا
  ٢٠٧.......................ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم

  ٧٣....................................................... اهللا بإذنه وسراجا منرياوداعيا إىل
  ٩١........................وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون
  ١٧٥.....................وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما

  ٣٨..............................وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب
  ١٣٥...................إميانه أتقتلون رجال أن يقول ريبوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 

  ١٩٨، ١٩٤...........وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني
  ٢٦٩....................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله
  ٨٤........................وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا



 رمحة للعاملني

 ٢٨٠

  ١٠٧................................بالعذاب فما استكانوا لرهبم وما يتضرعونولقد أخذناهم 
  ٨٦.........................ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل

  ٢٧٠، ١٩٣، ١٤١، ٧٣، ٣٦، ٢.................................وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
  ١٩٣....................وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  ٢٧٣، ٢٤٦........................ك اخللد أفإن مت فهم اخلالدونوما جعلنا لبشر من قبل
  ٢٦٣.........................وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

  ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤........وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم
  ٢٦٢..................................ومن مل يؤمن باهللا ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعريا

  ٢٧١.....................دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينومن يبتغ غري اإلسالم 
  ٢٤٠، ٢٣٨................ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

  ٢٧٠...................ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من
  ٢٦١.........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته
  ١٨٧، ١٧٩................ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا
  ٢٧٢..........................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
  ٢٦٢............................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون

  ٧٤...................نا ويكفر عنكم سيئاتكمياأيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقا
  ٢٦٨...............................ياأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله واتقوا اهللا

  ٧٤................................................ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون
  ٢٧١، ١٨٨............ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته

  ١٧..............................................................................ياأيها املدثر
  ٢٧٠، ٧٣....................................ا ومبشرا ونذيراياأيها النيب إنا أرسلناك شاهد

  ٢٣٢......................يانساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني
  ٢٦٣................يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز

  ١٠٤.........................يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة



 رمحة للعاملني

 ٢٨١

  فهرس األحاديث
  ٦٦.........................فقال الغالم ال واهللا يا رسول اهللا، ال» هؤالء ؟ أتأذن يل أن أعطي «
  ٨٤...........................»ال تشهدين على جور«قال نعم، قال فأراه قال » ألك ولد سواه ؟ «
  ٨٥................»فإين ال أشهد«قال بلى، قال » أليس تريد منهم الرب مثل ما تريد من ذا ؟ «
  ٢٢٤.......................إن اهللا خري عبدا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبني ما عنده«
  ١٤٤.....................تعالوا بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا،«
  ١١١..............قال يا رسول اهللا» كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة ؟ «
  ٧٤....................قال أتشهد مث أسأل اهللا اجلنة وأعوذ به من النار» ما تقول يف الصالة ؟ «
  ٢١٠..................اكم واحد، أال ال فضل لعريب علىيا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أب«

  ٦٦............أتـي النيب بقدح فشرب منه، وعن ميينه غالم أصغر القوم، واألشياخ عن يساره
  ٩٢............أتى النيب رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له هون عليك نفسك فإين لست

  ١٩٨..................أتى رسول اهللا وأبو بكر وعمر على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها
  ٦٤.................قال» سنه سنه«سول اهللا مع أيب وعلي قميص أصفر، قال رسول اهللا أتيت ر

  ٥٤..........................أتيت رسول اهللا وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء
  ٤٧................أتينا إىل النيب وحنن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، وكان

  ٢٢٧................. مشيتهااجتمع نساء النيب فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة متشي كأن
  ١٣٥..................أخربين بأشد ما صنع املشركون برسول اهللا ؟ قال بينما رسول اهللا يصلي

  ٥٥..........أخذ رسول اهللا ابنة له تقضي تقضي تشرف على املوت فاحتضنها فوضعها بني
  ١٨١....أخرج الشيطان من صدر عثمان بن أيب العاص، فضرب صدر عثمان بيده ثالث مرات،

  ١٦١.........بن عوف، وسعد بن الربيع، فقال سعد قد علمتآخى رسول اهللا بني عبد الرمحن 
  ١١٥..........................................إذا أراد اهللا بأهل بيت خريا أدخل عليهم الرفق

  ١١٢.............إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون، وأتوها متشون، وعليكم السكينة فما
  ١١٢.....................................إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين قد خرجت

  ٢٠٢..................... أعلمه إياه، فقال ما أعلمإذا جاء نصر اهللا والفتح إا أجل رسول اهللا
  ١٨٢.................أراد رسول اهللا أن يقضي حاجته وهو يف سفر، فلم جيد ما يستتر به، فأخذ

  ٦٩.........أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن
  ٥٢......أردفين رسول اهللا ذات يوم خلفه، وفيه فدخل رسول اهللا حائطا لرجل من األنصار



 رمحة للعاملني

 ٢٨٢

  ٥٥..................ت بنت النيب قيل إا زينب رضي اهللا عنها؛ بنت رسول اهللا   إن ابينأرسل
  ٤٥..............استوصوا بالنساء خريا؛ فإن عندكم عوان، ليس متلكون منهن شيئا غري ذلك

  ٢٣٣.................اشتد برسول اهللا وجعه فقال ائتوين أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا،
  ١٤٧.............هو حينئذ يشري إىل رباعيته،اشتد غضب اهللا على قوم فعلوا هذا برسول اهللا و

  ٥٧...............اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النيب يعوده مع عبد الرمحن بن عوف،
  ٩٤........................................اشفعوا تؤجروا، ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء

  ١٨٠.........أصيب سلمة بن األكوع بضربة يف ساقه يوم خيرب، فنفث فيها رسول اهللا ثالث
  ٨٤........... رواحة ال أرض حىت تشهد رسول اهللا فأتىأعطاين أيب عطية، فقالت عمرة بنت

  ١٩٣................أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي، وذكر منها وكان النيب يبعث
  ٣٨...........................اغزوا بسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا

  ٦٨...........................................................أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا
  ٧٥....................... حترم عليه النار  ؟  على كل أو مبن–أال أخربكم مبن حيرم على النار 

  ١٣٦.........أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش، ولعنهم ؟  يشتمون مذمما، ويلعنون
  ٢٧٤..................................................البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي

  ٦٩..........................................................................الرب حسن اخللق
  ٢٦٧...........الدين النصيحة، قلنا ملن ؟ قال هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم

  ٤٣................ الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء، الرحمالرامحون يرمحهم
  ٤٥....................الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا، أو القائم الليل

  ٤٥.................الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا، وكالقائم ال يفتر،
  ١١٣.........لقدير للمناويالسمت احلسن السمت احلسن هو حسن اهليئة واملنظر انظر فيض ا

  ٢٣٧.......................................................الصالة الصالة وما ملكت أميانكم
  ٩٢..........................................العز إزاره، والكربياء رداءه فمن ينازعين عذبته

  ٣٢............................................................اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا
  ٧١..................................................اللهم ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا

  ٦٣.................................................................اللهم إين أحبهما فأحبهما
  ٤٤.................هاية يف غريباللهم إين أحرج أحرج أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما الن

  ٧٢...................................................اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي
  ٣٤...........................................اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك



 رمحة للعاملني

 ٢٨٣

  ١١٤، ٤٢...........اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ويل من أمر
  ١٦٣.................................املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بني أصابعه

  ١٦٢................................................ ويدهاملسلم من سلم املسلمون من لسانه
  ٢٦٢..........أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به

  ١٦٤.................أمرنا رسول اهللا بسبع وانا عن سبع أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنازة،
  ٤٤......................................................امسح رأس اليتيم، وأطعم املسكني

  ٢٤٣...................ان يومأن أبا بكركان يصلي هبم يف وجع النيب الذي تويف فيه حىت إذا ك
  ٦٢.....................إن ابين هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني

  ٢٠٢..............................إن أحب األعمال إىل اهللا تعاىل ما داوم عليه صاحبه وإن قل
  ١١٨.......................إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال يرتع من شيء إال شانه

