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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملسو هيلع هللا ىلص عريف مبوسوعة حممد رسول اهللالت
(1)(

 

وعىل ، ملسو هيلع هللا ىلصاحلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل نبيِّنا وحبيبِنا حممٍد رسول اهلل 

ا بعُد آلِه وصحبِه، وَمن اقتَفى أثَره وعمَل هبدِيه واستنَّ بسنتِه،   :أمَّ

 بجمِعها -التي استغَرَق العمُل فيها نحًوا ِمن عامنيِ -هذه املوسوعُة  تمتازُ ف

 أفضِل ما كتبَه أئمُة 
ِ
 واحٍد، وانتقاء

ٍ
ألهمِّ علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوهنا يف وعاء

سلِفنا الصالِح وعلامؤهم يف كل فنٍّ ِمن فنوهِنا، مما لقَي شهرًة وقبواًل لدى األمِة، وقد 

 قمُت باختصاِر هذه الكتِب وهتذيبِها، نسأل اهلل اإلخالص والقبول.

 اختصاِر كتِب هذه املوسوعِة أن تكوَن عىل أفضِل الطبعاِت وكان منهجي يف

املعتمدِة لكلِّ كتاٍب، مع حذِف الضعيِف وما دوَنه، واالستطراداِت، وما أغنَى عنه 

ًرا سبَق ذكُره، وكذلك أسانيُد األحاديِث إال الصحايبَّ أو َمن دوَنه  غرُيه، أو كان مكرَّ

 عنواناته عىل لفِظ املصنِف وترتيبِه، فإن زدُت يف مما حيتاُج الكالُم إليه، وقد حافظُت 

 شيًئا وضعتُه بني معقوَفنِي، وكذا ما كان ِمن طبعٍة أخرى غرِي التي اعتمدهُتا.

وتيسرَيها؛ لنتعلََّم مجيًعا  ملسو هيلع هللا ىلص وكان هديف ِمن هذا املنهِج تقريَب سرية النبي

 سلِفنا الصالِح األصيلِة،
ِ
َق االقتداَء به  علوَمها وفنوهَنا من كتِب علامء يف  ملسو هيلع هللا ىلصلنحقِّ

  فنسعُد يف الدنيا ونفوُز باآلخرِة.؛ أخالِقهومعامالتِه و عباداتِهعقيدتِه و

وقد اقترصُت يف احلاشيِة عىل التخريِج املوجِز لألحاديِث النبويِة الرشيفِة 

 واآلثاِر، وبياِن غريِب ألفاظها.

                                                 
اًل يف صدر املجلد األول. )*( م التعريف هبا مفصَّ  هذا تعريف موجز باملوسوعة، وقد تقدَّ
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ُل ِمن جامًعا لستِة  «ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل موسوعة حممد ر» وقد جاَء هذا اإلصداُر األوَّ

علوٍم ِمن علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوهِنا يف ستِة جملداٍت، عرَب اختصاِر ثامنيِة 

 كتٍب، وهي عىل النحو التايل:

 هـ([034أليب نعيم )ت« دالئل النبوة»يف علم الدالئل ]كتاب  -1 املجلد األول:

 البن هشام « السرية النبوية»كتاب يف علم السرية النبوية ] -5 املجلد الثاين:

 هـ([552)ت                                  

 «ول يف خصائص الرسولغاية السُّ »يف علم اخلصائص ]كتاب  -3 املجلد الثالث:

 هـ([240البن  امللقن)ت                                       

 تب، هي:يف علم الشامئل، وفيه ثالثة ك  -4                

 هـ([572للرتمذي )ت« ملسو هيلع هللا ىلص شامئل النبي»]كتاب  -                   

 واحلقوق والقيم واألخالق ملسو هيلع هللا ىلص حممد رسول اهلل»]كتاب  -                   

 املزيد[ بن عثامن أمحد .أ.دلـ  ،«وعالج مشكالت العامل املعارص                                    

 البن قيم اجلوزية  « زاد املعاد يف هدي خري العباد»ب ]كتا -املجلد الرابع:  

 هـ([715)ت                                        

 الشفا بتعريف حقوق»: ]كتاب ملسو هيلع هللا ىلص يف علم حقوق النبي -5  املجلد اخلامس:

هـ([100للقايض عياض )ت« املصطفى                                  

 رياض »احلديث النبوي الرشيف: ]كتاب  يف علم -6 :املجلد السادس

 هـ([676للنووي )ت« الصاحلني                                      
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 يف علم اخلصائص النبوية

 تعريفه: 

 للخصائِص  ملسو هيلع هللا ىلصما اخُتصَّ به النبيُّ 
ِ
عت تقسيامُت العلامء دوَن غرِيه. وقد تنوَّ

َمها ابُن امللقن إىل أربعِة  أقسامٍ النبويِة: فقد َقسَّ
(1)

: 

 الواجبات: كمشاورِة ذوي األحالِم يف األموِر. -5

 .ملسو هيلع هللا ىلص كإمساِك َمن كرَهْت نكاَحه ورِغَبْت عنهاملحرمات: -5

 املباحات: كالوصاِل يف الصوِم. -3

 كتحريِم أزواِجه الاليت ُتويفِّ عنهن عىل غرِيه أبًدا.الفضائل: -0

  ته:أهمي

علوِم السريِة النبويِة املطهرِة، وعىل فرًعا أصياًل من « علم اخلصائص»يعترب 

مبثوثًة يف الكتِب احلِديثيِة والفقهيِة، إال أن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصالرغِم ِمن كوِن خصائِصه 

ق يف بطوِن الكتِب ِمن خصائِصه   .ملسو هيلع هللا ىلصالعلَم جيمُع لك ما تفرَّ

                                                 

 (.57انظر )ص (1)
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  مثراته:

ه ، وما اختصَّ ملسو هيلع هللا ىلصِمن ثمراِت معرفِة هذا العلِم: معرفُة املنزلِة الرشيفِة للنبيِّ 

 عليهم الصالُة 
ِ
اهلل به ِمن خصائَص وفضائَل عن أمتِه، وعن باقي األنبياء

وغري  ملسو هيلع هللا ىلص من أحكاٍم؛ ككونه ال ُيورُث  ملسو هيلع هللا ىلصوالسالُم، والعلُم بام اخُتصَّ به النبيُّ 

 يف هذه األحكاِم. ملسو هيلع هللا ىلصذلك، وَمن َثم عدُم التأِّسِّ به 

حتى نحذَر ؛ ملسو هيلع هللا ىلصوِمن الثمراِت أيًضا: التعرُف عىل الصحيِح من خصائِصه 

أو اجلفاَء عنه، وطريُق ذلك التزاُم الرشِع دوَن إفراٍط أو  ملسو هيلع هللا ىلصالغلوَّ يف نبينا حممٍد 

باألقيسِة التي ُتناُط هبا األحكاُم  ملسو هيلع هللا ىلصتفريٍط، فال جيوُز إثباُت خصائَص للرسوِل 

 مزيٍد عليه
ِ
العامُة يف الناِس، ولكن الوجُه ما جاَء به الرشُع من غرِي ابتغاء

(1)
 

                                                 

 (.55/ 55يف دراية املذهب للجويني ) انظر: هناية املطلب (1)
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  (هـ240) ابن امللقنترمجة 

 امسه ونسبه:

هو عمُر بُن عيلِّ بِن أمحَد بِن حممِد بِن عبِد اهلل، الرساُج أبو حفِص بِن أيب 

، وُيعرف بابن امللقن ، الشافعيُّ ، املرصيُّ ، األندليسُّ  .احلسِن، األنصاريُّ

 تاريخ مولده:

 هـ( بالقاهرة.753ُولَِد ابُن امللقن يف ربيع األول سنة )

  ه وطلبه للعلم:نشأت

ه ووصيِّه بعَد وفاِة أبيه؛ إذ كان أبوه أندلسيًّا،  نَشَأ ابُن امللقن يف كفالِة زوِج أمِّ

َل ِمن األندلِس إىل التكرورِ  فتحوَّ
(1)

ثم قِدَم القاهرَة فاستوَطنَها حتى وفاتِه، وكان  ،

.قد َأْوََص بمؤلِفنا ابِن امللقن إىل عيسى املغريبِّ ملقِن القرآِن با  جلامِع الطولوينِّ

ه بالتقيِّ السبكي واجلامِل اإلسنائي  فحَفَظ ابُن امللقن القرآَن والعمدَة، وتفقَّ

والكامِل النشائي والعزِّ بن مجاعة، وأَخَذ يف العربيِة عن أيب حيَّان واجلامِل بن هشام 

 دي.والشمِس حممِد بِن عبِد الرمحن بن الصائِغ، ويف القراءاِت عن الربهاِن الرشي

قال الربهان احللبي: اشتَغَل يف كلِّ فنٍّ حتى قَرَأ يف كلِّ مذهٍب كتاًبا وُأِذَن له 

 فيه.
ِ
 باإلفتاء

                                                 

 (.5/32نظر: معجم البلدان )االتكرور: قبيلة من السودان يسكنون أقىص جنوب املغرب،  (1)
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 تصانيفه:

( 344اشتَهَرْت تصانيُف ابِن امللقن يف اآلفاِق، وكان يقوُل: إهنا بلَغْت )

ث بالكثرِي منها وبغريِ  ها ِمن تصنيًفا، وشَغَل الناس فيها ويف غرِيها قدياًم، وحدَّ

 مروياتِه.

قال الربهان احللبي: كان فريَد وقتِه يف التصنيِف، وعبارُته فيها جليٌة جيدٌة، 

 وكذا خلُقُه، مع التواضِع واإلحساِن، الَزْمُته مدًة طويلًة.

 وفاته:

احرتَقْت كتُب ابِن امللقن مع أكثِر مسوداتِه يف أواخِر عمِره، ففَقَد أكثَرها، 

َ حاُله بعَده ربيع األول سنة  56ا، فحَجَبه ولُده إىل أن مات يف ليلِة اجلمعِة وتغريَّ

هـ( فرمحه اهلل تعاىل240)
(1)

. 

                                                 

 باختصار وترصف يسري(. 541 - 6/544نظر: الضوء الالمع للسخاوي )ا (1)



 03|غاية السولخمتصر 

 

 (هـ240)البن امللقن  ول يف خصائص الرسولغاية السُّكتاب التعريف ب

 أهميته:

ِمن مكانِة مؤلِفه يف إجادِة التصنيِف، « ولغاية السُّ »تربُز قيمُة كتاِب 

ِده التي استَقى منها مادَة الكتاِب، والتزاِم مؤلِّفه يف مطلِع وإمامتِه، وكثرِة موار

يه الصواَب كثرًيا يف وضِع  كتابِه أنه ال تثبُت خصوصيٌة إال بدليٍل صحيٍح، وحترِّ

املسائِل، وجتنِب األخباِر الواهيِة، بل عنَد ذكِره لبعِضها فإنه ينبِّه عىل بطالهِنا 

 ه يف عبارٍة سهلٍة، وأسلوٍب واضٍح يسرٍي. وعدِم صحتِها، وقد عاَلَج ذلك كلَّ 

 تقسيمه:

، ثم ذَكَر اخلالَف يف  افَتَتَح املصنُف كتاَبه بذكِر أوِل َمن ألَّف يف هذا الفنِّ

َم خصائَص النبيِّ  إىل أربعِة أنواٍع:  ملسو هيلع هللا ىلصجواِز الكالِم عىل اخلصائِص، وقد قسَّ

 .واجباٍت، وحمرماٍت، ومباحاٍت، وفضائَل 

ُ كلُّ مسألٍة  وحتت كلِّ قسمٍ  عن خصيصٍة له  -غالًبا  -ُيوِرُد مسائَل، ُتعربِّ

( مسألة، ويف الثالِث 50( مسألة، ويف الثاين )54، فأوَرَد يف القسِم األوِل )ملسو هيلع هللا ىلص

( مسألة، وكثرًيا ما يذكُر يف ختاِم املسألِة فروًعا 01( مسألة، ويف الرابِع )33)

  اقِب والرتجيحاِت درٌر.وتنبيهاٍت وفوائَد، وله فيه ِمن النظِر الث

: وقد حذفُت ِمن اخلصائِص ما مل َيثُبْت بحديٍث صحيٍح أو حسٍن، قلُت 

وكذا املناقشاُت واختالفاُت املذاهِب، واالستطراُد يف ذكِر الوجوِه واألدلِة، مع 

 احلرِص عىل إتباع اخلصيصِة بدليلِها إذا ذَكَره. 
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 الطبعة املعتمدة يف هذا املختصر:

م، بدار البشائر 5223هـ /5050سنة « ولغاية السُّ » ُطبع كتاُب 

اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد اهلل بحر الدين، وهو يف األصِل 

هـ، وقد 5044رسالُة ماجستري مقدمة للجامعِة اإلسالميِة باملدينِة املنورِة سنة 

 ِة يف خمترصنا هذا.اعتمد حمقُقه عىل أربع نسخ خطية، وقد اعتمدنا عىل هذه الطبع
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      ملسو هيلع هللا ىلصموســـــــوعة حممــــــــــد رســـــــول اهلل  
 هه وقبس من حديثصه ومشائله وهديه وحقوقئل نبوته وسريته وخصائدال                                              

 

 

 ول يف خصائص الرسولخمتصر  غاية السُّ
 هـ(804)تمحد حفص عمر بن علي بن أ يأبالبن امللقن 

 

  اختصره

 أمحد بن عثمان املزيد .أ.د

 جامعة امللك سعود - أستاذ الدراسات اإلسالمية
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 ]مقدمة املصنف[

أمحد اهلل عىل  أبو حفص ابن امللقن:قال الشيخ اإلمام العالمة رساج الدين 

 ،وأصيل عىل أرشف خملوقاته وخاتم أنبيائه ،وأشكره عيل توايل آالئه ،إفضاله

 .له وأصحابه ورشف وكرموعىل آ

فهذا خمترٌص نافع إن شاء اهلل تعاىل فيام يتعلَّق بخصائِص أرشِف : وبعد

وعىل سائر النبيني  صىل اهلل عليه وسلم ،املخلوقني، وأفضِل السابقني والالحقني

 وآل كلٍّ وسائِر الصاحلني.

ِم فيه، وإنام ِمن الكالِم فيها؛ ألنه أمٌر انقََض فال معنى للكالمجاعٌة  وقد منعَ 

ُيرشُع االجتهاُد يف النوازِل التي تقُع أو تتوقُع، واستحسنه ابُن الصالح أيًضا 

 وال وجهَ  ،وليس فيه ِمن دقيِق العلِم ما يتعلُّق به التدرُب  ،وقال: إنه قد انقََض 

فيهِ  الظنونِ  برجمِ  الزمانِ  لتضييعِ 
(1)

. 

قال النووي رمحه اهلل  ،لعلمِ ملا فيه من ا ؛زوا ذلكفإهنم جوَّ  ا اجلمهورُ وأمَّ 

ألنه ربام  ؛اه مل يكن بعيدً ولو قيل بوجوبِ  ،هبل باستحبابِ  ،به اجلزمُ  والصواُب  :تعاىل

 ا بأصلِ به أخذً  َل مِ فعَ  الصحيِح  يف احلديِث  ثابتةً  اخلصائصِ  بعَض  جاهٌل  دَ وَج 

وال يعمل هبا عرَف ا لتُ بياهُن  َب فوَج  ؛التأِّسِّ 
(2)

. 

َ  دُ ونقيِّ  ،باجلمهورِ  لتصنيِف ي يف هذا اونحن نقتدِ   .فيه -اهلل بحمدِ - ما تيرسَّ

: بواجباٍت، وحمرماٍت، ومباحاٍت، وفضائَل. فهذه  ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أنه  اختُصَّ

 أربعُة أنواٍع:

                                                 
 . 3/151البن الصالح رشح مشكل الوسيط  (1)

 .7/52للنووي روضة الطالبني  (2)
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 باتجالوا: النوع األول

لن »؛ ملا َوَرَد عن اهلل تعاىل: زياُدة الدرجات :واحلكمة يف اختصاِصه هبا

«عليهم ما افرتضُت  أداءِ  بمثلِ بون املتقر   ب إلَّ يتقرَّ 
(1)

، وعلم اهلل أنه أقوُم هبا 

 وأصرُب عليها من غرِيه.

 وهذا النوُع ينقسُم إىل متعلٍق بالنكاِح وإىل غرِيه.

                                                 

 (.6145أخرجه البخاري ) (1)
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 ق بالنكاحتعِلغرُي امل األول:القسم 

وهي واجبة عليه عىل الصحيِح عنَد  مشاورُة ذوي األحالِم يف األموِر: -1

، وظاهُر [512]آل عمران:  (ڤ ڦ ڦ)تعاىل: أصحابِنا؛ لظاهِر قوله 

األمر الوجوب، ووجُه من قال باستحباهبا القياُس عىل غرِيه، واألمُر لالستحباِب 

 استاملًة لقلوهِبم.

قال املاوردي: اخُتلَِف فيام ُيشاِوُر فيه، فقال قوٌم: يف احلروِب ومكايدِة 

نبيًها هلم عىل ِعلِل األحكاِم العدو خاصًة. وقال آخرون: يف أموِر الدنيا والدين تَ 

وطريق االجتهاد
(1)

. وقال الثعالبي: وشاورهم فيام ليس عندك فيه من اهلل تعاىل 

َعهدٌ 
(2)

. 

ُة إنام يلزُمهم  ملسو هيلع هللا ىلصكان جيُب عليه  -2 مصابرُة العدوِّ وإن كثَر عدُدهم، واألمَّ

 الثباُت إذا مل يِزد عدُد الكفاِر عىل الضعِف.

ه، وغُِّيه إنام إذا ر ملسو هيلع هللا ىلصهل كان جيُب عليه  -3 أى ُمنكًرا أن ينكَره ويغِّي 

ووجُهُه أن اهلل تعاىل وعَدُه بالعصمِة واحلفِظ فقال:  يلزُمُه ذلك عند اإلمكاِن؟

 .[67]املائدة:  (ژ ژ ڑ ڑ)

ويف الصحيحنيِ 
(3)

َ رسوُل اهلل »قالت:  من حديِث عائشَة   ما ُخِّي 

، فذذا كان إثاًم كان أبعَد الناِس منه، وما يف أمَريِن إال أَخَذ أيرَسمها ما مل يكن إثاًم  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«لنفِسه إال أن ُتنتهَك حرمُة اهلل فينتقُم هلل هبا ملسو هيلع هللا ىلصانتَقَم رسوُل اهلل 

                                                 

 .17-2/16للاموردي احلاوي الكبري  (1)

 .2/307 للثعالبي الكشف والبيان (2)

 (.5357(، صحيح مسلم )3164صحيح البخاري ) (3)
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سؤااًل، فقال: قد يقاُل: هذا ليس من  «الروضةِ »وأوَرَد النووي يف 

راَد ال اخلصائِص بل كلُّ مكلٍَّف متكن من إزالِة املنكِر لزمه تغيرُيه. ثم أجاب بأن امل

يسُقُط عنه للخوِف؛ فإنه معصوٌم بخالِف غرِيه
(1)

. 

كان جيُب عليه قضاُء َدين َمن مات من املسلمني ُمعرًسا عنَد اتساِع  -4

، ففي الصحيحنياملالِ 
(2)

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  من حديِث أيب هريرَة  

َث «هل ترَك لَدينِه من قضاءٍ »ُيؤتى بالرجِل املتوَّفَّ عليه الديُن فيسأُل:  ، فإن ُحدِّ

. فلام فتَح اهلل «َصلُّوا عىل صاِحبِكم»أنه ترك وفاًء صىلَّ عليه، وإال قال للمسلمني: 

َ من املؤمنني فرَتك »عليه الفتوَح قام فقال:  أنا أوىل باملؤمنني من أنُفِسهم، فمن ُتويف 

 .«َدينًا فعََلَّ قضاؤه، ومن ترك ماال فلورَثتِه

عليه بل كان يفعُله تكرًما. وقال النووي: كان وقيل: إنه مل يكن واجًبا 

َيقضيِه من ماِل املصالِح. وقيل: ِمن خاص مالِه
(3)

. 

 

                                                 

 .7/0للنووي روضة الطالبني  (1)

 (.5652(، صحيح مسلم )5522صحيح البخاري ) (2)

 .7/0للنووي روضة الطالبني  (3)
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 بالنكاِح املتعلُق الواجُبالثاني: القسم 

كان جيُب عليه ََتيرُي زوجاتِه بني اختياِر زينة الدنيا ومفارقتِه، وبني  -5

 يف عصمتِه، وال جيُب ذلك ع
ِ
ىل غرِيه؛ قال اهلل تعاىل: اختياِر اآلخرِة والبقاء

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )

 .[52-52]األحزاب:  (ى ى)إىل قوله:  (ۇ ۆ ۆ ۈ

واخُتلَِف يف سبِب نزوهِلا عىل أقواٍل: أحدها: أهننَّ اجتمْعَن وقْلَن: نريُد كام 

يريُد النساُء من احليل والثياِب، فطالْبنَه بذلك وليس عنَده، فتأذَّى، وإلزاُمهن 

 زماِم األمِر الصربَ 
ِ
، ومطالبُتهن إياه بذلك يؤِذيه، فُأِمر بإلقاء  عىل الفقِر ُيؤِذّننَّ

.
ِ
ه منصُبه العايل عن التأذِّي واإليذاء  إليهنَّ ليفعْلَن ما خيرْتَنه، وُنزِّ

 َ ۉ ې )زوجاتِه كافأُهنَّ اهلل عىل ُحسِن صنيعِهنَّ باجلنِة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا َخريَّ

أي: اجلنَة،  [52]األحزاب:  (ې ى ى)أي: املختاراِت،  (ې ې

َج عليهن واالستبداَل هبن  (ِمن)و م عىل رسولِه التزوُّ للبياِن ال للتبعيِض. وبأن حرَّ

 [15]األحزاب:  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)فقال تعاىل: 

 اآلية.
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 من احملرماِت ملسو هيلع هللا ىلصبه  صَّما اخُت: الثاني النوُع

ِم أكثُر من أجِر ترك املكروِه وفعِل وذلك تكرمًة له، فإن أجَر ترِك املحرَّ 

ُم يف املنهياِت كالواجب يف املأموراِت، وهي أيًضا قسامن:  املندوِب؛ إذ املحرَّ
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 النكاِح يف غرِي احملرماُت :األول

فإهنا حراٌم عليه، وشاركُه يف ذلك ذوو الُقربى بسببِه أيًضا،  الزكاُة: -6

كام أخرجه مسلم «سِ فذهنا أوساُخ النا»فاخلاصيُة عائدٌة إليه؛ 
(1)

ٌه عن  ، ومنصُبه منزَّ

م املنبئ عن ذلِّ اآلخِذ، فُأبِدلوا عنها  ذلك، وهي أيًضا ُتعَطى عىل سبيل الرتحُّ

 بالغنيمِة املأخوذِة بطريِق العزِّ والرشف املنبئ عن عزِّ اآلخِذ وذلِّ املأخوِذ منه.

ا صَدقُة التطوِع ففي حتريِمها عليه وعىل آلِه أرب ها: حترُم وأمَّ عُة أقواٍل، أصحُّ

 عليه دوهَنم.

وحكى ابُن الصالِح عن أمايل أيب الفرِج الرسخيسِّ أن يف رصِف الكفارِة 

 والنذِر إىل اهلاشمي قوَلنِي، والظاهُر جرياهُنام يف املطلبي أيًضا؛ ألنه يف معناه.

ال يأُكُل البصَل والثوَم والكراَث، وما له رائحٌة كرهية من  ملسو هيلع هللا ىلصكان  -7

ُأيِتَ بِقدٍر فيه َخِِضاٍت من البقوِل،  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيحني من حديِث جابٍر أنه قول: الب

بوها»فوجد هلا رحًيا، فسأل فُأخرِبَ بام فيها من البقوِل، فقال:  ، إىل بعِض «قر 

«ُكْل؛ فذين أناجي من ال ُتناجي»أصحابِه، فلام رآه كِرَه أكَلها فقال: 
(2)

. 

وجهان، أحدمها: نعم؛ كيال يتأذَّى املََلُك،  وهل كان ذلك حراًما عليه؟ فيه

 يمَتنُِع منه ترفًُّعا. ملسو هيلع هللا ىلصوأشبههام: ال؛ وإنام كان 

ال، ولكن ي »: ويف صحيح مسلٍم من حديِث أيب أيوَب: أحراٌم هو؟ قال

ُيؤتى.  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فإين أكَرُه ما كِرهَت، قال: وكان النبي «أكَرُهه من أجِل رحيِه

                                                 

 (.5475صحيح مسلم ) (1)

 (.160(، ومسلم )211أخرجه البخاري ) (2)
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وحييعني: يأتيه جربيُل بال
(1)

يف نفي التحريم وإثباِت  . وهذا رصيٌح 

 الكراهِة.

ففي صحيِح البخاريِّ من حديث أيب كان ال يأُكُل متَّكًئا:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -8

أنا ال آُكُل وأنا »فقال لرجٍل عنده:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت عند رسوِل اهلل  ُجَحيفَة 

«متَّكئٌ 
(2)

. 

ه وجهان، وهل كان ذلك حراًما عليه أو مكروًها كام يف حقِّ األمة، في

أشبههام الثاين، وجَزَم باألوِل صاحُب التلخيص؛ ملا فيه من الكرِب والعجِب، 

اليشَء  ملسو هيلع هللا ىلصوعلََّل األوُل بأنه مل يثبْت فيه ما يقتَض التحريَم، واجتناُب رسوِل اهلل 

ًما عنده.  واختياُره غريه ال يدلُّ عىل كونه حمرَّ

ر ذلك فام املراُد باملتكئ؟ فيه خالٌف  : قال اخلطايب: املراُد به هنا إذا تقرَّ

 حتَته
ٍ
اجلالُس املعتمُد عىل وطاء

(3)
ه عليه البيهقيُّ يف سننِه ، وأقرَّ
(4)

، وأنكَره عليه 

ه بام قاله  َ ابُن اجلوزيِّ وقال: املراُد به املائُل عىل جنب، وأما صاحب الشفاء ففرسَّ

اخلطايبُّ ثم قال: وليس هو امليَل عىل شقٍّ عنَد املحققني
(5)

، وكذا قال ابُن دحيَة يف 

 أن االتكاَء يف اللغِة هو التمكُن يف األكِل. «املستوَّف يف أسامء املصطفى»كتابِه 

                                                 

 (.5413صحيح مسلم ) (1)

 (.1322صحيح البخاري ) (2)

 . 5/501للخطايب ، معامل السنن 3/5402 للخطايب أعالم احلديث (3)

 .7/065للبيهقي السنن الكربى  (4)

 (.534)صللقايض عياضالشفا  (5)
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عُر:  -9  [02]العنكبوت:  (ژ ڑ ڑ)قال تعاىل: اخَلطُّ والش 

اآلية، ومها حراماِن  [62]يس:  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)اآلية، وقال تعاىل: 

 عليه.

ِل إليهام.وال يمتنُِع حتريُمهام وإن مل   حيسنُْهام، ويكون املراُد: حتريُم التوصُّ

 ... هل أنت إال أصبٌع َدِميِت من الرجِز كقولِه:  ملسو هيلع هللا ىلصوما روي عنه 
(1)

، قال 

ى  ملسو هيلع هللا ىلصاألخفُش: إنه ليس بشعٍر. وقيل: إنه  ًزا وال ُيسمَّ مل يقِصدُه، وإنام وقَع مرجَّ

 قائُله شاعًرا. والشعًرا 

: ومل يبُلغني أنه  هِ  ملسو هيلع هللا ىلصقال احلريبٌّ أنشَد بيًتا كاماًل عىل رِويِّ
(2)

. 

: كان حَيُرُم عليه إذا لبَس أَلَْمَتُه أن ينِزَعها حتى يلقى العدوَّ ويقاتَل  -11

 : َن يف الناس باخلروج »ففي سنِن البيهقيِّ ال ينبغي لنبيٍّ إذا أخَذ ألمة احلرِب وأذَّ

«إىل العدو  أن يرجَع حتى يقاتَل 
(3)

ِحِه يف باب املشاورِة، ، وذكرُه البخاريُّ يف صحي

بغري إسنادٍ 
(4)

. 

: الدرع. ومجعها: أَلْم-مهموز–قال ابُن فارس: الألمة 
(5)

 ، كتمرة ومتر.

ڱ ڱ )؛ لقوله تعاىل: كان حَيُرم عليه مدُّ العنِي إىل ما ُمت َع به الناُس  -11

 اآلية. [535]طه:  (ں

                                                 
 (.5726(، ومسلم )5245أخرجه البخاري ) (1)

، والنهاية يف غريب 5/737 أليب موسى املديني انظر: املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث (2)

 . 5/522 البن األثري احلديث واألثر

 .7/61للبيهقي السنن الكربى  (3)

 (.7362علقه البخاري قبل حديث ) (4)

 .3/244 البن فارس جممل اللغة (5)
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مكَة آمن  ملا كان يوُم فتِح  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه كان حَيُرُم عليه خائنُة األعنيِ  -12

فلام دعا  الناُس إال ستًة، منهم: عبد اهلل بن أيب رَسٍح، فاختَبَأ عند عثامَن 

فقال: يا نبيَّ اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصالناَس إىل البيعِة جاء به حتى أوقَفُه عىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

َل باِيع عبَد اهلل، فرَفَع رأسُه فنظَر إليه ثالًثا، كل ذلك َيأبى، فبايعه بعد ذلك، ثم أقبَ 

أما كان فيكم رجٌل رشيٌد يقوُم إىل هذا حني رآين َكَففُت عن »إىل أصحابِه فقال: 

فقالوا: يا رسول اهلل، ما ندري ما يف نفِسك؟ َأاَل أوَمأَت إلينا  «مبايعتِه فيقتله؟!

«إنه ال َينبغي لنبيٍّ أن يكون له خائنُة األعنيِ »بعينِك. قال: 
(1)

. 

ألعنِي، كام قال ابُن الصالِح يف مشكله، فقيل: واختلف يف املراِد بخائنِة ا

هي اإليامُء بالعني، وقيل: مسارقُة النظرِ 
(2)

. وعبارُة الرافعي هي: اإليامُء إىل مباٍح 

من رضٍب أو قتٍل عىل خالِف ما َيظهُر وُيشِعُر به احلاُل. وإنام قيل هلا: خائنُة 

ما ُيظِهر. وال حَيُرم ذلك عىل األعني؛ تشبيًها باخليانة من حيث إنه خُيِفي خالَف 

غرِيه إال يف حمظورٍ 
(3)

. 

َ عىل َمن عليه َديٌن؟  -13 اختَلَف أصحاُبنا: هل كان حيرُم عليه أن يصيلِّ

عىل وجهنِي، والصواُب: اجلزُم بجواِزه مع الضامِن ثم ُنِسخ التحريُم، فكان النبيُّ 

ده، واألحاديُث يصيلِّ عىل َمن عليه َديٌن وال ضامَن له ويوفِّيه من عن ملسو هيلع هللا ىلص

حٌة بذلك.  الصحيحُة مرصِّ

أن َيمنَّ ليستكثَِر، ومعناه: أن ُيعطي شيًئا ليأخَذ  ملسو هيلع هللا ىلصكان حَيُرم عليه  -14

 .[6]املدثر:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)أكثَر منه، قال اهلل تعاىل: 

                                                 
 (.0467(، والنسائي )5623أخرجه أبو داود ) (1)

 .3/157البن الصالح رشح مشكل الوسيط  (2)

 .7/005 للرافعي الرشح الكبري (3)
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 بالنكاِح املتعلقُة احملرمات: القسم الثاني

اه البخاريُّ يف واستُشِهَد له بام رو إمساُك من كرهت نكاَحه ورِغبَت عنه: -15

ودنا  ملسو هيلع هللا ىلصأن ابنَة اجلَوِن ملا دخلت عىل رسوِل اهلل  صحيحه من حديث عائشَة 

«لقد ُعذِت بعظيٍم؛ اِْلـَحقي بأهلِك»منها فقالت: أعوُذ باهلل منك، فقال: 
(1)

. 

وُفِهَم منه أنه حرَم عليه نكاُح كلِّ امرأة كرهت صحبَته، وجديٌر أن يكون 

، وَيشهُد لذلك إجياُب التخيرِي املتقدم.األمُر كذلك؛ ملا فيه م
ِ
 ن اإليذاء

ِة الكتابيِة حراٌم عليه -16  (ۋ ۋ): قال اهلل تعاىل نكاُح احلر 

َج أحًدا ِمن أمتى وال  سألُت ريب »: ملسو هيلع هللا ىلصاآلية، وقال  [6]األحزاب:  أالَّ ُأزوَّ

َج إال كان معي يف اجلنِة، فأعطاين «َأتزوَّ
(2)

. 

ك أن تكوين زوجتي ويف البيهقيِّ من حديِث حذيف َة أنه قال المرأتِه: إن رسَّ

ِجني بعدي؛ فإن املرأَة يف اجلنِة آلخِر أزواِجها يف الدنيا؛ فلذلك  يف اجلنِة فال تزوَّ

َم عىل أزواِج النبيِّ  أن ينكْحَن بعَده؛ ألهننَّ أزواُجه يف اجلنةِ  ملسو هيلع هللا ىلصُحرِّ
(3)

. 

يه باألَمِة الكتابيةِ  -17 . خالٌف، لكن األظهر هن يف ترس   ا احللُّ

اختَلَف أصحاُبنا يف حتريِم األَمِة املسلمِة عىل وجَهنِي، أحُدمها: ال  -18

تِه، وهو  هام: حيرُم؛ ألن  ملسو هيلع هللا ىلصحترُم عليه كام يف حقِّ أمَّ تِه. وأصحُّ أوسُع نكاحًا من أمَّ

ِة، ونكاُحه وْ معصوٌم، وبفقداِن طَ  ملسو هيلع هللا ىلصجواَزه مرشوٌط بخوِف العنِت، وهو  ِل احلرَّ

ىل املهِر ابتداًء وانتهاًء، وألن َمن نكَح أَمًة كان ولُده رقيًقا ومنصُبه غرُي مفتقٍر إ ملسو هيلع هللا ىلص

ٌه عن ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص  منزَّ

                                                 
 (.1510صحيح البخاري ) (1)

 (.0667) 3/502أخرجه احلاكم  (2)

 (.53055) 7/555أخرجه البيهقي يف الكربى (3)
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 النوع الثالث

 به من املباحات والتخفيفات صَّما اخُت

توسعًة عليه وتنبيًها عىل أنه ما ُخصَّ به ِمن اإلباحِة ال ُتلهيه عن طاعِة اهلل 

 متعلٌق بغرِي النكاِح، ومتعلٌق به.وإن ُأهلَي غرُيه، وهو قسامِن أيًضا: 

واعَلْم أن معظَمها مل يفَعْلها مع إباحتِها له، وليس املراُد باملباِح هنا ما 

واَصَل، وسيأيت أن  ملسو هيلع هللا ىلصاستَوى طرفاه، بل ما ال حرَج يف فعلِه وال يف تركِه، فإنه 

ه اإلماَم قال: إنه قربٌة يف حقِّ
(1)

كام -مِس ، وكذا صفيُّ املغنِم واالستبداُد باخل

قد يكوُن راجَح الفعِل؛ لرصفِه يف أهمِّ املصالِح، وقد يكوُن راجَح الرتِك؛  -سيأيت

لفقِد هذا املعنى؛ فإن أفعاَله وأقواَله كلَّها راجحٌة ُمثاٌب عليها فيام نظنُّه، حتى يف 

، أكلِه ورشبِه؛ ألن الواحَد منَّا ُيندُب له أن يقصَد وجَه اهلل بذلك، وهو بذلك أوىل

 .واهلل أعلم

                                                 

 .0/75للجويني هناية املطلب  (1)
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 النكاِح املباحات له يف غرِي: القسم األول

 :-ملا قيَل له: إنك ُتواِصل!- ملسو هيلع هللا ىلص: قال ملسو هيلع هللا ىلص الوصاُل يف الصوِم أبيَح له -19

، متفٌق عىل صحته«إين لسُت مثَلكم؛ إين ُأطَعم وُأسقى»
(1)

. 

كذا قاله الشافعيُّ 
(2)

واجلمهور أنه من املباحاِت، وقال اإلمام: هو قربٌة يف  

هحقِّ 
(3)

. 

: اصطفاُء ما خيتاُره من الغنيمِة قبل ِقسمتِها من جاريٍة أو غِّيها -21

ى املختاُر الصفيَّ والصفيََّة، واجلمُع: الصفايا.  وُيسمَّ

، اصطفاها وأعتَقها وتزوجها، كام أخرَج ملسو هيلع هللا ىلصومن صفاياُه  : صفيُة بنُت حَييٍّ

، ويف سنن أيب داود من حديث (4)البخاريُّ ومسلٌم من حديث أنس 

أهنا من الصفيِّ  عائشَة 
(5)

. 

وأمجَع العلامُء عىل أنه خاصٌّ به:قال أبو عمر
(6)

. قلُت: حَكى القرطبيُّ عن 

 أنه قال: هو لألئمِة بعَده
ِ
بعِض العلامء

(7)
. 

                                                 

 (. 5545(، ومسلم )5265أخرجه البخاري ) (1)

 (. 26املزين )ص خمترص (2)

 .0/75للجويني هناية املطلب  (3)

 (.5361وأخر(، وصحيح مسلم ) 5223صحيح البخاري ) (4)

 (.5220سنن أيب داود ) (5)

 .54/00 البن عبد الرب ، التمهيد1/23االستذكار  (6)

 ، وهو قول أيب ثور.2/53للقرطبي اجلامع ألحكام القرآن  (7)
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قاِر كان من الصِفيِّ وذَكَر الرافعيُّ أن سيَفه ذا الفَ 
(1)

، وروى أمحُد والطرباينُّ 

لُه يوَم بدرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  ابن عباٍس  والرتمذي وابُن ماجه من حديث تنفَّ
(2)

. 

وحَكى اإلماُم قبَل كتاِب قسِم الصدقاِت وجَهنِي: يف أن الصفيَّ كان للنبيِّ 

خارًجا من سهِمه، أو كان حمسوًبا عليه من سهِمه ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

.. 

