
 

  

 

تعالى، ال  هالمالئكة عليھم السالم عالم خلقه هللا من نور، لھم قدرة على التمثل بإذن
ق الجانُّ من خلقت المالئكة من نور، وخل": قال رسول هللا . يوصفون بذكورة وال أنوثة

فالمالئكة نوع من خلق هللا تعالى . رواه مسلم "مارج من نار، وُخلق آدم مما وصف لكم
مغاير لنوع اإلنس والجن فاإلنس والجن يتناسلون ويتناكحون ويوصفون بذكورة وأنوثة 
. بخالف المالئكة عليھم السالم ال يتناسلون وال يتناكحون وال يوصفون بذكورة وال بأنوثة

ْحَماِن إِنَاثًا أََشِھُدوا َخْلقَُھْم َستُْكتَُب {:هللا تعالىقال  َوَجَعلُوا اْلَمالئَِكةَ الَِّذيَن ُھْم ِعبَاُد الرَّ
  ].19: الزخرف[ }َشَھاَدتُُھْم َويُْسأَلُونَ 

إن في وجود المالئكة واإليمان بھم حكماً  :حكمة وجود المالئكة عليھم السالم واإليمان بھم
  :متعددة منھا

أن يعلم اإلنسان سعة علم هللا تعالى وعظم قدرته وبديع حكمته، وذلك أنه سبحانه خلق : أوالً 
ً ال يحصيھم اإلنسان كثرة وال يبلغھم قوة وأعطاھم قوة التشكل بأشكال مختلفة  مالئكة كراما

  .حسبما تقتضيه مناسبات الحال

 ً باإليمان بمخلوقات غيبية عنه، وفي اإليمان بالمالئكة عليھم السالم ھو ابتالء لإلنسان : ثانيا
  .ذلك تسليم مطلق لكتاب هللا وسنة رسول هللا 

 ً ظيفة بأمر من هللا أن يعلم اإلنسان أن هللا تعالى خلق مالئكة أنقياء أقوياء لكٍل منھم له و: ثالثا
تعالى إظھاراً لسلطان ربوبيته وعظمة ملكه، وأنه الملك المليك الذي تصدر عنه األوامر، من 

نفخ الروح في األجنة ومراقبة أعمال البشر، والمحافظة عليھا : الوظائف التي أمروا بھا
  ... .وقبض األرواح وغير ذلك

 ً ف المالئكة معه وعالقة وظائفھم المتعلقة به، أن يعلم اإلنسان ما يجب عليه تجاه مواق: رابعا
أن اإلنسان إذا علم أن عليه ملكاً : مثال ذلك. فيرعاھا حق رعايتھا ويعمل بمقتضاھا وموجبھا

ً عنه ما يصدر منه، فعليه أن يحسن اإللقاء  ً يراقبه وعتيداً حاضراً ال يتركه، متلقيا رقيبا
عنه الذي يدون على اإلنسان كتابه ويجمعه ثم  واإلمالء لھذا الملك المتلقي عنه والمستملي

اْقَرْأ ِكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك {:يبسطه له يوم القيامة وينشره ليقرأه قال هللا تعالى
  ].14: اإلسراء[ }َحِسيبًا

 ً ن وقد اقتضت حكمة هللا سبحانه وتعالى أن يجعل مالئكة كراماً وسطاء سفرة بينه وبي: خامسا
وِح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن {:أنبيائه ورسله عليھم السالم قال هللا تعالى ُل اْلَمالئَِكةَ بِالرُّ يُنَزِّ

وفي ذلك تنبيه إلى عظم النبوة ]. 2: النحل[ }ِعبَاِدِه أَْن أَنِذُروا أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِل أَنَا فَاتَّقُونِي
اإللھية وشرف العلوم الربانية الموحاة إلى األنبياء  والرسالة، ورفعة منزلة الشرائع

  .والمرسلين عليھم السالم
  



  

  

  

  :، البد لنا أن نستخلص العبر منھا، و ھي كالتالي العدد الفارطبعد أن عرفنا قصة آدم في 