  ٢٥٧.........................ارا وال درمها إمناإن العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا دين
  ٩...............إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى

  ١١٨..................إن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، وما
  ٥١.................إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم

  ٦٩........................................قه درجة الصائم القائمإن املؤمن ليدرك حبسن خل
  ٨٢......................إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحنوكلتا يديه ميني،

  ١٤...........................................أن النيب أظلته غمامة ومالت الشجرة بظلها عليه
  ٥٩............أن النيب تال قول اللهفي إبراهيم رب إن أضللن كثريا من الناس فمن تبعين

  ٢١٦......الة امليت األحاديث الصحيحة دلتأن النيب خرج يوما فصلى على قتلى أحد ص
  ٧٩...................أن النيب غزا غزوة الفتح  فتح مكة  مث خرج مبن معه من املسلمني فاقتتلوا

  ٥٦.............أن النيب قبل عثمان بن مظعون، وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تذرفان
  ٢٠٨............أن النيب قعد على بعريه وأمسك إنسان خبطامه  أو بزمامه  وخطب الناس فقال

  ١١٣....................لنيب كان إذا غزا بنا قوما مل يغز بنا حىت يصبح وينظر فإن مسع أذاناأن ا
  ١١١......................أن النيب كان إذا غزا بنا قوما مل يكن يغزو بنا حىت يصبح وينظر، فإن
  ٥........................إن النيب ال يغدر، وأنه يأمر بعبادة اهللا وحده، وعدم الشرك به، وينهى

  ٨٧.............. ليس بك على أهلك هوانإنه«أن النيب ملا تزوجها أقام عندها ثالثا، وقال 
  ٥٢...........................أن النيب مر على محار قد وسم يف وجهه فقال لعن اهللا الذي ومسه

  ٥٦....................أن النيب نعى زيدا وجعفرا للناس قبل أن يأتيهم خربهم، فقال أخذ الراية



 رمحة للعاملني

 ٢٨٤

  ٢١..........................................إن خري أكحالكم اإلمثد، جيلو البصر، وينبت الشعر
  ٩٤............ مات ليال، فدفنه الصحابة،أن رجال كان يقم املسجد أو امرأة سوداء، فماتت أو

  ١٨٨...............أن رجال نصرانيا أسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنيب مث ارتد
  ٤٩.....................أن رجال وجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فسقاه فغفر اهللا له، قالوا يا

  ١٢.............أن رسول اهللا أتاه جربيل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه،
  ٢١١............ خطب الناس يف حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبدأن رسول اهللا

  ٢٢٧..................أن رسول اهللا كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات املراد باملعوذات
  ٦٤.............أن رسول اهللا كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، بنت رسول اهللا بنت أيب

  ٢١٩.................ويف رواية أهريقواأن رسول اهللا ملا دخل بييت واشتد به وجعه قال هريقوا 
  ٢٤٧.........أن رسول اهللا مات وأبو بكر بالسنح السنح العالية وهو مسكن زوجة أيب بكروهو

  ٢٠٥...............إن رسول اهللا مكث تسع سنني مل حيج مث أذن يف الناس يف العاشرة أن رسول
  ٨٧........أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النيب يقسم لعائشة يومها ويوم سودة

  ١٩٨.................يهودي خيدم النيب فمرض فأتاه النيب يعوده فقعد عند رأسه، فقالإن غالم 
  ١١٧......................إن فىت شابا أتى النيب فقال يا رسول اهللا، ائذن يل بالزنا، فأقبل القوم

  ١١٢، ١٠٩.......................................إن فيك خصلتني حيبهما اهللا احللم واألناة
  ٨٣.....................أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت يف عهد النيب يف غزوة

  ٧٩.................إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب
  ٢٧٤...............................إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم

  ٦٨..........................إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا
  ٢٦١................قة،إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصع

  ٦٩.............................................................إن من خياركم أحسنكم أخالقا
  ٢٤٠.............إن من نعم اهللا علي أن رسول اهللا تويف يف بييت ويف يومي، وبني سحري وحنري

  ٢٣٩.....................إن من نعم اهللا علي أن رسول اهللا تويف يف بييت، ويف يومي، وبني سحري
  ٤٢.....................أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ومل يترك وفاء فعلينا

  ١٠٩................قال» بل اهللا جبلك عليهما«نا ختلقت هبما أم اهللا جبلين عليهما ؟ قال أ
  ٧٥..................أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا، وببيت يف وسط

  ٩٤.................................................................أنا سيد الناس يوم القيامة
  ٢٣.........................أنا حممد، وأمحد، واملقفي املقفي الذي قفى آثار من سبقه من األنبياء



 رمحة للعاملني

 ٢٨٥

  ٣٧...........................، واملقفي، واحلاشر، ونيب التوبة، ونيب الرمحةأنا حممد، وأمحد
  ٢٣.....................أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي ميحى يب الكفر، وأنا احلاشر الذي
  ١٦٤...................انصر أخاك ظاملا أو مظلوما، قيل يا رسول اهللا، هذا نصرته مظلوما، فكيف
  ١٨٠.................انكسرت ساق عبد اهللا بن عتيك فمسحها رسول اهللا فكأا مل تنكسر قط

  ٥٨............انكسفت الشمس يوما على عهد رسول اهللا فقام رسول اهللا يصلي، مث سجد فلم
  ٢٢١.............................................................إنكن ألننت صواحب يوسف

  ٣٧.......................................................................إمنا أنا رمحة مهداة
  ٧٠، ٣٠، ٦...................................................إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق

  ٣١............أنه اضطجع على احلصري فأثر يف جنبه، فدخل عليه عمر ابن اخلطابوملا استيقظ
  ١٨١.................. للنيب فقال أصحابه يا رسول اهللا  تسجد لك البهائمأنه جاء بعري فسجد

  ٢٣٤...................................أنه سئل هل أوصى رسول اهللا ؟ قال أوصى بكتاب اهللا
  ٥١....................أنه مر بصبيان من قريش قد نصبوا طريا أو دجاجة يتراموا، وقد جعلوا

  ٦٥.....................................أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال كان النيب يفعله
  ١١٤..............أعطي حظه من خري الدنيا واآلخرة، وصلةإنه من أعطي حظه من الرفق فقد 

  ٦٧.............................أا أتت بابن هلا مل يأكل الطعام إىل رسول اهللا فأجلسه رسول اهللا يف
  ٢٢٩...........أم تذاكروا عند رسول اهللا يف مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينها

  ٢٢٤.........................إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل اخللة الصداقة واحملبة اليت
  ٤٥................................................................إين أرمحها، قتل أخوها معي

  ١٨٣..................إين ألعرف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إين ألعرفه اآلن
  ٧٩.....................إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكب يف النار على وجهه
  ٦٥........................إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب؛ فأجتوز يف

  ٣٣................. التمرة ساقطة على فراشي أو يف بييت فأرفعهاإين ألنقلب إىل أهلي فأجد
  ٣٧........................أميا رجل من أميت سببته سبة أو لعنته لعنة يف غضيب؛ فإمنا أنا من ولد

  ١١٥...................................................بشروا وال تنفروا، ويسروا وال تعسروا
  ٢٣٥................بعث النيب بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس يف إمارته فقال

  ١٠٦................ فجاءت برجل من بين حنيفة، يقال لـه مثامةبعث رسول اهللا خيال قبل جند،
  ٩٧............. إىل رسول اهللا من اليمن بذهيبة أي ذهب انظر فتح––بعث علي بن أيب طالب 

  ٢٦٣............بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له، وجعل رزقي



 رمحة للعاملني

 ٢٨٦

  ١١٠...................بعثنا رسول اهللا إىل احلرقة من جهينة، قال فصبحنا القوم فهزمناهم، قال
  ١٥٣...............بعد أن دارت معركة حنني والتقى املسلمون والكفار، وىل املسلمون مدبرين