، وبأربعِة أمخاِس الفيء االستبداُد بُخمٍس من ُُخِس الفيء والغنيمة -21

ٻ )ِس الغنيمة سهٌم كسهام الغانمني؛ قال تعاىل: منفرًدا بذلك، وله مع مُخ 

 .[05]األنفال: اآلية  (... ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ال حيلُّ ل من غنائِِمكم »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمِرو بن عنبسَة قال: قال رسول اهلل 

رواه أبو داود واحلاكُم وهو عىل  «مثُل هذا، إال اخُلمَس، واخلمُس مردوٌد فيكم

رشِط البخاري
(4)

. 

متفق  «ال ُنوَرث ما تركناُه صدقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال ال يوَرث عنه أن ماَله -22

عىل صحته من حديث مجاعةٍ 
(5)

. 

                                                 

 .7/006للرافعي الرشح الكبري  (1)

(، املعجم الكبري 5165(، سنن الرتمذي )5242(، سنن ابن ماجه )5001) 0/512مسند أمحد  (2)

 (.54733) 54/343للطرباين 

 .55/135للجويني هناية املطلب  (3)

 .3/02(، املستدرك للحاكم 5711سنن أيب داود ) (4)

 3420ه البخاري )( من حديث أيب بكر. وأخرج5712وأخر(، ومسلم ) 3423أخرجه البخاري ) (5)

( من 5712وأخر(، ومسلم ) 6757( من حديث عمر. وأخرجه البخاري )5717وأخر(، ومسلم )

 ( من حديث أيب هريرة.5765(، ومسلم )5776حديث عائشة. وأخرجه البخاري )
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ا به   عليهم السالم، ففي السنِن  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ليس خاصًّ
ِ
ِمن بنِي سائِر األنبياء

ا معرَش األنبياِء ال ُنوَرُث، ما تركناه »الكربى للنسائي من حديِث الزبرِي وغرِيه:  إنَّ

«فهو صَدقةٌ 
(1)

تِه. ،  نعم يمتاُز به ِمن بنِي أمَّ

 عليهم الصالة والسالم ال يورثون؟ فيه أوجٌه:
ِ
 وما احلكمُة يف كون األنبياء

 : لئال يتمنَّى قريُبهم موهَتم فيهلك بذلك.أحدها

: لئال ينِفَر الناُس عنهم، ويظنوا فيهم الرغبَة يف الدنيا ومَجَْعها لوراثِهم ثانيها

 هبم.

ن بعض الذين أسلموا وتابعوهم بظنِّهم فيهم الرغبَة واجلمَع : لئال ُيفتَ ثالثها

 لوراثِهم.

چ چ ڇ ڇ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)فام اجلواُب عن قوله تعاىل: 

]النمل: اآلية  (ڦ ڦ ڦ)، وقوله تعاىل: [6-1]مريم: اآلية  (ڇ

؟ قلت: املراُد الوراثُة يف النبوِة والعلِم والدين ال يف املاِل، والصواُب الذي [56

ل ذلك بام سبق.عل  ال يورثون، وُيَؤوَّ
ِ
: أن مجيَع األنبياء

ِ
 يه مجيُع العلامء

 ، ويف غرِيه خالٌف.أن َيقِِضَ بعلِمه ملسو هيلع هللا ىلصكان له  -23

كام َقبَِل شهادَة خزيمَة لنفِسه، وقصته  كان يقبُل شهادَة من يشهد له -24

يف أيب داود واحلاكم وصححها
(2)

. 

                                                 

 (،6571النسائي يف الكربى ) (1)

 .3/326، 5/52(، مستدرك احلاكم 3647سنن أيب داود ) (2)
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هام املحتاِج إليهام إذا احتاَج أن يأُخَذ الطعاَم والرشاَب من مالِكِ  ملسو هيلع هللا ىلصله  -25

، وإن كان مالُكُهام حمتاًجا، وعليه البذُل وَيفدي مهَجَته بمهجتِه عليه أفضل إليهام

 .[6]األحزاب:  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)الصالة والسالم، قال تعاىل: 

كام وقاُه  ملسو هيلع هللا ىلصومثُله: لو قصَدُه ظاملٌ وجب عىل من حَِضه أن يبُذَل نفَسه دونه 

بنفِسه يوَم ُأحدٍ  هلل طلحُة بُن عبيِد ا
(1)

. 

تِه أن حُيبوه أعىل درجاِت املحبة -26 ، كام ثبت يف الصحيِح أنه جيُب عىل ُأمَّ

ال يؤمُن أحُدُكم حتى أكوَن أحبَّ إليه من أهلِه ومالِه ووالِِده ووَلِده »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

«والناِس أمجعني
(2)

. 

ِت املعنوية، وأسباُب املحبة: اإلجالُل، واإلعظاُم، والكامُل يف الصفا

ه   ؛ فوجبت له املحبُة الكاملة. ملسو هيلع هللا ىلصواحلسِن، واإلشفاِق، وهي كلُّها موجودٌة يف حقِّ

بخالِف غرِيه؛ ألنه كانت تناُم عيناُه وال  كان ال ينَتِقُض وضوؤه بالنومِ  -27

يناُم قلُبه، كام ورد يف الصحيح
(3)

 . 

 وفيه إشارٌة عىل أن نوَم العنِي املجردِة ال ينقُض الوضوَء.

                                                 

 (.3255اري )أخرجه البخ (1)

 (. 00(، ومسلم )51أخرجه البخاري ) (2)

 (.237(، ومسلم )3162أخرجه البخاري ) (3)
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 القسم الثاني

 بالنكاِح املتعلقُة التخفيفاُت

 ملسو هيلع هللا ىلصاجلمُع بني أكثر من أربِع نسوٍة وهو إمجاٌع، وقد مات  ملسو هيلع هللا ىلصُأبيَح له  -28

 عن تسِع زوجاٍت.

ه  ه فائدتان عظيمتان: ملسو هيلع هللا ىلصوالنكاُح يف حقِّ ، ومن مجلِة فوائِِده يف حقِّ  عبادٌة بال شكٍّ

 ُل.: نقُل الرشيعِة التي مل يطَّلِع عليها الرجااألوىل

 مكمُل الظاهِر والباطِن. ملسو هيلع هللا ىلص: نقل حماسنِه الباطنِة فإنه الثانية

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )انعقاُد نكاِحه بلفِظ اهلبِة؛ لقوله تعاىل:  -29

 . [14]األحزاب:  (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 وعىل هذا ال جيُب املهُر بالعقِد وال بالدخوِل كام هو مقتَض اهلبِة.

؛ ألن اعتباَر الويلِّ للمحافظِة عىل انعقاُد نكاِحه بال ولٍّ وال شهودٍ  -31

، واعتباَر الشهوِد ألمِن اجلحوِد وهو  ملسو هيلع هللا ىلصالكفاءِة، وال شكَّ فيه أنه 
ِ
فوَق األكفاء

ال جيحُد، وإن جحَدْت هي مل ُيرَجْع إىل قوهِلا عىل خالف قولِه، بل قال  ملسو هيلع هللا ىلص

 .العراقي يف رشح املهذب: تكوُن كافرًة بتكذيبِه

ڌ ڎ ڎ )، قال اهلل تعاىل: ويِج اهلل عز وجلأن املرأَة حتلُّ له بتز -31

 اآلية. [37]األحزاب:  (ڈ ڈ ژ

أي: أحَللنَا لك نكاَحها، وكانت تفتَِخُر عىل صواحباهِتا بذلك، وتقول: زوجُكنَّ 

جني اهلل من فوِق سبِع سمواٍت. رواه البخاري من قوِل أنٍس   .(1)أهلوُكن، وزوَّ

                                                 

 (.7054صحيح البخاري ) (1)
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 النوع الرابع

 والكرامات  لفضائِلمن ا ملسو هيلع هللا ىلصبه  صَّما اخُت

 وهي أيضا قسامن: متعلٌق بالنكاح، وغرُي متعلق به:

 النكاحب ُقاملتعِل: القسم األول

أن أزواَجه الاليت ُتويف عنهن حمرماٌت عىل غرِيه أبًدا، قال اهلل  -32

 (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)تعاىل: 

ألحزاب: ]ا (ۋ ۋ)؛ ألهنن أمهاُت املؤمنني، قال تعاىل: [13]األحزاب: 

، وحتريِم نكاحهنَّ ملا يف  [6 أي: مثل أمهاهِتم يف وجوِب احرتاِمهنَّ وطاعتِهنَّ

 إحالهلن لغرِيه من النقِص ملنصبِه.

ج رسوُل اهلل  : ثالًثا وعرشين: سٌت مْتَن كثرًيا، ملسو هيلع هللا ىلصوقد تزوَّ قال املاورديُّ

:قبَله، وتسٌع ماَت قبَلهن،   :هالاليت مْتَن قبلَ فِمن وثامٍن فارقهنَّ

جها قبَل النبوِة عنَد خدجيُة بنُت خويلٍد  ، وهي أوُل نساِئه، تزوَّ

مرجِعه من الشام وعمُره مخس وعرشون سنًة، وهي أمُّ أوالِده خال إبراهيَم، فإنه 

ج عىل خدجيَة حتى ماَتْت، وكان موهُتا قبَل اهلجرة  ِمن ماريَة القبطيِة، ومل يتزوَّ

 قطًعا، وقال  بثالِث سنني، وهي أوُل َمن آمنَ 
ِ
ها:  ملسو هيلع هللا ىلصِمن النساء خُِّي »يف حقِّ

«نسائِها مريُم بنُت عمراَن، وخُِّي نسائِها خدجيةُ 
(1)

: ما ، وقالت عائشُة 

ه أو  غرُت عىل امرأٍة ما غرُت عليها؛ ِمن كثرِة ذكِر رسوِل اهلل إياها، وأمَره ربُّ

جربيُل أن يبرَشها ببيٍت يف اجلنِة من قصٍب، رواه البخاري
(2)

. 

                                                 

 (.3277(، ومسلم )3035أخرجه البخاري ) (1)

 (.5031(، ومسلم )6440أخرجه البخاري ) (2)
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: ا التسُع الاليت مات عنهنَّ  وأمَّ

َجها بعَد موِت خدجيَة بسنتني أو ثالث، : عائشُة بنُت الصديِق فاألوىل  ، تزوَّ

أيًضا بمكَة، وهي بنُت سبع أو ست، وبنى هبا باملدينة يف شوال يف السنة الثانية 

ْج بكًرا غرَيها، ومات عنها وهي بنُت ثامين عرشَة س نًة، وهي بنت تسع، ومل يتزوَّ

َج قبَلها سودَة بنَت زمعَة،  َجها بعَد خدجيَة، وقيل بل تزوَّ وهي أوُل أمرأٍة تزوَّ

 .وكانت عائشُة أحبَّ نساِئه إليه

َجها بعَد عائشَة.: سودُة بنُت زمعةَ الثانية  ، تزوَّ

َجها باملدينِة بعَد سودَة. : حفصُة بنُت عمَر بن اخلطابالثالثة  ، تزوَّ

، كانت حتَت عبيِد اهلل بِن جحٍش -رملة  - بنِت أيب سفيانَ  : أمُّ حبيبةالرابعة

 مات عنها بأرِض احلبشِة.

َجها بعَد وفاِة  : أمُّ سلمَة هنُد بنُت أيب أميَة بن املغِّيِة املخزوميُة،اخلامسة تزوَّ

 أيب سلمَة عبد اهلل بن عبِد األسِد.

َل  : ميمونُة بنُت احلارِث السادسة أبا رافٍع يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ خالُة ابِن عباٍس، وكَّ

قبوِل نكاِحها وهي بمكَة، ودَخَل هبا عاَم الفتِح سنة ثامن برسف وبه ماتت، وبدأ 

 املرُض يف بيتِها، قال عطاء: وكانت آخرهن موًتا، ماتت باملدينِة. ملسو هيلع هللا ىلصبه 

ِمن سبي بني النضري، من ولِد هاروَن : صفيُة بنُت حيي بن أخطب، السابعة

َجها يف سنِة سبٍع. ملسو هيلع هللا ىلص عليه السالم، اصطفاها  وأعتَقها وتزوَّ

، من بني املصطلق ِمن خزاعَة، ُسبيْت يف غزوة : جويريُة بنُت احلارِث الثامنة

َجها  ملسو هيلع هللا ىلصعتَقها صداَقها، فلام تسامَع الناُس أن رسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاملريسيع، وجعل  تزوَّ
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! فكانت ملسو هيلع هللا ىلصأرسلوا بام يف أيِدّنم من السبِي فأعتقوهم وقالوا: أصهاُر رسوِل اهلل 

 أبرَك امرأٍة عىل قوِمها؛ ُعتَِق بسببها أكثُر من مائِة أهِل بيٍت من بني املصطلق.

ها أميمُة بنُت عبِد : زينُب بنُت جحشالتاسعة  ٍ، وكانت ابنَة عمتِه؛ ألن أمَّ

 املطلب.

ا الثامن الاليت فارقهنَّ يف حياتِه، فمنهن:  أسامُء بنُت النعامِن الكنديُة وأمَّ

عىل أحِد األقوالِ  املستعيذةُ 
(1)

. 

]األحزاب:  (ۋ ۋ)أمهاُت املؤمنني قال تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصأزواُجه  -33

أمهاُت املؤمنني سواٌء َمن مات حتَته وَمن مات عنها وهي حتَته،  ملسو هيلع هللا ىلص، فأزواُجه [6

 وذلك يف حتريِم نكاِحهن ووجوِب احرتاِمهن وطاعتِهن.

، وال يف النفقِة وال يثبُت هلن حكُم األمومِة يف جواِز اخللوِة واملسافرةِ 

ى ذلك إىل غرِيهن، فال ُيقال: بناهُتن أخواُت املؤمنني.  واملرياِث، وال يتعدَّ

تفضيُل زوجاتِه عىل سائِر النساء، وَجْعِل ثواهبن وعقاهبن مضاعًفا، قال  -34

 .[35-34]األحزاب: اآليتني  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)اهلل تعاىل: 

ل: عذاٌب يف الدنيا وعذاٌب يف واختلَف العلامُء يف مضاعفِة العذاِب: فقي

اآلخرة، وغريهن إذا عوِقَب يف الدنيا مل يعاَقب يف اآلخرة؛ ألن احلدوَد كفاراٌت. 

ان يف الدنيا.  وقيل: َحدَّ

                                                 

 .57-2/56للاموردي احلاوي الكبري  (1)
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 القسم الثاني

 النكاح ه يف غرِيكراماُت

آخَر  ملسو هيلع هللا ىلصأنه خاَتُم النبيني، وال يعارُضه ما ورَد من نزوِل عيسى  -35

 يعٍة ناسخٍة بل مقرًرا هلا عاماًل هبا.الزماِن؛ فإنه ال يأيت برش

أن ُأمَته خرُي األمم -36
(1)

 ، معصومة ال جتتمُع عىل ضالٍل أبًدا.

 أن إمجاَعها حجٌة عىل الصحيِح، ويف غريها من األمم خالٌف. -37

 أن رشيعَته مؤبدٌة وناسخٌة جلميع الرشائِع. -38

، حمفوٌظ عن التح -39
ِ
ريِف أن كتاَبُه ُمعِجٌز بخالِف سائر كتِب األنبياء

والتبديِل، وأقيَم بعده حجًة عىل الناس، ومعجزاُت سائِر األنبياء انَقَرَضت 

 بانقراِضهم.

كام ثبت يف الصحيح «ُنِِصُت بالرعِب مسِّيَة شهرٍ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -41
(2)

. 

، وكلُّ نبي ُبعَث إىل قومه خاصةً  -41 أن رسالَتُه عامٌة إىل اإلنس واجلنِّ
(3)

. 

لُته عامًة بعد الطوفان النحصاِر الباقني وأما نوٌح عليه السالم فصارت رسا

 فيمن كان معه يف السفينِة.

تِه األرُض مسجًدا وطهوًرا -42 ُجِعَلت له وألمَّ
(4)

. 

                                                 
ٺ ٿٺ )ويدل له قوله تعاىل:  (1)  [.54]آل عمران:  (ٺ ٺ 

 (.331أخرجه البخاري ) (2)

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل... وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت  »السابق، والشاهد فيه:  (3)

 .«إىل الناس عامة

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل... وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأيام »السابق، والشاهد فيه:  (4)

 .«جل من أمتي أدركته الصالة فليصلر
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تِه الغنائُم، ومل حتلَّ ألحٍد قبله -43 ُأِحلَّت له وألمَّ
(1)

، بل كانوا جَيمعوهنا 

 فتأكَلها كام جاء مبينًا يف الصحيِح من رواية
ِ
أيب هريرة يف  ثم تأيت ناٌر من السامء

حديِث النبيِّ الذي غزا وَحبَس اهلل تعاىل له الشمَس 
(2)

. 

ُجعلت أمُته شهداَء يوم القيامة عىل األمم بتبليِغ الرسل إليهم  -44

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)رساالهِتم، قال اهلل تعاىل: 

 .[503]البقرة: اآلية 

هلم به يف قوله  إخباُر اهلل تعاىل -وإن مل َيَروا ذلك-ومستنُدُهم يف الشهادِة 

، [553]الشعراء:  (ڻ ڻ)، [541]الشعراء: (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)تعاىل: 

 ونحوها من اآليات. [01]سبأ:  (ۆ ۈ)، [505]الشعراء:  (ڦ ڦ)

خرُي األمِة، فكلٌّ منهم أفضُل من كلِّ َمن بعَدُه وإن رقي  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاُبه  -45

يف العلِم والعمل
(3)

. 

عُة عىل ترتيبِهم يف اخلالفِة، ثم بقيُة وأفضُلهم عنَد أهِل السنِة اخللفاُء األرب

ل بعُضهم َمن مات يف حياتِه عىل َمن بقي بعَده.  العرشِة، وفضَّ

تِه كصفوِف املالئكةِ  -46 ُجعلت صفوُف ُأمَّ
(4)

. 

                                                 

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل... وأحلت يل املغانم ومل حتل ألحد قبيل، »السابق، والشاهد فيه:  (1)

 .«وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة

 (.5707(، ومسلم )3550أخرجه البخاري ) (2)

 (.5133(، ومسلم )5615أخرجه البخاري ) «خري الناس قرين ...» :ملسو هيلع هللا ىلصودليله قوله  (3)

أخرجه مسلم « فضلنا عىل الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة...: »ملسو هيلع هللا ىلصودليله قوله  (4)

(155.) 
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 شفاعاٌت: ملسو هيلع هللا ىلصله  -47

الشفاعُة الُعظمى يف الفصِل بني أهِل املوقف حني َيفَزعون إليه  :أوالهن

، كام ثبت يف الصحيح
ِ
 يف حديث الشفاعِة. بعد األنبياء

 يف مجاعٍة يدخلون اجلنَة بغرِي حساٍب. :والثانية

وا دخوَل النار. :والثالثة  يف ناٍس اسَتَحقُّ

 يف ناٍس دخُلوا الناَر فُيخَرجون. :والرابعة

 يف رفِع درجاِت ناٍس يف اجلنة. :واخلامسة

حقِّ  وهي َتفيُف العذاِب عىل من استحقَّ اخللوَد فيها، كام يف :والسادسة

أيب طالٍب يف إخراجه من غمراِت النار إىل َضْحَضاِحها
(1)(2)

. 

وهي الشفاعُة ملن مات باملدينِة؛ ملا روى الرتمذي وصححه عن  :والسابعة

من استطاَع أن يموَت باملدينة فلَيُمت هبا؛ فذين أشَفُع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصابن عمَر أن النبي 

«ملن مات هبا
(3)

ال »ِد بن أيب وقاٍص َرَفَعُه: ، ويف صحيِح مسلٍم من حديث سع

يثُبت أحٌد عىل أَلْوائِها
(4)

«وَجهِدها إال كنُت له شفيًعا أو شهيًدا يوَم القيامة 
(5)

. 

عٍ  -48 أنه أوُل شافٍع وأول ُمَشفَّ
(6)

، أي: أول من جُتاُب شفاعُته فقد يشفُع 

 اثنان وجياُب الثاين َقبَل األول.

                                                 

 )َضْحَضاِحها(: الضحضاح من املاء ما يبلغ الكعب. (1)

 (.342(، ومسلم )3223أخرجه البخاري ) (2)

 (.3257سنن الرتمذي ) (3)

 )أَلَْوائها( الألواء: الشدة واجلوع. (4)

 (.5363صحيح مسلم ) (5)

 (.5572أخرجه مسلم ) (6)
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امةِ أنه أوُل من تنَشقُّ عنه األرض يوم القي -49
(1)

. 

أنه أوُل من َيقَرُع باَب اجلنة -51
(2)

. 

أنه سيُد ولِد آدَم يوَم القيامة. كذا لفظ رواية مسلٍم من حديث أيب  -51

هريرة
(3)

 : «أنا سيُد الناِس يوَم القيامة»، ويف رواية له وللبخاريِّ
(4)

. 

وهو سيد ولد آدَم ُمطلًقا، والسيد: الذي َيفوُق قوَمه، وإنام ُخصَّ يوم 

بذلك لظهوِر ذلك اليوِم لكلِّ أحٍد من غري منازعة، كام يف قوله تعاىل: القيامة 

 بذلك ألمرين: ملسو هيلع هللا ىلصوإنام َأخرَب  [56]غافر: (ېئ ىئ ىئ)

 .[55]الضحى:  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): امتثااًل لقوله تعاىل: أحدمها

تِه ليَعرفوه ويعَملوا بمقتضاه.والثاين  : بأنه من البياِن الذي عليه تبليُغه عىل ُأمَّ

ُم من ذلك تفضيُله عىل مجيِع اخللِق؛ ألن مذهَب أهل السنِة أن األنبياء ويلز

 عليهم الصالة والسالم أفضُل من املالئكِة.

 أتباًعا. -52
ِ
 أنه أكثُر األنبياء

كان ال يناُم قلُبه، وكذلك األنبياُء عليهم السالم، كام أخرجه البخاري  -53

 
ِ
يف حديِث اإلرساء
(5)

. 

                                                 

 (.5572أخرجه مسلم ) (1)

 (.526أخرجه مسلم ) (2)

 (.5572أخرجه مسلم ) (3)

 (.520(، ومسلم )0755صحيح البخاري ) (4)

 (.7157صحيح البخاري ) (5)
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 ظهِره كام ي -54
ِ
نظُر أماَمهَيَرى ِمن وراء

(1)
. 

ُع غرِيه  -55 ُعه بالصالِة قاعًدا كتطوِعه قائاًم وإن مل يكن عذٌر، وتطوُّ تطوُّ

عىل النصِف، ففي صحيح مسلم من حديِث عبِد اهلل بِن عمرو بن العاص قال: 

ثُت يا رسوَل اهلل أنك قلَت  ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت رسوَل اهلل  صالُة » :يصيل جالًسا، فقلُت: ُحدِّ

أجل، ولكني لسُت »، وأنت تصيل قاعًدا؟ قال: «الصالةِ  الرجِل قاعًدا عىل نصِف 

«كأحٍد منكم
(2)

. 

«السالٌم عليك أهيا النبيُّ » خياطبه املصيل بقوله: -56
(3)

وال خياطُب سائر  

 الناس.

ڻ ڻ ڻ )ال جَيوُز ألحٍد رفُع صوته فوَق صوته؛ قال اهلل تعاىل:  -57

 ، وال أن يناِدَيه من ور[5]حلجرات: اآلية  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
ِ
اء

 .[0]حلجرات: اآلية  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)احلجرات، قال اهلل تعاىل: 

استأذن عىل  فإن قيل: قد ثبَت يف الصحيِح أن عمر بن اخلطاب 

وعنده نسوٌة من قريٍش يكلِّمنَُه عاليًة أصواهُتنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
(4)

. 

فاجلواب: حيتمُل أن يكون ذلك قبَل النهي، وحيتمُل أن يكون علو الصوِت 

 يئة االجتامعيِة ال بانفراِد كلِّ واحدة منهن.كان باهل

                                                 

ها هنا، فواهلل ما خيفى عيل خشوعكم وال ركوعكم، إين ألراكم من هل ترون قبلتي »: ملسو هيلع هللا ىلصودليله قوله  (1)

 (.052أخرجه البخاري ) «وراء ظهري

 (.731أخرجه مسلم ) (2)

 (.045(، ومسلم )235كام يف حديث التشهد يف الصالة، أخرجه البخاري ) (3)

 (.5326(، ومسلم )3520أخرجه البخاري ) (4)
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؛ ترشيًفا هلم؛ إذ هم ورثُة 
ِ
وكِرَه بعُضهم رفَع الصوِت يف جمالس العلامء

 عليهم الصالة السالم.
ِ
 األنبياء

ال جيوُز أن ينادَيُه باسِمه فيقول: يا حممُد، يا أمحُد. ولكن يقول: يا نبيَّ  -58

اهلل، يا رسوَل اهلل، أما ما جاء
(1)

من حديِث أنٍس أن رجاًل من أهل البادية جاء  

فقال: يا حممد
(2)

، أتانا رسولك فَزَعَم لنا أنك تزُعُم أن اهلل أرسَلك ... 

احلديث
(3)

 ، فلعله كان قبل النهِي أو مل يبُلغُه النهي.

أن جُييَبه؛ لقصِة أيب سعيد بن املَُعىلَّ يف  ملسو هيلع هللا ىلصجيب عىل املصيل إذا دعاُه  -59

صحيح البخاري
(4)

. 

وا باسمي، وال تكنَّوا بكنيتي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصصحَّ عنه أنه  -61 ، كام «َتَسمَّ

أخرجه البخاري ومسلم من روايِة مجاعٍة من الصحابةِ 
(5)

. 

قال النووي: واألقرُب مذهُب مالٍك، وهو جواُز التكني بأيب القاسم مطلًقا 

ٌد ولغرِيه، والنهُي خمتصٌّ بحياتِه  اليهوَد  ؛ ألن سبَب النهي أنملسو هيلع هللا ىلصملن اسُمه حممَّ

قالوا: مل نعنك؛ إظهاًرا  ملسو هيلع هللا ىلصتكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسم، فإذا التفَت النبيُّ 

لإليذاء، وقد زال ذلك املعنى
(6)

. 

                                                 

 ثبت ما يقتضيه السياق.وامل«. ملا جاء»جاء يف املطبوع:  (1)

 (، وهو ما يقتضيه كالمه يف املسألة.55/54واملثبت من صحيح مسلم )«. يا رسول اهلل»جاء يف املطبوع:  (2)

 (.55أخرجه مسلم ) (3)

(. ولفظه: عن أيب سعيد بن املعىل، قال: كنت أصيل يف املسجد، فدعاين رسول 0070صحيح البخاري ) (4)

ۋ ۅ ۅ )أمل يقل اهلل: »يا رسول اهلل، إين كنت أصيل، فقال:  فلم أجبه، فقلت: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ۋ 

ې  .«[.... احلديث50]األنفال:  (ۉ ۉ 

 (. 5530، 5533، 5535(، ومسلم )3551، 3550، 5554أخرجه البخاري ) (5)

 (.521)صللنووي ، األذكار 56-7/51روضة الطالبني  (6)
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كانت اهلديُة له حالاًل بخالِف غرِيه من احلكاِم ووالِة األمِر من  -61

 رعاياهم.

جوامَع الَكلِمِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُأعطَِي  -62
(1)

ِر سورة ، وأويت اآلياِت األربَع من آخ

البقرِة من َكنٍز حتت العرش، مل ُيعَطُهنَّ أحٌد َقبَله وال بعده
(2)

. 

ركعتان بعد الظهِر فقضامها بعد العرِص ثم داَوَم عليهام  ملسو هيلع هللا ىلصفاَتتُه  -63

بعده
(3)

. 

ا؛ فإن الشيطاَن ال يتمثَُّل يف صورتِه كام  -64 من رآه يف املناِم فقد رآُه حقًّ

صحَّ يف احلديث
(4)

. 

وحيتمُل أن يكوَن املراُد: ما إذا رآه عىل صفتِه املعروفِة  قال القايض عياض:

له يف حياتِه، فإن رآه عىل خالفِها كانت رؤيا تأويٍل ال رؤيا حقيقةٍ 
(5)

. 

؛ للحديث الصحيح يف ذلك -65
ِ
أن األرَض ال تأكُل حلوَم األنبياء

(6)
. 

يف احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصعمًدا من الكبائِر؛ لقوله  ملسو هيلع هللا ىلصأن الكذَب عليه  -66

«ذًبا عَلَّ ليس ككِذٍب عىل أحدٍ إن ك»الصحيح: 
(7)

 . 

                                                 

 (. 153(، ومسلم )5277أخرجه البخاري ) (1)

 ( عن حذيفة.53515) 32/527( عن أيب ذر، ويف 55160) 31/006ه أمحد أخرج (2)

(، ولفظه: عن عائشة قالت: كان يصليهام قبل 231، وأخر(، ومسلم )125، 124أخرجه البخاري ) (3)

 « .العرص، ثم إنه شغل عنهام، أو نسيهام فصالمها بعد العرص، ثم أثبتهام، وكان إذا صىل صالة أثبتها

 (.5566(، ومسلم )554خاري )أخرجه الب (4)

 .7/552 للقايض عياض إكامل املُْعلِم بفوائد مسلم (5)

 (.5421(، ابن ماجه )5370(، والنسائي )5407أخرجه أبو داود ) (6)

 (.0(، ومسلم )554أخرجه البخاري ) (7)



 غاية السولخمتصر |  44

 

 وال َيكُفر فاعله عىل الصحيِح، وهو قوُل اجلمهوِر.

  ملسو هيلع هللا ىلص َيْبُلُغه -67
ِ
سالُم الناِس عليه بعد موتِه، ويشهُد جلميع النبيني باألداء

يوَم القيامةِ 
(1)

. 

َ مجُعه بحمِد اهلل ومنِّه، وأنا ساٍع يف الزيادِة عليه أعاننا اهلل  هذا آخُر ما تيرسَّ

 عىل ذلك، فخصائُصه يف احلقيقِة ال حُتىص، ومآثُره أكثُر من أن جُياَء هبا فُتستقىَص.

 

                                                 

، أخرجه أبو داود «المَ ما من أحد يسلم عيلَّ إال ردَّ اهلل عيل روحي حتى أردَّ عليه الس»: ملسو هيلع هللا ىلصودليله قوله  (1)

(5405.) 
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 ملسو هيلع هللا ىلصموســـــــوعة حممــــــــــد رســـــــول اهلل   
 هه وقبس من حديثوقصه ومشائله وهديه وحقئل نبوته وسريته وخصائدال                                           

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصخمتصر  مشائل النيب 

 هـ(972)ت   َسْورة بن عيسى بن لإلمام احلافظ الرتمذي  حممد

 

  اختصره

 أمحد بن عثمان املزيد .أ.د

 جامعة امللك سعود - أستاذ الدراسات اإلسالمية
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 يف علم الشمائل النبوية

  تعريفه:

لقيِة واخلُلقيِة وما يتصُل هبام ِمن اخلَ  ملسو هيلع هللا ىلصعلٌم خيتصُّ بذكِر صفاِت النبيِّ  هو

 .ملسو هيلع هللا ىلصأحواِل النبيِّ 

  ته:أهمي

ق ِمن شامئِل النبيِّ  ، كذلك ملسو هيلع هللا ىلصيمتاُز علُم الشامئِل النبويِة بجمِعه ما تفرَّ

فقط، دوَن أن خيتلَط  ملسو هيلع هللا ىلص، ودوراُن مسائلِه حوَله ملسو هيلع هللا ىلصقرُصه ملباحثِه عىل ذاِت النبيِّ 

 بتِه مثاًل.بذلك يشٌء ِمن وقائِع سريتِه أو سريِة صحا

  مثراته:

يف  ملسو هيلع هللا ىلصومن ثمراِت معرفِة هذا العلِم: االقتداُء بشامئلِه الرشيفِة، والتأِّسِّ به 

واالقتداُء بمنهِجه العميلِّ يف  هدِيه، سواٌء يف عباداتِه أو معامالتِه أو أخالِقه،

 الدعوِة إىل اهلل تعاىل بحسِن اخللِق.

عادُة العبِد يف الدارين معلقًة وإذا كاَنْت س»: (هـ715ت) يقول ابُن القيم

فيجُب عىل كلِّ َمن نَصَح نفَسه وأحبَّ نجاهَتا وسعادهَتا أن يعرَف  ملسو هيلع هللا ىلصهبدِي النبيِّ 

من هدِيه وسريتِه وشأنِه ما خيرُج به عن اجلاهلني به، ويدخُل به يف عداِد أتباِعه 

ضُل بيِد اهلل وشيعتِه وحزبِه، والناُس يف هذا بني مستقلٍّ ومستكثٍر وحمروٍم، والف

«ُيؤتِيه َمن يشاُء واهلل ذو الفضِل العظيمِ 
(1)

. 

                                                 

 (.52خمترص زاد املعاد البن القيم هبذه املوسوعة، املجلد الرابع )ص (1)
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  (هـ572ت ) ترمجة اإلمام الرتمذي

 امسه ونسبه:

هو حممُد بُن عيسى بِن سورَة بِن موسى بِن الضحاكِ  احلافُظ، الَعلُم، ،

.  اإلماُم، البارُع، أبو عيسى السلميُّ الرتمذيُّ

 تاريخ مولده:

خون س خوها بالعقِد األوِل ِمن مل يبنيِّ املؤرِّ نَة مولِده عىل التحديِد، وإنام أرَّ

: ُولَِد يف حدود سنة عرش ومئتني القرِن الثالِث؛ فقال الذهبيُّ
(1)

.

 نشأته العلمية:

طلَب الرتمذيُّ العلَم ِمن الشيوِخ يف بلدتِه وشيوِخ خراسان، كإسحاَق بن 

اق، ثم ارحَتَل  إىل العراِق واحلجاِز وَسِمَع ِمن  راهَوْيِه، وحممِد بِن عمِرو السوَّ

علامِئهم، وغرِيمها ِمن البلدان، ومل يرَحْل إىل مرَص والشام، وقد أرضَّ يف كرِبه، بعَد 

 رحلتِه وكتابتِه العلَم.

، فجَمَع وصنََّف 
ِ
ى عن العلامء وقد استغَرَق يف رحلتِه الوقَت الكثرَي يتلقَّ

 وأجاَد وأفاد رمحه اهلل تعاىل.

حبان: كان أبو عيسى ممَّن مَجَع وصنََّف وَحِفَظ وذاَكرَ  قال ابنُ 
(2)

.  

                                                 

 (.53/575) للذهبي سري أعالم النبالء (1)

 (.2/513) البن حبان الثقات (2)
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وقال احلاكم: سمعُت عمَر بن علك يقول: مات البخاريُّ فلم خيلف 

بخراساَن مثَل أيب عيَسى يف العلِم واحلفِظ، والورِع والزهِد، بكى حتى عمي، 

وبقي رضيًرا سنني
(1)

. 

 مصنفاته:

، والتي تدلُّ عىل إمامتِه وجاللتِه يف اشتهَرْت مصنفاُت اإلماِم الرتمذ  يِّ

علوِم احلديِث خاصًة، ومن هذه املصنفات: اجلامع املعروف بسنن الرتمذي، 

والشامئل املحمدية، والعلل الصغري، والعلل الكبري أو املفرد، وتسمية أصحاب 

 ، وغريها.ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 وفاته:

فرمحه اهلل تعاىل هـ(،572رجب، سنة )53ُتويفِّ أبو عيسى الرتمذي يف 
(2)

. 

                                                 

البن (، وهتذيب التهذيب 5/630)للذهبي (، وتذكرة احلفاظ 53/573نظر: سري أعالم النبالء )ا (1)

 (.2/322)جر ح

 (.53/574) للذهبي نظر: سري أعالم النبالءا (2)
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 (هـ572ت ) للرتمذي ملسو هيلع هللا ىلص مشائل النيبكتاب التعريف ب

 أهميته:

ِمن أوائِل ما ُصنَِّف يف شامئِل (هـ572ت)يعدُّ كتاُب الشامئِل للرتمذيِّ 

عىل طريقِة أهِل احلديِث يف التصنيِف؛  يزيُده أمهيًة كوُنه روايًة حمضةً ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

 تى عىل املقصوِد بأقرص عبارٍة.فأوَجَز يف غرِي إخالٍل، وأ

وعىل الرغم ِمن قلِة تعليِقه عىل األحاديِث يف الشامئِل مقارنًة بجامِعه، إال 

أنه ال خيلو ِمن بياِن غريٍب، أو حكٍم عىل حديٍث، أو كالٍم يف راو، إىل غرِي ذلك 

 من الفوائِد التي ُعِرَف هبا الرتمذيُّ يف تعليقاتِه عىل كتبِه احلديثيِة.

 رتيبه: ت

َم إىل ستة ومخسني باًبا، متيََّز كتاُب الشامئِل بحسِن ترتيبِه وتبويبِه، فقد  ُقسِّ

ولكلِّ باٍب ترمجٌة تفي بمقصوِده وحتيُط  ،( حديًثا051وبَلَغ إمجايل أحاديثِه )

 بأحاديثِه.

 ثناء العلماء عليه:

، حتى جعل
ِ
ى علامُء األمِة كتاَب الشامئل بالقبوِل والثناء وه إماًما يف هذا تلقَّ

 الباِب.

قد صنََّف الناُس يف هذا قدياًم وحديًثا كتًبا »: (هـ770ت)قال ابُن كثري 

كثريًة، مفردًة وغرَي مفردٍة، وِمن أحسِن َمن مَجَع يف ذلك فأجاَد وأفاَد اإلماُم أبو 



 53|ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر 

 

، ولنا به «الشامئل»، أفَرَد يف هذا املعنى كتاَبه املشهوَر بـعيسى الرتمذيُّ 

«ٌع متصٌل إليهسام
(1)

. 

فإن كتاَب الشامئِل يف علِم الروايِة وعلِم »: (هـ5435ت)وقال املناوي 

الدرايِة لإلماِم الرتمذيِّ كتاٌب وحيٌد يف بابِه، فريٌد يف ترتيبِه واستيعابِه، مل يأِت له 

َعه بعيوِن األخباِر وفن وِن أحٌد بمامثٍل وال بمشابٍه، سَلَك فيه منهاًجا بديًعا، ورصَّ

اآلثاِر ترصيًعا، حتى ُعدَّ ذلك الكتاُب ِمن املواهِب وطار يف املشارِق 

«واملغارِب 
(2)

. 