اإلنسان وإن كّرمه هللا، لكنه ضعيف، عرضة للنسيان، كما نسي آدم أوامر هللا ونواھيه،  -1
ه، وأكل من الشجرة التي نھاه هللا عن األكل منھافأطاع إب   .ليَس عدوَّ

إن التوبة واإلنابة إلى هللا سبيل الظفر برحمة هللا الواسعة، فإن آدم الذي عصى ربه تاب  -2
وقبل هللا توبته، فعلى العاصي أو المقصر المبادرة إلى التوبة واالستغفار دون قنوط وال يأس 

  .فرتهمن رحمة هللا ورضوانه ومغ

الكبر والعناد واإلصرار على اإلفساد أسباب الستحقاق السخط اإللھي، واللعنة والطرد  -3
ذ أبى السجود، وأصّر وعاند هللا، وتحدى سلطانه بإغراء اإلنسان إ، فإن إبليس تهمن رحم

  .وصرفه عن إطاعة هللا، غضب هللا عليه وطرده من الجنة إلى األبد، وأوعده نار جھنم
  

  

اذكروا  }اْذُكُروا نِْعَمتِي الَّتِي أَْنَعْمُت َعلَْيُكمْ {أي يا أوالد النبي الصالح يعقوب }نِي إِْسَرائِيلَ يَابَ {
أي أّدوا ما  }َوأَْوفُوا بَِعْھِدي{ما أنعمت به عليكم وعلى آبائكم من نعم ال تعد وال تحصى 

عاھدتكم عليه من حسن الثواب بما  }أُوِف بَِعْھِدُكمْ {عاھدتموني عليه من اإِليمان والطاعة 
  .أي اخشوني دون غيري }َوإِيَّاَي فَاْرَھبُونِ {

قًا لَِما َمَعُكمْ {من القرآن العظيم  }َوآِمنُوا بَِما أَنَزْلتُ { أي من التوراة في أمور التوحيد  }ُمصدِّ
َل َكافٍِر بِهِ {والنبوة  ن تكونوا أول من أي أول من كفر من أھل الكتاب فحقكم أ }َوال تَُكونُوا أَوَّ

أي ال تستبدلوا بآياتي البينات التي أنزلتھا عليكم حطام  }َوال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنًا قَلِيالً {آمن 
أي ال  }َوال تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطلِ {أي خافون دون غيري  }َوإِيَّاَي فَاتَّقُونِ {الدنيا الفانية 

ل الذي تخترعونه، وال تحرفوا ما في التوراة بالبھتان تخلطوا الحق المنزل من هللا بالباط
أي وال تخفوا ما في كتابكم من أوصاف محمد عليه الصالة  }َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ {الذي تفترونه 

الةَ {.أنه حق أو حال كونكم عالمين بضرر الكتمان }َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ {والسالم  َوأَقِيُموا الصَّ
َكاةَ وَ  اِكِعينَ َوآتُوا الزَّ أي أدوا ما وجب عليكم من الصالة والزكاة، وصلوا مع  }اْرَكُعوا َمَع الرَّ

  .المصلين بالجماعة، أو مع أصحاب محمد عليه الصالة والسالم

َ نـالم  ال تزال اآليات تتحدث عن بني إسرائيل، وفي ھذه اآليات ذٌم وتوبيخ لھم   :ةـبَ ـاسَ ـ
الخير وال يفعلونه، ويدعون الناس إلى الھدى على سوء صنيعھم، حيث كانوا يأمرون ب

  .والرشاد وال يتبعونه

 



  

  

  :، ھيمعرفتھاطالب ھذا الفن من ال بدَّ من  بعض الكلمات المصطلح عليھا في ھذا الفنھناك 

وسموا بذلك ألنھم . -يعني رجال الحديث- الطريق الموصلة إلى المتن: ھو :دـنـالس -1
  .يسندون الحديث إلى مصدره

  .أي حكاية رجال الحديث. اإلخبار عن طريق المتن: ھو :ادـنـاإلس -2

  .ما انتھى إليه السند: ھو :نـتـالم -3

جه أو أخرجه فالن أي ذكر: اسم فاعل فيقولون :جخرِّ المُ  -4 رواته أو ذكره  ھذا حديث خرَّ
  .حوھماھو ذاكر رواة الحديث كالبخاري ومسلم ون -أوالتخفيف بالتشديد-فالمخرج. عن رواته