  ١٨٥...................بقي الصحابة والنيب يف غزوة اخلندق ثالثة أيام ال يذوقون طعاما، فذبح
  ٥٤................بكى النيب عند موت ابنه إبراهيم، فجعلت عيناه تذرفان، فقال له عبد الرمحن

  ١٩٥، ١٥٩.................... املدينة، فأتاه، فقال إين سائلكبلغ عبد اهللا بن سالم مقدم النيب إىل
  ١٢٢...........بينما أنا أصلي مع رسول اهللا إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرمحك اهللا فرماين
  ١٦............بينما أنا أمشي إذ مسعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا امللك الذي جاءين
  ١٣٤..........رتبينما رسول اهللا يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب لـه جلوس، وقد حن
  ١١٩..................بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا إذ جاء أعرايب، فقام يبول يف املسجد،

  ١٤٤...............تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنفقة يف العسر واليسر،
  ١٦٤...............تعرض األعمال يف كل يوم مخيس وإثنني فيغفر اهللا يف ذلك اليوم لكل امرئ

  ١٦٣................ويوم اخلميس، فيغفر لكل عبد ال يشرك باهللاتفتح أبواب اجلنة يوم اإلثنني، 
  ٢٥٨..............................تويف النيب ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاعا من شعري

  ٢١٩................قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا» أصلى الناس ؟ «ثقل رسول اهللا فقال 
  ٢٦٦...............ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما

  ١٧............................اهللا تعاىل نبيه بأن جيهر بالدعوة فقال وأنذر عشريتك األقربنيمث أمر 
  ٢١٥..................مث انطلقت على إثره حىت جاء البقيع فقام فأطال القيام مث رفع يديه ثالث

  ٧٢................................................................جئتكم من عند خري الناس
  ٦١...................جاء أعرايب إىل النيب فقال تقبلون صبيانكم فما نقبلهم، فقال النيب أوأملك

  ١٨٢...........إن دعوت هذا العذق«اهللا فقال مب أعرف أنك نيب ؟ قال جاء أعرايب إىل رسول 
  ١٨١........................جاء أعرايب إىل رسول اهللا وهو يف سفر، فدعاه رسول اهللا إىل اإلسالم،

  ٩٨...............جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إىل رسول اهللا فقال إن دوسا قد عصت وأبت،
  ١٨٧............قالجاء جربيل إىل النيب بعد أن وضع السالح من غزوة اخلندق واغتسل، ف

  ٣٠...............جاء رجل إىل النيب يتقاضاه بعريا فأغلظ له يف القول، فهم به أصحابه فقال
  ٢٦٥.............جاء رجل إىل رسول اهللا فقال يا رسول اهللا كيف تقول يف رجل أحب قوما ومل
  ١٨٦............جاء رجل يستطعم النيب فأطعمه شطر وسق شعري، فما زال الرجل يأكل منه وأهله

  ١٠٠.................. يطلبه دينا علـيه، فأخذ مبجامع قميصهجاء زيد بن سعنة إىل رسول اهللا
  ١٤٦..........–جرح وجه النيب وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة 



 رمحة للعاملني

 ٢٨٧

  ٢٠٥.........حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس
  ٢٠٨............حججت مع رسول اهللا فرأيته حني رمى مجرة العقبة وانصرف وهو على راحلته

  ٢...................حدثين من مسع خطبة النيب وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس إن ربكم
  ١٦٤، ٤٨...........حق املسلم على املسلم ست قيل ما هن يا رسول اهللا ؟ قال إذا لقيته فسلم

  ٢٣...............خدمت النيب عشر سنني فما بعثين يف حاجة مل أتـمها إال قال لو قضي لكان،
  ٩٥...........قط، وما قال لشيء صنعته مل صنعتهخدمت رسول اهللا عشر سنني فما قال يل أف 

  ٣٣....................خذوا من األعمال ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا، وأحب العمل إىل
  ١٣...............خرج أبو طالب إىل الشام، وخرج معه النيب يف أشياخ من قريش، فلما أشرفوا
  ٦٣.................خرج النيب إىل الناس؛ ليصلي هبم إحدى صاليت العشاء وهو حامل حسنا أو

  ٣٢........................................... من الدنيا ومل يشبع من خبز الشعريخرج النيب
  ١٢٤..................فقلت أنا» أنت بذاك ؟ «خرجت فأتيت رسول اهللا فأخربته خربي فقال يل 

  ٢٠٩........خطبنا رسول اهللا وحنن مبىن ففتحت أمساعنا حىت كنا نسمع ما يقول وحنن يف منازلنا
  ١٢٠.................دخل رجل أعرايب املسجد فصلى ركعتني مث قال اللهم ارمحين وحممدا، وال

  ١١٨..............دخل رهط من اليهود على رسول اهللا فقالوا السام عليكم قالت عائشة ففهمتها
  ٢٢٨...........دخلت على رسول اهللا وهو يوعك يوعك قيل احلمى، وقيل أملها، وقيل إرعادها

  ٢٦٦.......................ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد رسوال
  ١٤٣..................يا أيها الناس قولوا«هو يقول رأيت النيب يف اجلاهلية يف سوق ذي ااز و

  ٦٢..........................رأيت النيب واحلسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إين أحبه فأحبه
  ٢٠٧.................رأيت النيب يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإين ال

  ٥٦............رأيت رسول اهللا يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حىت رأيت الدموع تسيل
  ٢١٠.............بني أوسط أيام التشريق، وحنن عند راحلته، وهي خطبةرأينا رسول اهللا خيطب 

  ٤٦...................رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل وجه رسول اهللا على املنرب، فما نزل
  ٥٧...................زار النيب قرب أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ريب يف أن أستغفر

  ١٦٦........................................................سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر
  ٨٢..............ال ظل إال ظله إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللاسبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم 

  ٣٤.................سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدجلة، والقصد القصد تبلغوا
  ٢٣٨.....مسعت النيب وهو مسند إيل ظهره يقول اللهم اغفر يل وارمحين، وأحلقين بالرفيق األعلى

  ١٦٨.............. أم خلقوا من غريمسعت النيب يقرأ يف املغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية



 رمحة للعاملني

 ٢٨٨

  ٢١١..............مسعت رسول اهللا يقول وهو خيطب الناس على ناقته اجلدعاء يف حجة الوداع
  ١٣٥................شكونا إىل رسول اهللا وهو متوسد بردة لـه يف ظل الكعبة،  ولقد لقينا من

  ٥٥...............شهدنا بنتا للنيب قال ورسول اهللا جالس على القرب، فرأيت عينيه تدمعان،
  ٢٢...................... واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورتشيبتين هود، والواقعة،

  ١٨٣.................صعد النيب أحدا، ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجف هبم، فضربه برجله،
  ٢١٣...............................................................صلوا كما رأيتموين أصلي

  ٦١..................صليت مع رسول اهللا صالة األوىل مث خرج إىل أهله وخرجت معه، فاستقبله
  ٢٢.................ء ما ظهر لونه وخفي رحيهطيب الرجال ما ظهر رحيه وخفي لونه، وطيب النسا

  ٥٠............عذبت امرأة يف هرة حبستها حىت ماتت جوعا فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها
  ١٨٤................عطش الناس يف احلديبية، فوضع يده يف الركوة فجعل املاء يثور بني أصابعه

  ٦٠..........................عقلت من النيب مـجة جمها يف وجهي وأنا ابن مخس سنني من دلو
  ٢١.......................................م؛ فإنه جيلو البصر وينبت الشعرعليكم باإلمثد عند النو

  ١٦٨...........عندما قدم ضمادمكة، وكان يرقي من اجلن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون
  ١٨٤................عندما كان رسول اهللا يف معركة حنني، واشتد القتال، نزل عن بغلته وقبض
  ٩٩.....................غزونا مع رسول اهللا غزوة قبل جند وقع يف رواية البخاري التصريح بامسها