وِمن أحسِن ما ُصنَِّف يف شامئلِه »: (هـ5450ت)وقال املال عيل القاري 

، بحيث  «املخترص اجلامع»كتاُب الرتمذيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأخالِقه  يف سرِيه عىل الوجِه األتمِّ

أنه ُيطالُع طلعَة ذلك اجلناِب ويرى حماسنَه الرشيفَة يف كلِّ إن مطالَع هذا الكتاِب ك

«باٍب 
(3)

 

ْت  كام احتَفى العلامُء واملصنِّفون بكتاِب الشامئل للرتمذيِّ أيَّام حفاوٍة، وتنوعَّ

حركُة النشاِط العلميِّ التي أثاَرها هذا الكتاُب، فمن رشٍح واختصاٍر وتعليٍق 

 ذيٍب وأحواِل رواٍة:وحتشيٍة، إىل نظٍم وترمجٍة وهت

 فِمن أهم  رشوِحه:

 .(هـ270ت )أرشف الوسائل إىل فهم الشامئل، البن حجر اهليتمي  -5

 .(هـ5450)مجع الوسائل يف رشح الشامئل، للمال عيل القاري  -5

                                                 

 (.2/321البداية والنهاية البن كثري ) (1)

 (.5رشحه عىل الشامئل هبامش مجع الوسائل )ص (2)

 (.5/5مجع الوسائل للمال عيل القاري ) (3)
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 وِمن أشهِر خمتِصاتِه:

 .(هـ5054ت)خمترص الشامئل املحمدية، ملحمد نارص الدين األلباين  -

 :ومن منظوماتِه

ت قبل )عذبة املناهل نظم الشامئل املحمدية ، لرشف الدين بن املهلل  -5

 .(هـ5447

نظم الشامئل املحمدية والسرية املصطفوية، لعبد احلفيظ بن احلسن  -5

 .(هـ5316ت)العلوي

 املختصر:هذا الطبعة املعتمدة يف 

هر اعتمدُت يف هذا املخترِص عىل طبعِة )دار الغرب اإلسالمي(، حتقيق ما

م، وقد مَجَع ثامين نسخ خطية، حمفوظة بمكتبة األوقاف 5444ياسني الفحل، سنة 

، واألسانيَد عىل حتفِة األرشاف،  ببغداد، كام قاَبَل طبعَته عىل جامِع الرتمذيِّ

 وبعِض الطبعاِت األخرى.
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 ملسو هيلع هللا ىلصموســـــــوعة حممــــــــــد رســـــــول اهلل  
 هه وقبس من حديثصه ومشائله وهديه وحقوقئل نبوته وسريته وخصائدال                                           

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصخمتصر  مشائل النيب 

 هـ(972)ت   َسْورة بن عيسى بن لإلمام احلافظ الرتمذي  حممد

 

  اختصره

 أمحد بن عثمان املزيد .أ.د

 جامعة امللك سعود - أستاذ الدراسات اإلسالمية
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(1) 
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 ملسو هيلع هللا ىلص ِق رسول اهللباب ما جاء يف َخل

ليس بالطويل البائنِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -1
(1)

 ،

وال بالقصري، وال باألبيِض األمهِق 
(2)

، وال باآلَدمِ 
(3)

، وال باجلَعِد الَقَطط وال 

بطِ  بالسَّ
(4)

، بعثه اهلل تعاىل عىل رأس أربعنَي سنًة، فأقام بمكَة عرش سنني، وباملدينة 

فاه اهلل عىل رأِس ستني سنًة، وليس يف رأِسه وحليتِه عرشون شعرًة عرَش سنني، وتو

بيضاءَ 
(5)

. 

َرْبعةً  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -2
(6)

، ليس بالطويِل وال 

أُ  بالقصرِي، حسَن اجلسم، وكان شعُره ليس بَجعٍد وال َسبٍط، إذا مشى َيَتَكفَّ
(7()8)

. 

                                                 

 أي: املفرط يف الطول مع اضطراب القامة.  (1)

 كلون اجلص، يريد أنه كان نري البياض.األمهق(: هو الكريه البياض ) (2)

 )اآلَدم(: األسمر. (3)

اجلعودة يف الشعر هي: شدة التوائه بأن ال يتكرس وال يسرتسل، والسبوطة ضده، والقطط: الشديد اجلعودة،  (4)

 فكأنه أراد أنه وسط بينهام.

 (.5307(، ومسلم )3107أخرجه البخاري ) (5)

 يس بالطويل البائن، وال بالقصري.)َرْبَعة( أي: مربوعا، أي: ل (6)

 أي: متايل إىل قدام، كأنه من قوته يميش عىل صدفة قدميه. (7)

 (.5307(، ومسلم )3107أخرجه البخاري ) (8)
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ةٍ عن الرباء بن عازب قال: ما رأيت  -3 من ذي لِـمَّ
(1)

يف ُحلَّةٍ  
(2)

محراَء  

أحسَن من رسول اهلل، له َشْعٌر َيِضب َمنِْكَبْيِه، بعيُد ما بني املَنْكَِبنْي، مل يكن 

بالقصري وال بالطويل
(3)

. 

َضلِيَع الفم ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن َسُمَرَة يقول: كان رسول اهلل  -4
(4)

، َأْشَكَل 

العني
(5)

، َمنُْهوَس الَعِقِب 
(6()7)

. 

ُعرَض عَلَّ األنبياُء، فذذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجابِر بن عبِد اهلل، أن رسول اهلل عن  -5

جاِل، كأنه من رجال َشنُوَءَة، ورأيت عيسى ابَن  ٌب من الر  موسى عليه السالم ََضْ

مريَم عليه السالم، فذذا أقرُب من رأيُت به شبًها عروُة بُن مسعوٍد، ورأيت إبراهيَم 

ورأيت  -يعني: نفَسهُ -ا صاِحُبُكْم أيت به شبهً عليه السالم، فذذا أقرُب من ر

«جربيَل عليه السالم فذذا أقرب من رأيت به شبًها ِدْحَيةُ 
(8)

. 

                                                 

ة( اللمة من شعر الرأس بني الوفرة واجلمة، والوفرة: ما وصل إىل شحمة األذن، واجلمة: ما سقط  (1) )لِـمَّ

 هنا أملت باملنكبني.عىل املنكبني، وسميت بذلك أل

 )ُحلَّة( هي ثوبان غري لفقني، رداء وإزار. (2)

 (.5337(، ومسلم )3102أخرجه البخاري ) (3)

)َضلِيع الفم( أي: عظيمه أو واسعه، والعرب تتمدح بعظمه وتذم صغره، وقيل: هذا كناية عن قوة  (4)

 لفصاحة. فصاحته، وكونه يفتتح الكالم وخيتمه بأشداقه؛ لداللته عىل قوة ا

 )َأْشَكل( الشكلة: احلمرة تكون يف بياض العني، وهو حممود حمبوب. (5)

 )َمنُْهوس الَعِقب(: قليل حلم العقب، والعقب: مؤخر القدم. (6)

 (.5332أخرجه مسلم ) (7)

 (.567أخرجه مسلم ) (8)
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 باب ما جاَء يف خاَتِم النبوِة (2)

فقالت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصعن السائِب بن يزيَد يقول: ذهَبْت يب خالتي إىل النبيِّ  -6

َأ، فرِشْبُت رسوَل اهلل، إن ابن أختي وِجٌع. فمسح رأِّس ودعا يل بالرب كِة، وتوضَّ

من وضوِئه، وقمت خلَف ظهِره، فنظرت إىل اخلاتم بني َكتِفيه، فإذا هو ِمثُل ِزرِّ 

احلََجَلةِ 
(1()2)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب زيٍد عمِرو بن أخطَب األنصاريِّ قال: قال يل رسوُل اهلل  -7

، فمسحُت ظهره، فوقعْت أصابعي عىل «يا أبا زيٍد، اْدُن ِمن ي فامسح ظهري»

 خلاَتم.ا

قلت: وما اخلاَتُم؟ قال: شَعراٌت جمتِمعات
(3)

. 

 :-يعني: خاَتم النبوة- ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو سعيٍد اخلدريُّ عن خاَتم رسوِل اهلل  -8

كان يف ظهِره َبْضَعٌة ناِشزةٌ 
(4()5)

. 

ِجَس قال: أَتيت رسوَل اهلل  -9 وهو يف ناٍس من  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن رَسْ

َداَء عن ظهره،  أصحابِه، فُدْرت هكذا من خلِفه، فعرف الذي أريُد، فألقى الرِّ

                                                 

اد هبا هنا البيضة، وعىل هذا )ِزّر احلََجَلة( مأخوذ من ارتز اليشء إذا دخل يف األرض، ومنه الرزة، واملر (1)

 فاملراد باحلجلة الطري املعروف. 

 (.5301(، ومسلم )524أخرجه البخاري ) (2)

 (.55222) 37/156أخرجه أمحد  (3)

 )َبْضَعة(: قطعة من اللحم، )ناشزة( أي: قطعة حلم مرتفعة عىل جسده. (4)

 (.5770) 5/21« التاريخ الكبري»أخرجه البخاري يف  (5)
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فرأيُت موضَع اخلاَتِم عىل كتِفيه مثل اجلُْمعِ 
(1)

حوهَلا ِخيالنٌ  
(2)

كأهنا َثآليُل  
(3)

 ،

فقال  «َوَلَك »فرَجعت حتى استقبْلُته، فقلُت: غفر اهلل لك يا رسوَل اهلل، فقال: 

تال هذه اآلية: ؟ فقال: نعم، ولكم، ثم ملسو هيلع هللا ىلصالقوُم: أسَتغَفَر لك رسوُل اهلل 

[52]حممد:  (يت جث مث ىث)
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف َشْعر رسوِل اهلل (3)

؟ قال: مل ملسو هيلع هللا ىلصعن قتادَة قال: قلُت ألنس: كيف كان َشْعر رسوِل اهلل  -11

ْبط، كان يبلغ شعُره شحمَة أذنيه يكن باجلَعد وال بالسَّ
(5)

. 

كان َيْسِدُل شعَره ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس: أن رسوَل اهلل  -11
(6)

، وكان 

ون يْفِرُقون رءوَسهم، وكان أهُل الكتاب َيْسِدلون رءوَسهم، وكان حيب املرشك

رأَسه ملسو هيلع هللا ىلصموافقَة أهِل الكتاب فيام مل ُيْؤَمْر فيه بيشء، ثم َفَرَق رسول اهلل 
(7)

. 

                                                 

 ل اجلُْمع( أي: مثل مجع الكف، وهو حني َتْقبُِضها.)مث (1)

 )ِخياَلن( مجع خال، وهو الشامة عىل اجلسد. (2)

 ثآلِيل(  مجع ُثؤُلول، حيث يعلو ظاهر اجلسد، واحده كاحلمصة فام دوهنا.») (3)

 (.5306أخرجه مسلم ) (4)

 (.5332(، ومسلم )1241أخرجه البخاري ) (5)

 يرتك شعر ناصيته عىل جبهته، واَتاذه كالقصة.)َيْسِدُل شعَره( أي:  (6)

 (.5336(، ومسلم )3112أخرجه البخاري ) (7)



 60|ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف َتَرجُِّل رسوِل اهلل (4)

ُل  -12 عن عائشَة، قالت: كنت ُأَرجِّ
(1)

وأنا  ملسو هيلع هللا ىلصرأَس رسوِل اهلل  

حائٌض 
(2)

. 

َن يف ُطهوِره إذا  ملسو هيلع هللا ىلصئشة قالت: إْن كان رسوُل اهلل عن عا -13 ليحب التَيمُّ

ل، ويف انتعالِه إذا انتعَل  له إذا ترجَّ ر، ويف ترجُّ تطهَّ
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف َشْيِب رسوِل اهلل (5)

؟ ملسو هيلع هللا ىلصعن قتادَة قال: قلُت ألنِس بن مالٍك: هل َخَضب رسوُل اهلل  -14

َغيهقال: مل يبُلغ ذلك، إنام كان شيًبا يف ُصدْ 
(4)

، ولكْن أبو بكر خَضب باحِلنَّاء 

والَكَتمِ 
(5)

. 

وحليتِه إال أْربَع  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس قال: ما عدْدُت يف رأِس رسوِل اهلل  -15

رْشَة شْعرًة بيضاء ع
(6)

. 

                                                 

ل( أي: أرسح شعره. (1)  )ُأَرجِّ

 (.527(، ومسلم )521أخرجه البخاري ) (2)

 (.562(، ومسلم )562أخرجه البخاري ) (3)

ْدغ(: ما بني األذن والعني، ويقال أيضا: الشعر املتديل من ا (4)  لرأس يف ذلك املكان. )الصُّ

 (.5305(، ومسلم )3114أخرجه البخاري ) (5)

 (.55624)54/552أخرجه أمحد  (6)
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عن ِساَمِك بن َحْرٍب قال: سمعت جابَر بَن َسُمَرَة، وقد ُسِئل عن  -16

منه شيٌب، وإذا مل َيْدِهن ُرِئَي ، فقال: كان إذا دهن رأَسه مل ُيَر ملسو هيلع هللا ىلصَشيب رسوِل اهلل 

منه
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باُب ما جاء يف ِخَضاِب رسوِل اهلل (6)

 «ابنَُك هذا؟»مع ابٍن يل، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ِرْمَثَة قال: أتيُت النبيَّ  -17

ْيَب «ال جيني عليك، وال جتني عليه»فقلت: نعم، اشهْد به. قال:  . قال: ورأيُت الشَّ

أمْحَرَ 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوِل باب ما جاَء يف ُكحِل (7)

إن خَِّي أكحالكم اإِلْثِمَد، »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس قال: قال رسوُل اهلل  -18

جَيُْلو البَِص 
(3)

عر ، وُينبُِت الشَّ
(4)

»
(5)

. 

                                                 

 (.5300أخرجه مسلم ) (1)

وإنام مل يتبني عند االدهان؛ ألن الشعر جيتمع فيه، فيخفي البياض لقلته يف السواد، »قال ابن حجر اهليتمي: 

أرشف الوسائل إىل فهم « ، فيظهر األبيض من غريهبخالفه عند االدهان، فإن الشعر حينئذ يتفرق

 (.540الشامئل )ص

 (.57025) 52/32أخرجه أمحد  (2)

اشهد به( أي: كن شاهدا عليه يا رسول اهلل، إما ألن أحدا كان يشك يف ذلك، أو »)قال ابن حجر اهليتمي: 

ولده بجناية اآلخر، ومن ثم رد لبيان أنه مستلزم جلنايته عىل ما اعتاده أهل اجلاهلية من مؤاخذة الوالد 

أرشف « بقوله: )ال جيني عليك...( إىل آخره، أي: ال تؤاخذ بذنبه، وال يؤاخذ بذنبك ملسو هيلع هللا ىلصعليه النبي 

 (.554، 542الوسائل إىل فهم الشامئل )ص

 )جَيُْلو البرَص( أي: يزيد يف نور البرص.  (3)

 )ُينبُِت الشعَر( أي: ينبت منه أهداب العني. (4)

 (.3027(، وابن ماجه )1553(، والنسائي )3272ه أبو داود )أخرج (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف لباِس رسوِل اهلل (8)

القميَص  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمَة، قالت: كان أحبُّ الثياِب إىل رسوِل اهلل  -19
(1()2)

. 

خرَج وهو يتكئ عىل أسامَة بن زيٍد  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، أن النبي  -21

عليه ثوب ِقْطِريٌّ 
(3)

ح به، فصىل هبم  قد توشَّ
(4)

. 

إذا اْسَتَجدَّ ثوبا سامه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيٍد اخلدريِّ قال: كان رسوُل اهلل  -21

اللهم لك احلمُد كام َكَسوَتنيِه، أسألك »باسِمه: عاممًة أو قميًصا أو رداًء، ثم يقول: 

ه ورش  ما ُصنِع لهخَِّيه وخَِّي ما ُصنِع  «له، وأعوذ بك من رش 
(5)

. 

يلبسه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان أحبُّ الثياِب إىل رسول اهلل  -22

ةَ  احِلرَبَ
(6()7)

. 

وعليه ُحلٌَّة محراُء كأين أنظُر إىل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُجَحْيَفة قال: رأيُت النبي  -23

ة َبريِق ساَقيِه. قال سفيان: ُأراها ِحرَبَ
(8)

. 

                                                 

 )الَقِميص(: ثوب خميط بكمني غري مفرج يلبس حتت الثياب، وال يكون إال من القطن. (1)

 (.0451أخرجه أبو داود ) (2)

(: نوع من الربوِد فيه محرة، وهلا أعالم، وفيها بعض اخلشونة. (3)  )ِقْطِريٌّ

 (.53763) 55/523أخرجه أمحد  (4)

 (.0454أخرجه أبو داود ) (5)

ة(: ما كان من ثياب اليمن موشيا خمططا بخطوط محر. (6)  )احِلرَبَ

 (.5472(، ومسلم )1253أخرجه البخاري ) (7)

 (.143(، ومسلم )376أخرجه البخاري ) (8)
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 بن -24
ِ
عازٍب قال: ما رأيت أحًدا من الناس أحسَن يف ُحلة  عن الرباء

، إن كانت مُجَُّته لتِضُب قريًبا من َمنْكِبيهملسو هيلع هللا ىلصمحراَء من رسول اهلل 
(1)

. 

وعليه ُبْردان أخِضان ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ِرْمَثة قال: رأيُت النبيَّ  -25
(2)

. 

عليكم بالبياِض من »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عباس قال: قال رسوُل اهلل  -26

نوا فيها موتاكم؛ فذهنا ِمن خِِّي ثيابِكم الثياِب؛ لَيْلَبْسها «أحياؤكم، وَكف 
(3)

. 

ذاَت غداٍة وعليه ِمْرطٌ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: خَرَج رسوُل اهلل  -27
(4)

من  

شعٍر أسودَ 
(5)

. 

نيِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن املغريِة بِن شعبَة: أن النبيَّ  -28 لبَِس جبًَّة روميًَّة ضيقَة الكمَّ
(6)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاَء يف عيِش رسوِل اهلل (9)

حممِد بن سرييَن قال: كنا عند أيب هريرَة، وعليه ثوباِن عن  -29

قانِ  ُمـَمشَّ
(7)

ط أبو هريرة يف   ط يف أحدمها، فقال: َبٍخ َبٍخ؛ يتمخَّ من َكتَّاٍن فتمخَّ

وحجرِة عائشَة مغشيًّا  ملسو هيلع هللا ىلصالَكتَّان، لقد رأيُتني وإين ألِخرُّ فيام بني منرِب رسوِل اهلل 

                                                 

 (.5337(، ومسلم )1245أخرجه البخاري ) (1)

 (.5175(، والنسائي )0461أخرجه أبو داود ) (2)

 (.3166(، وابن ماجه )220(، والرتمذي )3272أخرجه أبو داود ) (3)

 املِْرط: كساء من صوف أوكتان ونحوه. (4)

 (.5425أخرجه مسلم ) (5)

 (.3163(، وابن ماجه )551(، والنسائي )5762أخرجه الرتمذي )(6)

قان( أي: مصبوغان باملشق وهو الطني األمحر. (7)  )مـَُمشَّ
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عىل عنقي يرى أنَّ يب جنوًنا، وما يب جنوٌن، وما عيلَّ فيجيُء اجلائي فيضُع رجله 

هو إال اجلوع
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ُخفِّ رسول اهلل  (01)

نِي فلبَسهام ملسو هيلع هللا ىلصعن املغريِة بِن شعبَة قال: أهَدى دحيُة للنبيِّ  -31 خفَّ
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف نعِل رسوِل اهلل (11)

؟ ملسو هيلع هللا ىلص عن قتادَة قال: قلُت ألنِس بن مالٍك: كيف كان نعُل رسوِل اهلل -31

 قال: هلام ِقَباالن
(3()4)

. 

عن عبيِد بن جريٍج، أنه قال البن عمَر: رأيتك َتلَبس النِّعاَل  -32

ْبتِيَّةَ  السِّ
(5)

يلبس النعاَل التي ليس فيها َشعٌر،  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: إين رأيُت رسوَل اهلل 

ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبَسها
(6)

. 

صيلِّ يف نعَلنِي يُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمِرو بِن ُحريث قال: رأيُت رسوَل اهلل  -33

خمصوفَتنيِ 
(7)

. 

                                                 

 (.7350ي )أخرجه البخار (1)

 (.5762أخرجه الرتمذي ) (2)

)ِقَباالن(: مثنى قبال وهو السري الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بني إصبعي الرجل الوسطى والتي  (3)

 تليها.

 (.1217أخرجه البخاري ) (4)

ْبتِيَّة(: كل جلد مدبوغ أو غري مدبوغ، أو جلود البقر إذا دبغت. (5)  )السِّ

 (.5527(، ومسلم )566أخرجه البخاري ) (6)

 (.52736) 35/30أخرجه أمحد  (7)
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ال يمشنيَّ أحُدكم يف نعٍل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، أن رسول اهلل  -34

«واحدة، لُينعلُهام مجيًعا أو ليُْحِفِهام مجيًعا
(1)

. 

إذا انتعَل أحُدكم فليبدأ باليمني، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة، أن النبيَّ  -35

«وهلام ُتنَعل وآخرمها ُتنَزعوإذا َنزَع فليبدأ بالشامِل، فلتكن اليمنُي أ
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسوِل اهلل مِتباُب ما جاء يف ِذكِر خا (02)

من َوِرٍق  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان خاتُم النبيِّ  -36
(3)

ه ، وكان فَ  صُّ

حبشيًّا
(4)

. 

من فضة ُفصُه منه ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان خاَتم النبي  -37
(5)

. 

أن يكتب إىل الَعَجم  ملسو هيلع هللا ىلص عن أنِس بن مالٍك قال: ملا أراَد رسوُل اهلل -38

قيل له: إن العجَم ال يقبلون إال كتاًبا عليه خاَتم، فاصطنَع خامتًا، فكأين أنظر إىل 

ه بياِضه يف كفِّ
(6)

. 

                                                 

 (. 5427(، ومسلم )1216أخرجه البخاري ) (1)

 (.5427(، ومسلم )1211أخرجه البخاري ) (2)

 )ِمن َوِرٍق(: من فضة. (3)

 (.5420أخرجه مسلم ) (4)

 (. 1274أخرجه البخاري ) (5)

من ورق وكان فصه حبشيا؛ ألنه  ملسو هيلع هللا ىلصخاتم النبي قال ابن حجر يف الفتح: ال يعارضه ما روي عن أنس كان 

إما أن حيمل عىل التعدد، وحينئذ فمعنى قوله حبيش أي كان حجًرا من بالد احلبشة، أو عىل لون احلبشة، 

أو كان جزعا أو عقيقا؛ ألن ذلك قد يؤتى به من بالد احلبشة، وحيتمل أن يكون هو الذي فصه منه 

 صياغة، وإما النقش.ونسب إىل احلبشة لصفة فيه: إما ال

 (.5425(، ومسلم )61أخرجه البخاري ) (6)
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: حممٌد سطر، ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان نقُش خاتِم رسوِل اهلل  -39

ورسول سطٌر، واهلل سطر
(1)

. 

ا من َوِرٍق، فكان يف يِده، خامتً  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عمَر قال: اََتَذ رسوُل اهلل  -41

ثم كان يف يِد أيب بكٍر ويِد عمَر، ثم كان يف يِد عثامَن حتى وَقَع يف بئِر أريس، نقُشه: 

حممٌد رسوُل اهلل
(2)

. 

 كان يتختَُّم يف ميينه ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف أن النيبَّ  (01)

كان يْلَبُس خامَته يف يمينِه ملسو هيلع هللا ىلصعن عيل بن أيب طالب: أن النبي  -41
(3)

. 

خامتًا من ذهٍب، فاََتَذ  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: اََتَذ النبيُّ مَر عن ابِن ع -42

، فطَرَح «ال ألبُسه أبًدا»، وقال: ملسو هيلع هللا ىلصالناُس خواتيَم ِمن ذهٍب، فطَرَحه رسوُل اهلل 

الناُس خواتيَمهم
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة سيِف رسوِل اهلل  (01)

عن أنٍس قال: كانت َقبِيَعةُ  -43
(5)

من فضةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصسيِف رسوِل اهلل  
(6)

. 

                                                 

 (.3546أخرجه البخاري ) (1)

 (.1266أخرجه البخاري ) (2)

 (.1543(، والنسائي )0556أخرجه أبو داود ) (3)

 (.7522أخرجه البخاري ) (4)

 )َقبِْيَعة سيفه(: ما عىل طرف مقبضه. (5)

 (. 1370(، والنسائي )5123أخرجه أبو داود ) (6)
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 ملسو هيلع هللا ىلصما جاَء يف صفِة درِع رسوِل اهلل باب  (01)

ائب بن يزيَد، أن رسوَل اهلل  -44 كان عليه يوَم أحٍد ِدرعان،  ملسو هيلع هللا ىلصعن السَّ

قد ظاهر بينهام
(1()2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفة ِمْغَفر رسول اهلل  (01)

دخَل مكة وعليه ِمْغَفر ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك: أن النبي  -45
(3)

، فقيَل له: 

«اقتلوه»كعبة، فقال: هذا ابُن َخَطٍل متعلق بأستار ال
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف عمامِة رسوِل اهلل  (01)

مكَة يوم الفتح وعليه عاممٌة سوداء ملسو هيلع هللا ىلصعن جابٍر قال: دخل النبي  -46
(5)

. 

خيطُب عىل املنرب وعليه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن ُحَرْيث قال: رأيت النبي  -47

ِعاممٌة سوداءُ 
(6)

. 

                                                 

 )َظاَهَر بينهام( أي: مجع بينهام. (1)

 (.51755) 50/022(، وأمحد 5246أخرجه ابن ماجه ) (2)

 )ِمْغَفر(: زرد ينسج من الدروع عىل قدر الرأس. (3)

 (.5317(، ومسلم )5206أخرجه البخاري ) (4)

 (.5312أخرجه مسلم ) (5)

 (.5312أخرجه مسلم ) (6)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة إزاِر رسوِل اهلل  (01)

قال: أخرَجْت إلينا عائشُة كساًء ُمَلبًَّداعن أيب ُبردَة  -48
(1)

وإزاًرا غليًظا،  

يف هذين ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: ُقبَِض ُروح رسول اهلل 
(2)

. 

بعضلة ساقي أو ساِقه  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفَة بن اليامِن قال: أخَذ رسوُل اهلل  -49

هذا موِضُع اإلزار، فذن أَبيَت فأسفُل، فذن أبيَت فال حقَّ لإلزار يف »فقال: 

«الكعبني
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ِمشيِة رسوِل اهلل  (01)

، كأن ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: وال رأيُت شيًئا أحسَن من رسوِل اهلل  -51

، كأنام ملسو هيلع هللا ىلصالشمَس جتري يف وجِهه، وال رأيت أحًدا أرسَع يف ِمشيتِه من رسوِل اهلل 

األرُض ُتطوى له، إنا لنُجهد أنفَسنا وإنه لغري مكرتث
(4)

. 

ًؤا كأنام ينحطُّ  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ  :قال عن عيل  -51 َأ تكفُّ إذا مَشى تكفَّ

«من صبٍب 
(5)

. 

                                                 

 وقيل: هو ما ثخن وسطه حتى صار يشبه اللبد.  )ُمَلبًَّدا( أي: مرقعا، (1)

 (.5424(، ومسلم )3542أخرجه البخاري ) (2)

 (.3175(، وابن ماجه )1352أخرجه النسائي ) (3)

 (.2640) 50/512أخرجه أمحد  (4)

 (.3637أخرجه الرتمذي ) (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ِجلسِة رسوِل اهلل  (21)

عن َعبَّاِد بن متيٍم، عن عمه ]عبد اهلل بن زيد األنصاري[، أنه رأى  -52

مستلقًيا يف املسجد واضًعا إحدى رجليه عىل األخرى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ُتَكأِة رسوِل اهلل  (20)

متَّكًئا عىل وسادة عىل  ملسو هيلع هللا ىلصبن َسُمرة قال: رأيُت رسوَل اهلل  عن جابرِ  -53

يساره
(2)

. 

 «أال أحدُثكم بأكرِب الكبائر؟»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بكرة قال: قال رسوُل اهلل  -54

. قال: وجلَس «اإلرشاُك باهلل، وعقوُق الوالدين»قالوا: بىل يا رسوَل اهلل. قال: 

قال: فام زاَل  «قول الزور»و أ «وشهادُة الزور»وكان متكًئا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

يقوهلا حتى قلنا: ليَته سكت ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
(3)

. 

ا أنا فال آكُل متكًئا»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُجَحيفة قال: قال رسوُل اهلل  -55 «أمَّ
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف اتكاِء رسوِل اهلل  (22)

كان شاكًيا فخرج يتوكُأ عىل أسامَة بن زيٍد  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس: أن النبيَّ  -56

قد توشَح به فصىل هبم وعليه ثوب ِقْطِريُّ 
(5)

. 

                                                 

 (.5544(، ومسلم )6527أخرجه البخاري ) (1)

 (.0503أخرجه أبو داود ) (2)

 (. 27(، ومسلم )5610رجه البخاري )أخ (3)

 (.1322أخرجه البخاري ) (4)

 (.53765) 55/525أخرجه أمحد  (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف صفِة أكل رسوِل اهلل  (21)

يأكُل بأصابعه الثالِث  ملسو هيلع هللا ىلصعن كعِب بن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -57

ويْلَعُقُهن
(1)

. 

بَتْمٍر فرأيُته يأكل وهو  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: ُأيِتَ رسوُل اهلل  -58

ُمْقعٍ 
(2)

من اجلوعِ  
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل  باب ما جاء يف صفِة خبِز (21)

يبيُت الليايل املتتابعَة طاوًيا  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عباٍس قال: كان رسوُل اهلل  -59

هو وأهُله ال جيدون عشاًء، وكان أكثُر خبِزهم خبَز الشعريِ 
(4)

. 

النَِّقيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهِل بن سعٍد، أنه قيل له: أكَل رسوُل اهلل  -61
(5)

يعني: -؟ 

اَرى احلُوَّ
(6)

 .النَِّقيَّ حتى لقي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فقال سهٌل: ما رأى رسوُل اهلل -

 ؟ قال: ما كانت لنا مناخُل.ملسو هيلع هللا ىلصفقيل له: هل كانت لكم مناخُل عىل عهد رسول اهلل 

 قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعرِي؟

                                                 

 (.5435أخرجه مسلم ) (1)

 )وهو ُمْقٍع( أي: جالس عىل أليتيه ناصب ساقيه. (2)

 (.5400أخرجه مسلم ) (3)

 (.3307(، وابن ماجه )5364أخرجه الرتمذي ) (4)

 النخالة.)النَِّقّي( أي: نقي من  (5)

اَرى(: الدقيق األبيض، وكل ما بيض من الطعام.  (6)  )احلُوَّ
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قال: كنا ننفُخه فيطرُي منه ما طار ثم نعِجنُه
(1)

. 

 عىل ِخوان ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: ما أكل نبي اهلل  -61
(2)

وال يف  

جة ُسُكرُّ
(3)

 ، وال ُخبَِز له ُمرقَّق.

َفرِ   قال: فقلت لقتادة: َفَعالَم كانوا يأكلون؟ قال: عىل هذه السُّ
(4)

 
(5)

. 

من خبِز الشعرِي يومني  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: ما شبَع رسول اهلل  -62

متتابعني حتى ُقبِض
(6)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة إداِم رسوِل اهلل  (21)

«اإلداُم اخلل نِْعمَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، أن رسول اهلل  -63
(7)

. 

عن النعامِن بن بشرٍي: أَلستم يف طعاٍم ورشاٍب ما شئتم؟ لقد رأيت  -64

َقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصنبيَّكم  وما جيد من الدَّ
(8)

ما يمأل بطنَه 
(9)

. 

                                                 

 (. 1053أخرجه البخاري ) (1)

 )ِخَوان(: املائدة ما مل يكن عليها طعام.  (2)

جة(: إناء صغري جيعل فيها ما يشتهى وّنضم عىل املوائد حول األطعمة.  (3)  )ُسُكرُّ

َفر(: مجع سفرة، واشتهرت ملا يو (4)  ضع عليه الطعام.)السُّ

 (.1326أخرجه البخاري ) (5)

 (.5274(، ومسلم )1056أخرجه البخاري ) (6)

 (.5415أخرجه مسلم ) (7)

َقل(: رديء التمر ويابسه. (8)  )الدَّ

 (.5277أخرجه مسلم ) (9)
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م  -65 عن َزْهَدٍم اجلَْرِميِّ قال: كنا عند أيب موسى األشعريِّ قال: فُقدِّ

م يف طعاِمه حلُم دجاٍج، ويف القوم رجٌل  من بني تيِم اهلل أمحُر كأنه  طعاُمه، وقدِّ

أكل  ملسو هيلع هللا ىلصموىًل، قال: فلم يدُن؛ فقال له أبو موسى: اْدُن، فإين قد رأيت رسول اهلل 

منه. فقال: إين رأيته يأكُل شيئا فقِذرُته؛ فَحلفت أال أطعمه أبًدا
(1)

. 

لطعاٍم صنعه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: إن خياًطا دعا رسوَل اهلل  -66

ب إىل رسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل قال أنس: فذهبُت مع ر  ملسو هيلع هللا ىلصإىل ذلك الطعام، فَقرَّ

ا فيه ُدبَّاءخبًزا من شعري، ومَرقً 
(2)

وقديدٌ  
(3)

يتتبَّع  ملسو هيلع هللا ىلص، قال أنس: فرأيُت النبي 

الُدبَّاء حوايل القصعِة؛ فلم أزل أحبُّ الُدبَّاء من يومئذٍ 
(4)

. 

حيب احلَلواَء والعسَل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: كان النبيُّ  -67
(5)

. 

بْت إىل رسول اهلل عن أ -68 ا فأكل منه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصم سلمَة أهنا َقرَّ َجنْبا مشويًّ

قام إىل الصالِة وما توضأ
(6)

. 

راُع وكانت  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: ُأيِت النبيُّ  -69 بلحٍم فُرفِع إليه الذِّ

تعجبه فنهَس منها
(7)

. 

                                                 

 (.5602(، ومسلم )0321أخرجه البخاري ) (1)

َباء(: القرع. (2)  )الدُّ

 ف.)الَقِديد(: حلم مملوح جمف (3)

 (.5405(، ومسلم )5425أخرجه البخاري ) (4)

 (.5070(، ومسلم )1035أخرجه البخاري ) (5)

 (.56655) 00/537أخرجه أمحد  (6)

 (.520(، ومسلم )3304أخرجه البخاري ) (7)
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فضُل عائشَة عىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعري، عن النبي  -71

ريدِ النساِء كفضل الثَّ 
(1)

«عىل سائِر الطعام 
(2)

. 

توضأ من أكِل َثْور َأِقطٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة، أنه رأى رسوَل اهلل  -71
(3)

، ثم 

رآه أكَل من كتف شاٍة، ثم صىل ومل يتوضأ
(4)

. 

عىل صفيََّة بتمٍر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: أْومَلَ رسوُل اهلل  -72

وَسِويٍق 
(5)

. 

معه، فدَخَل عىل امرأٍة من وأنا  ملسو هيلع هللا ىلصخَرَج رسوُل اهلل »عن جابٍر قال:  -73

األنصاِر، فذبَحْت له شاًة، فأَكَل منها، وأَتْته بِقنَاعٍ 
(6)

من رطٍب، فأَكَل منه، ثم  

، ثم انرَصَف فأَتْته بُعاللةٍ  َأ للظهِر وصىلَّ توضَّ
(7)

من ُعاللِة الشاِة، فأَكَل، ثم صىلَّ  

أْ  العرَص ومل يتوضَّ
(8)

. 

أعندِك »يأتيني فيقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  عن عائشَة، أم املؤمنني قالت: كان -74

 .«إين صائمٌ »فأقول: ال. فيقول:  «غداٌء؟

                                                 

 )الثَِّريد(: أن يفتت اخلبز يف مرق اللحم. (1)

 (.5006(، ومسلم )3774أخرجه البخاري ) (2)

 الثور: القطعة من األقط، وهو لبن جممد بالنار. )َثْور َأِقٍط( (3)

 (.2402) 51/52أخرجه أمحد  (4)

 (.3700أخرجه أبو داود ) (5)

 )الِقنَاع(: الطبق من عسب النخل. (6)

 )الُعاَلَلة(: البقية من كل يشء. (7)

 (.24أخرجه الرتمذي ) (8)
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ٌة، قال:  وما »قالت: فأتاين يوًما، فقلت: يا رسوَل اهلل، إنه ُأْهِديت لنا َهديَّ

قلت: َحْيٌس  «هي؟
(1)

قالت: ثم أكَل  «أما إين أصبحت صائاًم »، قال: 
(2)

. 

 عند الطعاِم ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة وضوِء رسوِل اهلل  (21)

من الغاِئط فُأيِت بطعاٍم،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس قال: خرَج رسوُل اهلل  -75

«أأصَل فأتوضأ؟!»فقيل له: أال تتوضأ؟ فقال: 
(3)

. 

 ما يفرغ منه قبل الطعاِم وبعد ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف قوِل رسول اهلل  (21)

إذا أكل أحُدكم فنيس أن »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: قال رسول اهلل  -76

«عىل طعامه فلَيُقل: بسِم اهلل أوَله وآخَرهيذكَر اهلل تعاىل 
(4)

. 

وعنده طعاٌم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمَر بن أيب سلمَة، أنه دخل عىل رسوِل اهلل  -77

«اْدُن يا ُبنيَّ فسم  اهلل تعاىل، وُكل بيمينِك، وكل مما يليك»فقال: 
(5)

. 

إذا ُرفِعت املائدُة من بني يديه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب أمامَة قال: كان رسوُل اهلل  -78

نااحل»يقول:  ٍع وال مستغنًى عنه ربَّ «مُد هلل محًدا كثًِّيا طيبا مباركا فيه، غِّي ُمَودَّ
(6)

. 

                                                 

 )َحْيس(: التمر مع السمن أو أقط. (1)

 (.5510أخرجه مسلم ) (2)

 (.370أخرجه مسلم ) (3)

 (.3767أخرجه أبو داود ) (4)

 (.3777أخرجه أبو داود ) (5)

 (.1012أخرجه البخاري ) (6)
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يأكُل الطعاَم يف ستٍة من أصحابِه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: كان النبي  -79

ى َلَكفاُكم»: ملسو هيلع هللا ىلصفجاء أعرايبٌّ فأكله بلقمتني، فقال رسوُل اهلل  «لو َسمَّ
(1)

. 