فتح -ھذا حديث عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه : اسم مكان فانھم يقولون :جخرَ المَ  -5
  .أي رجاله الذين رووه ألن كالًّ من رواته موضع صدور الحديث عنه -الميم والراء 

ً أو تقريراً، وسمي  ھو ما أضيف إلى النبي  :الحديث النبوي -6 قوالً أو فعالً أو وصفا
بذلك مقابلة للقرآن الكريم فإنه قديم، وقد أطلق كثير من المحدثين اسم الحديث على أقوال 

حديثاً  الصحابة والتابعين وأفعالھم وتقريرھم، ولكنھم يسمون ما أضيف إلى النبي
ً موقوفاً، وما أضيف إلى التابعي يسمونه  مرفوعاً، وما أضيف إلى الصحابي يسمونه حديثا

  .مقطوعاً، كما سيتضح لك إن شاء هللا تعالى

الحديث : وقيل. لعلماء ھذا الفن مرادف للحديثالخبر عند ا: قال في شرح النخبة :الخبر -7
، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما ما جاء عن النبي 

  .المحّدث: نة النبويةولمن يشتغل بالس األخباري،: شاكلھا

إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف باألثر، وإن فقھاء : قال في التقريب :رـاألث -8
  .خراسان يسمون الموقوف باألثر والمرفوع بالخبر

  .من يروي الحديث بإسناده سواء كان له علم به أو ليس له إال مجرد الرواية: ھو :الُمسنِد -9

  .بطرق الحديث وأسماء الرواة والمتون، فھو أرفع من الُمسنِد العالم: ھو :المحّدث -10

ھو مرادف للمحدث عند بعض السلف، وبعضھم خصَّ الحافظ بمن ھو مكثر  :الحافظ -11
: ولذلك قال اإلمام الزھري. لحفظ الحديث متقن ألنواعه ومعرفته رواية ودراية ومدرك لعلله

: قال الحافظ السيوطي. لقب أمير المؤمنينعضھم وزاد ب .ال يولد الحافظ إال في أربعين سنة
وكأنَّ تلقيب المحدث  .سفيان وابن راھويه والبخاري وغيرھم: وقد لقب به جماعة، منھم

اللھم ارحم : "أنه قال بأمير المؤمنين مأخوذ من الحديث الذي رواه الطبراني وغيره عنه 
  ".تتمة الحديث"خلفائي 

 



 

 
 

 
 

  

. ھو المندوبتقسيم الحنفية أال وبتوقفنا في العدد الفارط عند النوع الثالث من الوضوء 
  .المكروه و الوضوء الحرام الوضوء: سنرى في عددنا ھذا النوعين األخيرين و ھما

إعادة الوضوء قبل أداء صالة بالوضوء األول، أي أن الوضوء ك :الوضوء المكروه -4
  .على الوضوء مكروه، وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صالة أو نحوھا

ال يصح : وقال الحنابلة. كالوضوء بماء مغصوب، أو بماء يتيم :الوضوء الحرام -5
  .رواه مسلم". من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فھو رد: "الوضوء بمغصوب ونحوه لحديث 

ً  وقال المالكية   .واجب، ومستحب، وسنة، ومباح، وممنوع :خمسة أنواعالوضوء : أيضا

ھو الوضوء لصالة الفرض، والتطوع، وسجود القرآن، ولصالة الجنازة، ولمس  :فالواجب
وال يصلى عندھم إال بالواجب، ومن توضأ لشيء من ھذه االشياء، . المصحف، وللطواف
  .اجاز له فعل جميعھ

  .وضوء الجنب للنوم :والسنة

الوضوء لكل صالة، ووضوء المستحاضة وصاحب السلس لكل صالة،  :والمستحب
لھما، والوضوء للقربات كالتالوة والذكر والدعاء والعلم، وللمخاوف  غير المالكيةوأوجبه 