  ٥٠............ة مومسة مرت بكلب على رأس ركي كاد يقتله العطش، فرتعت خفهاغفر المرأ
  ٢٢٨.............................................فأخربين أين أول من يتبعه من أهله فضحكت
  ١٨.................................................فأخرج علقة فقال هذا حظ الشيطان منك
  ١٧٢..............................................فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

  ٢١٥................فإن جربيل أتاين فقال إن ربك يأمرك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم قالت
  ٧٠.............................................................فإن خلق نبيكم كان القرآن

  ٨٠..................فإنه بعد أن أسقى أصحابه من مزادتيها، ورجعت املزادتان أشد مالءة منها
  ٧١...........................فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه

  ٢٥٤...............فتح رسول اهللا بابا بينه وبني الناس، أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء
  ٤٩.................................................................اجلنةفشكر اهللا له فأدخله 

  ١٢٠.................................فقام النيب إيل بأيب وأمي فلم يسب، ومل يؤنب، ومل يضرب
  ٧٥..............»تقوى اهللا وحسن اخللق«فقد سئل النيب عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال 

  ١٧٨................فقد سأل أهل مكة رسول اهللا أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتني حىت رأوا



 رمحة للعاملني

 ٢٨٩

  ٢١٢.....................ول اهللا ويعمل مثل عملهفقدم املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن يأمت برس
  ٢٤٦.....................................»اللهم يف الرفيق األعلى«فكان آخر كلمة تكلم هبا 

  ٨٠.............فكان املسلمون بعد ذلك يغريون على من حوهلا من املشركني وال يصيبون ذلك
  ٤٨..................................فكوا العاين  يعين األسري  وأطعموا اجلائع، وعودوا املريض

  ٥٨.........................ما ترون يف هؤالء «فلما أسروا األسارى قال رسول اهللا أليب بكر وعمر
  ٢٦٤........................................................فمن رغب عن سنيت فليس مين

  ٢٠٩.............................فوالذي نفسي بيده إا لوصيته إىل أمته فليبلغ الشاهد الغائب
  ١٨٧.................يف أحد، قاتل جربيل وميكائيل  عليهما السالم  عن ميني النيب وعن يساره

  ٢٥٥.......................قال أبو بكر بعد وفاة رسول اهللا  لعمر انطلق بنا إىل أم أمين نزورها
  ١٣٣..............قال أبو جهل هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم ؟ قال قيل نعم فقال والالت

  ١٠٥.............. حينما قال يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا–قال النيب لعمر بن اخلطاب 
  ١٨٩........قال أنس فواهللا إن مايل لكثري، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على حنو املائة اليوم

  ٢٣٠.................يقم منه لعن اهللا اليهود والنصارى اختذواقال رسول اهللا يف مرضه الذي مل 
  ٢٥٩.......قال عروة لعائشة رضي اهللا عن اجلميع ما كان يقيتكم ؟ قالت األسودان التمر واملاء
  ٢٦٥......قال عمر بن اخلطابيا رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي فقال

  ١٨٩...................................قال ألنس اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته
  ٥٤.................فقلت يا رسول اهللا  أقرأ عليك؛ وعليك» اقرأ علي القرآن«قال يل رسول اهللا 

  ١١٩...............قام رسول اهللا وقمنا معه، فقال أعرايب وهو يف الصالة اللهم ارمحين وحممدا،
  ٦١...............قبل رسول اهللا احلسن بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال

  ١٨٥.............فغرف له منها قليال قليال، حىت اجتمعقدم تبوك، فوجد عينها كشراك النعل، 
  ١١٠..............أفال شققت عن قلبه«قلت يا رسول اهللا إمنا قاهلا خوفا من السالح، قال 

  ٣٦...................قيل يا رسول اهللا  ادع على املشركني، قال إين مل أبعث لعانا وإمنا بعثت رمحة
  ٤٤............................................كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة

  ٢٣٦............................... الصالة الصالة وما ملكت أميانكمكان آخر كالم النيب
  ٦٦........... أحسبه فطيما–كان النيب أحسن الناس خلقا، وكان يل أخ يقال له أبو عمري 

  ١٥٦....................................كان النيب أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس
  ١٥٥.............كان النيب أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل املدينة

  ٩٠................ فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني صحفة فيها طعام،كان النيب عند بعض نسائه



 رمحة للعاملني

 ٢٩٠

  ١٨٥................كان النيب يف ألف وأربعمائة من أصحابه يف غزوة، فأصاهبم مشقة، فأمر أن
  ٨٩.................كان النيب يدور على نسائه يف الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى
  ٢٠٢................كان النيب يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه
  ٢٤٢..................كان النيب يقول يف مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد أمل الطعام

  ٣٠.........................................................................كان خلقه القرآن
  ٩٠............كان رسول اهللا إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه

  ٨٨.................................كان رسول اهللا إذا صلى العصر دار على نسائه مث يدنو منهن
  ٢٢٧.............من أهله نفث عليه باملعوذات فلما مرض مرضهكان رسول اهللا إذا مرض أحد 

  ٢١٥.............كان رسول اهللا كلما كان ليلتها من رسول اهللا خيرج من آخر الليل إىل البقيع
  ٨٧..............كان رسول اهللا ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم من مكثه عندنا، وكان قل

  ٢٣٨..... اجلنةإنه مل يقبض نيب قط حىت يرى مقعده من«كان رسول اهللا وهو صحيح يقول 
  ٦٣................كان رسول اهللا يأخذين فيقعدين على فخذه ويقعد احلسن بن علي على فخذه

  ١١٣...................كان رسول اهللا يغري إذا طلع الفجر، وكان يستمع األذان فإن مسع أذانا
  ٢٤٢..................كان رسول اهللا يقبل اهلدية وال يأكل الصدقة فأهدت له يهودية خبيرب شاة

  ٨٥................اللهم هذا قسمي فيما أملك« ويقول كان رسول اهللا يقسم بني نسائه فيعدل
  ٤٦...................كان رسول اهللا يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل الصالة، ويقصر اخلطبة،

  ٢٠٣.........سبحانك اللهم ربنا وحبمدك،«كان رسول اهللا يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده 
  ٢٠٢..........سبحانك اللهم وحبمدك، أستغفرك«كان رسول اهللا يكثر أن يقول قبل أن ميوت 

  ١٨٠............علي بن أيب طالب يشتكي عينيه من وجع هبما، فبصق رسول اهللا فيهماكان 
  ١٨٦.....................كان على والد جابر دين، وما يف خنله ال يقضي ما عليه سنني، فجاء جابر

  ٤٠..............كان غالم يهودي خيدم النيب فمرض فأتاه النيب يعوده فقعد عند رأسه فقال
  ٣٢................................................كان فراش رسول اهللا من أدم وحشوه ليف

  ٨٩.......................... تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن ال ينتهي إىل املرأة األوىل إالكان للنيب
  ١٨٠............كان خيرج اجلن من اإلنس مبجرد املخاطبة فيقول اخرج عدو اهللا أنا رسول اهللا

  ١٨٣.................كان خيطب يف املدينة يوم اجلمعة على جذع خنل، فلما صنع له املنرب ورقي
  ٢٧................له أتصنع هذا وقد غفركان يصلي حىت تفطرت قدماه وانتفخت وورمت، فقيل 

  ٣٤.................كان يقول سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا وال
  ٢٣٦.......كانت عامة وصية رسول اهللا حني حضره املوت الصالة الصالة وما ملكت أميانكم،



 رمحة للعاملني

 ٢٩١

  ٩٢..................كانت ناقة لرسول اهللا تسمى العضباء وكانت ال تسبق، فجاء أعرايب على قعود
  ١٤٦.................ىل رسول اهللا حيكي نبيا من األنبياء ضربه قومه وهو ميسح الدمكأين أنظر إ

  ١٠٨............كأين أنظر إىل رسول اهللا حيكي نبيا من األنبياء، صلوات اهللا وسالمه عليهم،
  ٢١٢.......................................كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