إن اهلل لَِّيىض عن العبِد »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: قال رسوُل اهلل  -81

«أن يأُكل األْكلة، أو يرشَب الرْشبَة فيحمده عليها
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف قَدِح رسوِل اهلل  (21)

ُه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس قال: لقد َسَقيُت رسوَل اهلل  -81 هبذا القَدِح الرشاَب كلَّ

املاَء والنبيذَ 
(3)

والعسَل واللبنَ  
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف فاكهِة رسوِل اهلل  (21)

يأكُل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل ]بن جعفر بن أيب طالب[ قال: كان النبيُّ  -82

الِقثَّاء
(5)

طِب   بالرُّ
(6)

. 

كان يأكُل البِطِّيَخ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة: أن النبيَّ  -83
(7)

طِب   بالرُّ
(8)

. 

                                                 

 (.51546) 05/03(، وأمحد 5212أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5730أخرجه مسلم ) (2)

 )النَّبِيذ(: ماء مغيل جيعل فيه متر أو رطب. (3)

 (.5442أخرجه مسلم ) (4)

 اء(: نوع من اخليار.)الِقثَّ  (5)

 (.5403(، ومسلم )1004أخرجه البخاري ) (6)

 )البِطِّْيخ(: هو األصفر، وليس األخِض ألنه مل يكن معروفا يف جزيرة العرب. (7)

 (.3236أخرجه أبو داود ) (8)



 77|ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر 

 

عن أيب هريرَة قال: كان الناُس إذا رأوا أول الثََّمِر جاءوا به إىل رسوِل  -84

اللهَم بارك لنا يف ثاِمِرنا، وبارك لنا يف »: قال ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا أخَذه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

نا، اللهم إن إبراهيم عبُدك وخليُلك ونبيك،  مدينَتِنا، وبارك لنا يف صاِعنا ويف ُمد 

وإين عبُدك ونبيُّك، وإنه دعاك ملكَة، وإين  أدعوَك للمدينِة بمثل ما دعاَك به ملكَة 

يه ذلك الثمرَ قال: ثم يدعو أصغَر وليٍد يراه فيعطِ  «ومثلِه معه
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة ُشرِب رسوِل اهلل  (11)

رَشَب من زمزم وهو قائم ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس: أن النبيَّ  -85
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عمِرو بن شعيٍب، عن أبيه، عن جده قال: رأيُت رسوَل اهلل  -86

يرشُب قائاًم وقاعًدا
(3)

. 

 وهو يف -87
ٍ
ة قال: ُأيت عيلٌّ بكوٍز من ماء ال بن َسرْبَ ْحبة، فأخذ  عن النَّزَّ الرَّ

ا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسَح وجَهه وذراعيِه ورأَسه، ثم رشَب  منه كفًّ

َفَعَل  ملسو هيلع هللا ىلصوهو قائٌم، ثم قال: هذا وضوُء من مل حُيِْدث، هكذا رأيت رسوَل اهلل 
(4)

. 

 ثالًثا إذا ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، أن النبي  -88
ِ
ُس يف اإلناء : كان يتنفَّ

«وأروى هو َأْمَرأُ »رشَب، ويقول: 
(5)

. 

                                                 

 (.5373أخرجه مسلم ) (1)

 (.5457(، ومسلم )5637أخرجه البخاري ) (2)

 (.0024) 5/162أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  (3)

 (.1651أخرجه البخاري ) (4)

 (.5452أخرجه مسلم ) (5)
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عن كبشَة قالت: دَخَل عيلَّ النبيُّ فرِشَب من يِف قربٍة معلقٍة قائاًم،  -89

فقمُت إىل فِيها فقطعُته
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف تعطُِّر رسوِل اهلل  (10)

ةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان لرسوِل اهلل  -91 ُسكَّ
(2)

يتطيَّب منها 
(3)

. 

الٍك، ال َيردُّ الطيَب، وقال عن ُثاممَة بن عبِد اهلل قال: كان أنُس بن م -91

كان ال يردُّ الطيَب  ملسو هيلع هللا ىلصأنٌس: إن النبيَّ 
(4)

. 

طيُب الرجاِل ما ظَهَر رحُيه »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: قال رسوُل اهلل  -92

«وخِفَي لوُنه، وطيُب النساِء ما ظَهَر لوُنه وخِفَي رحُيه
(5)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب كيَف كان كالُم رسوِل اهلل  (12)

دُ  ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهلل عن عائشَة، قالت: ما كان ر -93 َيرْسُ
(6)

رسَدكم هذا،  

ٍ فصٍل، حيفُظه من جلَس إليه
ولكنه كان يتكلَُّم بكالٍم َبنيِّ

(7)
. 

                                                 

 (.3053(، وابن ماجه )5225أخرجه الرتمذي ) (1)

ة(: طيب يتخذ من الراِمك ، وهو يشء أسود خيلط باملسك. (2)  )ُسكَّ

 (.0565أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5125أخرجه البخاري ) (4)

 (.1557(، والنسائي )5727ي )(، والرتمذ5570أخرجه أبو داود ) (5)

ُد( أي: مل يكن  (6)  يستعجل ويوايل بني مجل كالمه بحيث يأيت بعضها إثر بعض.  ملسو هيلع هللا ىلص)َيرْسُ

 (. 5023(، ومسلم )3162أخرجه البخاري ) (7)
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يعيُد الكلمَة ثالًثا لُِتْعَقل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -94

عنه
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف ضحِك رسول اهلل  (11)

 قال: ما ر -95
ٍ
اًم من عن عبِد اهلل بِن احلارِث بِن َجْزء أيُت أحًدا أكثَر تبسُّ

ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 
(2)

. 

إال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بِن احلارِث قال: ما كان ضحُك رسوِل اهلل  -96

اًم  تبسُّ
(3)

. 

إين ألعلم أوَل رجل يدُخُل »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ذرٍّ قال: قال رسوُل اهلل  -97

يه اجلنة وآخَر رجل خيرج من النار: ُيْؤتى بالرجِل يوَم القيامِة فيقال: اعرضوا عل

بَّأ عنه كباُرها، فيقال له: عملَت يوَم كذا وكذا كذا، وهو ُمِقرٌّ ال  ِصغاَر ذنوبِه، وخُيَ

ينكُر، وهو مشفق من كِباِرها فيقال: أعطوه مكان كل  سيئٍة عِملها حسنًة، فيقوُل: 

 .«إن ل ذنوًبا ال أراها ههنا

: فلقد رأيُت رسوَل اهلل  هضِحك حتى بدت نواِجذُ  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو ذرٍّ
(4)

. 

منذ أسَلْمُت،  ملسو هيلع هللا ىلصعن جريِر بن عبد اهلل قال: ما َحَجَبني رسوُل اهلل  -98

وال رآين إال َضِحَك 
(5)

. 

                                                 

 (.20أخرجه البخاري ) (1)

 (.3605أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.3605أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.524أخرجه مسلم ) (4)

 (.5071(، ومسلم )3431ه البخاري )أخرج (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف صفِة ُمزاِح رسوِل اهلل  (11)

. قال حممود: «يا ذا األُُذَننيِ »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك: أن النبيَّ  -99

قال أبو أسامَة: يعني يامزُحه
(1)

. 

لُيخالُطنا حتى يقوَل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن كان رسوُل اهلل  عن أنِس بن مالٍك  -111

يا أبا ُعَمِّي، ما فَعَل النَُّغِّْيُ »ألٍخ يل صغري: 
(2)

«؟
(3)

. 

إين ال »عن أيب هريرَة قال: قالوا: يا رسوَل اهلل إنك ُتداِعبنا، قال:  -111

ا «أقوُل إال حقًّ
(4)

. 

عن أنِس بن مالٍك، أن رجاًل استحَمَل  -112
(5)

إين »فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  

وهل »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال: يا رسوَل اهلل، ما أصنُع بولِد الناقة؟ فقال  «حاِمُلك عىل ولِد ناقةٍ 

«تلُد اإلبَل إال النُّوُق 
(6)

. 

عن أنِس بن مالٍك، أن رجاًل من أهل الباديِة كان اسمه زاهًرا وكان  -113

زه ملسو هيلع هللا ىلصُّندي إىل النبي  هدية من البادية، فُيجهِّ
(7)

فقال إذا أراد أن خيرَج،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  

إن زاهًرا باديُتنا»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
(8)

ونحن حاَُضوه 
(9)

». 

                                                 
 (.5225(، والرتمذي )1445أخرجه أبو داود ) (1)

 )النَُّغرْي(: طائر كالعصفور.  (2)

 (.5514(، ومسلم )6552أخرجه البخاري ) (3)

 (.2753) 50/332أخرجه أمحد  (4)

 )استَحَمَل(: طلب احلمل. (5)

 (.0222أخرجه أبو داود ) (6)

ُزه( أي: (7)  فيعطيه من الطرف واملستحسنات ما يتجهز به إىل أهله. )فُيَجهِّ

 )بادَيتُنا( أي: نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع الثامر والنبات، فصار كأنه باديته. (8)

وه( أي: نعد له ما حيتاجه من البلد.  (9)  )حارِضُ
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يوًما وهو يبيُع متاَعُه  ملسو هيلع هللا ىلصحيبُّه، وكان رجاًل دمياًم، فأتاه النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 فاحتضنُه من خلِفه وهو ال ُيبرُصه، فقال: من هذا؟ أرِسلني.

 ملسو هيلع هللا ىلصفجعَل ال يأُلو ما ألَصَق ظهَره بصدِر النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفالتفَت فعَرَف النبيَّ 

فقال: يا رسوَل اهلل،  «من يشرتي هذا العبَد »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص عرفه، فجعَل النبي حني

أو قال:  «لكْن عند اهلل لسَت بكاسدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصإذن واهلل جَتُِدين كاِسًدا، فقال النبي 

«أنت عند اهلل غالٍ »
(1)

. 

 يف الشِّعِر ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة كالِم رسوِل اهلل  (11)

  ملسو هيلع هللا ىلصن النبيُّ قالت: قيل هلا: هل كا عن عائشَة  -114
ٍ
يتمثَُّل بيشء

 من الشعِر؟ قالت: كان يتمثَُّل بشعِر ابن رواحَة، ويتمثَُّل بقولِه:

وَيأتيك باألخباِر َمن مل ُتزودِ 
(2)

  

إنَّ أصدَق كلمٍة قاهلا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة قال: قال رسوُل اهلل  -115

 الشاعر كلمُة لبيد: 

 أال كلُّ يشٍء ما خال اهلل باطٌل 

لت أن ُيْسلِموكاد أميُة بن   «أيب الصَّ
(3)

. 

                                                 

 (.55602) 54/24أخرجه أمحد  (1)

 .(50453) 04/50أخرجه أمحد  (2)

 (.5516(، ومسلم )3205أخرجه البخاري ) (3)
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عن ُجندِب بن سفياَن الَبَجيِلِّ قال: أصاب حجٌر أصبَع رسوِل اهلل  -116

 فَدِمَيت، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 هل أنِت إال أصبٌع َدِمْيِت »

«ويف سبيل اهلل ما َلِقيت
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن الرَباء بن عازٍب قال: قال لنا رجٌل: أَفررُتم عن رسوِل اهلل  -117

َعاُن الناِس ملسو هيلع هللا ىلصواهلل، ما َوىلَّ رسوُل اهلل  يا أبا ُعامرة؟ فقال: ال ، ولكْن وىلَّ رَسَ

تهم هوازُن بالنَّْبِل، ورسوُل اهلل  عىل بغلته، وأبو سفيان بن احلارِث بن عبِد  ملسو هيلع هللا ىلصتلقَّ

 يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب آخٌذ بلجاِمها، ورسوُل اهلل 

 أنا النبيُّ ال كذب»

«أنا ابُن عبد املطلب
(2)

. 

، وابُن رواحَة  دخل ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس: أن النبيَّ  -118
ِ
مكة يف عمرِة القضاء

 يميش بني يديه، وهو يقوُل:

 خلُّوا بني الكفاِر عن سبيلِه »

 اليوَم نرضْبكم عىل تنزيلِه

 َضًبا ُيِزيل اهلاَم عن َمِقيلِه

 «وُيذِهل اخلليَل عن خليلِه

                                                 

 (.5726(، ومسلم )5245أخرجه البخاري ) (1)

 (.5776(، ومسلم )5270أخرجه البخاري ) (2)
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ويف َحرِم اهلل تقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له عمُر: يا ابَن َرواحة، بني يدي رسوِل اهلل 

 عَر؟الشِّ 

«َخل  عنه يا عمُر، فَلِهَي أرسُع فيهم من َنْضِح النَّْبلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 
(1)

. 

أكثَر من مئِة مرٍة وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن َسُمرة قال: جالست النبيَّ  -119

أصحاُبه يتناشدون الشعَر ويتذاكرون أشياَء من أمِر اجلاهلية، وهو ساكٌت، وربام 

م معهم تبسَّ
(2)

. 

يد، عن -111 ِ فأنشدُته  ملسو هيلع هللا ىلصأبيه قال: كنت ِرْدَف النبي  عن عمرو بن الرشَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصمئَة قافية من قول أميَة بن أيب الصلِت الثقفي، كلام أنشدُته بيتا قال يل النبي 

«إْن كاد لُيْسلِم»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  -يعني: بيًتا  –حتى أنشدُته مئًة  «هيه»
(3)

. 

يف  يضُع حلساَن بِن ثابٍت منرًبا ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: كان رسوُل اهلل  -111

أو قال: ُينافُح عن رسوِل اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلصاملسجِد يقوُم عليه قائاًم ُيفاخُر عن رسوِل اهلل 

ُد حساَن بروِح القدِس ما ُينافُح أو ُيفاخُر عن ملسو هيلع هللا ىلصويقوُل  - ملسو هيلع هللا ىلص : إن اهلل تعاىل يؤيِّ

«ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 
(4)

. 

 

                                                 

 (.5273أخرجه النسائي ) (1)

 (.674أخرجه مسلم ) (2)

 (.5511أخرجه مسلم ) (3)

 (.5206(، والرتمذي )1451أخرجه أبو داود ) (4)
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 يف السمر ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف كالم رسول اهلل  (11)

 حديث أم َزرٍع

جَلَسْت إحدى عرشَة امرأًة فتعاَهْدَن وتعاَقْدَن  عن عائشَة، قالت: -112

 أال يكتمن من أخبار أزواجهن شيًئا:

َتَقى،  فقالت األوىل: زوجي حلُم مجٍل َغثٌّ عىل رأس جبٍل وعٍر، ال سهل فرُيْ

 وال سمني فُينَتقل.

زوجي ال أُبثُّ خرَبه، إين أخاُف أال أَذَره قالت الثانية:
(1)

، إن أذكْره أذكر 

ُه وُبَجَرهُ ُعَجرَ 
(2)

. 

زوجي الَعَشنَّق قالت الثالثة:
(3)

 ، إن أْنطِق ُأَطلَّق، وإن أسُكت ُأَعلَّق.

، وال خمَافَة وال َسآمة قالت الرابعة: زوجي كَليِل هِتَاَمة، ال َحرٌّ وال ُقرٌّ
(4)

. 

                                                 

أذَرُه( أي: أخاف أال أترك من خربه شيئا، أي: أنه لطوله وكثرته إن بدأته مل أقدر عىل )إين أخاُف أال  (1)

 تكميله؛ فاكتفت باإلشارة إىل معايبه خشية أن يطول اخلطب بإيراد مجيعها. 

)ُعَجَره وُبَجَره( العجر: تعقد العصب والعروق يف اجلسد حتى تصري ناتئة، والبجر مثلها إال أهنا خمتصة  (2)

 لتي تكون يف البطن، ثم استعمال يف اهلموم واألحزان، وإنام أرادت عيوبه الظاهرة وأرساره الكامنة.با

 )الَعَشنَّق( املذموم الطول، أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغري نفع.  (3)

لداره  أي: أن أهل هتامة ال خيافون لتحصنهم بجباهلا، أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار مانع (4)

 وجاره، وال خمافة عند من يأوي إليه.
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زوجي إن دَخل َفِهدَ  قالت اخلامسة:
(1)

، وإن خرج َأِسدَ 
(2)

، وال َيسأل عام 

 عهد.

زوجي إن أكل َلفَّ  السادسة:قالت 
(3)

، وإن رشب اْشَتفَّ 
(4)

، وإن اضَطجع 

الَتفَّ 
(5)

، وال ُيولُِج الَكفَّ لَيعلم الَبثَّ 
(6)

. 

زوجي َغَياَياء قالت السابعة:
(7)

أو َعَياَياء- 
(8)

 له داٌء،  -
ٍ
َطَباَقاء، كل داء

ِك أو َفلَِّك  َشجَّ
(9)

 أو مَجَع كالًّ لِك. 

سُّ مسُّ أرنب، والريح ريُح َزْرَنبزوجي امل قالت الثامنة:
(10)

. 

زوجي رفيُع العامِد، طويُل النجاد، عظيُم الرماد، قريُب  قالت التاسعة:

 البيت من النَّاد.

                                                 

)َفِهد( مشتق من الفهد، وصفته بالغفلة عند دخول البيت عىل وجه املدح له؛ ألن الفهد يوصف باحلياء  (1)

 وقلة الرش وكثرة النوم. 

 )َأِسد(: مشتق من األسد أي: يصري بني الناس مثل األسد، تصفه بالنشاط يف الغزو.  (2)

(3)  )  املراد باللف: اإلكثار مع التخليط. )َلفَّ

(: االشتفاف يف الرشب استقصاؤه.  (4)  )اشَتفَّ

( أي: رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده.  (5)  )اْلَتفَّ

( أي: ال يمد يده ليعلم ما هي عليه من احلزن فيزيله.  (6)  )وال ُيولُِج الكفَّ ليعلَم الَبثَّ

َباَقاء(: األمحق (7)  الذي ينطبق عليه أمره.  )الَغَياَياء الطَّ

 )الَعَياَياء(: الذي ال يِضب وال يلقح من اإلبل.  (8)

 )َفلَِّك( أي: جرح جسدك.  (9)

ْرَنب(: نبت طيب الريح. (11)  )الزَّ
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زوجي مالك، وما مالٌِك؟! مالِك خرٌي من ذلك، له إبٌل  قالت العارشة:

ن هوالك كثرياُت امَلَباِرك، قليالت امَلساِرح، إذا سمعن صوت املِْزَهر أيقنَّ  أهنَّ
(1)

. 

زوجي أبو َزْرٍع، وما أبو زرع؟! َأَناَس  قالت احلادية عرشة:
(2)

من ُحيِلٍّ  

َحنِي ، وَبجَّ ، ومأل من شحٍم َعُضَديَّ ُأُذيَنَّ
(3)

فَبَجَحْت إيلَّ نفيس، َوَجَدين يف أهل  

ُغنَْيَمٍة بِِشقٍّ 
(4)

، فجعلني يف أهل َصِهيلٍ 
(5)

وَأِطيطٍ  
(6)

وَداِئسٍ  
(7)

قٍّ وُمن 
(8)

، فعنده 

أقوُل فال ُأَقبَّح، وأرقُد فأَتَصبَّح
(9)

ح  وأرشُب فأَتَقمَّ
(10)

. 

أمُّ أيب زرع، فام أم أيب زرع؟! ُعُكوُمها َرَداٌح 
(11)

 ، وبيُتها َفَساح.

ابن أيب زرع، فام ابن أيب زرع؟! مْضِجُعه َكَمَسلِّ َشْطبةٍ 
(12)

، وُتْشبُِعه ِذراع 

اجلَْفَرة
(13)

. 

                                                 

 )املِْزَهر(: املعازف. (1)

 )َأَناَس( أي: أثقل حتى تدىل واضطرب. (2)

َحنِي( أي: عظمني. (3)  )َبجَّ

( املراد: شق  (4)  جبل كانوا فيه.)بِشقٍّ

 )أهل َصِهيل( أي: خيل. (5)

 )وَأطِيط( أي: إبل. (6)

 )َدائِس(: الذي يدوس الطعام وهو دراسه. (7)

( نقيق أصوات املوايش. (8)  )ُمنقٍّ

 )فَأَتَصبَّح( أي: أنام الصبحة، وهي نوم أول النهار فال أوقظ. (9)

ح( أي: أروى حتى ال أحب الرشب. (11)  )فَأَتَقمَّ

  ومها َرَداح( عكومها: األمحال التي جتمع فيها األمتعة. رداح أي: عظيم كثرية احلشو.)ُعكُ  (11)

 )َشْطبة(: ما شطب من اجلريد، وهو سعفه. (12)

 )اجلَْفَرة(: األنثى من ولد املعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ يف الرعي. (13)
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ها، ِملُء ِكساِئها، بنُت أيب زرع، فام  بنت أيب زرع؟! طوُع أبيها وطوُع أمِّ

 وَغْيُظ جاَرهِتا.

ُث  جاريُة أيب زرع، فام جارية أيب زرع؟! ال تُبثُّ حديَثنا َتبثِيَثا، وال ُتنَقِّ
(1)

 

ِمرَيَتنا تنِقيًثا، وال متأل بيَتنا تعشيًشا
(2)

. 

قالت: خرج أبو زرع واألوطاُب مُتَْخُض 
(3)

معها ولدان هلا  ، فلقي امرأةً 

اَنَتني، فطلقني وَنَكحها. ها بُِرمَّ  كالَفِهَدين، يلعبان من حتت َخرْصِ

ا يًّ فنََكْحُت بعَده رجاًل رَسِ
(4)

ا يًّ ، ركب رَشِ
(5)

يًّا ، وأخذ َخطِّ
(6)

، وأراَح عيلَّ 

ا َنَعام َثِريًّ
(7)

، وأعطاين من كل رائحة
(8)

زوًجا، وقال: ُكيل أمَّ زرع، ومرِيي أهَلك،  

 لو مجعُت كلَّ يشء أعطانِيه ما َبلغ أصغر آنيِة أيب زرع.ف

«كنت لك كأيب َزرٍع ألم  زرع»: ملسو هيلع هللا ىلصقالت عائشة: فقال يل رسول اهلل 
(9)

. 

                                                 

ُث( أي: ترسع فيه باخليانة، فت (1)  ذهبه بالرسقة. )وال ُتنَقِّ

 )وال مَتأَلُ بيتَنا َتعِشيًشا( أي: أهنا مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها منه. (2)

 )واألوطاُب مُتَْخض( مجع وطب، وهو سقاء اللبن، واملخض: استخراج زبده. (3)

ا( أي: من رساة الناس، وهم كرباؤهم يف حسن الصورة واهليئة. (4) يًّ  )رَسِ

ا( الرشي: الذي يسترشي يف سريه أي: يميض فيه بال فتور.  (5) يًّ  )رَشِ

يًّا( نسبة إىل اخلط، وهو الرمح. (6)  )َخطِّ

ا( أي: كثرية. (7)  )َثِريًّ

 )َرائِحة( الرائحة: اآلتية وقت الرواح وهو آخر النهار. (8)

 (.5002(، ومسلم )1522أخرجه البخاري ) (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف نوِم رسوِل اهلل  (11)

اء بن عازٍب، أن النبي  -113 كان إذا أخذ مضَجَعه وضَع كفُه  ملسو هيلع هللا ىلصعن الرَبَ

«ني عذابك يوم تبعُث عباَدكرب  ق»اليمنى حتت خدِه األيمن، وقال: 
(1)

. 

اللهمَّ »إذا أوى إىل فِراِشه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفَة قال: كان النبيُّ  -114

احلمُد هلل الذي أحيانا بعد ما أماَتنا »، وإذا استيقَظ قال: «باسِمك أموُت وأحيا

«وإليه النُّشورُ 
(2)

. 

 إذا أوى إىل فِراِشه كلَّ ليلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: كان رسوُل اهلل  -115

ٿ ٿ ٹ )و (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)مجع كفيِه فنَفث فيهام، وقرأ فيهام: 

ثم مسَح هبام ما استطاَع من جسِده،  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)و (ٹ ٹ

َيبدُأ هبام رأَسه ووجَهه وما أقبَل من جسِده يصنُع ذلك ثالث مرات
(3)

. 

نام حتى َنفَخ، وكان إذا ناَم نفَخ،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس: أن رسوَل اهلل  -116

أ. ويف احلديِث قصةٌ فأتاه بالٌل فآ َذنه بالصالة، فقام وصىلَّ ومل يتوضَّ
(4)

. 

كان إذا أوى إىل فِراشه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، أن رسوَل اهلل  -117

«احلمد هلل الذي أطَعَمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم مِمَّن ال كايِفَ له وال ُمؤوي»
(5)

. 

                                                 

 (.52635) 34/125أخرجه أمحد  (1)

 (.6355أخرجه البخاري ) (2)

 (.1457أخرجه البخاري ) (3)

 (.532أخرجه البخاري ) (4)

 (.5751أخرجه مسلم ) (5)
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َس بِليلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب قتادة: أن النبيَّ  -118 كان إذا َعرَّ
(1)

ه   اضطجع عىل ِشقِّ

ه س ُقَبْيل الصبح نصب ذراَعه، ووضع رأَسه عىل كفِّ األيمن، وإذا َعرَّ
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف عبادِة رسوِل اهلل  (11)

حتى انتَفَخت قدماه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن املغريِة بن شعبَة قال: صىل رسوُل اهلل  -119

فِقيل له: أتتَكلَُّف هذا
(3)

َم من ذنبك وم  ر؟ قال: وقد غفر اهلل لك ما تقدَّ أفال »ا تأخَّ

«أكوُن عبًدا شكوًرا
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن األسود بن يزيَد قال: سألُت عائشَة، عن صالِة رسوِل اهلل  -121

َحر أْوتَر، ثم أتى  بالليِل؟ فقالت: كان يناُم أوَل الليل ثم يقوُم، فإذا كان من السَّ

َّ بأهله، فإذا سمَع األذاَن وثَب، فإن  كان ُجنُبا أفاَض فراَشه، فإذا كان له حاجٌة أمَل

أ وخرج إىل الصالةِ  ، وإال توضَّ
ِ
عليه من املاء

(5)
. 

عن ُكَرْيٍب، عن ابن عباٍس، أنه أخربه أنه باَت عند ميُمونَة وهي  -121

يف طوهِلا،  ملسو هيلع هللا ىلصخالُته قال: فاضطجعت يف َعْرض الِوسادة، واضَطجع رسوُل اهلل 

أو بعَده بقليٍل، فاستيقَظ  حتى إذا انتصَف الليُل أو قبَله بقليلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفناَم رسوُل اهلل 

فجعل يمسُح النوَم عن وجِهه، ثم قرَأ العرَش اآلياِت اخلواتيم من  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

                                                 

َس بليٍل( التعريس:  نزول املسافر آخر الليل للنوم، أو االسرتاحة. (1)  )َعرَّ

 (.623أخرجه مسلم ) (2)

 لتي ال تطاق؟)أتتَكلَُّف هذا؟( أي: أتلزم نفسك هذه الكلفة واملشقة ا (3)

 (5252(، ومسلم )5534أخرجه البخاري ) (4)

 (.732(، ومسلم )5506أخرجه البخاري ) (5)
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سورة آل عمراَن، ثم قام إىل َشنٍّ 
(1)

ُمعلَّق فتوضأ منها، فأحسَن الوضوَء، ثم قام  

 يصيل.

 يده الُيمنى ملسو هيلع هللا ىلصقال عبد اهلل بن عباس: فقمُت إىل جنبِه، فوضع رسوُل اهلل 

عىل رأِّس ثم أخَذ بُأذين اليمنى ففَتَلها فصىلَّ ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم 

ثم أوَتَر، ثم اضطَجَع  -قال َمعن: ستَّ مرات-ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني 

حتى جاَءه املؤذُن فقام فصىل ركعتني خفيفتني، ثم خرج فصىلَّ الصبَح 
(2)

. 

ُيصلِّ بالليِل؛ منعه من ذلك كان إذا مل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة: أن النبي  -122

النوُم، أو غلبته عيناه، صىلَّ من النهار ثِنَْتْي عرشَة ركعة
(3)

. 

قال: إذا قاَم أحُدكم من الليِل فليفتتْح  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة عن النبيِّ  -123

«صالَته بركعَتنِي خفيفَتنيِ 
(4)

. 

، أنه قال: ألْرُمقنَّ صالَة النبي  -124 ، ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن خالٍد اجلَُهنيِّ

دُت َعتبَته، أو ُفسطاَطهفت وسَّ
(5)

ركعتني خفيفتني، ثم صىلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفصىلَّ رسوُل اهلل  

ركعتني طويلتني، طويلتني، طويلتني، ثم صىلَّ ركعتني ومها دون اللتني قبَلهام، ثم 

صىلَّ ركعتني ومها دون اللتني قبلهام، ثم صىلَّ ركعتني ومها دون اللتني قبَلُهام، ثم 

اللتني قبلهام، ثم أوتر فذلك ثالَث عرشَة ركعة صىل ركعتني ومها دون
(6)

. 

                                                 

 )َشّن(: هو القربة اخللقة.  (1)

 (.763(، ومسلم )523أخرجه البخاري ) (2)

 (.706أخرجه مسلم ) (3)

 (.762أخرجه مسلم ) (4)

 )ُفْسَطاطه(: اخليمة العظيمة. (5)

 (.761أخرجه مسلم ) (6)
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عن أيب سلمَة بن عبِد الرمحن، أنه سأَل عائشَة: كيف كانت صالُة  -125

ليزيَد يف رمضاَن وال يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف رمضاَن؟ فقالت: ما كان رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

ن، ثم يصيل غرِيه عىل إحدى عرشَة ركعًة، يصيلِّ أربًعا ال تسَأْل عن ُحسنِهنَّ وطوهل

 أربًعا ال تسَأْل عن ُحسنهن وطوهلن، ثم يصيل ثالثا.

يا عائشُة، إن »قالت عائشُة: قلُت: يا رسوَل اهلل، أتناُم قبل أن ُتوتِر؟ فقال: 

«عينَيَّ تنامان وال يناُم قلبي
(1)

. 

ُيصيلِّ من الليِل تسَع  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: كان رسوُل اهلل  -126

ركعاٍت 
(2)

. 

بآيٍة من القرآِن ليلةً  ملسو هيلع هللا ىلصقام رسوُل اهلل عن عائشَة قالت:  -127
(3)

. 

فلم يزْل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بِن مسعوٍد قال: صليُت ليلًة مع رسوِل اهلل  -128

. قيل له: وما مهمَت به؟ قال: مهمُت أن أقُعَد وَأَدَع 
ٍ
قائاًم حتى مَهَمُت بأمِر سوء

ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ 
(4)

. 

جالٌس، فإذا  كان يصيل جالًسا فيقرُأ وهو ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة: أن النبيَّ  -129

بقَي من قراءتِه قدَر ما يكون ثالثني أو أربعني آيًة، قام فقرَأ وهو قائم، ثم ركَع 

وسجَد، ثم صنع يف الركعِة الثانية مثَل ذلك
(5)

. 

                                                 

 (.3162أخرجه البخاري )(1)

 (5364(، وابن ماجه )5751(، والنسائي )003أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.002أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.773(، ومسلم )5531أخرجه البخاري ) (4)

 (.735(، ومسلم )5552أخرجه البخاري ) (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن َشِقيٍق قال: سألُت عائشَة، عن صالة رسول اهلل  -131

ِعه، فقالت: كان يصيلِّ ليال طويال قائام، وليال طويال قاعدا، فإذا َقرَأ وهو  عن تطوُّ

قائٌم ركع وسجد وهو قائٌم، وإذا قرأ وهو جالٌس ركَع وسجد وهو جالٌس 
(1)

. 

ُيصيل يف  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كان رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعن حفصَة، زوِج النبيِّ  -131

ُسبحتِه
(2)

ُلها حتى تكون أطوَل من أطوِل منها  قاعًدا، ويقرُأ بالسورِة ويرتِّ
(3)

. 

مل َيُمت حتى كان أكثُر صالتِه وهو  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة: أن النبيَّ  -132

جالٌس 
(4)

. 

ركعتني قبل الظهِر،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمَر قال: صليُت مع النبيِّ  -133

 يف بيته
ِ
وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغِرِب يف بيته، وركعتني بعد العشاء

(5)
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن َشِقيٍق قال: سألُت عائشَة، عن صالة النبي  -134

الظهِر ركعتني، وبعدها ركعتني، وبعد املغرِب ركعتني، قالت: كان يصيل قبل 

 ركعتني، وقبل الفجِر ثِنَْتني
ِ
وبعَد العشاء

(6)
. 

                                                 

 (.734أخرجه مسلم بنحوه ) (1)

 )يف ُسْبَحته( أي: يف نافلته. (2)

 (.733خرجه مسلم )أ (3)

 (.735أخرجه مسلم ) (4)

 (.752(، ومسلم )237أخرجه البخاري ) (5)

 (.734أخرجه مسلم بنحوه ) (6)
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 باب صالِة الضحى (11)

يصيلِّ الضحى؟  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُمَعاَذة، قالت: قلُت لعائشة: أكان النبيُّ  -135

قالت: نعم، أربَع ركعاٍت ويزيُد ما شاء اهلل عزَّ وجل
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصىل قال: ما أخربين أحٌد أنه رأى النبي عن عبِد الرمحن بن أيب لي -136

َثت أن رسوَل اهلل  دخل بيتها يوم فتح  ملسو هيلع هللا ىلصيصيل الضحى إال أمُّ هانِئ، فإهنا حدَّ

صىل صالًة قط أخف منها، غري أنه  ملسو هيلع هللا ىلصمكة فاغتسل فسبَّح ثامين ركعات ما رأيُته 

كان ُيتِمُّ الركوَع والسجودَ 
(2)

. 

ُيصيل  ملسو هيلع هللا ىلصئشَة: أكان النبي عن عبِد اهلل بن َشِقيٍق قال: قلت لعا -137

الضحى؟ قالت: ال إال أْن جييء من َمغيبِه
(3)(4)

. 

كان ُيصيلِّ أربًعا بعَد أن  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بِن السائِب: أن رسوَل اهلل  -138

إهنا ساعٌة ُتفتُح فيها أبواُب السامِء، فأحبُّ أن »تزوَل الشمُس قبَل الظهِر، وقال: 

«يصعَد ل فيها عمٌل صالٌح 
(5)

. 

                                                 

 (.752أخرجه مسلم ) (1)

 (.336(، ومسلم )5543أخرجه البخاري ) (2)

 )ِمن َمِغيبه( أي: من سفره. (3)

 (.757أخرجه مسلم ) (4)

 (.51326) 50/557أخرجه أمحد  (5)
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 اب صالِة التطوِع يف البيِتب (11)

عن الصالِة يف بيتي  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن سعٍد قال: سألُت رسوَل اهلل  -139

قد ترى ما أقرَب بيتي من املسجِد، فََلن ُأصَل يف بيتي »والصالِة يف املسجِد قال: 

«َأحبُّ إلَّ من أْن أصَل يف املسجِد إال أن تكون صالًة مكتوبةً 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل  باب ما جاَء يف صوِم (10)

، ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن َشِقيٍق قال: سألُت عائشَة عن صياِم رسوِل اهلل  -141

قالت: كان يصوُم حتى نقوَل: قد صام، وُيفطُِر حتى نقوَل: قد أفطر. قالت: وما 

شهًرا كاماًل منذ َقِدم املدينة إال رمضان ملسو هيلع هللا ىلصصاَم رسوُل اهلل 
(2)

. 

، فقال: كان يصوُم ملسو هيلع هللا ىلصي عن أنِس بن مالٍك، أنه ُسِئَل عن صوِم النب -141

من الشهِر حتى نرى أال يريد أن ُيفطَِر منه، وُيفطُِر حتى نرى أال يريُد أن يصوَم 

منه شيًئا، وكنَت ال تشاُء أن تراه من الليل مصلًيا إال رأيَته مصلًيا، وال نائاًم إال 

رأيَته نائاًم 
(3)

. 

تتابَعنِي إال يصوُم شهَريِن م ملسو هيلع هللا ىلصعن أمِّ سلمَة قالت: ما رأيُت النبيَّ  -142

شعباَن ورمضانَ 
(4)

. 

                                                 

 (.5372رجه ابن ماجه )أخ (1)

 (.5516أخرجه مسلم ) (2)

 (.5505أخرجه البخاري ) (3)

 (.5602(، وابن ماجه )5315(، والنسائي )736(، والرتمذي )5336أخرجه أبو داود ) (4)
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يصوُم يف شهٍر أكثَر من  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة، قالت: مل أَر رسوَل اهلل  -143

صيامه هلل يف شعبان، كان يصوُم شعبان إال قلياًل، بل كان يصوُمه كلَّه
(1)

. 

ِة  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل ]بِن مسعوٍد[ قال: كان رسوُل اهلل  -144 يصوُم من ُغرَّ

ام كان ُيفطُِر يوَم اجلمعةكل شهٍر ثالثَة أيام، وَقلَّ 
(2)

. 

ى صوَم االثننِي واخلميسِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: كان النبيُّ  -145 يتحرَّ
(3)

. 

ُتعرُض األعامُل يوَم االثننِي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة: أن النبيَّ  -146

«واخلميِس، فأحبُّ أن ُيعرَض عميل وأنا صائمٌ 
(4)

. 

يصوُم ثالثَة  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُمَعاذَة، قالت: قلت لعائشَة: أكان رسول اهلل  -147

ه كان يصوُم؟ قالت: كان ال ُيبايل من  أياٍم من كلِّ شهٍر؟ قالت: نعم. قلت: من أيِّ

أيِّه صام
(5)

. 

عن عائشة، قالت: كان عاشوراء يوًما تصوُمه قريٌش يف اجلاهليِة،  -148

َض  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل  يصوُمه، فلام َقِدم املدينَة صاَمه وأمر بصياِمه، فلام افرُتِ

ان رمضان هو الفريضُة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاَء رمضاُن ك

تركه
(6)

. 

                                                 

 (.5516(، ومسلم )5262أخرجه البخاري ) (1)

 (. 3264) 6/046(، وأمحد 5014أخرجه أبو داود ) (2)

 (.50142) 05/11(، وأمحد 5360أخرجه النسائي ) (3)

 (،5312(، والنسائي )707(، والرتمذي )5036أخرجه أبو داود ) (4)

 (.5564أخرجه مسلم ) (5)

 (.5551(، ومسلم )5125أخرجه البخاري ) (6)
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خيصُّ من  ملسو هيلع هللا ىلصعن علقمَة، قال: سألُت عائشَة: أكان رسوُل اهلل  -149

 ملسو هيلع هللا ىلصاألياِم شيًئا؟ قالت: كان عمُله ديمًة، وأيكم يطيُق ما كان رسوُل اهلل 

«يطيُق 
(1)

. 