  .كركوب البحر، والدخول على السلطان والقوم

  .للتنظيف والتبرد :والمباح

  .تجديد قبل أن تقع به عبادةال :والممنوع

على الحاالت السابقة ونحوھا  واتفق الشافعية والحنابلة مع الحنفية والمالكية
التي يندب لھا الوضوء، من قراءة قرآن أو حديث، ودراسة العلم، ودخول مسجد وجلوس أو 
مرور فيه، وذكر وأذان ونوم ورفع شك في حدث أصغر، وغضب، وكالم محرم كغيبة 

، وأكل، ولكل وفعل مناسك الحج كوقوف ورمي جمار، وزيارة قبر النبي  ونحوھا،
لوال أن أشق على أمتي، ألمرتھم بالوضوء عند كل ": صالة، لحديث أبي ھريرة يرفعه

بعد الفصد والحجامة والرعاف من  عند الشافعيةالوضوء  يستحبكما  .مدرواه أح. "صالة
والنعاس والنوم قاعداً ممكناً مقعدته من األرض، والقھقھة في الصالة، وأكل ما مسته 

  .النار، ولحم الجزور، والشك في الحدث، وزيارة القبور، ومن حمل الميت ومسه



  

  

  

الطفل بالضرب أو وضع شي مر أو حار في فمه ھل يجوز لألب أو األم معاقبة  :السؤال 
  كالفلفل إذا أرتكب خطأ ؟

أما تأديبه بالضرب فإنه جائز إذا بلغ سنا يمكنه أن يتأدب منه وھو غالبا عشر  :الجواب 
سنين، وأما إعطاؤه الشي الحار فإن ھذا ال يجوز ،ألن ھذا يؤثر عليه وقد ينشأ من ذلك 

ويحصل بھذا ضرر بخالف الضرب فإنه على  .عدتهحبوب تكون في فمه أو حرارة في م
فيما دون العشر ينظر  .ظاھر الجسم فال بأس به إذا كان يتأدب به، وكان ضربا غير مبرح

ب لعشر على ترك الصالة ، فينظر فيما دون العشر قد إنما أباح الضر فيه، فإن الرسول 
يكون الصبي الذي دون العشر عنده فھم وذكاء وكبر جسم يتحمل الضرب والتوبيخ والتأديب 

   .به ، وقد ال يكون 
  

  رجل له أوالد ال يقصرون في طاعته وبره وھو يدعو عليھم، ھل يضرھم دعاءه؟ :السؤال 

عو على أوالده بل ينبغي له أن يحذر ذلك؛ ألنه قد يوافق ال ينبغي للمرء أن يد :الجواب 
ساعة اإلجابة فينبغي له أال يدعو عليھم، وإذا كانوا صالحين كان األمر أشد في تحريم الدعاء 
عليھم، أما إذا كانوا مقصرين فينبغي أيضا أال يدعو عليھم، بل يدعو لھم بالھداية والصالح 

تحذر المسلم من " مؤمن، وجاءت النصوص عن النبي والتوفيق، ھكذا ينبغي أن يكون ال
فيضر نفسه أو  "الدعاء على ولده أو على أھله أو على ماله لئال يصادف ساعة اإلجابة

أيھا السائل أن تحفظ لسانك، وأن تؤكد على من تعلمه  يضر أھله أو يضر ولده فينبغي لك
يتعاطى ھذا األمر بأن يحفظ لسانه، وأن يتقي هللا في ذلك حتى ال يدعو على ولده وال على 

  .غيره من المسلمين، بل يدعو لھم بالخير والسداد واالستقامة
  

ھذه المالبس ھناك كثير من مالبس األطفال فيھا صور لذوات األرواح، وبعض  :السؤال 
مما يمتھن مثل الحذاء والمالبس الداخلية لألطفال دون الثالثة، ومنھا ما ال يمتھن بل يحافظ 

  عليھا وعلى نظافتھا، فما حكم ھذه المالبس ؟

كان فيه صور ، وما إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبيرإنه يحرم : يقول أھل العلم :الجواب 
والذي ينبغي للمسلمين . ه الصغير حراما أيضا، وھو كذلكفيكون إلباس .فإلباسه الكبير حرام

أن يقاطعوا مثل ھذه الثياب واألحذية حتى ال يدخل علينا أھل الشر والفساد من ھذه النواحي، 
  .ي ھذه البالد وتھوين أمرھا بينھمإيصالھا إل ىوھي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيال إل