  ٢٦٣......................كل الناس يدخل اجلنة إال من أىب، قالوا يا رسول اهللا ومن يأىب ؟ قال
  ١٥١...................نا إذا محي البأس، ولقي القوم القوم اتقينا برسول اهللا فال يكون أحدناك

  ٥٧..................كنا مع رسول اهللا يف جنازة فجلس على شفري القرب فبكى حىت بل الثرى مث
  ٥٢...................كنا مع رسول اهللا يف سفر، فانطلق حلاجته فرأينا حـمرة محرة بضم احلاء

  ١٥٤...............ة عن شدة احلرب، واستعريكنا واهللا إذا امحر البأس إذا امحر البأس كناي
  ١٥٥..............كنا واهللا إذا امحر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي حياذي به، يعين النيب

  ٢٣٨....................كنت أمسع أنه ال ميوت نيب حىت خيري بني الدنيا واآلخرة، فسمعت النيب
  ١٠٨...............كنت أمشي مع النيب وعليه برد جنراين غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب فجبذه

  ١٢٤...........ما يف حجر رسول اهللا وكانت يدي تطيش يف الصحفة، فقال يل رسولكنت غال
  ٨٤.......................................................................ال أشهد على جور

  ٢٤١...........................................................ال إله اهللا إن للموت سكرات
  ٢٧٤، ٢٣٠...........ال جتعلوا بيوتكم قبورا، وال جتعلوا قربي عيدا، وصلوا علي فإن صالتكم
  ١٦٣..................لىال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم ع
  ١٦٥.....................ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أدلكم على

  ٤٢................................................................ال ترتع الرمحة إال من شقي
  ٢٥٧............................................................ال نورث ما تركنا فهو صدقة

  ٢٦٤، ٢٥٤........ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أمجعني
  ١٦٢..........................................ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه

  ١٦٣................حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرضال 
  ١٦٢...................................................ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه

  ٤٣.................ال يكون ألحد ثالث بنات، أو ثالث أخوات، أو بنتان، أو أختان فيتقي اهللا
  ٢١٣....................لتأخذوا عين مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه

  ١٣.....................عيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه،لعله تنفعه شفا
  ٢١٣............................................................لعلي ال أحج بعد حجيت هذه



 رمحة للعاملني

 ٢٩٢

  ١٢١، ٧١.................................................................لقد حتجرت واسعا
  ٤.........................................................................لقد حجرت واسعا

  ٢٢١................لقد راجعت رسول اهللا يف ذلك وما محلين على كثرة مراجعته إال أنه مل يقع
  ١٥٠.................عدو، وكانلقد رأيتنا يوم بدر، وحنن نلوذ برسول اهللا وهو أقربنا إىل ال

  ٨٠.............لقيت أسحر الناس، أو هو نيب كما زعموا، فهدى اهللا ذلك الصرم الصرم أبيات
  ٢٣٠.................ملا ثقل النيب جعل يتغشاه يتغشاه يغطيه ما اشتد به من مرض فيأخذ بنفسه

  ٢٢٠...................مروا أبا بكر فليصل«ملا ثقل رسول اهللا جاء بالل يؤذنه بالصالة، فقال 
  ٢١٨.................. وجعه استأذن أزواجه أن ميرض يف بييت فأذنملا ثقل رسول اهللا واشتد به

  ١٩٦.....................ملا قدم النيب املدينة اجنفل الناس قبله، وقيل قدم رسول اهللا قدم رسول
  ٢٥٥..................ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهللا املدينة أضاء منها كل شيء أضاء
  ١٤٩..................ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا إىل املشركني وهم ألف، وأصحابه ثالمثائة
  ٩٦..................ملا كان يوم حنني آثر النيب أناسا يف القسمة، فأعطى األقرع بن حابس مائة

  ٢٢٩.....ملا نزل نزل أي ملا حضرت املنية والوفاة انظر شرح السنوسي على صحيح مسلم
  ١٢٦.................يا«ملا نزلت وأنذر عشريتك األقربني صعد النيب على الصفا فجعل ينادي 

  ١٩١................................ه إال أن يتبعينلو كان موسى حيا بني أظهركم ما حل ل
  ٤٣.........................................ليس منا من مل يرحم صغرينا، ويعرف شرف كبرينا

  ٤٣.................................................ليس منا من مل يرحم صغرينا، ويوقر كبرينا
  ٣٢.............................................ما أكل آل حممد أكلتني يف يوم إال إحدامها متر

  ٢٥٧................ما ترك رسول اهللا دينارا، وال درمها، وال شاة، وال بعريا، وال أوصى بشيء
  ٢٥٧....................ه درمها، وال دينارا، وال عبدا، وال أمة، والما ترك رسول اهللا عند موت

  ٢٧٤................ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه، ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم
  ٢٤..............ما حجبين رسول اهللا منذ أسلمت، وال رآين إال تبسم يف وجهي، ولقد شكوت
  ٢٢٨....... مرضما رأيت أحدا أشد عليه الوجع املراد بالوجع املرض، والعرب تسمي كل

  ٧٨....................ما سئل رسول اهللا على اإلسالم شيئا إال أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه
  ١٩٧...............ما مسعت النيب ميشي قد ثبت عنه أنه شهد ألناس كثري باجلنة، ومنهم العشرة

  ٣١..........................................ما شبع آل حممد من طعام ثالثة أيام حىت قبض
  ٦٩....................................ما شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن

  ٥٨..........................ن فينا فارس يوم بدر غري املقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إال نائمما كا



 رمحة للعاملني

 ٢٩٣

  ٢٧٥....................ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم
  ١٧١......................ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات على ما مثله آمن البشر، وإمنا

  ١٩٧............. حني نظرت إليهما من عالمات النبوة شيء إال وقد عرفتها يف وجه رسول اهللا
  ٤٩............ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي، وإن

  ٥٠..................ما من مسلم يغرس غرسا أو زرعا، فيأكل منه طري، أو إنسان، أو هبيمة إال
  ٩١..............ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، ومن تواضع هللا رفعه

  ٢٦............................وه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتمما يتكم عنه فاجتنب
  ٩٣..........................................ما ينبغي ألحد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت

  ٢٣٩...............مات النيب وإنه لبني حاقنيت احلاقنة ما سفل من الذقن وقيل غري ذلك، الفتح
  ٢٥٩..................مايل وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل

  ١٦٥...................م وترامحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد إذا اشتكى منهمثل املؤمنني يف تواده
  ١٩٤.................مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع

  ١٢٥....................قالت إليك عين» اتق اهللا واصربي«مر النيب بامرأة تبكي عند قرب فقال 
  ١٥٤......كوع،حال من ابن األ» منهزما«مررت على رسول اهللا منهزما قال العلماء قوله 

  ٢٤٠........................................................من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه
  ٢٦٧.......................من أحب هللا، وأبغض هللا، وأعطى هللا، ومنع هللا، فقد استكمل اإلميان

  ١١.................................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  ٢٦٣......................................من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا

  ١١٩ثقل يف امليزان من اخللق احلسنمن أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من اخلري، وليس شيء أ
  ١١٨.........من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من اخلري، ومن حرم حظه من الرفق فقد

  ٨٧.................من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا مث قسم، وإذا
  ٢٧١................................................................من تشبه بقوم فهو منهم

  ٢٧٤.............................................من صلى علي صالة صلى اهللا عليه هبا عشرا
  ٢٧٥....لي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشر صلوات السياق يقتضي و   كتبمن صلى ع

  ٤٩............من عاد مريضا مل حيضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل اهللا العظيم رب العرش
  ٤٨.....................من عاد مريضا مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع، قيل يا رسول اهللا  وما

  ٤٤.......................ىت ينب أي ينفصلنمن عال بنتني أو ثالثا، أو اختني أو ثالثا حىت ينب ح
  ١١......................................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد



 رمحة للعاملني

 ٢٩٤

  ٥١........................من قتل عصفورا فما فوقها بغري حقها  إال سأله  اللهعنها يوم القيامة
  ٢٤١.............................................من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة

  ٣٩...................من كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة وال حيلها حىت ينقضي أمدها أو
  ٨٦..........................رأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقه مائلمن كانت له ام

  ١٦٦، ٤٢.....................................................من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا
  ١٦٥...................................................................من ال يرحم ال يرحم

  ١١٨..............................................................من حيرم الرفق حيرم اخلري
  ١٧٩....................................................نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور

  ٥٢................................ى رسول اهللا عن الضرب يف الوجه، وعن الوسم يف الوجه
  ٦٢.....................................................................مها رحيانتاي من الدنيا

  ١٣........................هو يف ضحضاح من النار، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار
  ٣٣....................وأخذ احلسن بن علي مترة من متر الصدقة فجعلها يف فيه فقال رسول اهللا
  ٣٠.....................واشترى من جابر بن عبد اللهبعريا، فلما جاء جابر بالبعري قال له أتراين

  ١٨٩...................................................................وأطل حياته واغفر له
  ٤...........لني فرجع إىل قومه فقال يا قومي أسلموا؛ فإن حممداوأعطى رجال غنما بني جب

  ٢٧١، ١٩٤.......والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث
  ٧١.......................واهللا لقد أعطاين رسول اهللا ما أعطاين وإنه ألبغض الناس إيل، فما برح

أحب الوجوه كلها إيلواهللا ما كان على األرض وجه أبغض إيل من وجهك فقد أصبح وجهك 
.........................................................................................٧١  

  ٢٣٤...............وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور،  هو حبل اهللا،
  ٧٢.......................................واهدين ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إال أنت

  ١٦..................، قال اقرأ،»لست بقارئ«وجاءه جربيل يف غار حراء، فقال له اقرأ، فقال 
  ٢٨.............................................................وجعلت قرة عيين يف الصالة

  ١٨٩............ أمينة أنه دفن لصليب مقدم احلجاج البصرة بضع وعشرون ومائةوحدثتين ابنيت
  ٧٠..................................................................وخالق الناس خبلق حسن

  ٢٥.................وخدمه أنسعشر سنني، قال فما قال يل أف قط، وما قال يل لشيء صنعته مل
  ٢٦٥.................؟ قال يا رسول اهللا» ما أعددت هلا«وذلك عندما سأله رجل عن الساعة فقال 

  ١٥٣.................أبا عمارة، أكنتم وليتم يوم حنني ؟ قالوسئل الرباء، فقال له رجل يا 



 رمحة للعاملني

 ٢٩٥

  ١٦٥...وسئل أي اإلسالم خري ؟ فقال تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف
  ٦......وسئلت عائشة رضي اهللا عنها عن خلق النيب ؟ فقالت فإن خلق نيب اهللا كان القرآن

  ٢٠٠..........ك مب يأمركموسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر، وسألت
  ٢٧٤........وقال جربيل عليه السالم للنيب رغم أنف عبد  أو بعد  ذكرت عنده فلم يصل

  ١٩٠...................، فكان»اللهم بارك له يف صفقة ميينه«وقال لعروة بن أيب اجلعد البارقي 
  ٩٣............................وقال له رجل يا خري الربية  فقال النيب ذاك إبراهيم عليه السالم

  ٣١................يسرين أن ال مير علي ثالث وعندي منهوقال لو كان يل مثل أحد ذهبا ما 
  ٢٤٣..................وقالت أم بشر للنيب يف مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول اهللا ؟
  ٣٢.......................وقالت إنا لننظر إىل اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما أوقدت يف أبيات

  ٣٣...................وقد تقال عبادة النيب نفر من أصحابه رضي اهللا عنهم وقالوا وأين حنن من
  ٢١٨.........على شهداء أحد فدعا هلم كما تقدم، وذهب إىل أهل البقيع وسلموقد صلى 

  ٢٠٩..............وطفق طفق» هذا يوم احلج األكرب«وقف النيب يوم النحر بني اجلمرات وقال 
  ٢٤٦...............وكان آخر كلمة تكلم هبا عند الغرغرة كما قالت عائشة رضي اهللا عنها أنه

  ٣٣..........................................................وكان إذا صلى صالة داوم عليها
  ١٥١...........ن من قريش، وسبعة من األنصار، فقال ملا رهقوه، وقربواوكان حول النيب رجال

  ١٨٩.....وكان له بستان حيمل يف السنة الفاكهة مرتني، وكان فيها رحيان جييء منها ريح املسك
  ٣٤.........................................وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك

  ١٢٣................وكانت يل جارية ترعى غنما يل قبل أحد واجلوانية اجلوانية موضع يف مشال
  ٤....................وهذا صفوان ابن أمية من صناديد قريش الكفرة يعطيه النيب مائة من الغنم

  ٥.........................وهذا عبد اهللا بن سالم اليهودي احلرب العامل من علماء اليهود يأيت إىل
  ٢٢١............................................................يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا

  ١٦٢..................يا أيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام،
  ٢٨....................................................................أرحنا بالصالةيا بالل 

  ٤٧....................يا رسول اهللا صلى اهللا عليك إن املسكني ليقوم على بايب فما أجد له شيئا
  ٥٣..................يا رسول اهللا لـم تبكي وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال

  ١٤٠..........لقد لقيت من«يا رسول اهللا هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال 
  ٨٨.................................................................يا رسول اهللا يومي لعائشة

  ٧١......................................يا قومي أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء ال خيشى الفاقة



 رمحة للعاملني

 ٢٩٦

  ٤٠......................يا حممد إن اهللا قد مسع قول قومك لك وأنا ملك اجلبال، وقد بعثين ريب
  ١١٥....................................يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفا

  ١١٥..................................................يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا
  ٧٩......................................................يعطي رجاال من قريش املائة من اإلبل

  



 رمحة للعاملني

 ٢٩٧

  الفهرس

  ٢....................................................................................املقدمة

  ٩....................................املبحث األول  خيار من خيار نسبه صلى اهللا عليه وسلم
  ٩...............................................................نسبه صلى اهللا عليه وسلم
  ١٠.............................................................مولده صلى اهللا عليه وسلم

  ١٠..............................................................وفاته صلى اهللا عليه وسلم

  ١١.......................................................الدروس والفوائد والعرب والعظات

  ١٢.................................................املبحث الثاين  نشأته صلى اهللا عليه وسلم

  ١٢.............................................يف عناية اهللا تعاىلنشأته صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٣.......................................................................خروجه للتجارة

  ١٤.....................................................محاية اهللا تعاىل له من دنس اجلاهلية

  ١٦....................................................تعبده صلى اهللا عليه وسلم بغار حراء

  ١٦..........................................................................نزول الوحي

  ١٧.....................................................................الدعوة إىل اإلسالم

  ١٨.......................................................................اإلسراء واملعراج

  ٢٠...................................................املبحث الثالث   صفاته اخلَلْقيَّة واخلُلُقيَّة

  ٢٠......................................................................من صفاته اخلُلُقية

  ٢١......................................................................من صفاته اخلَلْقية

  ٢٢..........................................................من سريته صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٦..........................................................ن الشيمكمال األخالق وحماس

  ٢٧................................................املبحث الرابع  اجتهاده يف عبادته وجهاده

  ٢٧..................................................................كان أسوة لكل مسلم

  ٢٧.............................................................صالته صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٨.............................................................صومه صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٩............................................................صدقته صلى اهللا عليه وسلم



 رمحة للعاملني

 ٢٩٨

  ٢٩.............................................................جهاده صلى اهللا عليه وسلم

  ٣٠......................................................حسن معاملته صلى اهللا عليه وسلم

  ٣٠..............................................................خلقه صلى اهللا عليه وسلم

  ٣١..............................................................زهده صلى اهللا عليه وسلم

  ٣٣..............................................................ورعه صلى اهللا عليه وسلم

  ٣٣............................................................ وسلمتوسطه صلى اهللا عليه

  ٣٥........................................................................الدروس والعرب