فقال:  وعندي امرأةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: دخل عيلَّ رسوُل اهلل  -151

عليكم من األعامِل ما »: ملسو هيلع هللا ىلصقلت: فالنة ال تناُم الليَل، فقال رسول اهلل  «َمن هذه؟»

الذي  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان َأَحبُّ ذلك إىل رسوِل اهلل «ُتطيقون، فواهلل ال يملُّ اهلل حتى متلوا

يدوُم عليه صاحُبه
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف قراءِة رسوِل اهلل  (12)

لٍك: كيف كانت قراءُة رسوِل اهلل عن قتادَة، قال: قلُت ألنِس بن ما -151

املسو هيلع هللا ىلص ؟ فقال: َمدًّ
(3)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن أيب قيٍس، قال: سألُت عائشَة، عن قراءِة النبيِّ  -152

 ، أكان ُيرِسُّ بالقراءة أم جيهُر؟ قالْت: كل ذلك قد كان يفعُل، قد كان ربام أرسَّ

وربام َجَهَر. فقلت: احلمُد هلل الذي جعَل يف األمر سعةً 
(4)

. 

بالليِل وأنا عىل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أمِّ هانٍئ، قالت: كنت أسمُع قراءَة النبي  -153

عرييش
(5()6)

. 

                                                 

 (.723(، ومسلم )5227أخرجه البخاري ) (1)

 (.721(، ومسلم )03أخرجه البخاري ) (2)

 (.1401أخرجه البخاري ) (3)

 (.5037، 556أخرجه أبو داود ) (4)

 )الَعِريش( هو ما يستظل به، أو ما ّنيأ لريتفع عليه. (5)

 (.5302أخرجه ابن ماجه ) (6)
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ل، قال: رأيت النبيَّ  -154 عىل ناقته يوَم الفتِح  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن ُمَغفَّ

]الفتح:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)وهو يقرأ: 

َة: لوال أن جَي [5 ع. قال: وقال معاويُة بن ُقرَّ تمَع الناُس عيلَّ . قال: فقرَأ ورجَّ

ألخذُت لكم يف ذلك الصوِت. أو قال: اللحن
(1)

. 

ربام يسمُعه َمن يف  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس قال: كانت قراءُة النبي  -155

احلجرِة وهو يف البيِت 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف بكاِء رسوِل اهلل  (11)

ري قال: أتيُت رسوَل اهلل  -156 خِّ وهو يصيل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن الشِّ

زيِز املِْرَجلوجلوفِه أِزيز كأ
(3)

  
ِ
من البكاء
(4)

. 

، «اقرأ عَلَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن مسعوٍد قال: قال يل رسوُل اهلل  -157

إين  ُأحبُّ أن أسمَعه من »فقلت: يا رسوَل اهلل، أقرُأ عليك وعليك ُأْنِزل؟! قال: 

 (ک ک ک ک گ)، فقرأُت سورَة النساء، حتى بلغُت: «غِّيي

ْي رسوِل اهلل هَتِْمالن، قال: فرأيُت عين[05]النساء: 
(5)

. 

                                                 

 (.720(، ومسلم )7104أخرجه البخاري ) (1)

 (.5357أخرجه أبو داود ) (2)

 )َأِزْيز املِْرجل( صوت الِقْدر.  (3)

 (.5550(، والنسائي )240أخرجه أبو داود ) (4)

 (.244(، ومسلم )0125أخرجه البخاري ) (5)
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، ورسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: شهدنا ابنًة لرسول اهلل  -158

، «أفيكم رجٌل مل ُيَقاِرف الليلَة؟»جالٌس عىل القرِب، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: 

فنََزل يف قرِبها «انزل»قال أبو طلحة: أنا. قال: 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف فراِش رسول اهلل  (11)

الذي يناُم عليه من  ملسو هيلع هللا ىلصعائشَة قالت: إنام كان فراُش رسوِل اهلل عن  -159

َأَدم حشُوه ليٌف 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف تواُضِع رسوِل اهلل  (11)

ال ُتْطُروين كام »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عمَر بن اخلطاِب قال: قال رسوُل اهلل  -161

«َأْطَرت النصارى ابَن مريم، إنام أنا عبُد اهلل، فقولوا: عبُد اهلل ورسوُله
(3)

. 

أنِس بن مالٍك قال: مل يكن شخٌص أحبَّ إليهم من رسوِل اهلل  عن -161

، قال: وكانوا إذا رأوه مل يقوموا؛ لِـاَم يعلمون من كراهتِه لذلكملسو هيلع هللا ىلص
(4)

. 

لو ُأهِدي إلَّ ُكَراعٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: قال رسوُل اهلل  -162
(5)

 

«لقبِلت، ولو ُدعيت عليه ألجبت
(6)

. 

                                                 

 (.5521أخرجه البخاري ) (1)

 (.5425(، ومسلم )6016أخرجه البخاري ) (2)

 (.3001أخرجه البخاري ) (3)

 (.55301) 52/314أخرجه أمحد  (4)

 )ُكَراع( هو ما دون الركبة من الساق. . (5)

 (.53577) 54/054أخرجه أمحد  (6)
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ليس براكب َبغٍل وال  ملسو هيلع هللا ىلصهلل عن جابٍر قال: جاءين رسوُل ا -163

بِْرَذْونٍ 
(1()2)

. 

يوُسف  ملسو هيلع هللا ىلصعن يوسَف بن عبِد اهلل بن َساَلٍم قال: سامين رسوُل اهلل  -164

وأقعدين يف حجِره ومسَح عىل رأِّس
(3)

. 

َب منه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بِن مالٍك: أن رجاًل خياًطا دعا رسوَل اهلل  -165 فقرَّ

اٌء، قال: فكان رسوُل اهلل  اَء، قال  يأخذُ  ملسو هيلع هللا ىلصثريًدا عليه ُدبَّ بَّ اَء، وكان حيبُّ الدُّ بَّ الدُّ

اٌء إال  ثابت: فسمعُت أنًسا يقوُل: فام ُصنَِع يل طعاٌم أقدُر عىل أن يصنَع فيه ُدبَّ

ُصنِعَ 
(4)

. 

يف بيتِه؟ قالت: كان  ملسو هيلع هللا ىلصِقيَل لعائشَة: ماذا كان يعمُل رسوُل اهلل  -166

َبرًشا من البرش، َيْفيل ثوَبه
(5)

فَسه، وحَيلُب شاَته، وخيدُم ن
(6)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ُخُلق رسوِل اهلل  (11)

عرَش سنني فام قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: خدمُت رسوَل اهلل  -167

 تركته: مل تركَته؟
ٍ
، وما قال ليشء صنعته: مل صنعَته؟ وال ليشء يل: ُأٍف قطُّ

(7)
. 

                                                 

 و األعجمي، وهو أصرب من العريب، والعريب أرسع منه.)وال بِْرَذْون( ه (1)

 (.1660أخرجه البخاري ) (2)

 (.56040) 56/334أخرجه أمحد  (3)

 (.5405أخرجه مسلم ) (4)

 )وَيْفيِل ثوَبه( أي: يلتقط ما فيه من القمل ونحوه. (5)

 (.56520) 03/563أخرجه أمحد  (6)

 (.5342(، ومسلم )6432أخرجه البخاري ) (7)
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ا وال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وكان رسول اهلل  من أحسن الناس ُخلًقا، وال مسست خزًّ

، وال شِممُت مسًكا َقطُّ وال ملسو هيلع هللا ىلصا كان ألني من كفِّ رسوِل اهلل حريًرا وال شيئً 

ملسو هيلع هللا ىلصعطًرا كان أطيَب من َعَرق النبي 
(1)

. 

فاحًشا وال متفحًشا ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، أهنا قالت: مل يكن رسوُل اهلل  -168
(2)

 ،

اًبا وال َصخَّ
(3)

يف األسواق، وال جَيِزي بالسيئِة السيئَة، ولكن يعفو ويصفح 
(4)

. 

َب رسوُل اهلل عن عائشَة، قالت -169 ، إال أن  ملسو هيلع هللا ىلص: ما رَضَ بيده شيًئا قطُّ

جياهد يف سبيل اهلل، وال رضب خادًما أو امرأةً 
(5)

. 

منترًصا من َمظلمة  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: ما رأيُت رسوَل اهلل  -171

ُظلَِمها قطُّ ما مل ُينْتهك من حمارِم اهلل يشء، فإذا اْنُتِهك من حمارِم اهلل يشء كان من 

هم يف ذل ك غضًبا، وما ُخريِّ بني أمرين إال اختاَر أيرَسمها ما مل يكن َمأَثاًم أشدِّ
(6)

. 

وأنا عندُه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: استأذَن رجٌل عىل رسوِل اهلل  -171

، ثم أذن له، فَأالَن له القوَل، فلام «أخو العشِّيةِ »أو  «بئَس ابُن العشِّيةِ »فقال: 

يا عائشُة، إن »ألنت له القوَل؟! فقال: خرَج قلُت: يا رسوَل اهلل، قلَت ما قلَت، ثم 

«اتقاَء فحِشه -َوَدَعه الناس أو-من رش  الناس من ترَكُه الناُس 
(7)

. 

                                                 
 (.5334(، ومسلم )5273أخرجه البخاري ) (1)

ًشا( أي: متكلفا للفحش من ذلك. (2)  )فاِحًشا(أي: ذا فحش يف أقواله وأفعاله، )وال ُمَتَفحِّ

اًبا( الصخب: الضجر واضطراب األصوات للخصام. (3)  )وال َصخَّ

 (.51057) 05/516أخرجه أمحد  (4)

 (.5352أخرجه مسلم ) (5)

(، ومسلم 3164. وأخرجه خمترصا البخاري )2/556(، وأبو نعيم يف احللية 564أخرجه احلميدي ) (6)

(5357.) 

 (.5125(، ومسلم )6435أخرجه البخاري ) (7)



 010|ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر 

 

شيئا قط فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن عبِد اهلل قال: ما ُسئل رسوُل اهلل  -172

ال
(1)

. 

أجوَد الناس باخلرِي، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس قال: كان رسوُل اهلل  -173

رمضاَن حتى ينسلَخ، فيأتيه جربيُل فيعِرض عليه القرآن،  أجوُد ما يكون يف شهر

أجوَد باخلري من الريِح املرسلة ملسو هيلع هللا ىلصفإذا لقيه جربيُل كان رسوُل اهلل 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف حياِء رسوِل اهلل  (11)

 يف  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيٍد اخلدريِّ قال: كان النبي  -174
ِ
أشدَّ حياًء من العذراء

يف وجِهه ِخدِرها، وكان إذا كره شيًئا عرفناه
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف ِحجامِة رسوِل اهلل  (11)

ام، فقال: احتجَم رسوُل اهلل  -175 ُسِئل أنُس بُن مالٍك عن كسِب احلجَّ

، حَجَمه أبو طيبَة، فأمر له بصاعني من طعاٍم، وكلَّم أهَله فوضعوا عنه من ملسو هيلع هللا ىلص

 إن من أمثِل دوائِكم»، أو «إن أفضَل ما تداويتم به احلجامةُ »خراجه وقال: 

«احلجامةَ 
(4)

. 

                                                 

 (.5355(، ومسلم )6430أخرجه البخاري ) (1)

 (.5342(، ومسلم )6أخرجه البخاري ) (2)

 (.5354(، ومسلم )3165أخرجه البخاري ) (3)

 (.5177(، ومسلم )1626أخرجه البخاري ) (4)



 ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر |  012

 

احتَجَم وهو حمرٌم بَمَللٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بِن مالٍك: أن رسوَل اهلل  -176
(1)

 

عىل ظهِر القدمِ 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف أمساِء رسوِل اهلل  (11)

إن ل أسامًء: أنا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ُجبرِي بن ُمطِعٍم قال: قال رسوُل اهلل  -177

أنا احلارُش الذي حُيرَش حممٌد، وأنا أمحُد، وأنا املاحي الذي يمحو اهلل يب الكفَر، و

«الناُس عىل قدمي، وأنا العاقُب، والعاقب: الذي ليس بعده نبي
(3)

. 

أنا »يف بعِض طرِق املدينِة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفَة قال: لقيُت النبيَّ  -178

ي، وأنا احلارُش، ونبيُّ  حممٌد، وأنا أمحُد، وأنا نبيُّ الرمحِة، ونبيُّ التوبِة، وأنا املقفِّ

«املالحمِ 
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف عيِش النيب  (11)

عن ِسامِك بن حرٍب قال: سمعُت النعامَن بن بشرٍي يقول: ألستم يف  -179

َقِل ما يمأل بطنَه ملسو هيلع هللا ىلصطعاٍم ورشاٍب ما شئتم؟ لقد رأيُت نبيَّكم  وما جيد من الدَّ
(5)

. 

نمكُث شهًرا ما نستوقد بناٍر،  -آَل حممدٍ -عن عائشَة، قالت: إْن كنَّا  -181

واملاء إْن هو إال التمرُ 
(6)

. 

                                                 

 )َمَلل(: موضع بني مكة واملدينة عىل سبعة عرش مياًل من املدينة. (1)

 (.5202(، والنسائي )5237أخرجه أبو دواد ) (2)

 (.5310(، ومسلم )3135أخرجه البخاري ) (3)

 (.53001) 32/036أخرجه أمحد  (4)

 (.5277أخرجه مسلم ) (5)

 (.5275(، ومسلم )6012أخرجه البخاري ) (6)
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يف ساعٍة ال خيرج فيها وال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: خرَج رسوُل اهلل  -181

قال: خرجُت ألقى  «ما جاء بك يا أبا بكٍر؟»يلقاه فيها أحٌد، فأتاه أبو بكر، فقال: 

ما »وأنظر يف وجِهه، والتسليَم عليه. فلم يلَبث أن جاء عمُر فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 

وأنا قد وجدُت بعض »: ملسو هيلع هللا ىلصوُع يا رسوَل اهلل. قال قال: اجل «جاء بك يا عمُر؟

 . «ذلك

، وكان رجاًل كثرَي النخيل  فانطلقوا إىل منزِل أيب اهليثِم بن التَّيهاِن األنصاريِّ

، ومل يكن له خدم، فلم جيدوه، فقالوا المرأته: أين صاحُبك؟ فقالت: 
ِ
والشاء

هليثم بِقربة َيْزَعُبهاانطلَق يستعِذُب لنا املاَء، فلم يلبثوا أن جاَء أبو ا
(1)

، فوضعها ثم 

يه بأبيه وأمه، ثم انطلق هبم إىل حديقتِه فبسط هلم بساًطا،  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يلتزُم النبي  وُيَفدِّ

 «أفال تنقَّيت لنا من رطبِِه؟»: ملسو هيلع هللا ىلصثم انطلق إىل نخلة فجاء بِقنٍْو فوضعه، فقال النبي 

من ُرطبه وُبرْسه، فأكلوا  -أو َتريوا-فقال: يا رسوَل اهلل، إين أردُت أن َتتاروا 

.
ِ
 ورشبوا من ذلك املاء

من النعيِم الذي ُتسألون عنه يوم  -والذي نفيس بيده-هذا »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

 .«القيامِة: ظلٌّ بارد، ورطب طيٌب، وماء بارد

ال تذبحنَّ لنا ذات »: ملسو هيلع هللا ىلصفانطلق أبو اهليثِم ليصنع هلم طعاًما؛ فقال النبي 

 «هل لك خادٌم؟»: ملسو هيلع هللا ىلصْدًيا، فأتاهم هبا فأكلوا، فقال ، فذبح هلم َعناًقا أو َج «َدرٍّ 

 .«فذذا أتانا سبٌي فأتِنا»قال: ال. قال: 

                                                 

 )َيْزَعُبها( أي: يتدافع هبا وحيملها لثقلها. (1)
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: ملسو هيلع هللا ىلصبرأسني ليس معهام ثالٌث، فأتاه أبو اهليثِم، فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفأيت النبي 

إن املستشاَر ُمؤمَتن، »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رسول اهلل، اخرت يل. فقال النبي «اخرت منُهام»

 .«يُته يصَل، واستوِص به معروًفاخذ هذا فذين رأ

، فقالت امرأته: ملسو هيلع هللا ىلصفانطلق أبو اهليثِم إىل امرأته، فأخربها بقوِل رسوِل اهلل 

: ملسو هيلع هللا ىلصإال بأن تعتَقه. قال: فهو عتيٌق، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصما أنت ببالٍغ حقَّ ما قال فيه النبي 

وتنهاه عن إن اهلل مل يبعث نبيًّا وال خليفة إال وله بطانتان: بطانة تأمره باملعروِف »

املنكِر، وبطانٌة ال َتْأُلوه خبااًل 
(1)

«، ومن ُيوَق بطانة السوء فقد ُوِقي
(2)

. 

لقد ُأِخفُت يف اهلل وما خُياُف »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس قال: قال رسوُل اهلل  -182

أحٌد، ولقد ُأوذيُت يف اهلل وما ُيؤَذى أحٌد، ولقد أَتْت عيلَّ ثالثون ِمن بني ليلٍة ويوٍم 

«ٌم يأكُله ذو كبٍد إال يشٌء يواِريه إبُط باللٍ وما يل ولبالٍل طعا
(3)

. 

مل جيتمع عنده غداٌء وال عشاٌء من  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك: أن النبي  -183

خبٍز وحلٍم إال عىل َضَفف
(4()5)

. 

                                                 

 )ال َتْأُلوه خبااًل( أي: ال يمنعه من فساد ما يفعله، أو ال يقرص من إدخال اخلبال. (1)

 0/535(، واحلاكم 51(، والبخاري يف األدب املفرد )5432أخرج احلديث خمترصا ومطوال مسلم ) (2)

 وغريهم.

 (.515أخرجه ابن ماجه ) (3)

َفف(: كثرة األيدي عىل الطعام. (4)  )الضَّ

 (.53212) 55/303أخرجه أمحد  (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف ِسنِّ رسول اهلل  (10)

بمكة ثالَث عرشة سنة ُيوَحى  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس قال: مكث النبيُّ  -184

ابن ثالِث وستنيإليه، وُتويفِّ وهو 
(1)

. 

وهو ابن ثالٍث وستني،  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاويَة، أنه قال: مات رسول اهلل  -185

وأبو بكر وعمر، وأنا ابن ثالٍث وستني
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاَء يف وفاِة رسوِل اهلل  (12)

كشف  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: آخر نظرٍة نظرهُتا إىل رسوِل اهلل  -186

تارَة يوَم االثنني، فنظرُت إىل وجهه ك أنه ورقُة مصحٍف السِّ
(3)

، والناس خلَف أيب 

ْجَف  هم وألقى السِّ بكر، فأشار إىل الناس أن اثُبُتوا، وأبو بكر يُؤمُّ
(4)

، وُتُويفِّ رسوُل 

من آخِر ذلك اليومِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(5)

. 

أو قالت: -إىل صدري  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: كنت ُمسنِدًة النبيَّ  -187

فامتفدعا بَطسٍت ليبوَل فيه، ثم بال،  -إىل ِحجري
(6)

. 

                                                 

 (.5315(، ومسلم )3245أخرجه البخاري ) (1)

 (.5315أخرجه مسلم ) (2)

 )كأنه ورقُة مصحٍف(  أي: يف اجلامل البارع، وحسن البرشة، وصفاء الوجه واستنارته.  (3)

ْجف( أي: السرت. (4)  )السِّ

 (. 052مسلم )أخرجه  (5)

 (.5636(، ومسلم )5705أخرجه البخاري ) (6)
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اختَلفوا يف دفنِه، فقال أبو  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: ملا ُقبَِض رسوُل اهلل  -188

ما قبَض اهلل نبيًّا إال يف »شيًئا ما نسيُته، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبكر: سمعُت من رسوِل اهلل 

. ادفِنُوه يف موضِع فراِشه«املوضِع الذي حيبُّ أن يدفَن فيه
(1)

. 

بعد ما مات ملسو هيلع هللا ىلصل النبيَّ عن ابن عباٍس، وعائشَة، أن أبا بكٍر قبَّ  -189
(2)

. 

املدينَة  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس قال: ملا كان اليوُم الذي دخَل فيه رسوُل اهلل  -191

، فلام كان اليوُم الذي مات فيه أظلم منها كلُّ يشء وما نفضنا 
ٍ
أضاَء منها كلُّ يشء

أيدينا من الرتاِب وإنَّا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوَبنا
(3)

. 

يوَم االثنني ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل عن عائشة، قالت: ُتُويفِّ رس -191
(4)

. 

ُأغِمي عىل رسوِل اهلل »قال:  -وكانت له صحبةٌ -عن ساملِ بِن عبيٍد  -192

ُمروا بالاًل فقالوا: نعم، فقال:  حرَضت الصالُة؟يف مرِضه، فأفاَق، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

ن ومُروا أبا بكٍر أن يصََل للناسِ  ، قال: ثم ُأغِمي عليه، -أو قال: بالناسِ  -فليؤذ 

ن وُمروا أبا فقالوا: نعم، فقال:  حرَضت الصالُة؟ل: فأفاق، فقا ُمروا بالاًل فليؤذ 

، فقالت عائشُة: إن أيب رجٌل أسيٌف، إذا قام ذلك املقاَم بكى بكٍر فليصل  بالناسِ 

مُروا بالاًل فال يستطيُع؛ فلو أمرَت غرَيه. قال: ثم ُأغِمي عليه، فأفاق، فقال: 

ن ومُروا أبا بكٍر فليصل    -أو صواحباُت  -بالناِس؛ فذنكنَّ صواحُب  فليؤذ 

َن وُأِمر أبو بكٍر فصىلَّ بالناِس.يوسَف   . قال: فُأِمر بالٌل فأذَّ

                                                 

 (.5652(، وابن ماجه )5452أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.0011أخرجه البخاري ) (2)

 (.5635أخرجه ابن ماجه ) (3)

 (.5327أخرجه البخاري ) (4)
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ًة فقال: انُظروا يل َمن أتكُئ عليه، فجاءت  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسوَل اهلل  وَجَد ِخفَّ

ه أن يثبَت بريرُة ورجٌل آخُر، فاتكَأ عليهام، فلام رآه أبو بكٍر ذَهَب لينكَص فأوَمَأ إلي

 مكاَنه، حتى قَض أبو بكر صالَته.

ُقبَِض، فقال عمُر: واهلل ال أسمُع أحًدا يذكُر أن رسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسوَل اهلل 

ُقبَِض إال رضبُته بسيفي هذا. قال: وكان الناُس أميني مل يكن فيهم نبيٌّ قبَله،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فادُعه، فأتيُت أبا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فأمسك الناُس، فقالوا: يا ساملُ، انطلِق إىل صاحِب رسوِل 

؟ قلُت: ملسو هيلع هللا ىلصبكٍر وهو يف املسجِد فأتيتُه أبكي دهًشا، فلام رآين قال: أُقبَِض رسوُل اهلل 

ُقبَِض إال رضبُته بسيفي هذا.  ملسو هيلع هللا ىلصإن عمَر يقوُل: ال أسمُع أحًدا يذكُر أن رسوَل اهلل 

، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فقال يل: انطلِق، فانطلقُت معه فجاَء والناُس قد َدخلوا عىل رسوِل اهلل

ه فقال:  حئ  مئ  ىئ  )أّنا الناُس، أفِرجوا يل، فأفَرجوا له، فجاء حتى أكبَّ ومسَّ

 .[34]الزمر:  (يئ   

؟ قال نعم، ملسو هيلع هللا ىلص، أُقبَِض رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصثم قالوا: يا صاحَب رسوِل اهلل 

فَعلِموا أن قد صَدَق، قالوا: يا صاحَب رسوِل اهلل، أُيصىلَّ عىل رسوِل اهلل؟ قال: 

ون ويصلُّون ويدعون، ثم خيرجون، نعم،  قالوا: وكيف؟ قال: يدخُل قوٌم فيكربِّ

ون ويصلُّون ويدعون، ثم خيرجون، حتى يدخل الناُس،  ثم يدخُل قوٌم فيكربِّ

؟ قال نعم، قالوا: أين؟ قال: يف ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: يا صاحَب رسول اهلل، أُيدفُن رسوُل اهلل 

 مل يقبِض روَحه إال يف مكاٍن طيٍب، املكاِن الذي قَبَض اهلل فيه روَحه؛ فإن اهلل

 فعلموا أن قد صَدَق، ثم أمَرهم أن يغسَله بنو أبيه. 
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واجتَمَع املهاجرون يتشاوُرون، فقالوا: انطلِق بنا إىل إخوانِنا من األنصاِر 

ُندخُلهم معنا يف هذا األمِر، فقالت األنصاُر: منا أمرٌي ومنكم أمرٌي، فقال عمُر بُن 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ    )له مثُل هذه الثالثِة:  اخلطاِب: َمن

، َمن مها؟! قال: ثم بَسَط يَده [04]التوبة:  (ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ 

فبايُعوه وبايَعه الناُس بيعًة حسنًة مجيلةً 
(1)

. 

من كرِب املوِت ما  ملسو هيلع هللا ىلصملا وَجَد رسوُل اهلل  :عن أنِس بِن مالٍك قال -193

: ال كرَب عىل أبيك بعَد اليوِم، إنه قد ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبيُّ  وَجَد قالت فاطمُة: واكرباه!

حَِضَ من أبيك ما ليس بتارٍك منه أحًدا، املوافاُة يوَم القيامةِ 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف مرياِث رسوِل اهلل  (11)

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: ما ترَك رسوُل اهلل  -أخي ُجَوْيِريةَ -عن عمِرو بن احلارِث  -194

إال سالَحه وبغلَته وأرًضا جعلها صدقةً 
(3)

. 

عن أيب هريرَة قال: جاءت فاطمُة إىل أيب بكر فقالت: من يرُثك؟  -195

فقال: أهيل وولدي، فقالت: ما يل ال أرُث أيب؟ فقال أبو بكٍر: سمعُت رسوَل اهلل 

يعوُله، وُأنِفق عىل  ملسو هيلع هللا ىلص، ولكني َأعوُل من كان رسوُل اهلل «ال ُنوَرث»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص

ُينِفُق عليه ملسو هيلع هللا ىلصمن كان رسوُل اهلل 
(4)

. 

                                                 

 (.5530(، وابن ماجه )7425أخرجه النسائي يف الكربى ) (1)

 (.0065أخرجه البخاري ) (2)

 (.5732أخرجه البخاري ) (3)

 (.64) 5/556أخرجه أمحد  (4)
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ال َيقِسُم ورثتي ديناًرا وال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرَة، عن النبي عن  -196

«درمًها، ما تركت بعد نفقِة نسائي وَمُؤنة عامَل فهو صدقة
(1)

. 

عن مالك بن أوِس بن احَلَدثان قال: دخلُت عىل عمَر فدخل عليه  -197

عبُد الرمحن بن عوٍف، وطلحُة، وسعٌد، وجاء عيلٌّ والعباُس خيتصامن، فقال هلم 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنُشُدكم بالذي بإذنه تقوُم السامُء واألرُض، أتعلمون أن رسوَل اهلل عمر: 

؟ فقالوا: اللهمَّ نعم، ويف احلديث قصة «ال ُنوَرث، ما تركناه صدقة»قال: 

طويلة
(2)

. 

 يف النوِم ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف رؤيِة رسوِل اهلل  (11)

؛ من رآين يف املناِم فقد رآين»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: قال رسوُل اهلل  -198

ر «ال يتشبَّه يب»أو قال:  «فذن الشيطاَن ال يتصوَّ
(3)

. 

                                                 

 (.5764(، ومسلم )5776أخرجه البخاري ) (1)

 (.5717(، ومسلم )3420أخرجه البخاري ) (2)

 (.5566(، ومسلم )554أخرجه البخاري ) (3)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل رسوِل اهلل، وعىل آلِه وصحبِه ومن وااله، 

 أما بعُد:

لمني مطالبون بتعريف شعوب العامل برسول اهلل حممد شكَّ أننا نحن املسال 

مه من خري للبرشية؛ فقد أقامها عىل املسار الصحيح، ونقلها إىل الطريق ملسو هيلع هللا ىلص ، وما قدَّ

القويم والفطرة املستقيمة، وأحدث تغيرًيا شاماًل عىل املستوى الديني واالقتصادي 

 رخني الغربيني.والسياِّس واالجتامعي، أكده العديد من كبار الكتاب واملؤ

هي التعريُف به من خالل  ملسو هيلع هللا ىلصوإن أفضَل وسيلة للتعريف بنبينا حممد 

ه، فتلك هي يف احلقيقة يف العامل كلِّ  أقواله وأفعاله ومواقفه، وما أحدَثْته ِمن آثارٍ 

 «.فمن ثامرهم تعرفوهنم»سريته وشخصيته ودعوته 

وهذا ما قصدُت بياَنه يف هذا الكتاب
(1)

ع بعض أقوال ؛ حيث عمدت إىل مج

يف كثري من املوضوعات التي حيتاجها العامل املعارص؛ ليتجىل للقارئ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

لتطبيق هذه األقوال يف عامل الواقع؛ ملا تعود به  من خري عىل الفرد مدى احلاجة 

 واملجتمع والدولة، وهذا ما دعا إليه مجيُع األنبياء واملرسلني.

كانة األنبياء والتعريف برسول اهلل ومن خالل مشاركايت العلمية لتعزيز م

يف بريطانيا والنمسا وأملانيا والدانامرك والسويد وغريها، جاء هذا  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 الكتاب، الذي استغرق تأليفه ثالثة أعوام.

                                                 

 واألسبانية.يتم اآلن ترجمة الكتاب ألهم اللغات العالمية منها اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية  (1)
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وقد بدأت الكتابة بالتأكيد عىل أن اإليامن  بجميع األنبياء وتعظيمهم 

املسلم، إذ ال يعد املرء مسلاًم جزء من عقيدة  -عليهم الصالة والسالم-وتوقريهم 

قد بني أن األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلصإال باإليامن بجميع أنبياء اهلل تعاىل ورسله، ورسول اهلل حممد 

 إخوة، عقيدهتم واحدة وهي عقيدة التوحيد، ورشائعهم متنوعة.

 وعليه فقد قسمُت الكتاب إىل متهيد وأربعة أقسام:

 التي ذكرها رسول اهلل حممد : وأرشت فيه إىل مجلة من احلقوقالقسم األول

، كحقوق اإلنسان، وحقوق املرأة، والطفل، واآلباء، واألبناء، وذوي ملسو هيلع هللا ىلص

االحتياجات اخلاصة، واملسنني، واخلدم والرقيق، والضيف، واليتيم، واجلار، 

 وغري ذلك.

يف القيم واألخالق والفضائل:  ملسو هيلع هللا ىلص: ذكرت فيه بعض أقواله القسم الثاين

لم، واألمانة، والشجاعة، والتواضع، والوفاء، واألمن، كالعدل، والرمحة، واحل

والوسطية والتوازن، وحتمل املسؤولية، والرقابة الذاتية، واحرتام النفس اإلنسانية، 

وحسن اخللق، والصداقة واحلب، والعمل التطوعي، ودفع الظلم ومقاومته، وروح 

 الدعابة، وغري ذلك.

يف التحذير من مساوئ  ملسو هيلع هللا ىلصه : ذكرت فيه بعًضا من أقوالالقسم الثالث

األخالق واألفعال: كالقتل، والغدر، والغضب، وترويع الناس، واخليانة، 

واإلفساد بني الناس، والتجسس، وسوء الظن، والرشوة، واملظهرية اجلوفاء، 

 والكسل، واالنتحار، والظلم واالعتداء، وغري ذلك.
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املشكالت يف عالج  ملسو هيلع هللا ىلص: ذكرت فيه العديد من أقواله القسم الرابع

املعارصة: كمشكلة اإلرهاب، والعنف األرسي، والفراغ الروحي، والقلق 

واالكتئاب، واملسكرات، واجلنس، واملخدرات، والفقر، ومشكلة البيئة، وغري 

 ذلك.

( قول لرسول 044( موضوًعا، و )75وقد اشتمل الكتاب عىل أكثر من )

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل حممد 

 وكان منهجي يف هذا الكتاب:

أهم املوضوعات التي حيتاجها عاملنا املعارص وقسمتها إىل األقسام اخرتت  -1

 األربعة السابقة.

يف كل موضوع، مع تعليق  ملسو هيلع هللا ىلصذكرت الصحيح من أقوال رسول اهلل حممد  -2

 خمترص عليها.

ِف عىل سريِة  ولْن يتحقَق املقصوُد من الكتاِب إال أْن نشرتَك مجيًعا يف التعرُّ

تِه املباركِة، فنعمَل هبا، وندعَو البرشيَة إليها بأفعالِنا ، وعىل سنملسو هيلع هللا ىلصرسولِنا حممٍد 

، ونرصتِه النرصَة ملسو هيلع هللا ىلصقبَل أقوالِنا، فهذه أعظُم وسيلٍة للتعريِف برسوِل اهلِل حممٍد 

َة الواجبَة عىل كلِّ مسلٍم ومسلمٍة.  احلقَّ

أن تقرأ كتايب هذا وتطلع عليه كام  -قارئي الكريم-، وحيدوين األمل هذا

وأقواله  ملسو هيلع هللا ىلصعىل سرية النبي  -غري املسلمني- من علامء الغرب اطلع كثري

واإلعجاب بشخصيته  ملسو هيلع هللا ىلصومواقفه، فكانت هلم أقوال تدلُّ عىل تعظيم النبي 

 واالنبهار بأخالقه وسريته يف الناس.
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إن حممًدا »حيث قال:  األديب اإلنجليزي )جورج برنارد شو(ومن هؤالء 

أعتقد أنه لو توىل مثله زعامة العامل احلديث جيب أن ُيدعى منقذ اإلنسانية، إنني 

]عظمة اإلسالم: املجلد «. لنجح يف حلِّ مشكالته بطريقة جتلب إىل البرشية السعادة

 .األول، جلورج برنارد شو[

بحثت يف التاريخ عن مثل أعىل هلذا » األديب األملاين )جوته(:ويقول 

 .رشقي للشاعر الغريب جلوته[]جوته: الديوان ال« اإلنسان فوجدته يف النبي حممد

إذا ما حكمنا عىل العظمة بام كان » املؤرخ األمريكي ول ديورانت:ويقول 

]قصة احلضارة « للعظيم من أثر يف الناس قلنا إن حممًدا كان من أعظم عظامء التاريخ

 .( ول ديورانت[53/12)

كون إن اختياري حممًدا لي» العامل األمريكي املعارص مايكل هارت:ويقول 

األول يف قائمة أهم رجال التاريخ ربام أدهش كثرًيا من القراء إىل حد قد يثري 

كان الرجل الوحيد يف  ملسو هيلع هللا ىلصبعض التساؤالت... لكن يف اعتقادي أن حممًدا 

]املائة « التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز يف كال املستويني الديني والدنيوي

 .األوائل: ملايكل هارت[

 تعاىل  أن حيقق هذا الكتاب الغاية منه، وأن يسعد اجلميع : أسأل اهللوختاًما

دنيا وآخرة، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إىل 

 يوم الدين.
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 التمهيد

 يف سطور ملسو هيلع هللا ىلصحياُة رسوِل اهلِل حممٍد -3

 :ملسو هيلع هللا ىلصنسبه

شٍم بن عبد مناف، بُن هو أبو القاسِم حممُد بن عبِد اهلل، بُن عبِد املطلب، بُن ها

ة، بن كعب بن لؤي بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النِض،  قيص، بن ُكالب، بن ُمرَّ

بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مِض، بن نزار، بن معّد، بن عدنان، 

 وعدنان من نسل إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم.

 :ملسو هيلع هللا ىلصأمُّه

 ُة بنُت وهٍب بن عبِد مناِف بن زهرة بن ُكالب.هي آمنملسو هيلع هللا ىلصوأمُّ رسوِل اهللِ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصوالدته

بمكَة يف العاِم الذي غزا فيه أْبرهُة األرشُم مكَة هلدِم  ملسو هيلع هللا ىلصُولَِد رسوُل اهللِ 

 م(.175-174الكعبِة، وهذا العاُم يوافُق سنَة )

 وقد ُولَد يوم االثننِي من شهِر ربيٍع األوِل من هذا العاِم.

 :ملسو هيلع هللا ىلصوفاة والديه وجده

ومات أبوه عبُد اهلِل وهو مَحٌْل يف بطِن أمِه، ثم ماتْت أمُه وهو يف السادسِة من 

ه عبُد املطلِب الذي ماَت هو اآلخُر ورسوُل اهلِل  ابُن ثامِن  ملسو هيلع هللا ىلصالعمِر، فكفلُه جدُّ

 سنني.
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  :ملسو هيلع هللا ىلصَرَضاعُه

 أرضعته ثويبُة جاريُة أيب هلٍب، وأرضعته حليمُة السعديُة.

 :ملسو هيلع هللا ىلصنشأته

ه أبو طالٍب، يتياًم  ملسو هيلع هللا ىلصونشَأ  ُه عبُد املطلِب، فلام ماَت كفلُه عمُّ  يكفلُه جدُّ

 واعتنى به وشمله بالعطِف والرعايِة.

من دنسِِ  اجلاهليِة ومن كلِّ عيٍب، ومنحه كلَّ خلٍق مجيٍل،  وطّهره اهللُ 

حتى مل يكْن ُيعرُف بني قوِمه إال باألمنِي، ملا شاهدوا من أمانتِه وصدِق حديثِه 

 .وطهارتهِ 

 إىل الشاِم مع عمِه أيب طالٍب يف جتارٍة له. ملسو هيلع هللا ىلصوسافَر 

يف جتارٍة  -غالِم خدجيَة ريض اهلل عنها  -ثم خرَج ثانًيا إىل الشاِم مع مْيرسَة 

َثها ميرسُة عن صدقِه وأمانتِه وما هَبَرُه من شأنِه  هلا وذلك قبَل أن يتزوجها، فلام حدَّ

 وخلقِه َرِغبْت يف التزوِج به.

خدجيَة بنَت خويلٍد، وكانت يف  ملسو هيلع هللا ىلصمخًسا وعرشين سنًة تزوَج  فلام بلغ

 األربعني من عمرها.