  



  

  

 
  

اس  :الحبيبأخي  :الجسد الواحد: الوقفة السادسة ا أن إن ھذا الفصل نعيشه ويعيشه معن
ه . يستقبلون قبلتنا، ويصلون صالتنا، ويحجون حجنا فلھم حق إن ھذا الفصل وما يمر علينا في

د أن  ا، الب ة والمساعدة من من الشدائد، البد وأن نستشعر جميعاً أن ھناك من ھو أحوج بالرأف
ل ال . ير عظامھمنتذكر أولئك الذين المس بل اخترق برُد الزمھر م ب اك مسلمون ال يحل إن ھن

ا  ه أنت مم د جعلت وب ق ه ث ي الحسبان أن يصل إلي ع ف ل ال يتوق يتصور أحدھم وإن شئت فق
ل  :أخي في هللا. فضل من ثيابك ومالبسك م يُفصِّ وب؟ وك دنا من ث ك أح م يمل ي بربك ك ل ل ق

ل؟ ..ونَِعٌم ال تحصى. أحدنا من ثوب؟ وكم وكم وكم؟ خير كثير كثير ن العم ى هللا . ولكن أي إل
ال من الحصى رن صغيرة إن الجب و بشيء . المشتكى فال تحق ا أخي امِض وتصدق ول فھي

 .يسير، فربما يكون في نظرك حقير وعند ذلك الفقير المحتاج كبير وعظيم
  

  :من أحكام الطھارة في الشتاء: الوقفة السابعة
ور -1 ر طھ اء المط ث ق: م ل الخب دث ويزي ع الح الىيرف اًء {: ال تع َماِء َم َن السَّ ا ِم َوأَنََزلنَ

 .]48:الفرقان[ }طَُھوراً 
  

 .واإلسباغ مأمور به شرعاً عند كل وضوء: إسباغ الوضوء في البرد كفارة للذنوب -2
  

ى  -3 ك عل م ذل ِكل حك د يُش ا ق ه مم اب ب ُل والطين فتصاب الثي تاء والَوَح ي فصل الش يكثر ف
بعض الجواب .ال ب  :ف ه ال يج ه أن ين؛ ألن األصل في ذا الط ن ھ وب م اب الث ا أص ل م غس
دخلو المسجد  .الطھارة م ي اء والطين في المطر ث وقد كان جماعة من التابعين يخوضون الم
 .لكن ينبغي مراعاة المحافظة على نظافة فُرش المسجد في زماننا ھذا .فيُصلون

  

ة هللا -4 ن رحم اف وم وارب والخف اس للج بس الن تاء ل ي الش ر ف اد يكث از المسح  هبعب أن أج
ة  اً وليل يم يوم رض، للمق ترا محل الف ارة وس ى طھ ا عل ا إذا لُبس رين  -عليھم اً وعش أي أربع

د  -اي اثنتان وسبعون ساعة  -وللمسافر ثالثة أيام بلياليھن-ساعة  وتبدأ المدة من أول مسح بع
م اللبس على الصحيح وإن لم يسبقه حدث بأن يمسح أكثر أعال الخف فيضع يد ه على مقدمته ث
ن اً  .يمسح إلى ساقه، وال يجرى مسح أسفل الخف والجورب وعقبه، وال يُس بس جورب ومن ل

ا شاء م  .أو خفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيھم اً ث اً أو ُخف بس جورب وإذا وإذا ل
ألول الحكم ل ل أن يتوضأ ف ه آخر قب بس علي م ل اً ث .أحدث ث اً أو جورب بس ُخف م أحدث وإذا ل

دة من مسح . ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح داء الم ويكون ابت
  . األول

دة  ة الم ه المسح بقي ه فل م خلع وإذا لبس ُخفاً على ُخف أو جورباً على جورب ومسح األعلى ث
 .حتى تنتھي على األسفل

 
  



  

  

  

  

متطرقنا في العدد السالف إلى ثالثة من مشاھير مدون ان و عروة : ي السيرة و ھ ن عف ان ب ن عثم ان ب أب
  :من مشاھيرھاطبقة أخرى بن الزبير بن العوام و اإلمام محمد بن شھاب الزھري ثم جاء بعدھم 