  ٣٦.................................................املبحث اخلامس  النيب الكرمي رمحة للعاملني

  ٣٦.............................عموم رمحته لإلنس واجلن واملؤمنني والكافرين واحليوان:  أولًا

  ٣٨.........................................................األمثلة التطبيقية وأنواعها:   ثانيا

  ٣٨..................................... صلى اهللا عليه وسلم ألعدائهرمحته:  النوع األول

  ٤١.......................................................رمحته للمؤمنني: النوع الثاين 

  ٤٢...................................................رمحته للناس مجيعا:   النوع الثالث

  ٤٣........................................................رمحته للصبيان:  النوع الرابع

  ٤٣.......................................................رمحته للبنات: النوع اخلامس 

  ٤٤.......................................................مرمحته لأليتا: النوع السادس 

  ٤٤...............................................رمحته للمرأة والضعيف:  النوع السابع

  ٤٥...............................................رمحته لألرملة واملسكني: النوع الثامن 

  ٤٧....................................رمحته لطالب العلم والشفقة عليهم: النوع التاسع 

  ٤٨......................................................رمحته لألسرى: النوع العاشر 

  ٤٨..................................للمرضى والشفقة عليهمرمحته : النوع احلادي عشر 

  ٤٩...................................رمحته للحيوان والطري والدواب: النوع الثاين عشر 

  ٥٣.................................رقة قلبه وبكاؤه يف مواطن كثرية: النوع الثالث عشر 

  ٦٠.............املبحث السادس  تلطفه صلى اهللا عليه وسلم باألطفال وإدخال السرور عليهم

  ٦٠...............................بيعمداعبته صلى اهللا عليه وسلم حممود بن الر: املثال األول 

  ٦١........................................مالطفته ومداعبته جلملة من األطفال: املثال الثاين 

  ٦١..................................مالطفته احلسن واحلسني يف مواقف كثرية: املثال الثالث 

  ٦٣......................................ركوب الصيب على ظهره وهو ساجد: املثال الرابع 



 رمحة للعاملني

 ٢٩٩

  ٦٣........................................حمبته صلى اهللا عليه وسلم ُألسامة: املثال اخلامس 

  ٦٤......................حـملُه صلى اهللا عليه وسلم بنت زينب وهو يصلي: املثال السادس 

  ٦٤.............................................مداعبة أم خالد باللغة احلبشية: املثال السابع 

  ٦٥.............................................ختفيفه الصالة عند بكاء الصيب: املثال الثامن 

  ٦٥......................................................سالمه على الصبيان: املثال التاسع 

  ٦٦.......................................................مٍريمداعبته أليب ع: املثال العاشر 

  ٦٦.............................إعطاؤه الصيب قبل األشياخ ألنه عن ميينه: املثال احلادي عشر 

  ٦٧...............................................بول الصبيان يف حجره: املثال الثاين عشر 

  ٦٨.........................................املبحث السابع  حسن خلقه صلى اهللا عليه وسلم

  ٦٨........................................ترغيبه صلى اهللا عليه وسلم يف حسن اخللق: أولًا 

  ٧٦...........................................................عمله باألخالق احلسنة: ثانيا 

  ٧٧.............................................................املبحث الثامن  جوده وكرمه

  ٧٧...................................................................مراتب اجلود والكرم

  ٧٨.................................................من األمثلة العظيمة لتطبيق اجلود والكرم

  ٧٨...................وصف أنس رضي اهللا عنه لكرمه صلى اهللا عليه وسلم:  املثال األول

  ٧٩.................وصف صفوان رضي اهللا عنه لكرمه صلى اهللا عليه وسلم: املثال الثاين 

  ٨٠..........................ما فعله صلى اهللا عليه وسلم مع املرأة املشركة: املثال الثالث 

  ٨٢................................................املبحث التاسع  عدله صلى اهللا عليه وسلم

  ٨٢...............................................ترغيب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العدل

  ٨٢.........................................................................جماالت العدل

  ٨٣..............................من األمثلة العظيمة يف تطبيق النيب صلى اهللا عليه وسلم العدل

  ٨٣.........................................مع املرأة املخزومية اليت سرقت: املثال األول 

  ٨٤...............................مع النعمان بن بشري وابنه رضي اهللا عنهما: املثال الثاين 

  ٨٥.....................................عدله مع أهله صلى اهللا عليه وسلم: املثال الثالث 

  ٩١...........................................املبحث العاشـر  تواضعه صلى اهللا عليه وسلم

  ٩١....................................................معىن التواضع وتكرمي اهللا للمتواضعني

  ٩٢...........................................لنيب صلى اهللا عليه وسلمأمثلة تطبيقية لتواضع ا



 رمحة للعاملني

 ٣٠٠

  ٩٢....................................................قصة الناقة العضباء: املثال األول 

  ٩٢.........................وصف أيب مسعود لتواضعه صلى اهللا عليه وسلم: املثال الثاين 

  ٩٣.........................تفضيله صلى اهللا عليه وسلم لألنبياء على نفسه: املثال الثالث 

  ٩٦.......................................................املبحث احلادي عشر  حلمه وعفوه

  ٩٦........................................مع من قال هذه قسمة ما عِدلَ فيها: املثال األول 

  ٩٧..................................................مع من قال كُنا أَحق ذا: املثال الثاين 

  ٩٨........................................مع الطفيل بن عمرو رضي اهللا عنه: املثال الثالث 

  ٩٩.......................................مع من أراد قتله صلى اهللا عليه وسلم: املثال الرابع 

  ١٠٠.........................................................احلربمع زيد : املثال اخلامس 

  ١٠١.....................................................مع زعيم املنافقني: املثال السادس 

  ١٠٦.......................................................مع مثامة بن أثال: املثال السابع 

  ١٠٨.................................مع من جبذه بردائه صلى اهللا عليه وسلم: املثال الثامن 

  ١٠٨................................دعاؤه اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون: املثال التاسع 

  ١٠٩.........................................عفوه عن اليهودي الذي سحره: املثال العاشر 

  ١١٠..........................................................املبحث الثاين عشر  أناته وتثبُّته

  ١١٠..........................................اهللا عنهمع أسامة بن زيد رضي : املثال األول 

  ١١١..............................................................قبل القتال: املثال الثاين 

  ١١٢.............................................................يف الصالة: املثال الثالث 

  ١١٣...............................................................يف الغزو: املثال الرابع 

  ١١٤.........................................................املبحث الثالث عشر  رفقه ولينه

  ١١٤.............................................ترغيبه صلى اهللا عليه وسلم يف الرفق: أولًا 

  ١١٧......................................................رفقه صلى اهللا عليه وسلم: ثانيا 

  ١١٧............................................مع شاب استأذن يف الزنا: املثال األول 

  ١١٨...........................................................مع اليهود: املثال الثاين 

  ١١٩..............................................مع من بال يف املسجد: املثال الثالث 

  ١٢٢................................................مع معاوية بن احلكم: املثال الرابع 

  ١٢٤..........................................مع من كانت يده تطيش: املثال اخلامس 



 رمحة للعاملني

 ٣٠١

  ١٢٤...............................مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة: املثال السادس 

  ١٢٥.............................................مع من بكت عند القرب: املثال السابع 

  ١٢٦.......................................................املبحث الرابع عشر  صربه اجلميل

  ١٢٦..........................................ه العامصعوده على الصفا ونداؤ: املثال األول 

  ١٢٩...............................................مع اضطهاد سادات قريش: املثال الثاين 

  ١٣٠......................................................مع عتبة بن ربيعة: املثال الثالث 

  ١٣٢...........................................................مع أيب جهل: املثال الرابع 

  ١٣٤................................................وضع السال على ظهره: املثال اخلامس 

  ١٣٥................................................. معيطمع عقبة بن أيب: املثال السادس 

  ١٣٦.....................................................مع زوجة أيب هلب: املثال السابع 

  ١٣٨...................................حبسه صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب: املثال الثامن 

  ١٣٩.......................................................مع أهل الطائف: املثال التاسع 