 ابتداء الوحي:

ه اهللُ بكرامتِه، وابتعثه برسالتِه. 654فلام بلَغ أربعني سنًة عام   م اختصَّ

وكان اهللُ قد حبَب  -جبٍل بمكة  -أتاه جربيُل عليه السالم وهو بغار ِحراء 

 للتأمِل يف هذا الغاِر. إليه االختالَء بنفسهِ 
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 فقاَل له: اقرْأ. قاَل: لسُت بقارٍئ. فغّطه املَلُك 
ِ
نزَل عليه جربيُل بغاِر حراء

حتى بلَغ منه اجلهُد. ثم قاَل له: اقرْأ. فقاَل: لسُت بقارٍئ. فعَل ذلك ثالًثا. ثم قال 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ﴿له: 

 .[1-5]العلق: ﴾ک  ک  ک   گ ڑ  ک 

يرجتُف، فأخربها بام حدَث له،  إىل خدجيَة  ملسو هيلع هللا ىلصفرجَع رسوُل اهلِل 

فثبَّتته وطمَأنته وقالْت له: كال، واهللِ ال خيزيَك اهللُ أبًدا، إنك لتصُل الرحَم، 

 وَتْصُدُق احلديَث، وتقري الضيَف، وُتكسُب املعدوَم، وُتعنُي عىل نوائِب الدهِر.

ثم نزَل عىل النبيِّ مرًة أخرى ومعه  الوحُي حلكمٍة يعلمها اهللُ ثم فرت 

التكليُف األكيُد واألمُر اجلازُم بالدعوِة والبالِغ وحتمِل املسؤوليِة، فأنزل عليه 

 ﴾ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ﴿قوَله: 

 .[1-5]املدثر:

ِت أن ُينذَر قوَمه ويدعَوهم إىل عبادة اهللِ وحده، فأمره اهللُ تعاىل يف هذه اآليا

الكبرَي والصغرَي واحلرَّ والعبَد، والرجاَل والنساَء، واألبيَض  ملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسوُل اهللِ 

 واألسوَد، فاستجاَب له البعُض، وَكَفَر به األكثرون.

 :ملسو هيلع هللا ىلصمراحل دعوته

ا، واستمرَّ عىل ذلك ثالَث سنني يدعو ال ملسو هيلع هللا ىلصابتدَأ  رجَل تلو الدعوَة رسًّ

، َجَهَر بدعوتِه، [20]احلجر: ﴾ٺ  ٺ  ٺ﴿الرجِل، فلام َنَزَل عليه قوُله تعاىل: 

فكان يذهُب إىل الناِس يف أسواِقهم وأنديتِهم وأماكِن جتمِعهم يدعوهم إىل اهللِ 

 تعاىل.
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 على األذى: ملسو هيلع هللا ىلصصربه

ا صنوَف األذى والشدائِد من قومِه وهو صابٌر حمتسٌب، فلام أكثرو ملسو هيلع هللا ىلصَلِقَي 

 أصحابِه، أمرهم أْن خيرجوا إىل أرِض احلبشة عام 
ِ
م، فراًرا من 651من إيذاء

 الظلِم والطغياِن فهاجروا ألن باحلبشة ملًكا نرصانًيا عاداًل.

 هجرته إىل املدينة:

َه إىل املدينِة مهاجًرا عام  ملسو هيلع هللا ىلصثم خرَج رسوُل اهللِ  مع صاحبِه أيب بكٍر فتوجَّ

َد وترعرَع فيه بعد ثالَث عرشَة سنًة من التكذيِب م، تارًكا بلَده الذي ُولِ 655

عِة، فآمنوا به  حِب والسَّ اه أهُلها بالرَّ واالضطهاِد واملعاناِة، إىل داٍر أخرى تلقَّ

 وصدقوه، وبذلوا أنفسهم وأمواهلم يف محايته ونرصة دينه.

َرفه دولَة اإلسالِم ووضَع أوَل دستوٍر َمَدينٍّ عَ  ملسو هيلع هللا ىلصويف املدينِة أقاَم النبيُّ 

فيه مبدَأ التعايِش  ملسو هيلع هللا ىلصالتاريُخ وهو ما ُيعرُف بدستوِر املدينِة، وقد أقرَّ النبيُّ 

ي بني األفراِد واجلامعاِت واألدياِن وَحِفَظ فيه لألقلياِت حقوَقها يف سابقٍة مل  لمِّ السِّ

 َيْعرْف التاريُخ مثَلها يف هذا الوقِت.

:  ومن نصوص هذا الدستور املدين 

رسوِل اهلِل بني املؤمننَي واملسلمنَي من قريٍش  ملسو هيلع هللا ىلصحممٍد النبّي  هذا كتاٌب من

 وأهِل يثرب ومن تبعهم فلحَق هبم وجاهَد معهم.

  .إهنم أمٌة واحدٌة من دوِن الناِس 
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  وإن املؤمنني ال يرتكون ُمفرًحا
(1)

 بينهم أن يعطوه باملعروِف. 

   ،أو ابتغى دسيعة وإنَّ املؤمنني املتقني أيدّنم عىل كلِّ من َبَغى منهم

ظلمٍ 
(2)

، أو إثاًم أو عدواًنا أو فساًدا بني املؤمنني، وإنَّ أيدَّنم عليه مجيًعا ولو كان 

 َوَلَد أحِدهم.

  .وال َيقُتل مؤمٌن مؤمنًا يف كافٍر، وال َينرْصُ كافًرا عىل مؤمٍن 

  .وإنَّ املؤمنني بعُضهم َموايل بعٍض دوَن الناِس 

  نَّ له النرصَة واألِسوَة، غري مظلومني وال وإن من تبعنا من ّنوَد، فإ

 متنارٍص عليهم.

  .وإن املؤمنني املتقني عىل أحسِن هدٍي وأقوِمِه 

  .وإنَّ اليهوَد ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني 

   ،وإنَّ ّنود بني عوٍف أمٌة مع املؤمنني، لليهود دينُهم وللمسلمني دينُهم

َم نفَسه وأثَم فإنه ال يوتِغُ موالِيهم وأنفِسهم، إال من َظلَ 
(3)

 إال نفَسه وأهَل بيتِِه. 

  .وإنَّ عىل اليهوِد نفقَتهم، وعىل املسلمني نفقَتهم 

   وإن بينهم النرَص عىل من حارَب أهَل هذه الصحيفِة، وإن بينهم النصَح

 والنصيحَة والرَب دون اإلثِم.

                                                 

 املفرح: املثقل بالدين والكثري العيال. (1)

 ابتغى دسيعة ظلم: أي طلب شيئًا عىل سبيل ا لظلم. (2)

 ال يوتغ: ال ّنلك. (3)
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  جاٍر خُياف فساُده وإنه ما كان بني أهِل هذه الصحيفِة من َحَدٍث أو اشت

ه إىل اهللِ، وإىل حممٍد رسوِل اهللِ   .ملسو هيلع هللا ىلصفإنَّ مردَّ

  .وإنَّ بينهم النرَص من َدَهم يثرَب 

   وإنه ال حيول هذا الكتاُب دون ظاملٍ أو آثٍم، وإنه من خرَج آمٌن، ومن قعد

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  آمٌن باملدينة، إال من َظَلَم وأثم، وإنَّ اهلَل جاٌر ملن برَّ واتقى، وحممٌد رسوُل 

 :ملسو هيلع هللا ىلصأبرز ما كان يدعو إليه حممد رسول اهلل 

وترُك عبادِة  هو إفراُد اهللِ تعاىل بالعبادِة،إنَّ أهمَّ ما بدَأ به النبيُّ حممٌد دعوَته 

َمْن سواه، ودعا كذلك إىل تعزيِز القيِم اخلُلقية مثل: الصدِق والعدِل واملساواِة 

 والرمحة والوسطيِة.

خالِق احلسنِة وجعلها من أهمِّ ما َيتقرُب به اإلنساُن كام أعىل من شأِن األ

د عىل كوِن الدنيا مزرعًة لآلخرِة، وأنَّ اإلنساَن مستخلٌف فيها  إىل ربه، وأكَّ

 ليعمَرها بكلِّ مفيٍد ونافٍع.

ا كان هذا الصاحُب مؤمنًا أو غرَي   احلقوِق ألصحاهبا أيًّ
ِ
وأمَر النبيُّ بأداء

ا. ومن أهمِّ ما أواله العنايَة يف حقوِق اإلنساِن حريُة املعتقد مؤمٍن إنساًنا أو حيوانً 

ی  جئ    ﴿وعدِم إكراِه أحٍد عىل دخوِل اإلسالِم تنفيًذا لألمِر اإلهليِّ القايض بأنه 

 .﴾حئ  مئ
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 وبناُته: ملسو هيلع هللا ىلصأوالُده

من ذكٍر وأنثى فمن خدجيَة بنِت خويلد، حاشا إبراهيَم فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصكلُّ أوالدِه 

 لقبطية التي أهداها إليه املقوقُس َملُِك مرَص.من ماريِة ا

القاسُم وبه كان ُيَكنَّى، وعاش أياًما يسرية، وإبراهيُم  فالذكوُر من ولده:

 بثالثِة أشهٍر. ملسو هيلع هللا ىلصولد باملدينِة وعاش عامني إال شهرين ومات قبله 

 أيًضا. ملسو هيلع هللا ىلصوعبُد اهلل وهو امللقب بالطاهِر والطيِِّب، وقد مات يف حياتِه 

 زينُب، ورقيُة، وفاطمُة، وأمُّ كلثوِم. فهن: ملسو هيلع هللا ىلصناُته وأما ب

 :ملسو هيلع هللا ىلصأزواُجه

سنَّ اخلامسِة والعرشين تزوَج من السيدِة خدجيَة  ملسو هيلع هللا ىلصوملا بلَغ رسوُل اهلِل 

، وكاَن هلا حينئٍذ من العمِر أربعوَن عاًما، وظلَّ معها طيلَة بنِت خويلٍد 

يْت وقد ناهزِت اخلامسة مخٍس وعرشيَن سنًة، مل يتزوْج عليها غرَيها حتى توف

والستني عاًما، وكاَن عمُره مخسنَي سنًة، وتزوَج بعد ذلك بالعديِد من النسوِة مل 

. وقد كاَن زواُجُه منهنَّ بعَد هذا العمِر له حكٌم يكْن منهنَّ بكًرا إال عائشَة 

 عديدٌة منها:

لتخريج بضع معلامت للنساء يعلمهنَّ األحكام  غاية تعليمية:  -5

.الرشعي  ة، وخاصة التي تتعلق هبنَّ

إلبطاِل بعِض العاداِت اجلاهليِة املستنْكرِة كعادِة التبني  غايٌة ترشيعيٌة:  -5

 كزواِجِه من السيدِة )زينَب بنِت جحٍش(.
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وهذه واضحٌة متاًما يف تزوِجِه من السيدِة عائشَة ابنَة  غايٌة اجتامعيٌة:  -3

ن السيدِة حفصَة ابنَة وزيِرِه الثاين عمَر وزيِرِه األوَل أيب بكٍر الصديِق، ثم زواِجِه م

 بِن اخلطاِب.

فقد كاَن زواُجُه من السيدِة )جويريَة بنِت احلارِث( سيدَة  غايٌة سياسيٌة:  -0

بنِي املصطلِق، وكذا زواجُه من السيدِة )صفيَة بنِت حييِّ بِن أخطَب( سيدَة بني 

 قريظَة.

ومجيُل َقْصِدِه يف زجياتِِه كلِّها،  وبذلك يظهُر نبُل رسوِل اهللِ، وسموُّ غرِضِه،

إذ مل يكْن للهوى سلطاٌن عىل قلبِِه ومل يكن زواجه عليه الصالة والسالم هبذا 

 العدد من النساء مستغرًبا يف جمتمعه، فقد كانت هذه عادة اجتامعية مألوفة.

 :ملسو هيلع هللا ىلصوفاُته

له  باملدينِة عرَش سننَي، وُتويَف وهو ابُن ثالٍث وستنَي سنًة، ملسو هيلع هللا ىلصمكَث  وغسَّ

َن يف ثالثِة أثواٍب  عيلُّ بُن أيب طالٍب وعّمُه العباُس بُن عبِد املطلِب وآخرون، وُكفِّ

 بيض.

هم عليه أحٌد لعظِم َقْدِرِه، وألنَّه هو  وصىلَّ عليه املسلمون أفذاًذا، مل يؤمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلماُم حيًّا وميتًّا 

اه اهللُ فيه، فلام ُدفِ  ملسو هيلع هللا ىلصوُدفَن  َن قالِت ابنُتُه فاطمُة ألنٍس: يف املوضِع الذي توفَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصكيَف طابْت أنفُسكم َأْن حتثوا الرتاَب عىل رسوِل اهللِ 

املدينَة أضاَء منها كلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل أنٌس: ملا كاَن اليوُم الذي َقِدَم فيه رسوُل اهللِ 

.
ٍ
، فلام كاَن اليوَم الذي ماَت فيه أظلَم منها كلُّ يشء

ٍ
 يشء
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 األنبياُء إخوٌة-9

نبياَء إخوٌة مجيًعا أرسَلهم اهلُل هلدايِة البرشيِة، وإخراِجها من الظلامِت إنَّ األ

 والرسِل ركنًا من أركاِن اإليامِن، 
ِ
إىل النوِر، ولذلَك َجَعَل اهلُل تعاىل اإليامَن باألنبياء

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ﴿قاَل تعاىل: 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

 .[536]البقرة: ﴾ڇ  ڇ  ڇ

َب ُرُسَلُه، ولذلك فال يكوُن  َفَمْن َجَحَد نبوَة نبيٍّ واحٍد فقد َكَفَر باهلِل وكذَّ

  املسلُم مسلاًم  إذا آمَن بجميِع رسِل اهللِ وأنبياِئِه.

ُء أنا أوىل الناِس بعيسى ابِن مريَم يف الدنيا واآلخرِة، واألنبيا»: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ 

ت إخوٌة لَِعالَّ
(1)

«، أمهاُُتم شتَّى، ودينُهم واحٌد 
(2)

. 

ِت هم اإلخوُة ألٍب مْن أمهاٍت شتَّى. ومعنى احلديِث: أصُل  أوالُد الَعالَّ

م متفقوَن  عقيدهِتم وإيامهِنم واحٌد وهي عقيدُة التوحيِد، ورشائُعهم متنوعٌة، فإهنَّ

َق َ فيها التنوعيف أصوِل التوحيِد، وأما فروُع الرشائِع فقد وَ 
(3)

. 

 لَلنبياِء هنُيُه عن التفضيِل بينهم: ملسو هيلع هللا ىلصومن تعظيِم النبي  

                                                 

ت: أبوهم واحد، واألمهات متعددة. (1)  إخوة لِعالَّ

 (.0365(، ومسلم )3527رواه البخاري ) (2)

 (.51/552رشح صحيح مسلم للنووي ) (3)
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قاَل: بينام ّنوديٌّ يعرُض سلعَتُه، ُأعطَي هبا شيًئا  فعن أيب هريرَة 

كرهُه، فقاَل: ال والذي اصطفى موسى عىل البرِش، فسِمَعُه رجٌل من األنصاِر، 

بني  ملسو هيلع هللا ىلصي اصطفى موسى عىل البرِش والنبيُّ فقاَم فلطَم وجهُه وقاَل: تقوُل: والذ

فقاَل: أبا القاسِم! إنَّ يل ذمًة وعهًدا، فام باُل  ملسو هيلع هللا ىلصأظهِرنا. فذهَب اليهوديُّ إىل النبيِّ 

حتى  ملسو هيلع هللا ىلصفذكَرُه، فغضَب النبيُّ  «مل لطمَت وجَهُه؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفالٍن لطَم وجهي؟ فقاَل 

لوا بني أنبياِء اهللِ»ُرئي يف وجهِه، ثم قاَل:  «ال ُتفض 
(1)

. 

فقاَل: يا خرَي  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: جاَء رجٌل إىل رسوِل اهلِل  وعن أنِس بن مالٍك 

«ذاَك إبراهيُم عليه السالمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصالربيِة. فقاَل رسوُل اهللِ 
(2)

. 

«ال ينبغي لعبٍد أْن يقوَل: أنا خٌِّي من يونَس بن متَّى»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

. 

، قالوا: ليَس عن هذا «اهمأتق»وقيَل: يا رسوَل اهللِ من أكرُم الناِس؟ قاَل: 

. قالوا: ليَس «فيوسُف نبيُّ اهللِ ابِن نبي  اهلِل ابِن نبي  اهللِ ابِن خليِل اهللِ »نسأُلَك. قال: 

فعن معادِن العرِب تسألوين، خياُرهم يف اجلاهليِة خياُرهم »عن هذا نسأُلَك. قاَل: 

«يف اإلسالِم، إذا فِقهوا
(4)

. 

 

                                                 

 (.3565ه البخاري )روا (1)

 (.0367رواه مسلم ) (2)

 (.0325(، ومسلم )3500رواه البخاري ) (3)

 (.0323(، ومسلم )3500رواه البخاري ) (4)
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 ملسو هيلع هللا ىلصلوك الروم على حممد رسول اهلل منوذج لتعرف ملك من م-1

يبعُث بالرسائِل إىل ملوِك وحكاِم األرِض يدعوهم فيها إىل  ملسو هيلع هللا ىلصكاَن النبيُّ 

، وذلك يف اإليامِن باهللِ واليوِم اآلخِر وأنُه خاتُم الرسِل الذين أرسلهم اهللُ 

 القادِة الذيَن أرسَل النبيُّ 652عام 
ِ
ظيُم إليهم رسائَلُه هرقُل ع ملسو هيلع هللا ىلصم، ومن هؤالء

صادٌق أم كاذٌب  ملسو هيلع هللا ىلصأراَد أْن يعرَف هل النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالروِم، فلام جاءُه كتاُب النبيِّ 

فاستخدَم يف ذلك أسلوَب طرِح األسئلِة املحددِة التي تكشُف عن حقيقِة 

الشخصيِة، واستوثَق من املسؤوِل حتى ال يكوَن جواُبُه خمالًفا للواقِع، فاختاَر 

وجعَل عليه رقباَء يستمعوَن إليه، حتى إذا ما كذَب أو ، ملسو هيلع هللا ىلصأقرَب الناِس إىل النبيِّ 

 حاَد عن الصواِب نبَُّهوُه إىل ذلك.

، واعرتاِف أحِد ملوِك ملسو هيلع هللا ىلصونظًرا لعَظِم هذا احلديِث يف بياِن صدِق النبيِّ 

 النصارى بذلك، آثرنا إيراَدُه بتامِمِه لكثرِة فوائِدِه ودالالتِِه.

ُه ِمْن فِيِه إىل فِيِه قاَل: انطلقُت يف املدِة التي عن ابِن عباس أنَّ أبا سفياَن أخرب

كانت بيني وبنَي رسوِل اهللِ 
(1)

قاَل: فبينا أنا بالشاِم إذ جيَء بكتاٍب من رسوِل  ملسو هيلع هللا ىلص 

قاَل: وكان ِدْحيُة الكلبيُّ جاَء به فدفعُه إىل  -يعني عظيَم الروِم  -إىل هرقَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 

عظيِم ُبرصى، فدفعه عظيُم ُبرصى
(2)

إىل هرقَل، فقاَل هرقُل: هل ها هنا أحٌد من  

؟ قالوا: نعِم، قاَل: فُدعيُت يف نفٍر من قريٍش،  قوِم هذا الرجِل الذي يزعُم أنه نبيٌّ

م أقرُب نسًبا من هذا الرجِل الذي  فدخلنا عىل هرقَل، فأجلَسنَا بني يديِه فقال: أيكُّ

                                                 

 م(.652وبني قريش، وكانت عام ) ملسو هيلع هللا ىلص أي فرتة الصلح بني النبي (1)

 كم رشق مدينة درعة اآلن. 04ُبرصى: يف سوريا وتقع عىل بعد  (2)
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؟ فقال أبو سفيان: فقلُت أنا، فأجلس وين بني يديِه، وأجلسوا أصحايب يزعُم أنه نبيٌّ

خلفي، ثم دعا برتمُجانِِه فقاَل له: قْل هلم: إين سائٌل هذا عن هذا الرجِل الذي 

بوه. قاَل فقاَل أبو سفياَن: وايم اهللِ لوال خمافُة أْن  ، فإْن كذَبني فكذِّ يزعُم أنه نبيُّ

يؤثرَ 
(1)

َحَسُبه فيكم؟ قاَل:  عيلَّ الكذُب لكذبُت. ثم قاَل لرتمجانِِه: َسْلُه كيف 

قلُت: هو فينا ُذو حسٍب، قاَل: فهْل كاَن من آباِئِه ملٌك؟ قلت: ال. قاَل: فهل كنتم 

تتهمونُه بالكذِب قبَل أْن يقوَل ما قاَل؟ قلُت: ال. قاَل: ومن يتبعُه أرشاُف الناس 

أم ضعفاؤهم؟ قاَل: قلُت: بل ضعفاؤهم. قاَل: أيزيدون أم ينقصون؟ قاَل: قلُت: 

ال بل يزيدون. قاَل: هل يرتدُّ أحٌد منهم عن دينِِه بعَد أن يدخَل فيه سْخَطًة له؟ 

اه؟  قاَل: قلُت: ال. قاَل: فهل قاتلتموه؟ قلُت: نعم. قاَل: فكيف كاَن قتاُلكم إيَّ

قاَل: ُقلُت: تكوُن احلرُب بيننا وبينه سجااًل ُيصيُب منا وُنصيُب منه. قاَل: فهل 

نحُن منه يف ُمدٍة ال ندري ما هو صانٌع فيها. قاَل: فواهللِ ما يغدُر؟ قلُت: ال. و

أمكنني من كلمٍة ُأدخُل فيه شيًئا غرَي هذه. قاَل: فهل قاَل هذا القوَل أحٌد قبَلُه؟ 

 قاَل: قلُت: ال.

 قاَل لرتمجانِِه قْل له:

فزعمَت أنه فيكم ذو حسٍب، وكذلك الرسُل  عن حسبِهِ إينِّ سألُتَك  -1

  أحساِب قوِمها.ُتبعُث يف

فزعمَت أْن ال. فقلُت: لو كاَن من آباِئِه  آبائِِه ملٌك وسألُتك هل كاَن يف  -2

 ملٌك قلُت: رجٌل يطلُب ملَك آباِئِه.

                                                 

 يؤثر: ينقل. (1)
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فقلَت: بل ضعفاؤهم وهم  أضعفاؤهم أْم أرشاُفهموسألُتَك عن أتباِعِه  -3

 أتباُع الرسل.

يقوَل ما قاَل فزعمَت أْن  قبَل أنْ  تتهمونُه بالكذِب وسألُتَك هل كنتم  -4

 ال. فقد عرفُت أنه مل يكْن ليدَع الكذَب عىل الناِس ثم يذهُب فيكذُب عىل اهللِ.

بعَد أْن يدخَلُه سخطًة له فزعمَت  هل يرتدُّ أحٌد منهم عن دينِهِ وسألُتَك  -5

أْن ال. وكذلك اإليامُن إذا خالَط بشاشَة القلوِب 
(1)

. 

فزعمَت أهنم يزيدون وكذلك  اإليامُن  قصونَ يزيدوَن أو ينوسألُت هل  -6

.  حتى يتمَّ

فزعمَت أنَّكم قد قاتلتموه فتكوُن احلرُب بينكم  هل قاتلتموهوسألتَك  -7

 وبينه ِسجااًل يناُل منكم وتنالوَن منه. وكذلك الرسُل ُتبتىل ثم تكوُن هلم العاقبُة.

 ال تغدُر.  فزعمَت أنه ال يغدُر. وكذلك الرسُل  هل يغِدرُ وسألتك  -8

فزعمَت أْن ال. فقلُت: لو قاَل  هل قاَل هذا القوَل أحٌد قبَلهُ وسألُتَك  -9

 هذا القوَل أحٌد قبَلُه قلُت: رجٌل ائتمَّ بقوٍل قيل قبَلُه.

قاَل ثمَّ قاَل: بَم يأمُركم قلُت: يأمُرنا بالصالِة والزكاِة والصلِة  -11

، وقد كنُت أعلُم أنه خارٌج، ومل قاَل: إْن يكْن ما تقوُل فيه حقًّ والعفاِف  ا فذنه نبيٌّ

أكْن أظنُه منكم، ولو أين أعلُم أين أخلُص إليه ألحببُت لقاَءُه، ولو كنُت عنَدُه 

 .لغسلُت عن قدميِه، وليبلغنَّ ُملُكه ما حتَت قدميَّ 

                                                 

 بشاشة القلوب: انرشاحها. (1)
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بسِم اهللِ الرمحِن الرحيِم من »فقرأُه فيِه:  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: ثم دعا بكتاِب رسوِل اهلِل 

ٍد رسوِل اهللِ إىل هرقل عظيِم الروِم سالٌم عىل مِن اتبَع اهلدى أما بعُد فذين حمم

أدعوَك بدعايِة اإلسالِم، أسلْم تسَلْم، وأسلِْم يؤتَِك اهللُ أجرَك مرتني، وإْن توليَت 

فذنَّ عليَك إثَم األريسيني
(1)

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴿، و

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ      ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

«﴾ڎ  ڎ  ڈ      ڈ
(2)

، فلام فرَغ من قراءِة الكتاِب ارتفعِت 

األصواُت عنَدُه وكثَر اللغُط وُأمَر بنا فُأْخِرْجنَا. قاَل: فقلُت ألصحايب حني خرجنا 

لقد َأِمر
(3)

أمُر ابِن أيب كبشةَ  
(4)

 ، إنه ليخافُه َملُِك بني األصفر، قاَل: فام زلُت موقنًا

 أنَُّه سيظهُر حتى أدخَل اهللُ عيلَّ اإلسالَم. ملسو هيلع هللا ىلصبأمِر رسوِل اهللِ 

 

                                                 

 األريسيون: الفالحون. (1)

 (.3355(، ومسلم )0522رواه البخاري ) (2)

 أِمَر: عظم. (3)

 ابن أيب كبشة: وهذه كنية جده ألمه )وهب(. قالوا ذلك: عداوة له؛ فنسبوه إىل نسب غري نسبه املشهور. (4)
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 ملسو هيلع هللا ىلصمنوذج لتعرف ملك من ملوك احلبشة على حممد رسول اهلل -4

ويف حديِث هجرِة صحابِة رسوِل اهللِ حممٍد إىل احلبشِة بعَد ما تعرضوا له من 

من حماسِن األخالِق،  ملسو هيلع هللا ىلص األذى والتضييِق ذكٌر ملا تنطوي عليه دعوُة نبيِّ اهلِل حممدٍ 

ومراعاِة احلقوِق اإلنسانيِة، والربِّ باآلخريَن وذلك ما خلصُه الصحايبُّ جعفُر بُن 

( حنَي سأَلُه عن دينِه وما يدعو إليه.  أيب طالٍب مللِك احلبشِة وقتئٍذ )النجايشِّ

يُن الذي فارقُتم فيه قومكم ومل تدخُلوا يف ديني وال يف  ديِن فقاَل: ما هذا الدِّ

 أحٍد من هذه األُمِم؟

ا امللُك كنا قوًما أهَل  فكاَن الذي كلمُه جعفُر بن أيب طالب فقاَل لُه: أّنُّ

جاهليٍة نعبُد األصناَم، ونأكُل امليتَة ونأيت الفواحَش، ونقطُع  األرحاَم، وُنيسُء 

واًل منا اجلواَر، يأكُل القويُّ منا الضعيَف، فكنَّا عىل ذلك حتى بعَث اهلُل إلينا رس

نعرُف نسبُه وصدقُه وأمانتُه وعفافُه فدعانا إىل اهللِ لنوحَدُه، ونعبَدُه، ونخلَع ما كنا 

 
ِ
نعبُد نحن وآباؤنا من دونِه من احلجارِة واألوثاِن، وأمَرنا بصدِق احلديِث، وأداء

، وهنانا عن 
ِ
األمانِة، وصلِة الرحِم، وُحسِن اجلواِر، والكفِّ عن املحارِم والدماء

الفواحِش، وقوِل الزوِر، وأكِل ماِل اليتيِم، وقذِف املُحصنِة، وأمرنا أن نعبَد اهللَ 

 وحَدُه ال ُنرشُك به شيًئا، وأمرنا بالصالِة والزكاِة، والصياِم.

د عليه أموَر اإلسالم، ثمَّ قال: فصدْقناه وآمنَّا به واتبعنَاه عىل ما جاَء به  فعدَّ

م علينا، وأحلْلنا ما أحلَّ لنا، فعَبدنا اهللَ وحَده فلم ُنرش منا ما حرَّ ْك به شيًئا وحرَّ

بونا، وفتنونا عن ديننا لرُيدونا إىل عبادِة األوثاِن من عبادِة اهللِ  فعدا علينا قوُمنا فعذَّ

وا  ، وأْن نستِحلَّ ما كنا نستِحلُّ من اخلبائِث، فلام قهرونا وظلمونا، وشقُّ عزَّ وجلَّ
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بنَي ديننا، خرجنا إىل بلِدَك واخرتناَك عىل من سواَك ورغبنا علينا، وحالوا بيننا و

ا امللُك.يف جواِرَك، ورجونا أْن ال  ُنظلْم عندَك أّنُّ

؟
ٍ
: هل معك مما جاَء به عن اهلِل من يشء  فقاَل له النجايشُّ

 فقاَل له جعفُر: نعم.

: فاقرأُه عيلَّ فقرَأ عليه صدًرا من   ،]مريم[ ﴾ٱ﴿فقاَل له النجايشُّ

فبكى واهلِل النجايشُّ حتى أخضَل حليتُه، وبكْت أساقفتُه حتى أخضلوا مصاحَفهم 

 حني سمعوا ما تال عليهم.

: إنَّ هذا واهللِ والذي جاَء به موسى ليخرُج من مشكاٍة  ثم قاَل النجايشُّ

واحدٍة، انطلقا فواهللِ ال  أسلُمهم إليكم أبًدا وال أكادُ 
(1)

. 

 

                                                 

 (.5602رواه أمحد يف املسند ) (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصأحبار اليهود على حممد رسول اهلل  منوذج لتعرف أحد كبار-5

وهذا أيًضا زيُد بن َسْعنََة أحُد كباِر أحباِر اليهوِد أراَد أْن يعرَف صدَق النبيِّ 

فاخترَبُه يف أخالِقِه مع الناِس بل مع املخالفنَي له يف عقيدتِِه، فلم يملُك إال أْن  ملسو هيلع هللا ىلص

 يعرتَف بنبوتِِه ويكوَن أحَد أتباِعِه املؤمننَي به.

قاَل: إنَّ اهللَ تبارَك وتعاىل ملا أراَد ُهدى زيِد  عبِد اهلل بن ساَلٍم  عن

ابِن َسعنَة قاَل زيُد بُن سعنَة: إنه مل يبَق من عالماِت النبوِة يشٌء إال وقد عرفُتها يف 

حنَي نظرُت إليه إال اثنتنِي مل َأخرُبمها منه: يسبُق حلُمه َجهَلُه، وال  ملسو هيلع هللا ىلصوجِه حممٍد 

ُة اجلهِل عليه إال ِحلاًم، فكنُت أتَلطَُّف ألْن أخالَِطُه فأعرَف حلَمُه يزيُده شدَّ 

 وجهَلُه.

يوًما من احلُجراِت، ومعه عيلُّ بُن أيب طالٍب،  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: فخرَج رسوُل اهلِل 

.  فأتاه رجٌل عىل راحلتِِه كالبدويِّ

، وكنُت فقاَل: يا رسوَل اهلِل، قريُة بني فالٍن قد أسلموا، ودخلوا يف اإلسالمِ 

ٌة وقحٌط من الغيِث،  أخربهُتم أهْنم إْن أسلموا أتاهم الرزُق َرَغًدا، وقد أصاهبم شدَّ

وأنا أخشى يا رسوَل اهللِ أْن خيرجوا من اإلسالِم طمًعا كام دخلوا فيه طمًعا، فإْن 

 رأيَت أن ُترسَل إليهم من ُيغيثهم به فعلَت.

 .-ُأراه عمَر  -إىل رجٍل جانبه  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: فنظَر رسوُل اهللِ 

 فقاَل: ما بقي منه يشٌء يا رسول َ اهللِ.

قاَل زيُد بن سعنَة: فدنوُت إليه، فقلُت له: يا حممُد، هل لك أْن تبيعني متًرا 

 معلوًما من حائِط بني فالٍن إىل أجِل كذا وكذا؟
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، ولكْن أبيُعَك متًرا معلوًما إىل أجِل كذا وكذا، وال »فقاَل:  ال يا هيوديُّ

 .«ي حائَط بني فالنٍ ُأسم

ياين قلُت: نعم، فبايعنَي، فأطلقُت مِهْ
(1)

، فأعطيُتُه ثامننَي ِمثقااًل من ذهٍب يف 

 متٍر معلوٍم إىل أجِل كذا وكذا.

 .«اْعَجْل عليهم، وأغثهم هبا»قاَل: فأعطاها الرجَل، وقاَل: 

رَج رسوُل اهلل قاَل زيُد بن َسْعنَة: فلام كاَن قبَل حملِّ األجِل بيومني أوثالثٍة خ

يف جنازِة رجٍل من األنصاِر، ومعه أبو بكٍر وعمُر وعثامُن ونفٍر من أصحابِِه،  ملسو هيلع هللا ىلص

فلام صىلَّ عىل اجلنازِة دنا من ِجداٍر، فجلَس إليه، فأخذُت بمجامِع قميِصِه، 

 ونظرُت إليه بوجٍه غليٍظ.

ي؟ فواهللِ ما علمُتكم بني عبد  املطلِب ثم قلُت: أالَ تقضيني يا حممُد حقِّ

 ملُْطٌل ٍ، ولقد كاَن يل بمخالَطتِكم ِعلٌم.

قاَل: ونظرُت إىل عمَر بِن اخلطاِب، وعيناه تدوراِن يف وجهِه كالفلِك 

 املستديِر، ثم رماين ببرصِه.

ما أسمُع، وتفعُل به ما أرى؟  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل: أْي عدوَّ اهللِ، أتقوُل لرسوِل اهللِ 

، لوال ما أحاذُر ف وَتُه لِضبُت بسيفي هذا عنَقَك. ورسوُل اهلل فوالذي بعثه باحلقِّ

 ينظُر إىل عمَر يف سكوٍن وُتَؤدٍة. ملسو هيلع هللا ىلص

ا كنا أحوَج إىل غِِّي هذا منك يا عمُر، أْن تأمرين بحسِن األداِء، »ثمَّ قاَل:  إنَّ

وتأمَره بحسِن الت باعةِ 
(2)

ه، وزْدُه عرشيَن صاًعا من غِِّيِه  ، اذهْب يا عمُر فاقِضِه حقَّ

 .«ُرعتهمكاَن ما 

                                                 

 نقود يشد به الوسط.مهياين: أي كيس ال (1)

 التِّباعِة: أي الطلب. (2)
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ي، وزادين عرشيَن صاًعا من متٍر،  قاَل زيٌد: فذهَب يب عمُر، فقضاين حقِّ

 فقلُت: ما هذه الزيادُة؟

أن أزيَدَك مكاَن ما ُرعُتَك. قلُت: أتعرُفني يا  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: أمرين رسوُل اهللِ 

 عمُر؟

 قاَل: ال، مْن أنت؟ قلُت: زيُد بُن َسْعنَة.

 قاَل: احلرَُب؟ قلُت: نعم احَلرُب.

 ما قلَت، وتفعَل به ما فعلَت؟  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فام َدَعاك أْن تقوَل لرسوِل اهللِ 

حني  ملسو هيلع هللا ىلصفقلُت: يا عمُر، كلُّ عالماِت النبوِة قد عرْفُتها يف وجِه رسوِل اهلِل 

ة اجلهل نظرُت إليه إال اثنتنِي، مل أختربمها منه: يسبق حلُمُه جهَلُه، وال يزيُده شدَّ

هُتام، فُأشهُدك يا عمُر أين قد رضيُت باهللِ ربًّا، وباإلسالِم حلاًم، فقد اختربعليه إال

صدقٌة عىل  -فإين أكثرها مااًل  -نبيًّا، وُأشهُدَك أنَّ شطَر مايل  ملسو هيلع هللا ىلصدينًا، وبمحمٍد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأمِة حممٍد 

 فقاَل عمُر: أو عىل بعِضهم؛ فإنَّك ال تسُعهم كلَّهم.

 .ملسو هيلع هللا ىلصِل اهللِ قلُت: أو عىل بعِضهم. فرَجَع عمُر وزيٌد إىل رسو

. فآمَن به ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل زيٌد: أشهُد أْن ال إلَه إال اهللُ، وأنَّ حممًدا عبُدُه ورسولُه 

قُه، وشِهَد مع رسوِل اهللِ  مشاهَد كثريًة، ثم ُتويفِّ يف غزوِة تبوِك، مقباًل  ملسو هيلع هللا ىلصوصدَّ

غرَي ُمدبرٍ 
(1)

. 

                                                 

 (.522رواه ابن حبان ) (1)
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 واحلقوق ملسو هيلع هللا ىلصحممد رسول اهلل القسم األول: 

قبائَل متفرقًة، يقتُل بعُضهم بعًضا وَيْسبي  ملسو هيلع هللا ىلصلرسوِل كاَن العرُب قبَل بعثِة ا

بعُضهم بعًضا، وكاَن االستبداُد هو القانوَن املسيطَر عىل تلك القبائِل، ومل يكِن 

الناُس سواًء يف تلك احِلقبِة، بل كاَن السادُة يتمتعون بكافِة احلقوِق، أما العبيُد فلم 

 هم.تكْن هلم أدنى حقوٍق، ألهنم ملٌك ألسيادِ 

أما املرأُة فقد كانْت مسلوبَة احلقوِق، فهي ِملٌك ألبيها وإخوهتا الذكوِر، ثم 

 تكوُن ملًكا لزوجها، ثم لورثتِِه من بعِدِه.

هذا مع انتشاِر العاداِت اجلاهليِة كالسلِب والنهِب وشيوِع جتارِة الرقيِق 

، ووأِد البناِت، وعبادِة األصناِم وغرِي ذلك.
ِ
 والبغاء

كلَّ هذا الواقِع املؤملِ وجاَء بمنهٍج شامٍل للحقوِق مل  ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهللِ واجَه رس

 تعرْف البرشيُة له مثياًل.