لم، : األنصاري عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان -1 كان جده قتادة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وس
اھد، وأ داً والمش دراً وأح ه شھد ب ا رسول هللا صلى هللا علي ه، فردھ ى وجنت د، فسقطت عل وم أح ه ي صيبت عين

ه  ر ابن ا عن عم ه، ورواھ ار عن أبي ازي واألخب ر روى المغ وه عم ّدھما، وأب ه وأح ادت أحسن عيني لم، فع وس
ز أن يجلس في: عاصم، قال فيه ابن سعد د العزي  كان راوية للعلم، وله علم بالمغازي والسير، أمره عمر بن عب

ا . مسجد دمشق، ويحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة، ففعل د عليھ ة التي اعتم ان من المصادر المھم وك
 .تسع وعشرين ومائة: ابن إسحاق، والواقدي، توفي سنة عشرين ومائة، وقيل 

ه رسول هللا :األنصاريعبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  -2 ى عمرو صحابي، بعث  جده األعل
وم : وجده محمد قيل. صلى هللا عليه وسلم إلى اليمن، ليفقھھم في الدين، ويعلمھم القرآن والسنة ة، مات ي ه رؤي ل

ز أو من  د العزي ن عب ن الحديث بأمر عمر ب الحرة، وأبوه أبو بكر كان قاضي المدينة، وواليھا، وھو أول من دوَّ
ن أوائلھم، فقد نشأ إذاً في بيت علم ورواية، وقد نقلت ع ن عبد هللا أخبار كثيرة ذكرھا ابن إسحاق، والواقدي، واب

  .توفي سنة خمس وثالثين ومائة. سعد، والطبري

  :عاشت في العصر العباسي األول، من أشھرھم طبقة أخرىثم جاء بعد ھذه الطبقة 

ك :عقبةموسى بن  -1 ازي ": مولى الزبيريين، والظاھر أنه استفاد من ھذه الصلة، قال فيه اإلمام مال يكم بمغ عل
ات، ". ابن عقبة، فھي أصح المغازي ا بعض مقتطف ا منھ وكانت سيرته التي كتبھا مختصرة موجزة وصل إلين

ه سنة إحدى  ينقل عنه ابن سعد والطبري بعَض أخبار السيرة، وقد روى له البخاري في الصحيح، وكانت وفات
  .وأربعين ومائة

ي -2 ن يسار المطلب ن إسحاق ب د نح: محمد ب ام أخذ عن ، 85و سنة ول ه اإلم ال في ة، ق اء المدين ر من علم كثي
افعي حاق: "الش ن إس د ب ى محم ال عل و عي ازي فھ ي المغ ر ف ن أراد أن يتبح ه " م ازي، لكن ي المغ ة ف و ثق وھ

ألف ابن إسحاق كتابه المغازي، وھو . مضعَّف في رواية الحديث، وجرحه بعض المحدثين، وأثنى عليه آخرون
م يرضه أقدم كتاب وصل إ ه فل ل في د طوَّ ه، وق ى زمن ق هللا آدم إل ذ خل الم من اريخ الع ه ت لينا في السيرة، جمع في

المنصور، وأمره باختصاره فاختصره، ولكن الكتاب جاء بعد ھذا يفيض بالكثير مما ال يتصل بسيرة الرسول، 
ر المفحش، و ه الشعر المنحول، والخب ل، ويفشو في ده دلي ى ويعرض الكثير مما ال يؤي ذا إل رة، ھ ة المنك الرواي

ام  ه أوھ أتي -أغالط  -سوقه على نھج ال يؤلف بين أجزائه نظام، وأيضاً فل ا ي ك فيم نبين بعض ذل ا س ه كم . في
  .251قيل  و 151توفي ببغداد سنة 

م -3 ي ھاش ولى بن د م ن واق ر ب ن عم د ب دي محم ير : الواق ازي والس م بالمغ ي العل حاق ف د إس اني بع ان الث ك
م  والتواريخ، ر العل ان كثي نھم، وك ر من الشيوخ، وروى ع د لقي الكثي ه، وق وكان معاصره مع صغر سنه عن