  ١٤٢..............................................مع أهل األسواق واملواسم: املثال العاشر 

  ١٤٦.....................................جِرح وجهه وكسرت رباعيته: شر املثال احلادي ع

  ١٤٨..................................... شجاعته صلى اهللا عليه وسلم املبحث اخلامس عشر

  ١٤٨.......................معركة بدر الكربىشجاعته صلى اهللا عليه وسلم يف : املثال األول 

  ١٥١...............................شجاعته صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة أحد: املثال الثاين 

  ١٥٣............................ة حننيشجاعته صلى اهللا عليه وسلم يف معرك: املثال الثالث 

  ١٥٥.........................شجاعته صلى اهللا عليه وسلم يف احلماية ألصحابه: املثال الرابع 

  ١٥٦....................................شجاعته العقلية صلى اهللا عليه وسلم: املثال اخلامس 

  ١٥٧............املبحث السادس عشر  حكمته صلى اهللا عليه وسلم يف اإلصالح ومجع القلوب

  ١٥٧....................................حكمته صلى اهللا عليه وسلم يف اإلصالح والتأسيس

  ١٥٧...........أمثلة تطبيقية حلكمة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اإلصالح ومجع مشل املسلمني

  ١٥٨......................... بناء املسجد واالجتماع فيه أول عمل وحد بني القلوب-١

  ١٥٩........................................ دعوة اليهود إىل اإلسالم بالقول احلكيم-٢

  ١٦٠............................................... املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار-٣

  ١٦٢............................................................... التربية احلكيمة-٤



 رمحة للعاملني

 ٣٠٢

  ١٦٧...................................... ميثاق املهاجرين واألنصار وموادعة اليهود-٥

  ١٦٨...................................هللا عليه وسلماملبحث السابع عشر  بالغة النيب صلى ا

  ١٦٨...............................................قصة ضماد رضي اهللا عنه: املثال األول 

  ١٦٩........................................مع الطفيل بن عمرو رضي اهللا عنه: املثال الثاين 

  ١٧٠..........................املبحث الثامن عشر  معجزاته ودالئل نبوَّته صلى اهللا عليه وسلم

  ١٧١................................................املطلب األول  معجزات القرآن العظيم

  ١٧٣............................................اإلعجاز البياين والبالغي: الوجه األول 

  ١٧٥.................................................اإلخبار عن الغيوب: الوجه الثاين 

  ١٧٥.................................................شريعياإلعجاز الت: الوجه الثالث 

  ١٧٧............................................اإلعجاز العلمي احلديث: الوجه الرابع 

  ١٧٨...............................املطلب الثاين  معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسية

  ١٧٨...................................................املعجزات العلوية: النوع األول 

  ١٧٩..........................................................آيات اجلو:  النوع الثاين

  ١٨٠..............................ه يف احليوان اإلنس واجلن والبهائمتصرف: النوع الثالث 

  ١٨١..................................تأثريه يف األشجار والثمار واخلشب: النوع الرابع 

  ١٨٣............................ار وتسخريها لهتأثريه يف اجلبال واألحج: النوع اخلامس 

  ١٨٤.........................تفجري املاء وزيادة الطعام والشراب والثمار: النوع السادس 

  ١٨٦...............................................تأييد اهللا له باملالئكة: النوع السابع 

  ١٨٨...............................كفاية اهللا له أعداءه وعصمته من الناس: النوع الثامن 

  ١٨٩...................................إجابة دعواته صلى اهللا عليه وسلم: النوع التاسع 

  ١٩١.................املبحث التاسع عشر  عموم رسالته صلى اهللا عليه وسلم إىل اجلن واإلنس

املبحث العشرون  اعتراف املنصفني من علماء اليهود والنصارى برسالته صلى اهللا عليه وسلم
.......................................................................................١٩٥  

  ١٩٥..............................................اعتراف املنصفني من علماء اليهود: أوال 

  ١٩٥......................................: عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه وأرضاه -١

  ١٩٧................................: زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود رضي اهللا عنه -٢

  ١٩٨........................................................: من أسلم عند املوت -٣



 رمحة للعاملني

 ٣٠٣

  ١٩٩............................................فني من علماء النصارىاعتراف املنص: ثانيا 

  ١٩٩.................................... النجاشي ملك احلبشة رمحه اهللا ورضي عنه-١

  ٢٠٠......................................... سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وأرضاه-٢

  ٢٠٠............................................................ هرقل عظيم الروم-٣

  ٢٠٢......................املبحث احلادي والعشرون  خري أعماله خوامتها صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٠٢................................................................املداومة على األعمال

  ٢٠٤..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢٠٥......................املبحث الثاين والعشرون  وداعه ألمته ووصاياه صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٠٥............................................................. أذانه يف الناس باحلج-١

  ٢٠٥................................................... وداعه ووصيته ألمته يف عرفات-٢

  ٢٠٧................................................ وداعه ووصيته ألمته عند اجلمرات-٣

  ٢٠٨.................................................... وصيته ووداعه ألمته يوم النحر-٤

  ٢١٠............................ وصيته صلى اهللا عليه وسلم ألمته يف أوسط أيام التشريق-٥

  ٢١٢..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢١٥................املبحث الثالث والعشرون  توديعه لألحياء واألموات صلى اهللا عليه وسلم

  ٢١٧..............................................................الدروس والفوائد والعرب

املبحث الرابع والعشرون  بداية مرضه صلى اهللا عليه وسلم وأمره أليب بكر أن يصلي بالناس
.......................................................................................٢١٨  

  ٢٢٢..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢٢٤...........املبحث اخلامس والعشرون  خطبته العظيمة ووصيته للناس صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٢٦..............................................................روس والفوائد والعربالد

  ٢٢٧....املبحث السادس والعشرون اشتداد مرضه صلى اهللا عليه وسلم ووصيته يف تلك الشدة

  ٢٣١..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢٣٣.................... وصايا النيب صلى اهللا عليه وسلم عند موته املبحث السابع والعشرون

  ٢٣٧..............................................................الدروس والفوائد والعرب



 رمحة للعاملني

 ٣٠٤

  ٢٣٨....................املبحث الثامن والعشرون  اختياره صلى اهللا عليه وسلم الرفيق األعلى

  ٢٤٠..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢٤٢........................املبحث التاسع والعشرون  موت النيب صلى اهللا عليه وسلم شهيدا

  ٢٤٥..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢٤٦..................................اهللا حي ال ميوتاملبحث الثالثون  من كان يعبد اهللا فإن 

  ٢٥٢..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢٥٤.....................املبحث احلادي والثالثون  مصيبة املسلمني مبوته صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٥٦..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢٥٧......................................املبحث الثاين والثالثون  مرياثه صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٦٠..............................................................الدروس والفوائد والعرب

  ٢٦١..........................املبحث الثالث والثالثون  حقوقه على أمته صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٦١........................يه وسلم وتصديقه فيما أتى به اإلميان الصادق به صلى اهللا عل-١

  ٢٦٢............................. وجوب طاعته صلى اهللا عليه وسلم واحلذر من معصيته-٢

  ٢٦٤..............يف مجيع األمور واالقتداء ديه اتباعه صلى اهللا عليه وسلم واختاذه قدوة -٣

  ٢٦٤.............. حمبته صلى اهللا عليه وسلم أكثر من األهل والولد والوالد والناس أمجعني-٤

  ٢٦٨................................................................. احترامه وتوقريه-٥

  ٢٦٨................................ وجوب نصرته صلى اهللا عليه وسلم وحكم من سبه-٦

  ٢٧٢.......................... وجوب التحاكم إليه والرضى حبكمه صلى اهللا عليه وسلم-٧

  ٢٧٣............................... إنزاله مكانته صلى اهللا عليه وسلم بال غلو وال تقصري-٨

  ٢٧٤................................................. الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم-٩

  ٢٧٦..........................................................................فهرس اآليات

  ٢٨١.......................................................................فهرس األحاديث

  ٢٩٧................................................................................الفهرس
  