َر مبدَأ  حقوِق ، وأداء بني الناسِ  العدلِ فبعَد أْن دعا إىل عبادِة اهلِل وحَدُه قرَّ

 وغرِي اإلنساِن يف كافِة جماالِت احلياِة. ،اإلنسانِ 

من احلقوِق يف اإلسالِم بأهنا حقوٌق ربَّانيٌة ال  ومتتاُز حقوُق اإلنساِن وغرُيها

َف فيها.  يملُك أحٌد من البرِش إلغاَءها أو الترصُّ

 كام أهنا حقوٌق متوازنٌة بحيُث ال يطغى فيها جانٌب عىل جانٍب آخر.

وكذلك فإهنا حقوٌق شاملٌة لكافِة مراحِل عمِر اإلنساِن جنينًا وطفاًل وشاًبا 

 ا ومريًضا.وكهاًل ومسنًّا، صحيحً 
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 من حقوق اإلنسان-3

عىل هذه احلقوق  ملسو هيلع هللا ىلصحقوق اإلنسان كثرية ومتنوعة، وقد أكّد نبي اهلل حممد 

بقوله وفعله وتوجيهه بام أوحى اهلل تعاىل إليه، وسوف نذكر بعًضا من هذه 

 احلقوق، وهي:

والتأكيد عليها من  ملسو هيلع هللا ىلصوهي مكفولة لإلنسان بدعوة النبي  حق احلياة:-1

ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿أبرزها: حتريمه القتل بغري حق، قال اهلل تعاىل: خالل مناٍح 

عىل هذا احلق يف  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أكّد النبي [515]األنعام: ﴾ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی

إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم »خطبة الوداع قبل وفاته بأشهر بقوله: 

«حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
(1)

ريمه ، وكذلك حت

ب به يوم القيامة»لالنتحار، فقال:  «من قتل نفسه بيشء يف الدنيا عذ 
(2)

. 

وقد أكد عليها رسول اهلل أيًضا يف خطبة الوداع حني قال:  العدل: حق -2

يا أهيا الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب، وإن »

، والعدل « أعجمي إال بالتقوىأكرمكم عند اهلل أتقاكم، ليس لعريب فضل عىل

إن اهلل ال يقدس أمة ال يأخذ الضعيف »صنو املساواة، وهلذا جاء خطابه لألمة: 

«حقه من القوي، وهو غِّي متعتع
(3)

 أي: ال يناله مكروه. ،

فأكد عىل عدم إكراه أحد عىل الدخول يف اإلسالم،  :ال إكراه يف الدين-3

عىل  ملسو هيلع هللا ىلص،كام أكد حممد [516]البقرة: ﴾مئ  ی  جئ    حئ﴿من خالل قول اهلل تعاىل: 

                                                 

 (.55325رواه أمحد ) (1)

 (.6407رواه البخاري ) (2)

 (.2121رواه أمحد ) (3)
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أنتم أعلم بأمور »حرية االجتهاد يف الشأن الدنيوي بام فيه املصلحة، فقال: 

 .]رواه أبو داود وأمحد[ «دنياكم

وهذا يتضح من حرصه عىل عدم ترويع الناس وإخافتهم،  حق األمن:-4

«ال حيل ملسلم أن يروع مسلام»فقال: 
(1)

وصياهتم بقوله: ، وأّمن الناس عىل خص

إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم »

 .«هذا يف بلدكم هذا

، ولفظة: «طلب العلم فريضة عىل كل مسلم»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  حق التعليم:-5

تشمل الرجل واملرأة، وامتدح نساء األنصار لكوهننَّ حريصاٍت عىل  «مسلم»

 «األنصار، مل يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف الديننعم النساء نساء »العلم فقال: 

 .]رواه البخاري[

فللعامل احلق يف اختيار مهنته، ومطالبته باألجر املتفق عليه،  حق العمل:-6

خِّي الكسب، كسب يد العامل »: ملسو هيلع هللا ىلصواإلبداع يف العمل وإتقانه، فقال نبي اهلل حممد 

«إذا نصح
(2)

«ف عرقهأعطوا األجِّي أجره قبل أن جي»، وقال:  
(3)

إن اهلل »، وقال: 

 .]رواه أبو يعىل[ «حيب من العبد إذا عمل عمال أن يتقنه

ال حيل مال امرئ »: ملسو هيلع هللا ىلصوأخص ممتلكات اإلنسان ماله، فقال  حق التملك:-7

، وامتدادا حلرصه عىل مصلحة اجلميع مل ]رواه ابن حبان[ «مسلم إال بطيب نفس منه

ياء املشرتكة بينهم فال يستأثر هبا أحد، حق املجتمع يف متلك األش ملسو هيلع هللا ىلصيغفل النبي 

 .]رواه أبو داود[ «الناس رشكاء يف ثالث: املاء، والكَل، والنار»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

                                                 
 (.55226(، وأمحد )0315رواه أبو داود ) (1)

 (.2464رواه أمحد ) (2)

 (.5030رواه ابن ماجه ) (3)
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 من حقوق املرأة-9

ال شكَّ أنَّ املرأَة هي نصُف املجتمِع كام أهنا تلُد النصَف اآلخَر فهي إذْن كلُّ 

قوُقها وامُتهنْت كرامُتها يف املجتمِع، وإذا كانِت املرأُة قد ُظلمْت وُأهدرْت ح

عن املرأِة، ونرَصها، وأعطاها من احلقوِق ما مل  ملسو هيلع هللا ىلصعصوٍر سبقْت، فقد دافَع النبيُّ 

 والرتاحِم والتغافِر 
ِ
تكْن حتُلُم به، وحثَّ عليه الصالُة والسالُم عىل احلبِّ والوفاء

ٍس قويٍة، ال والتغايض عن اهلفواِت بني األزواِج، حتى تقوَم بيوُت الناِس عىل أس

ۉ ﴿تستطيُع عواصُف املشكالِت أْن هتدَمها أو هتزَّ أركاهَنا، قال تعاىل: 

 .[52]النساء: ﴾ۉ

 كلمٌة جامعٌة لكلِّ خرٍي وبرٍّ وإحساٍن ولطٍف ورفٍق ورمحٍة. واملعروُف:

اتقوا اهللَ يف النساِء، فذنكم أخذمتوهن بأماِن اهللِ، واستحللتم »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«اهللِ فروجهنَّ بكلمةِ 
(1)

. 

َف النبيُّ  : ملسو هيلع هللا ىلصطبيعَة املرأِة، فأرشَد إىل احتامِل أخطاِئها، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوعرَّ

«استوصوا بالنساء خًِّيا»
(2)

. 

«وأنا خُِّيكم ألهَل -أي لزوجته  - خُِّيكم خُِّيكم ألهلِِه،»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(3)

. 

                                                 

 (.5537رواه مسلم ) (1)

 (.5675(، ومسلم )0727واه البخاري )ر (2)

 (.5267(، وابن ماجه )3234رواه الرتمذي ) (3)
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إْن َكِرَه منها ُخُلًقا،  -أي ال يبغضها  - ال يفُرْك مؤمٌن مؤمنة»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

« منها آخرَ رَض 
(1)

. 

إنَّ أعظَم الذنوِبِ  عند اهللِ رجٌل تزوَج »: إثَم ظلِم املرأِة فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصوبنيَّ 

«امرأًة، فلام قىض حاجَتُه منها طلَقها وذهَب بمهِرَها
(2)

. 

مثااًل يف الرقِة وحسِن العرشِة مع زوجاتِِه، قال مرًة لعائشَة  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن النبيُّ 

 :« ِقالْت: كيَف تعرُف ذلك يا رسوَل اهللِ؟ «إين ألعرُف غضبَِك ورضاك ،

إنك إذا كنِت راضيًة قلِت: بىل ورب  حممٍد، وإْن كنِت ساخطًة قلِت: بىل ورب  »قال: 

فقالْت: أجل، واهللِ إين ال أهجُر إال اسَمَك  «إبراهيمَ 
(3)

. 

، يتعامُل مع نساِئهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهبذه املشاعِر الفياضِة، والكلامِت الرقراقِة كاَن حممٌد 

 وكنَّ ريَض اهللُ عنهنَّ يبادلنه نفَس الشعوِر.

، قالْت: سابقني مع عائشَة  ملسو هيلع هللا ىلصويف إحدى السفرات َتسابَق النبيُّ 

فسبقتُه، وذلك قبَل أْن أمحَل اللحَم، ثم سابْقُتُه بعدما محلُت اللحَم  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلِل 

«هذه بتلك»فسبقني، فقال: 
(4)

. 

                                                 

 (.5675رواه مسلم ) (1)

 (.5703رواه احلاكم ) (2)

 (.0062(، ومسلم )1650رواه البخاري ) (3)

 (.51471(، وأمحد )5550رواه أبو داود ) (4)
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ُج حقَّ الضعيفني: »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل  وأثََّم من اعتدى عىل حقِّ املرأةِ  اللهمَّ إين ُأحر 

«اليتيِم، واملرأةِ 
(1)

. 

، فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوحثَّ   أزواجهنَّ
ِ
أال أخرُبكم بنسائِكم »: ملسو هيلع هللا ىلصالنساَء عىل إرضاء

كلُّ ودوٌد، ولوٌد، إذا غضبْت أو ُأيسَء »قالوا: بىل يا رسوَل اهللِ. قال:  «يف اجلنِة؟

ذه يدي يف يِدَك، ال أكتحُل بغمٍض حتى إليها، أو َغِضَب زوُجها قالْت: ه

«ترىض
(2)

. 

ويف ُبْضِع أحدكْم »عىل إشباِع الزوجِة عاطفًيا فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوحثَّ النبيُّ 

قالوا: يا رسوَل اهللِ! أيأيت أحُدنا  -أي ويف إتياِن الرجِل زوجَتُه صدقٌة  - «صدقةٌ 

، أكاَن عليه وزٌر؟ أرأيتم لو وضَعها يف حرامٍ »شهوَته، ويكوُن له فيها أجٌر؟ قال: 

«كذلك إذا وضَعها يف حالٍل كان له هبا أجرٌ 
(3)

. 

عىل الرجِل أْن ينفَق عىل زوجتِِه وأطفالِِه، وجعَلُه من أفضِل ما  ملسو هيلع هللا ىلصوأوجَب 

ديناٌر أنفقَتُه يف سبيِل اهللِ، وديناٌر أنفقَته يف رقبةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصأنفَق، فقد قاَل النبيُّ 
(4)

 ،

، وديناٌر أنفقَتُه عىل أهلَِك، أعظُمها أجًرا الذي وديناٌر تصّدقَت به عىل مسكنيٍ 

«أنفقَتُه عىل أهلَِك 
(5)

. 

                                                 

 (.2522(، وأمحد )3662رواه ابن ماجه ) (1)

 (.5703اين )رواه الطرب (2)

 (.5670رواه مسلم ) (3)

 رقبة: أي حترير رقبة. (4)

 (.5665رواه مسلم ) (5)
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إنَّك لن تنفَق نفقًة تبتغي هبا وجَه اهلِل إاِل ُأجْرَت عليها، حتى ما »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«جتعُل يف فِم امرأتَِك 
(1)

. 

ما أطعمَت نفَسَك فهو لك صدقٌة، وما أطعمَت ولَدَك فهو لك »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

ما أطعمَت َزْوَجك فهو لك صدقٌة، وما أطعمَت خادَمَك فهو لك صدقٌة، و

«صدقةٌ 
(2)

. 

. قال العرباُض: فأتيُت «إنَّ الرجَل إذا سقى امرأَتُه من املاِء ُأجرَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

ْثُتها بام سمعُت من رسوِل اهلِل   ملسو هيلع هللا ىلصامرأيت فسقيُتها، وحدَّ
(3)

. 

 

                                                 

 (.5652(، ومسلم )6373رواه البخاري ) (1)

 (.56114رواه أمحد ) (2)

 (.56152رواه أمحد ) (3)
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 من حقوق الوالدين واألقارب-1

َر من قطِع حباِل املودِة باحل ملسو هيلع هللا ىلصأمَر النبيُّ  فاِظ عىل العالقاِت األرسيِة، وحذَّ

هام بحقِّ اهللِ تعاىل،  هام، وقرَن حقَّ بني األرحاِم، أما الوالداِن، فقد عظََّم اإلسالُم حقَّ

 .[36]النساء: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں﴿فقاَل تعاىل: 

قيَل: ثم  «قتِهاالصالُة عىل و»: أيُّ العمِل أفضُل؟ قاَل: ملسو هيلع هللا ىلصوُسئل رسوُل اهلِل 

؟ قال:  «برُّ الوالدين»أيُّ
(1)

. 

قاَل:  «أحيٌّ والداك؟»يستأذنه يف اجلهاِد فقاَل له:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء رجٌل إىل النبيِّ 

«ففيهام فجاهْد »نعم، قاَل: 
(2)

. 

وجاءه رجٌل فقاَل: جئُت أبايُعك عىل اهلجرِة وتركُت أبويَّ يبكياِن، فقاَل: 

«كيَتهامارجْع إليهام فأضحْكهام كام أب»
(3)

. 

 وإْن كانوا عىل غرِي ديِن اإلسالِم، فعن أسامَء  ملسو هيلع هللا ىلصوأمَر النبيُّ 
ِ
بصلِة اآلباء

، ملسو هيلع هللا ىلصبنِت أيب بكر قالْت: قدمْت عيلَّ أمي وهي مرشكٌة يف عهِد رسوِل اهللِ 

قلُت: قدمْت عيّل أمي وهي راغبٌة أفأصُل أمي؟ قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفاستفتيُت رسوَل اهلِل 

«نعم ِصَل أمِك »
(4)

. 

                                                 

 (.555(، ومسلم )026رواه البخاري ) (1)

 (.0653(، ومسلم )5725رواه البخاري ) (2)

 (.5775(، وابن ماجه )0423(، والنسائي )5566(، وأبو داود )6545) رواه أمحد (3)

 (.5675(، ومسلم )5057رواه البخاري ) (4)



 ملسو هيلع هللا ىلصمد رسول اهللحم|  048

 

الكبائُر: اإلرشاُك »: ملسو هيلع هللا ىلصعقوُق الوالديِن فهو من كبائِر الذنوِب، لقوِل النبيِّ  أما

«باهللِ، وعقوُق الوالديِن، وقتُل النفِس، واليمنُي الغموُس 
(1)

. 

«لعَن اهللُ من سبَّ والديهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

. 

مْن كاَن يؤمُن باهلِل واليوِم اآلخِر فليصْل »: ملسو هيلع هللا ىلصأما صلُة األرحاِم فقد قاَل 

«رمَحهُ 
(3)

. 

حِم الكاشِح »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  أفضُل الصدقِة الصدقُة عىل ذي الرَّ
(4)

»
(5)

. 

يا عقبُة! ِصْل َمْن قطعَك، وأعِط من حرَمَك، »لعقبَة بِن عامٍر:  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«عمْن َظَلَمَك  - واعُف ويف رواية:  - وأعِرْض 
(6)

. 

 

                                                 

 (.6525رواه البخاري ) (1)

 (.256رواه أمحد ) (2)

 (.1673رواه البخاري ) (3)

 الكاشح: الذي يضمر العداوة يف نفسه. (4)

 (.5657(، والدارمي )50725رواه أمحد ) (5)

 (.56626واه أمحد )ر (6)
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 من حقوق األبناء-4

، حتى يكونوا شباًبا إىل حسِن الرتبيِة والتنشئِة  ملسو هيلع هللا ىلصدعا النبيُّ 
ِ
لألبناء

 صاحلني، ورجااًل خملصني لدينهم ووطنِهم وأمتِهم.

«ليَس منا من مل يرحْم صغَِّينا، ويعرْف رشَف كبِِّينا»: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل 
(1)

. 

ُمروا أبناءكم بالصالِة لسبٍع، واَضبوهم»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

عليها لعرٍش،  

قوا بينهم يف املضاجعِ  «وفر 
(3)

. 

َما َنَحَل والٌد ولًدا ِمْن َنْحٍل َأْفَضَل ِمْن َأَدٍب »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن النبيِّ 

«حسنٍ 
(4)

. 

يا »يعلُم األطفاَل آداَب الطعاِم والرشاِب فقاَل مرًة ألحِدهم:  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

«غالم! سم  اهللَ، وُكل بيمينَك، وكْل مما يليَك 
(5)

. 

: قالْت  تربيَة البناِت بفضائَل منها ما روْتُه عائشُة  ملسو هيلع هللا ىلصوخصَّ النبيُّ 

دخلْت عيلَّ امرأٌة ومعها ابنتاِن تسأُل، فلْم جتْد عندي شيًئا غرَي مترٍة واحدٍة، 

فأعطيُتها، َفَقَسمْتها بني ابنتيها ومل تأكل منها شيًئا، ثم قامْت فخرجْت، فدخَل 

من ابُتَل من هذه البناِت بيشٍء فأحسَن إليهنَّ كنَّ »فأخربُتُه فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعلينا النبيُّ 

«من النارِ له سرًتا 
(6)

. 

                                                 
 (.6001(، وأمحد )5203رواه الرتمذي ) (1)

 وارضبوهم: أي رضًبا خفيًفا بالقلم والسواك ونحوه. (2)

 (.6067(، وأمحد )052رواه أبو داود ) (3)

 (.56552(، وأمحد )5271رواه الرتمذي ) (4)

 (.3767(، ومسلم )0217رواه البخاري ) (5)

 (.0763م )(، ومسل5352رواه البخاري ) (6)



 ملسو هيلع هللا ىلصمد رسول اهللحم|  051

 

 : ، كنَّ له حجاًبا من »ولفُظ الرتمذيِّ من ابُتَل بيشٍء من البناِت فصرَب عليهنَّ

«النارِ 
(1)

. 

وضمَّ  «من عاَل جاريتنِي حتى تبلغا، جاء يوَم القيامِة أنا وهو»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

أصابَِعهُ 
(2)

. 

ختان مْن كاَن له ثالُث بناٍت، أو ثالُث أخواٍت، أو بنتان، أو أ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

، وزوجهنَّ فله اجلنةُ  ، وأحسَن إليهنَّ «فأدهبنَّ
(3)

. 

إذا دخلْت عليه ابنتُه فاطمُة قاَم إليها فقّبلها وأجلَسها يف  ملسو هيلع هللا ىلصبل كاَن 

جملِسهِ 
(4)

. 

رها النبيُّ  هم يف ماِل أبيهم فقد أراَد سعُد  ملسو هيلع هللا ىلصومَن احلقوِق التي قرَّ  حقُّ
ِ
لألبناء

، قاَل: فالثلُث «ال»: ملسو هيلع هللا ىلصِه، فقاَل له النبيُّ أْن يتصدَق بثلثْي مالِ  بُن أيب وقاٍص 

الثلُث، والثلُث كثٌِّي إنك إْن تذَر ورَثَتَك »: ملسو هيلع هللا ىلصيا رسوَل اهللِ؟ فقاَل رسوُل اهللِ 

أغنياَء خٌِّي من أْن تذَرهم عالةً 
(5)

فون الناَس   يتكفَّ
(6)

»
(7)

. 

 

                                                 

 (.0025(، وأبو داود )5236رواه الرتمذي ) (1)

 (.0761رواه مسلم ) (2)

 (.5232رواه الرتمذي ) (3)

 (.3247رواه الرتمذي ) (4)

 عالة: فقراء. (5)

 يتكففون الناس: يسألوهنم ما يكفيهم. (6)

 (.3476(، ومسلم )5553رواه البخاري ) (7)
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 من حقوق األطفال-5

خلالِق التي ال يعرُف قدَرها إال الطفولُة هي رسُّ احلياِة ومتعُة الزماِن، وهبُة ا

ّمن ُحِرَمها، وبذَل يف حتصيلِها كلَّ نفيٍس، وإنَّ رعايَة األطفاِل ورمحَتهم والعنايَة 

وقّرره ومدَح متعاطَيُه، فقد َوَفَد ناٌس من  ملسو هيلع هللا ىلصوالرفَق هبم مما حثَّ عليه النبيُّ 

وا: نعم، فقالوا: لكنا ، فقالوا: أتقّبلوَن صبياَنُكم، قالملسو هيلع هللا ىلصاألعراِب عىل رسوِل اهللِ 

أَو أملُِك إْن كاَن اهلُل قد َنَزَع الرمحَة »: ملسو هيلع هللا ىلصواهللِ ما نقّبُل صبياَننا، فقاَل رسوُل اهلِل 

«منكم؟
(1)

. 

يذهُب إىل أعايل قرى املدينِة، حيُث كاَن ابنُه إبراهيُم يستكمُل  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

جعُ َرَضاَعُه هناك، فكاَن يذهُب إليه من أجِل أْن يقّبلُه، ثم ير
(2)

 . 

فاضْت عيناه، فقاَل له سعُد بُن عبادَة: ما هذا يا  ملسو هيلع هللا ىلصوملا ماَت ابُن ابنِة النبيِّ 

إهنا رمحٌة جعلها اهللُ يف قلوِب عباِدِه، وإنام يرحُم اهللُ من عباِدِه »رسوَل اهللِ؟ قاَل: 

«الرمحاءَ 
(3)

. 

م كان يزوُر األنصاَر، ويسّلُم عىل صبياهِن  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  وعن أنٍس 

ويمسُح رؤوَسهم
(4)

 . 

                                                 

 (.0525(، ومسلم )1132رواه البخاري ) (1)

 (.0524رواه مسلم ) (2)

 (.5135(، ومسلم )1553رواه البخاري ) (3)

 (.012رواه ابن حبان ) (4)
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يصيل وهو حامٌل أمامَة بنَت ابنتِه زينَب، فإذا قاَم مَحَلَها، وإذا  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

َسَجَد وَضَعها
(1)

. 

ق اهلُل بينه وبني أحبتِه يوَم »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  ق بني والدٍة وولِدها، فرَّ من فرَّ

«القيامةِ 
(2)

 . 

وجعَل هلم من احلقِّ  لألطفاِل باجللوِس يف جمالِس الكبارِ  ملسو هيلع هللا ىلصوسمَح النبيُّ 

ُأيت  ملسو هيلع هللا ىلصمثَل ما لغرِيهم من اجللوِس، فعن سهِل بن سعٍد الساعديِّ أنَّ رسوَل اهللِ 

أتأذُن ل »برشاٍب فرشَب منه، وعن يساِرِه أشياٌخ وعن يمينه غالٌم، فقاَل للغالِم: 

كيًّا: ال واهللِ، ألنَّ السنَة أْن يبدَأ من اليمنِي، فقاَل الغالُم وكاَن ذ «أْن أعطَي هؤالِء؟

اإلناَء يف يِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصال أوثُر بنصيبي منك أحًدا، فوضَع رسوُل اهللِ 
(3)

. 

ُه يف املرياِث بمجرِد اكتامِل والدتِِه، وانفصالِِه  ملسو هيلع هللا ىلصوأثبَت النبيُّ  للطفِل حقَّ

ِه حيًّا.  عن أمِّ

مشاعَر األطفاِل فزارهم يف بيوهتم وواساهم وتلطَف معهم  ملسو هيلع هللا ىلصوقّدر 

 ، وعقَد بينهم املسابقاِت وأحتفهم بالطُّرِف واهلدايا.ومسَح رؤوَسهم

 

                                                 

 (.200(، ومسلم )026رواه البخاري ) (1)

 (.55045(، وأمحد )5025رواه الرتمذي ) (2)

 (.3726(، ومسلم )5575رواه البخاري ) (3)
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 من حقوق اخلدم-6

 وَمْن 
ِ
 والضعفاء

ِ
إنَّ مقياَس احلضارِة احلقيقيَّ أليِّ أمٍة هو تعامُلها مع الفقراء

 ال حيلَة له يف الوصوِل إىل املسؤولني وأصحاِب القراِر.

 اخلدُم الذي يعملوَن يف البيوِت عند األ
ِ
، فقد ومن هؤالء

ِ
 والكرباء

ِ
غنياء

حقوَقهم كاملًة، واستمَع إىل شكاهِتم وآراِئهم، وقّدرهم  ملسو هيلع هللا ىلصأعطاهم الرسوُل 

قاَل: خدمُت  غايَة التقديِر، والدليُل عىل ذلك ما رواه أنُس بُن مالٍك 

 فعلُته: مل فعلَته.  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلِل 
ٍ
، وما قاَل ليشء ، قطُّ عرَش سنني، فام قاَل يل: أفٍّ

 
ٍ
مل أفعْله: أال فعلَت كذا وال ليشء

(1)
 . 

 املدينِة تأخُذ بيِدِه 
ِ
فتنطلُق به حيُث أرادْت يف  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت األَمُة من إماء

حاجتِها
(2)

 . 

ر النبيُّ   اخلادِم وإْن كاَن عبًدا مملوًكا، بل إنه جعَل إيذاَءُه  ملسو هيلع هللا ىلصوحذَّ
ِ
من إيذاء

«، فكفارُتُه أن يعتَقهُ من َلَطم مملوًكا له، أو َضَبهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصسبًبا يف حريتِِه، فقاَل 
(3)

 . 

وعْن أيب مسعوٍد األنصاريِّ قاَل: كنُت أرضُب غالًما يل بالسوِط، فسمعُت 

فلْم أفهْم الصوَت من الغضِب. فلام دنا مني  «اعلْم أبا مسعودٍ »من َخْلِفي صوًتا: 

، قال: فألقيُت «اعلْم أبا مسعوٍد، اعلْم أبا مسعودٍ »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصإذا هو رسوُل اهللِ 

اعلْم أبا مسعوٍد أنَّ اهلل تبارَك وتعاىل أقدُر عليك منك »السوَط من يدي، فقاَل: 

                                                 

 (.0562(، ومسلم )1172رواه البخاري ) (1)

 (.1654خاري )رواه الب (2)

 (.3534رواه مسلم ) (3)
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، قلُت: ال أرضُب مملوًكا بعده أبًدا. ويف روايٍة قاَل: يا رسوَل اهلِل! «عىل هذا الغالم

ْتك  - أما لو مل تفعْل للَفَحْتك النارُ »: ملسو هيلع هللا ىلصهو ُحرٌّ لوجِه اهلِل. فقاَل رسوُل اهللِ  أو ملسَّ

«-لنارُ ا
(1)

. أي أنَّ حتريَرك له واجٌب عليك وليَس تفضاًل منك؛ ألنك رضبَتُه 

 الرقَّ وحّرر كثرًيا من العبيِد. ملسو هيلع هللا ىلصبالسوِط، وهبذا األسلوِب حارَب النبيُّ 

م تكليَفهم من العمِل ما ال ُيطيقون، فقاَل  للمملوِك طعاُمُه »: ملسو هيلع هللا ىلصوحرَّ

«وكسوُتُه وال يكلَُّف من العمِل إال ما ُيطيُق 
(2)

. 

فقاَل: يا رسوَل اهللِ! كم أعفو عن اخلادِم؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاَء رجٌل إىل النبيِّ 

«كلَّ يوٍم سبعنَي مرةً »
(3)

. 

 

                                                 

 (.3531رواه مسلم ) (1)

 (.3505رواه مسلم ) (2)

 (.5275(، والرتمذي )0026رواه أبو داود ) (3)
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 من حقوق اجلار-7

كثرٌي من الناِس ال يزورن جرياهَنم وال يسألوَن عنهم، ومن الناِس من يؤذي 

اعدِة جاِرِه فال جيُده يف جرياَنُه وهو اَل يدري، وقد َيْمَرُض اإلنساُن وحيتاُج إىل مس

وقِت الشدِة، وهذه العزلُة من َنتاج احلياِة املعارصِة التي أنسِت الناَس كثرًيا من 

ما زاَل جربيُل يوصيني »: ملسو هيلع هللا ىلصالواجباِت االجتامعيِة. ولعظِم حقِّ اجلاِر قاَل النبيُّ 

ثه «باجلاِر حتى ظننُت أنه سيور 
(1)

ه أنه . أي: حتى ظننُت من كثرِة الوصاِة ب

 سيجعُل له نصيًبا من املرياِث.

خُِّي األصحاِب عنَد اهللِ خُِّيهم لصاحبِِه، وخُِّي اجلِّياِن عند اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«خُِّيهم جلاِرهِ 
(2)

 . 

ألْن يزيَن الرجُل بعرِش نسوٍة، خٌِّي له مْن أْن يزيَن بامرأِة جاِرِه، »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«من أْن يرسَق من بيِت جاِرهِ  وألْن يرسَق الرجُل من عرشِة أبياٍت، أيرُس له
(3)

 . 

«من كاَن يؤمُن باهلِل واليوِم اآلخِر فال يؤِذ جاَرهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(4)

، ويف روايٍة 

«من كاَن يؤمُن باهللِ واليوِم اآلخِر فليحسْن إىل جارهِ »ملسلٍم: 
(5)

. 

«ليَس املؤمُن بالذي يشبُع وجارُه جائٌع إىل جنبهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(6)

 . 

                                                 

 (.0717(، ومسلم )1111رواه البخاري ) (1)

 (.6572(، وأمحد )5267رواه الرتمذي ) (2)

 (.55730رواه أمحد ) (3)

 (.62(، ومسلم )1112رواه البخاري ) (4)

 (.62رواه مسلم ) (5)

 (.567رواه احلاكم ) (6)
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«ا أبا ذٍر! إذا طبخَت مرقًة، فأكثْر ماءَها، وتعاهْد جِّياَنَك ي»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(1)

 . 

! سْل هذا لِـَم أغلَق »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  كْم من جاٍر متعلٍق بجاِرِه يقوُل: يا رب 

«عني باَبُه، ومنعني َفْضَلهُ 
(2)

. 

                                                 

 (.0712رواه مسلم ) (1)

 (.65رواه البخاري يف األدب املفرد ) (2)
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 من حقوق الضيف-8

البرِش من مكارِم األخالِق التي اتفَق الناُس عليها: إكراُم الضيِف، ولقاؤه ب

 ربَط بني اإليامِن باهللِ وبني إكراِم الضيِف. ملسو هيلع هللا ىلصوالرتحاِب، ولذلك نجُد رسوَل اهللِ 

«من كاَن يؤمُن باهللِ واليوِم اآلخِر فليكرْم ضيَفهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقد قاَل 
(1)

 . 

أما املسافُر الذي ينزُل عىل قوٍم أثناَء سفِرِه وقد تقطعْت به السبُل، فقد 

: ملسو هيلع هللا ىلصن نزَل عليهم ضيافَتُه حتى ثالثِة أياٍم، فقد قاَل عىل م ملسو هيلع هللا ىلصأوجَب رسوُل اهللِ 

«الضيافُة ثالثُة أياٍم، فام كان بعد ذلك فصدقةٌ »
(2)

 . 

وينبغي للضيِف أال ُيثِقل عىل صاحِب البيِت باإلطالِة، حتى ال حُيرَج 

ال حيلُّ له أْن يثوَي عنَدُه حتى »: ملسو هيلع هللا ىلصصاحَب البيِت ويضيَق عليه، فقد قاَل 

«حُيِرَجه
(3)

. 

 

                                                 

 (.3511(، ومسلم )1164رواه البخاري ) (1)

 (.3516(، ومسلم )1221رواه البخاري ) (2)

 (.5225(، والرتمذي )1674رواه البخاري ) (3)
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 من حقوق اليتيم-2

احتفى اإلسالُم باليتيِم وأمَر برعايتِِه واإلحساِن إليه ومدِّ يِد العوِن له، قال 

 .[2]الضحى: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿تعاىل: 

وأشاَر بالسبابِة  «أنا وكافُل اليتيِم يف اجلنِة كهاتنيِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 

والوسطى
(1)

 . 

َر النبيُّ  : ملسو هيلع هللا ىلصعَلُه من أكرِب الكبائِر فقاَل من أكِل ماِل اليتيِم وج ملسو هيلع هللا ىلصوحذَّ

الرشُك باهللِ، »، قالوا: وما هنَّ يا رسوَل اهلِل؟ قاَل: «اجتنبوا السبَع املوبقاِت »

، وأكُل الربا، وأكُل مالِ  اليتيِم،  والسحُر، وقتُل النفِس التي حرَم اهلُل إال باحلق 

«والتوّل يوَم الزحِف، وقذُف املحصناِت الغافالِت املؤمناِت 
(2)

 . 

من ضمَّ يتياًم بني مسلمني يف طعاِمِه ورشابِِه حتى يستغنَي عنه »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«وجبْت له اجلنةُ 
(3)

 . 

أحتبُّ أْن يلنَي قلُبَك »رجٌل يشكو قسوَة قلبِِه، فقاَل لُه:  ملسو هيلع هللا ىلصوأتى النبيَّ 

وتدرَك حاجَتَك؟ ارحِم اليتيَم، وامسْح رأَسُه، وأطعْمُه من طعاِمَك، يلنُي قلُبك، 

«تدِرُك حاجَتَك و
(4)

. 

                                                 

 (.5205رتمذي )(، وال0225رواه البخاري ) (1)

 (.552(، ومسلم )5164رواه البخاري ) (2)

 (.52515رواه أمحد ) (3)

 (.54570رواه الطرباين ) (4)
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 من حقوق الضعفاء والفقراء واملساكني-30

 الذين ال ماَل هلم وال عشريَة، فكان يقبُل من  ملسو هيلع هللا ىلصاهتمَّ النبيُّ 
ِ
بالضعفاء

سيِئهم، ويسعى يف حواِئجهم، ويرفُع عنهم الِضَّ واألذى حمسنِهم ويتجاوُز عن م

 قريٍش  -ولو بكلمٍة ُتغِضُبهم، فعن عائِذ بِن عمرٍو أنَّ أبا سفيان 
ِ
مرَّ  -من عظامء

، وصهيٍب الروميِّ وبالٍل احلبيشِّ  وكانوا من العبيِد  -عىل سلامَن الفارِّسِّ

 
ِ
من عنِق عدوِّ اهللِ مأخَذها. فقال هلم  فقالوا: واهللِ ما أخذْت سيوُف اهللِ -والفقراء

 ملسو هيلع هللا ىلص: أتقولون هذا لشيِخ قريٍش وسيِدهم؟ فأتى النبىَّ أبو بكٍر الصديَق 

يا أبا بكٍر! لعّلك أغضبَتهم، لئْن كنَت »: ملسو هيلع هللا ىلصفأخرَبُه بام قالوا، فقاَل له رسوُل اهللِ 

كم؟ قالوا: فأتاهم أبو بكٍر فقال: يا إخوتاه! أغضبتُ  «أغضبَتهم لقد أغضبَت رّبك

ال، يغفُر اهللُ لك يا أخي!!
(1)

. 

هُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  «ربَّ أشعَث أغرَب مدفوٍع باألبواِب، لو أقسَم عىل اهللِ ألبرَّ
(2)

. 

ُيعلُِّم أصحاَبُه أنَّ املاَل والوجاهَة االجتامعيَة واملناصَب  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن النبيُّ 

ه، وأْن ا لفقَر وقلَة املاِل واجلاِه ال املرموقَة ال ُتضفي عىل اإلنساِن فضاًل ال يستحقُّ

ه، فقد مرَّ رجٌل عىل رسوِل اهللِ  ومعه أصحاُبُه،  ملسو هيلع هللا ىلصيسلُب اإلنساَن رشًفا يستحقُّ

فقالوا: هذا رجٌل من أرشاِف الناِس، هذا واهللِ  «ما تقولوَن يف هذا؟»فقاَل هلم: 

ع، وإْن قاَل أن ُيْسَتمعَ  . فسكَت النبيُّ حريٌّ إْن خطَب أن ُينكَح، وإن َشَفْع أن ُيشفَّ

 املسلمنَي، فقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
قالوا: هذا حريٌّ  «ما تقولوَن يف هذا؟»، ثم مرَّ رجٌل من فقراء

                                                 

 (.0112رواه مسلم ) (1)

 (.0710رواه مسلم ) (2)
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َع، وإْن قاَل أال ُيسمَع. فقاَل رسوُل اهللِ   ملسو هيلع هللا ىلصإن َخَطَب أالَّ ُينكَح، وإن َشَفَع أاّل ُيَشفَّ

«هذا خٌِّي من ملِء األرِض مثَل هذا»عن الفقرِي: 
(1)

 . 

أال أخرُبكم بأهِل اجلنِة؟ كلُّ ضعيٍف متضع ٍف، لو أقسَم »: ملسو هيلع هللا ىلص وقاَل النبيُّ 

ُه. أال أخرُبكم بأهِل الناِر؟ كلُّ ُعُتلٍ  عىل اهللِ ألبرَّ
(2)

جواظٍ  
(3)

«مستكربٍ  
(4)

 . 

 أنَّ امرأًة سوداَء كانْت تُقمُّ املسجَد،  ملسو هيلع هللا ىلصومن اهتامِم النبيِّ 
ِ
بشأِن الضعفاء

أفال كنتم »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقالوا: ماتْت. فقاَل ، فسأَل عنهاملسو هيلع هللا ىلصففقدها رسوُل اهلِل 

روا أمَرها. فقال النبيُّ «آذنتموين فدّلوه فصىلَّ  «دلوين عىل قرِبها»: ملسو هيلع هللا ىلص، فكأهنم صغَّ

عليها
(5)

. 

إنَّ املجتمَع الذي يشعُر فيه الفقرُي واملسكنُي والضعيُف بأمهيتِِه واهتامِم 

ِل والرمحِة واإلنسانيِة الذي ينعُم به املسؤولنَي والقادِة والقواننِي به هلو جمتمُع التكاف

 اجلميُع ويسعدون بظاللِِه.

من واّله اهللُ شيًئا من أموِر املسلمنَي، فاحتجَب دون »: ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قاَل 

تِِه وفقِرِه يوَم القيامةِ  «حاجتِهم وَخلَّتهم وفقِرهم، احتجَب اهللُ دون حاجتِِه وَخلَّ
(6)

 . 

                                                 

 (.0554(، وابن ماجه )0745رواه البخاري ) (1)

 العتل: الغليظ اجلايف. (2)

 اجلواظ: الفاجر. (3)

 (.1423(، ومسلم )0137رواه البخاري ) (4)

 (.5155(، وابن ماجه )5122رواه مسلم ) (5)

 (.5112رواه أبو داود ) (6)
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ِة  ما من إمامٍ »ورواه الرتمذي بلفظ:  ُيْغلُِق بابُه دوَن ذوي احلاجِة واخَللَّ

«واملسكنِة إال أغلَق اهلُل أبواَب السامِء دوَن َخّلتِه وحاجتِه ومسكنتهِ 
(1)

. 