ح له " منكر الحديث: "قال فيه البخاري. بالتاريخ والحديث، وقد اختلف في تقديره المحدِّثون ما بين معدل ومجرِّ
ال " نه بصير بالمغازيإ: "قال فيه اإلمام أحمد بن حنبل. ولكنھم ال يطعنون في سعة علمه بالمغازي على حين ق

ه أيضاً  انيد"في دي يركب األس ةو إن ". الواق ور الجاھلي ن أم راً م رف كثي ان ال يع ه إال أن  .ك ت كتب دة كان عم
  ".التاريخ الكبير"كتاب ه للمؤرخين من بعده، ونقلوا منھا واقتبسوا، ول

 



 

  
  

  

بين أمرين قط إال اختار  ما ُخيَِّر رسول هللا ": عن عائشة رضي هللا عنھا قالت
ً كان أبعد ما يكون عنه وما انتقم رسول هللا   أيسرھما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثما

ّ بھا ً قالت ."لنفسه في شيء قط إال أن تُنَھَك ُحرمة هللا، فينتقم  ما " :وعن عائشة أيضا
شيئاً بيده قط، و ال امرأة، و ال خدماً إالّ أن يجاھد في سبيل هللا، و ما  ضرب رسول هللا 

   ."نيَل من شيء قط، فينتقم من صاحبه إال أن ينتھك شيئاً من محاِرم هللا ، فينتقم  

 كان رسول هللا ": قال) خادم رسول هللا ( وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه
لِما  وهللا ال أذھب، وفي نفسي أن أذھب: من أحسن الناس ُخلُقاً، أرسلني يومأً لِحاجة، فقلت

فخرجُت حتى أُمرَّ على صبيان وھم يلعبون في السوق، فإذا برسول . أمرني به نبي هللا 
يا أُنَيس ذھبَت : قال رسول هللا . ، فنظرُت إليه وھو يضحك)من ورائي(بقفاي  هللا 

  .!أنا أذھب يا رسول هللا: حيث أمرتُك، فقلت

وهللا لقد خدمته تسع سنين ما َعلِمته قال لشيء صنعتُه، لم : قال أنس رضي هللا عنه
  . ، رواه مسلم"فعلَت كذا وكذا؟ وال عاب علَّي شيئاً قط، وهللا ما قال لي أُف قط

  !!.فما قال لخادمه أفٍّ قط قلت فكم من مرة قلنا لوالدينا أفٍّ أما رسول هللا 

من الخفض (كان خافض الطرف  وعن أبي ھالة عن الحسن بن علي قال أن النبي 
رفع فكان إذا نظر لم ينظر إلى شيء يخفض بصره ألن ھذا من شأن من يكون دائم ضد ال

، نظره إلى األرض أطول من نظره إلى السماء، وكان جل نظره )الفكرة الشتغال قلبه بربه
، )المراد أنه لم يكن نظره إلى األشياء كنظر أھل الحرص والشره بل بقدر الحاجة(المالحظة 

يقدمھم أمامه، ويمشي خلفھم تواضعاً، أو إشارة إلى أنه كالمربي،  أي(يسوق أصحابه أمامه 
فينظر في أحوالھم وھيئتھم، أو رعاية للضعفاء وإغاثة للفقراء، أو تشريعاً، وتعليماً، وفي ذلك 

، وكان صلى هللا عليه وسلم يبدر من لقي )رد على أرباب الجاه وأصحاب التكبر والخيالء 
  . بالسالم

ً وأسمحھم صلة  لقد كان النبي  ً وأعدلھم مزاجا ً وألطفھم طبعا من أكمل الناس شرفا
  . وأنداھم يداً ألنه مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات

أكمل ": قوله   :على التواضع في جملة في األحاديث منھا وقد أّكد الرسول 
 ً ً ، و ِخياركم ِخياركم لِنسائه ُخلُقا  المؤمنين إيمانا إن المؤمن ": وقوله . "أحسنھم ُخلُقا

 . ، صحيح رواه أبو داود"لَيُدرك بُِحسن ُخلُقه درجة الصائم القائم 