من َول أمَر الناِس، ثم أغلَق بابُه دون املسكنِي واملظلوِم وذوي »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

فقرِه أفقَر ما يكوُن احلاجِة، أغلَق اهللُ تبارَك وتعاىل أبواَب رمحتِه دوَن حاجتِه و

«إليها
(2)

. 

ا  ملسو هيلع هللا ىلصويف اجلملِة كاَن رسوُل اهللِ  ّنيُب باألمِة كلِّها أْن تقَف لنرصِة املظلوِم أيًّ

كان مستواه ومكانتِه؛ حيُث ربَط بني هذه القضيِة وقضيِة كرامِة األمِة نفِسها، 

ه و»فقال:  هو غِّي كيَف يقدُس اهللُ أمًة ال يؤخُذ لضعيِفها من شديِدها حقَّ

«متعتعٍ 
(3)

. 

 

                                                 

 (.5513رواه الرتمذي ) (1)

 (.51427رواه أمحد ) (2)

 (5057رواه ابن ماجه ) (3)
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 من حقوق الرقيق-33

ُل من السادِة والعبيِد، ومل يكْن للعبيِد أيُة  ملسو هيلع هللا ىلصُبِعث النبيُّ  يف جمتمٍع يتشكَّ

، وحثَّ عىل  ملسو هيلع هللا ىلصحقوٍق ماليٍة أو اجتامعيٍة أو سياسيٍة، فرفَع النبيُّ 
ِ
من شأِن هؤالء

عىل ذلك الثواَب  حتريِرهم، وجعل حترير العبيد كفارة للعديد من اخلطايا، ورتََّب 

 بالرقيِق: ملسو هيلع هللا ىلصاجلزيَل، فمن وصايا النبيِّ 

«اتقوا اهللَ فيام ملكْت أيامُنكم»: ملسو هيلع هللا ىلصقوُله 
(1)

 . 

أرّقاَءكم، أرّقاَءكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما »: ملسو هيلع هللا ىلصوقوُلُه 

تلبسون، وإْن جاؤوا بذنٍب ال تريدون أْن تغفروُه، فبيعوا عباد اهللِ وال 

بوهم «تعذ 
(2)

. 

إخواُنكم خوُلكم»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

، جعلهم اهللُ ُقنيةً 
(4)

حتت أيديكم، فمن  

ْفُه ما يغلُبُه،  كان أخوه حتَت يِدِه، فليْطِعْمُه من طعامِه، وليلبْسُه من لباِسِه، وال يكل 

«فذْن كلَّفه ما يغلُبُه فلُيعنْهُ 
(5)

 . 

َب مملوَكُه ظاملًا، ُأقيَد منه يوَم ال»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  «قيامةِ من ََضَ
(6)

 . 

                                                 

 (.115(، وأمحد )0022رواه أبو داود ) (1)

 (.51253رواه أمحد ) (2)

 خولكم: خدمكم. (3)

 قنية: مملوكني. (4)

 (.5262(، والرتمذي )5312رواه البخاري ) (5)

 (.530صحيح األدب املفرد ) (6)
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«من لطَم مملوكُه أو َضبُه، فكّفارتُه أن يعتَقهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(1)

 . 

ام امرٍئ مسلٍم أعتَق امرًأ مسلاًم »عىل عتِق العبيِد، فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوحثَّ النبيُّ  أيُّ

فهو فَِكاُكه من الناِر، جُيَزى بكل  عظٍم منه عظاًم منه، وأيام امرأٍة مسلمٍة أعتقِت 

ي فكاُكها من الناِر، جُتَزى بكل  عظٍم منها عظاًم منها، وأيام امرٍئ امرأًة مسلمًة فه

مسلٍم أعتَق امرأتنِي مسلمتنِي فهام فكاُكه من الناِر، جُيزى بكل  عظمنِي منهام عظاًم 

«منه
(2)

 . 

وجاءه َقْهرمانٌ  وعن عبِد اهللِ بن عمرٍو 
(3)

له فقاَل له: أعطيَت  

كفى إثاًم أْن »: ملسو هيلع هللا ىلصل: فانطلْق فأعِطهم، قاَل رسوُل اهللِ الرقيَق ُقوهَتم؟ قاَل: ال، قا

«حتبَس عمن متلُك قوَُتم
(4)

 . 

«إنَّ اهللَ يعّذُب الذين يعّذبوَن الناَس يف الدنيا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(5)

. 

 

                                                 

 (.0144(، وأبو داود )3534رواه مسلم ) (1)

 (.3013(، وأبو داود )5067رواه الرتمذي ) (2)

 .-مدير األعامل-القهرمان: القائم بأمور الرجل  (3)

 (.5665رواه مسلم ) (4)

 (.5602) (، وأبو داود0730رواه مسلم ) (5)
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 من حقوق املسنني-39

كباُر السنِّ قد بلغوا من العمر ما يشعرون معه بالوحدة وتتواىل عليهم فيه آثاره 

رض وغريمها، وهم أيًضا أهُل اخلربِة والتجارِب واحلكمِة، وينبغي عىل من ضعف وم

ُرهم وحيرتُمهم ويستفيُد من جتاِرهبم وخرباهِتم.  ، وإنام يقدِّ
ِ
املجتمِع أال ّنمَل هؤالء

هم عىل اجلميِع  ملسو هيلع هللا ىلصولقد احتفى النبيُّ  َ فْضَلهم وسابقتَهم وعظيَم حقِّ ، وبنيَّ بكباِر السنِّ

«شاَب شيبًة يف اإلسالِم كانْت له نوًرا يوَم القيامةِ من »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصفهو 
(1)

 . 

، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوحثَّ  إنَّ من إجالِل اهللِ تعاىل »: ملسو هيلع هللا ىلصعىل إكراِم أصحاِب السنِّ

«إكراَم ذي الشيبِة املسلمِ 
(2)

 . 

ُيؤثُر األشياَخ بالرشاِب، وانظْر إىل هذا احلديِث العجيِب الذي  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

، فعْن سهِل بن سعٍد  ملسو هيلع هللا ىلصيتجىل فيه احرتاُم النبيِّ 
ٍ
لألشياِخ واألطفاِل عىل حدٍّ سواء

ُأيت برشاٍب، فرشَب منه، وعن يمينه غالٌم،  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهللِ  الساعديِّ 

، فقاَل الغالُم: ال «أتأذُن ل أْن أعطَي هؤالِء؟»وعن يساِرِه أشياٌخ، فقال للغالِم: 

واهللِ، ال أوثُر بنصيبي منَك أحًدا، فتلَّه
(3)

يف يِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهللِ  
(4)

 . 

 واملرسلنَي، يستأذُن غالًما، ليبدأ  ملسو هيلع هللا ىلصويا للعجب! رسوُل اهللِ 
ِ
خاتُم األنبياء

باألشياِخ الذين عىل يساِرِه احرتاًما هلم ولسنِّهم والغالُم يرفُض ألنه يريُد أْن 

                                                 

 (.3425(، والنسائي )5112رواه الرتمذي ) (1)

 (.0543رواه أبو داود ) (2)

 فتله: فوضعه. (3)

 (.3726(، ومسلم )5575رواه البخاري ) (4)
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 ، فأبى أْن يؤثرَ ملسو هيلع هللا ىلصفتمسَّ شفتاه موضَع شفتي النبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصيرشَب بعد رسوِل اهلِل 

نَّة هي أْن يبدَأ اإلنساُن بمن عىل يمينِه  ملسو هيلع هللا ىلصبذلك أحًدا، وإنام استأذَنُه النبيُّ  ألنَّ السُّ

 يف الرشاِب ونحِوِه.
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 من حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة-31

، هناك طائفٌة من الناِس كان قدرهم أن يصابوا ببعض البالء يف أعضائهم

س ال ّنتم هبم، وال ينتبهون فانعكس عليهم ذلك حياتًيا، وربام أن بعض النا

 ألحاسيِسهم ومشاعِرهم ومشكالهِتم.

 ذوي االحتياجاِت اخلاصِة، وإنام حباهم بعطِفه ورعايتِه. ملسو هيلع هللا ىلصمل ينَس النبيُّ 

وقالْت: يا رسوَل اهللِ إنَّ يل  ملسو هيلع هللا ىلصفهذه امرأٌة كاَن يف عقلها يشٌء، أوقفْت النبيَّ 

فالن! خذي يف أي  الطريِق شئِت،  يا أمَّ »هلا:  ملسو هيلع هللا ىلصإليك حاجًة، فقال رسوُل اهلِل 

يناجيها، حتى قَض  ملسو هيلع هللا ىلص، فخال معها رسوُل اهللِ «قومي فيه حتى أقوَم معك

حاجَتها
(1)

 . 

انطلقوا بنا إىل بني »يزوُرهم يف بيوهتم، فقاَل يوًما ألصحابِِه:  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

«رجٌل مكفوُف البرِص ـ - واقٍف نزوُر البصِّيَ 
(2)

 . 

ى األعمى ب  صرًيا تفاؤاًل.وانظر كيف سمَّ

َ النبيُّ   املبتَلنْي ببشاراٍت عظيمٍة منها قوُلُه  ملسو هيلع هللا ىلصوبرشَّ
ِ
إنَّ اهلَل عزَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء

فصرَب، عوضُته  -أي بذهاِب نوِر عينيه  -وجلَّ قاَل: إذا ابتليُت عبدي بحبيبتيه 

«منهام اجلنةَ 
(3)

 . 

                                                 

 (.53131رواه أمحد ) (1)

 (.5133رواه الطرباين ) (2)

 (.55455(، وأمحد )1555رواه البخاري ) (3)
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جِل وبُِصَك للر»: ملسو هيلع هللا ىلصعىل هدايِة األعمى وضعيِف البرِص فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوحثَّ 

«الرديِء البِِص صدقةٌ 
(1)

 . 

فقالْت:  ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسوِل اهللِ  -نوٌع من اجلنوِن  -وجاءِت امرأٌة هبا ملٌَم 

إْن شئِت دعوُت اهلَل فشفاِك، وإْن شئِت صربِت »رسوَل اهللِ! ادُع اهللَ يل. فقاَل: يا

، قالْت: بل أصرُب وال حساَب عيلَّ «والحساَب عليِك 
(2)

 . 

: أال أريَك امرأًة من أهِل اجلنِة؟ قاَل عطاٌء: بىل، قاَل وقاَل ابُن عباس ل
ٍ
عطاء

ُف،  ملسو هيلع هللا ىلصابُن عباٍس: تلك املرأُة السوداُء، أتت النبيَّ  فقالْت: إين ُأرصُع، وإين أتكشَّ

، إن شئِت صربِت ولك اجلنُة، وإن شئِت دعوُت اهلل أن ُيعافَيِك »فادُع اهللَ يل، قال: 

َف، فدعا هلافقالْت: أصرُب، فقالْت: إين أت كشُف، فادُع اهلَل يل أْن ال أتكشَّ
(3)

. 

 

                                                 

 (.5272رواه الرتمذي ) (1)

 (.2355أمحد )رواه  (2)

 (.0673(، ومسلم )1554رواه البخاري ) (3)
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 من حقوق الطريق-34

 الناِس والتحرِش هبم كام حيدُث يف 
ِ
للطريِق يف اإلسالِم آداٌب متنُع من إيذاء

 كثرٍي من البالِد.

، هي  «إياكم واجللوَس عىل الطرقاِت »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفعن النبيِّ  قالوا: ما لنا بدٌّ

، قالوا: «فذْن أبيتم إال املجالَس، فأعطوا الطريَق حقَّها»ا، قاَل: جمالُسنا نتحدُث فيه

ها يا رسوَل اهللِ؟ قال:  غضُّ البِِص، وكفُّ األذى، وردُّ السالِم، واألمُر »وما حقُّ

«باملعروِف، والنهيُّ عن املنكرِ 
(1)

 . 

، فقد قاَل   احلاجِة يف طرِق الناِس وأماكِن الظلِّ
ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك حتريُم قضاء

«اتقوا اللعانني: الذي يتخىل يف طريِق الناِس، أو يف ظل هم»
(2)

. 

مرَّ رجٌل بغصِن شجرٍة »: ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك إماطُة األذى عن الطريِق، فقد قاَل 

نَيَّ هذا عن املسلمنَي ال يؤذهيم، فُأدِخَل  عىل ظهِر طريٍق، فقاَل: واهللِ ألَُنح 

«اجلنةَ 
(3)

. 

يف اجلنِة يف شجرٍة َقَطعها من ظهِر  لقد رأيُت رجاًل يتقلُب »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«الطريِق كانت تؤذي الناَس 
(4)

. 

                                                 

 (.3264(، ومسلم )5521رواه البخاري ) (1)

 (.53(، وأبو داود )327رواه مسلم ) (2)

 (.0700رواه مسلم ) (3)

 (.0701رواه مسلم ) (4)
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 من حقوق احليوان-35

لواَء الرفِق باحليواِن وأمَر باإلحساِن إليه وإطعاِمِه وسقايتِِه  ملسو هيلع هللا ىلصرفَع النبيُّ 

بينام رجٌل يميش بطريٍق »: ملسو هيلع هللا ىلصوعدِم تكليِفِه ما ال ُيطيُق من العمِل، فقد قاَل النبيُّ 

ليه العطُش، فوجد بئًرا، فنزَل فيها، فرشَب، ثم خرَج فذذا كلٌب يلهُث، يأكُل اشتدَّ ع

الثرى من العطِش، فقاَل الرجُل: لقد بلَغ هذا الكلَب من العطِش مثُل الذي كان 

ه ماًء، ثم أمسَكُه بفيِه حتى َرقي، فسقَى الكلَب،  بلَغ منِي، فنزَل البئَر، فمَل ُخفَّ

. قالوا: يا رسوَل اهلِل وإنَّ لنا يف هذه البهائِم ألجًرا؟ فقال: «فشكر اهللُ له، فغفر له

«يف كل  كبٍد رطبٍة أجرٌ »
(1)

 . 

جزاَء من  ملسو هيلع هللا ىلصوكام أنَّ هذا الرجَل َغَفَر اهللُ له يف كلٍب سقاه، فقد َذَكَر النبيُّ 

ة سجنَْتها حتى ماتت، فدخلْت فيها »: ملسو هيلع هللا ىلصيعذُب احليواَن فقاَل  ُعّذبِت امرأة يف ِهرَّ

الناَر، ال هي أطعمْتها وسقْتها إذ حبسْتها، وال هي تركْتها تأكُل من خشاِش 

«األرضِ 
(2)

 . 

باإلحساِن إليه عند الذبِح،  ملسو هيلع هللا ىلصوعند ذبِح احليواِن الذي حيلُّ أكُلُه أمَر النبيُّ 

إنَّ اهللَ كتَب اإلحساَن عىل كل  يشٍء، فذذا قتلتم فأحسنوا الِقتلَة، وإذا »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل 

«فأحسنوا الذبحَة، وليُِحّد أحُدكم َشفرَتُه، ولُِّيْح ذبيحَتهُ ذبحتم، 
(3)

 . 

                                                 

 (.0565(، ومسلم )5524رواه البخاري ) (1)

 (.0564(، ومسلم )5525رواه البخاري ) (2)

 (.5352(، والرتمذي )3651اه مسلم )رو (3)
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فقاَل  -أَماَمها-أنَّ رجاًل أضجَع شاًة وهو حيدُّ شفرَتُه  وعن ابِن عباٍس 

«أتريُد أن مُتِيتَها موتاٍت؟ هالَّ أحددَت شفرَتَك قبَل أن تضجَعها»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 
(1)

 . 

«حليوانِ لعَن اهللُ من مثَّل با»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

«مْن َرِحَم ولو ذبيحة عصفوٍر، َرمحُه اهلُل يوَم القيامةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

. 

 

                                                 

 (.7163رواه احلاكم ) (1)

 (.1425(، والبخاري معلًقا )0366رواه النسائي ) (2)

 (.325رواه البخاري يف األدب املفرد ) (3)
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 القسم الثاني

 والقيم واألخالق والفضائل ملسو هيلع هللا ىلصحممد رسول اهلل 

 مدخل

من القيِم واملثِل التي  ملسو هيلع هللا ىلصتنبُع قيمُة اإلنساِن يف رؤيِة رسوِل اهلِل حممٍد 

من داخلِِه فتغدو سلوًكا وواقًعا ملموًسا،  يتمسُك هبا، ومن الفضائِل التي تنبعُ 

إنَّ اهللَ ال ينظُر إىل صوِركم وال أموالِكم ولكْن ينظُر إىل »وهلذا جاَء خطاُبُه: 

«قلوبِكم وأعاملِكم
(1)

. 

يدرُك أهنا ترمي إىل غرٍض واحٍد، هو طهارُة  ملسو هيلع هللا ىلصومن يتأمُل أقواَل الرسوِل 

، يؤكُد هذا ح إنام بعثُت ألمتَم صالَح »ديُثُه الكريُم: النفِس، وكامهِلا اإلنساينِّ

«األخالِق 
(2)

. 

واإلنساُن وإْن كاَن يف حاجٍة إىل العلوِم فهو إىل القيِم واألخالِق والفضائِل 

أحوُج، ذلك أنَّ ما يصيُب املجتمعاِت من ظلٍم وقهٍر إنام ُيعَزى يف احلقيقِة إىل 

 نقٍص يف األخالِق ال إىل نقٍص يف العلِم.

فدعا  ملسو هيلع هللا ىلصكانِت األخالُق احلسنُة هي عنواُن دعوِة رسوِل اهللِ حممٍد  ومن ثمَّ 

إىل العدِل بكلِّ معانيِه والعدِل مع كلِّ أحٍد، ودعا إىل الرمحِة حتى مع احليواِن، 

، واألمِن، وحسِن احلديِث، كام 
ِ
واحللِم، واألمانِة، والشجاعِة، والتواضِع، والوفاء

 ضيِة التوازِن والوسطيِة فكًرا وسلوًكا.امتدْت رؤيُتُه اخللقيُة إىل ق

                                                 

 (.0615رواه مسلم ) (1)

 (.2121رواه أمحد ) (2)
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ل املسئوليِة، وكانت دعوُتُه الدءوبُة  دعا أيًضا إىل حسِن إدارِة الوقِت، وحتمُّ

للجدِّ والعمِل والكسِب احلالِل الطيِب، وتويل اإلنساِن مسئوليِة رقابِة نفسِه 

 )الضمري(.

َي بمظهِرِه وحيرَص كام كان توجهُه نحو الفرد بِأْن حيافَظ عىل نفِسِه ويعتن

 عىل سالمِة صحتِِه من خالل النظافِة والتداوي أنَّى وجَد إىل ذلك سبياًل.

إىل إقامِة جمتمٍع مبنيٍّ عىل احرتاِم النفِس البرشيِة، وحسِن  ملسو هيلع هللا ىلصدعا رسوُل اهللِ 

، يعزُز ذلك أعامٌل تطوعيٌة متعديُة النفِع.  األخالِق، يسوُدُه احلبُّ والودُّ

َئ عمليًة مثَل الشورى، ورشعيِة دفِع الظلِم إْن وقَع، مع كام أرسى مباد

 ذلك وضَع آداًبا للحرِب والقتاِل ما أحوَج البرَش إليها اآلَن.

عابِة، ّندّنا لكلِّ من يمأُل  كانت له رؤيٌة نحَو السعادِة، والتفاؤِل، وروِح الدُّ

 القلُق قلَبُه، ويفتُت احلزُن فؤاَدُه.

يوَم عىل اختالِف أدياهِنم وأجناِسهم ليعيشوا هذه القيم فام أحوَج البرشيَة ال

 يف عاملِ الواقِع ليسعدوا، واآلَن ننطلُق نحو تفصيٍل هلذا املدخِل.
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 كيف تكسب الناس؟-3

إنَّ الناَس بفطرهِتم حيبوَن صاحَب الكلمِة الرقيقِة التي ال ََتِْدُش حياًء وال 

املرشقِة والرأي السديِد والنصِح  جترُح شعوًرا، وكذلك حيبوَن صاحَب البسمةِ 

 بأسباِب امتالِك القلوِب. ملسو هيلع هللا ىلصالرشيِد ومن هنا اهتمَّ رسوُل اهللِ حممٌد 

إنكم لن َتَسعوا الناَس بأموالِكم، ولكْن يسُعهم منكم بسُط »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل 

«الوجِه، وحسُن اخللِق 
(1)

 . 

أكناًفا، الذين يألفوَن إنَّ أحبَّكم إلَّ أحاسنُكم أخالًقا، املَُوط ئون »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

قوَن بني األحبِة، امللتمسوَن  وُيؤلفون، وإنَّ أبغَضكم إلَّ املّشاؤون بالنميمِة، املفر 

«للربآِء العيَب 
(2)

 . 

ال حتقرنَّ من املعروِف شيًئا، ولْو أْن تلقى أخاك بوجٍه »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«طليٍق 
(3)

. 

ُمك يف وجِه أخيك صدقٌة، وأمُرَك با»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  ملعروِف، وهنُيَك عن تبسُّ

املنكِر صدقٌة، وإرشاُدَك الرجَل يف أرِض الضالِل لك صدقٌة، وإماطُتَك األذى 

والشوَك والعظَم عن الطريِق لك صدقٌة، وإفراُغَك من دْلِوَك يف دلوِ ِ أخيك لك 

«صدقةٌ 
(4)

«َوَبُِصك للرجِل الرديِء البِِص لك صدقةٌ »، وزاد البزار: 
(5)

. 

                                                 

 (.2100رواه البزار ) (1)

 (.231رواه الطرباين ) (2)

 (.5716(، والرتمذي )0764رواه مسلم ) (3)

 (.5272رواه الرتمذي ) (4)

 (.0474رواه البزار ) (5)
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«الطيبُة صدقةٌ  والكلمةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(1)

 . 

أطعِم الطعاَم، وأفِش السالَم، وأطِب الكالَم، وصل  بالليِل »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«والناُس نياٌم، تدخل اجلنَة بسالمٍ 
(2)

. 

                                                 

 (.5677(، ومسلم )5767رواه البخاري ) (1)

 (.2226رواه أمحد ) (2)
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 العـــــــدل-9

َ اهللُ لنبيِه  من القيِم اإلنسانيِة التي يسعُد هبا البرُش مجيًعا قيمُة العدِل وقد بنيَّ

، بل [24]النحل: ﴾چ چ چ ڇ﴿به كام قاَل تعاىل:  أنه حيبُّ العدَل ويأمرُ  ملسو هيلع هللا ىلص

أمر بالعدِل حتى مع العدوِّ املخالِف، وحّذَر من أْن تكوَن العداوُة سبًبا يف ظلِم 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿اآلخريَن والتعدي عىل حقوِقهم، فقاَل تعاىل: 

 .[2]املائدة: ﴾ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

نام أهلَك من كاَن قبلكم إ»مبينًا وجوَب العدِل مع اجلميِع:  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 

أهنم كانوا إذا رسَق فيهم الرشيُف تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيُف أقاموا عليه 

، وإين والذي نفيس بيِدِه، لْو أنَّ فاطمَة بنَت حممٍد رسقْت لقطعُت يَدها «احلدَّ
(1)

 . 

عىل منابَر من نوٍر، الذين يْعِدلون يف  ِإنَّ املقسطنَي عنَد اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«ُحْكِمهم وأهليهم وما ُولُّوا
(2)

 . 

، وهو »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  ه من القوي  إنَّ اهللَ ال ُيقّدس أمًة ال يأخُذ الضعيُف حقَّ

غِّي متعتعٍ 
(3)

»
(4)

 . 

 

                                                 

 (.3526(، ومسلم )3556رواه البخاري ) (1)

 (.3046رواه مسلم ) (2)

 غري متعتع: أي من غري أن يصيبه مكروه. (3)

 (.5057رواه ابن ماجه ) (4)
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 الـرحـــمـة-1

إنَّ من أمجِع القيِم اإلنسانيِة قيمَة الرمحِة، ألنَّ الرمحَة هلا آثاٌر عظيمٌة من 

آلخرين ومدِّ يِد العوِن وإغاثِة امللهوِف وغرِي ذلك العفِو واجلوِد والتعاوِن مع ا

أرسله  صفُة الرمحِة، ألنَّ اهللَ  ملسو هيلع هللا ىلصومن هنا كان من أخّص صفاِت النبيِّ 

 .[547]األنبياء: ﴾ک ک گ گ گ﴿لرمحِة البرشيِة فقاَل سبحانه: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل تعاىل يف شأنِِه 

 .[512ران:عم]آل ﴾ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

«إين مل ُأبعْث لعاًنا، إنام بعثُت رمحةً »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 
(1)

 . 

«ال ُتنزُع الرمحُة إال من شقيٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

الرامحون يرمحهم الرمحُن، ارمحوا من يف األرِض يرمْحُكم من يف »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«السامءِ 
(3)

 . 

«من ال َيْرحُم ال يرحمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(4)

. 

 حتى احليواَن، فقد قاَل رجٌل للنبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصُه وقد شملْت رمحتُ 
ٍ
: يا ملسو هيلع هللا ىلصكلَّ يشء

والشاُة إن رمحَتها رمحَك »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهللِ! إين ألذبُح الشاَة وأنا أرمُحها، فقاَل النبيُّ 

«اهللُ
(5)

. 

                                                 
 (.0740رواه مسلم ) (1)

 (.5206(، والرتمذي )0525رواه أبو داود ) (2)

 (.5207(، والرتمذي )0524رواه أبو داود ) (3)

 (.0525(، ومسلم )1132رواه البخاري ) (4)

 (.52074رواه أمحد ) (5)
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 احِلـــــــــلم-4

الذروَة يف جماِل احللِم وكظِم الغيِظ وشدِة االحتامِل، قاَل أنُس  ملسو هيلع هللا ىلصبلَغ النبيُّ 

وعليه ُبرٌد نجراينٌّ غليُظ  ملسو هيلع هللا ىلص: كنُت أميش مع رسوِل اهللِ ْن مالٍك ب

، فجبذُه بردائِه جْبَذًة شديدًة، حتى نظرُت إىل صفحِة عاتِق  احلاشيِة، فأدركُه أعرايبٌّ

، قد أثرْت هبا حاشيُة الرُبد من شدِة جبذتِه، ثم قاَل: يا حممُد! ُمر يل من ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصفالتفَت إليه رسوُل اهللِ ماِل اهللِ الذي عندك. 
ٍ
، وضحَك، ثم أمَر له بعطاء
(1)

 . 

هذا الترصَف السيِّئ من هذا األعرايبِّ اجلايف ومل  ملسو هيلع هللا ىلصهكذا تقبَل النبيُّ 

َم يف وجِهِه وأعطاه ما يريُد.  يعاتْبُه، وإنام تبسَّ

نائاًم يف ظلِّ شجرٍة، قد علََّق سيَفُه هبا، فجاَء أعرايبٌّ فاخرتَط  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

. «اهللُ»، وقاَل: من يمنعك مني يا حممُد؟! قال: ملسو هيلع هللا ىلصسيَف، وَشَهَرُه يف وجِه النبيِّ ال

السيَف وعفا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصفاضطرَب األعرايبُّ ووقع السيُف من يِدِه، فأخَذ النبيُّ 

وأجلَسُه بجواِرهِ 
(2)

. 

 

                                                 

 (.5702(، ومسلم )1365رواه البخاري ) (1)

 (.0535(، ومسلم )5620رواه البخاري ) (2)
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 األمـــــــانة-5

مانِة، وقد قاَل من القيِم اإلنسانيِة التي ُيمدُح املرُء باالتصاف هبا قيمُة األ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿تعاىل: 

 .[75]األحزاب: ﴾ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

«ال إيامَن ملن ال أمانَة له»: ملسو هيلع هللا ىلصواألمانُة من اإليامِن، ولذلَك قاَل 
(1)

. 

آيُة املنافِق »تضييَع األمانَة من صفاِت أهِل النفاِق، فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوعدَّ النبيُّ 

«أخلَف، وإذا اؤمتَن خانَ ثالٌث: إذا حّدَث كذَب، وإذا وعد 
(2)

 . 

قالوا: كيَف إضاعُتها؟ قال:  «إذا ُضّيعِت األمانُة فانتظْر الساعةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«إذا وّسَد األمُر إىل غِِّي أهلِِه، فانتظِر الساعةَ »
(3)

 . 

وهي املرأُة  ُيعرُف يف قومِه باألمنِي، وقد تزوجْتُه خدجية  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

كريِم أخالقِه، حيُث كان ُيرشُف عىل جتارهتا بالشاِم وذلك الرشيفُة الثريُة ألمانتِه و

 قبَل النبوِة.

كانوا يضعون عندُه أمواهَلم  -مع كفرهم به  -ومن أمانتِه أنَّ أهَل قريٍش 

به قوُمُه ورموه عن قوٍس  ليحفَظها هلم، وملّا أِذَن اهللُ له باهلجرِة إىل املدينِة بعَد أْن كذَّ

ه يف مكَة لردِّ األماناِت إىل أهلِها، مع أنَّ أهَلها هم  عليًّا  واحدٍة، ترك ابن عمِّ

بوه وصادروا أمواَل أصحابِِه، إال أنه  مل يأخْذ أمواهَلم  ملسو هيلع هللا ىلصالذين آذوه وعادوه وكذَّ

 خرُي من حيفُظ األمانَة. ملسو هيلع هللا ىلصِعوًضا عن ذلك، بل ردَّها إليهم ألهنا أمانٌة وهو 

                                                 
 (.55231رواه أمحد ) (1)

 (.22(، ومسلم )35رواه البخاري ) (2)

 (.2370(، وأمحد )17رواه البخاري ) (3)
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 الشجــــــاعة-6

ٌن؛ ال رأَى له، ال مبدَأ له،  كثرًيا ما يذمُّ الناُس  شخًصا ما فيقولون: إنه متلوِّ

كذلك ال مع أصدقاِئِه وال مع أعداِئِه وقد ودَّ  ملسو هيلع هللا ىلصال ُهويَة له، ومل يكِن النبيُّ 

أعداؤه أْن يتنازَل عن بعِض مبادِئِه فلم يْظفروا بذلك بل قاَل كلمَتُه الشهريَة: 

أي  -يف يسارِي عىل أْن أترَك هذا األمَر  واهللِ لو وضعوا الشمَس يف يميني والقمرَ »

 .«ما تركُتُه حتى يظهَرُه اهللُ أو أهلَك دونهُ  -الدعوَة إىل اإلسالِم 

 .[2]القلم: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿قال تعاىل: 

جتدون الناَس معادَن، خياُرهم يف اجلاهليِة، خياُرهم يف »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 

هم له كراهًة، وجتدون  اإلسالِم، إذا َفِقهوا. وجتدون خياَر الناسِ  يف هذا الشأِن أشدَّ

«رشَّ الناِس ذا الوجهنِي، الذي يأيت هؤالِء بوجٍه، وهؤالِء بوجهٍ 
(1)

 . 

ه عبِد اهلِل بِن عمَر  : إنا ندخُل وعن حممِد بِن زيٍد أنَّ ناًسا قالوا جلدِّ

نعدُّ هذا عىل سلطانِنا، فنقوُل بخالِف ما نتكلُم إذا خرجنا من عنِدهم؟ فقال: كنا 

ملسو هيلع هللا ىلصنفاًقا عىل عهِد رسوِل اهللِ 
(2)

. 

إذا رأيتم أمتي »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبِد اهللِ بِن عمرٍو قاَل: سمعُت رسوَل اهللِ 

ع منهم «ُتاُب الظاملَ أْن تقوَل له: إنَك ظاملٌ، فقد ُتود 
(3)

 . 

                                                 

 (.0122(، ومسلم )3530رواه البخاري ) (1)

 (.6605رواه البخاري ) (2)

 (.6530رواه أمحد ) (3)
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 التواضــــــع-7

تسُم يف حيبُّ الناُس الشخَص املتواضَع الذي يقابُلهم بالرتحاِب، ويب

 وجوِههم، وال ُيشعُرهم باحلرِج عند ُلقياُه.

َ أنَّ اإلنساَن كلام تواضَع كلام  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حثَّ النبيُّ  عىل قيمِة التواضِع، وبنيَّ

وما تواضَع أحٌد هللِ إال رفعُه اهللُ عزَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصزادْت منزلُتُه عند اهللِ وعنَد الناِس، فقاَل 

«وجلَّ 
(1)

 . 

ى إلَّ أْن تواضعوا حتى ال يفخَر أحٌد عىل أحٍد، وال إنَّ اهللَ أوح»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«يبغي أحٌد عىل أحدٍ 
(2)

. 

أنه ال يمرُّ عىل الصبياِن إال ويسّلُم عليهم، وكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من تواضِع النبيِّ 

 من 
ٍ
ِه عنهم يف يشء الداخُل إىل املسجِد ال يعرُفُه من بني أصحابِِه وذلك لعدِم متيزُّ

و األماكِن أو غرِي ذلك. وخرَج عىل أصحابِِه ذاَت يوٍم فقاموا اللباِس أو الوسائِد أ

ال تقوموا كام تقوُم األعاجُم، يعظ ُم بعُضهم »له إجالاًل واحرتاًما، فقال: 

«بْعًضا
(3)

 . 

يف خدمِة أهلِِه، كان خيِصُف نعَلُه، ويرقُع ثوَبُه، وحيلُب  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن يف بيتِه 

أكُل مع اخلادِم، وجيالُس املساكنَي، ويميش يف الشاَة ألهلِِه، ويعلُف البعرَي، وي

                                                 

 (.5215(، والرتمذي )0622رواه مسلم ) (1)

 (.0514(، وأبو داود )1542رواه مسلم ) (2)

 (.55512(، وأمحد )0113رواه أبو داود ) (3)
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حوائِج األرامِل واليتامى، ويبدُأ من لقَيُه بالسالِم، وجييُب دعوَة من دعاه ولو إىل 

.
ٍ
 أيرِس يشء

هّوْن عليَك، فذين »ودخَل عليه رجٌل، فأصابْتُه من هيبتِه رعدٌة، فقاَل له: 

نت تأكُل القديَد لسُت بملٍك، إنام أنا ابُن امرأٍة من قريٍش كا
(1)

»
(2)

. 

                                                 

 القديد: اللحم املشقق املجفف. (1)

 (.3343رواه ابن ماجه ) (2)
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 الـوفــــــــاء-8

 بالعهوِد 
ِ
َد اإلسالُم عليها وأمَر بالوفاء الوفاُء من القيِم اإلنسانيِة العظيمِة، أكَّ

 واحرتاِم الوعوِد.

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿قال تعاىل: 

 .[25]النحل: ﴾ڳ

«املسلمون عىل رشوطِهم»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 
(1)

 . 

دَ إين ال أخ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  «يُس بالعهِد، وال أحبُس الرُبُ
(2)

 . 

 أي ال أنقُض العهَد، وال أحتجُز الرسَل والوفوَد كرهائَن.

«فوا هلم، ونستعنُي اهللَ عليهم»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

، أي أوفوا بعهوِدكم 

 للمرشكني.

«أوفوا بحلِف اجلاهليِة، فذنَّ اإلسالَم مل يزْدُه إال شدةً »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(4)

، وذلك 

َر من نقِضها وااللتفاِف عليها.ألنَّ اإلسال  بالعهوِد وحذَّ
ِ
 َم شّدَد عىل الوفاء

 

                                                 

 (.3554(، وأبو داود )5575رواه الرتمذي ) (1)

 (.55737(، وأمحد )5377رواه أبو داود ) (2)

 (.55523رواه أمحد ) (3)

 (.6632(، وأمحد )5155رواه الرتمذي ) (4)
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 األمــــــــن-2

ال خيتلُف اثناِن حوَل قيمِة األمِن يف حياِة الناِس، فبدوِن األمِن تتعطُل 

مصالُح الناِس، وتعمُّ الفوىض، وتكثُر جرائُم القتِل والسلِب والنهِب، وينرُش 

 يف قلوِب الناِس.املجرمون اخلوَف والرعَب 

َ النبيُّ  ،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بنيَّ ِعَظَم شأِن األمِن بكافِة أنواِعِه، األمِن النفيسِّ

، وجعَل ذلك من أعظِم النعِم التي يتمتُع هبا اإلنساُن  ، واألمِن الغذائيِّ والصحيِّ

من أصبَح منكم آمنًا يف رسبِِه، معاًًف يف جسِدِه، عنده قوُت »: ملسو هيلع هللا ىلصيف الدنيا، فقاَل 

«، فكأنام حيزت له الدنيايوِمهِ 
(1)

 . 

أمَر أصحاَبُه باهلجرِة من مكَة إىل املدينِة، ملَّا افتقدوا األمَن يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبيُّ 

ضوا للتعذيِب واالضطهاِد، ثم هاجر  للسبِب نفِسِه، وللبحِث  ملسو هيلع هللا ىلصبلِدهم، وتعرَّ

 عن مكاٍن جديٍد يتقبُل دعوَتُه ويستقبُل النوَر الذي أنزَلُه اهللُ عليِه.

مكَة التي حيبُّها، والتي  ملسو هيلع هللا ىلصيف مشهٍد من مشاهِد احلزِن واألملِ، يرتُك حممٌد و

ما »عاَش فيها طفولَتُه وشباَبُه حتى وصَل عمُرُه إىل األربعنَي، يرتُكها وهو يقوُل: 

أطيَبِك من بلٍد، وما أحبَِّك إّل، ولوال أنَّ قوَمِك أخرجوين منك ما خرجُت منِك، 

«وما سكنُت غَِّيكِ 
(2)

 . 

                                                 

 (.5562لرتمذي )رواه ا (1)

 (.3265رواه الرتمذي ) (2)
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َر النبيُّ  وُض أركاَنُه، ومن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذَّ من كلِّ ما يزعزُع األمَن ويقِّ

إنَّ دماَءكم وأمواَلكم »: ملسو هيلع هللا ىلصجرائُم القتِل والرسقِة وانتهاِك األعراِض فقاَل 

«وأعراَضكم عليكم حراٌم كحرمِة يوِمكم هذا، يف بلِدكم هذا، يف شهِركم هذا
(1)

 . 

احلكاِم املسلمنَي بالقوِة أو ما يسمى  عن اخلروِج عىل ملسو هيلع هللا ىلصوهنى النبيُّ 

 وفقداِن األمِن فقاَل 
ِ
باالنقالباِت العسكريِة ملا يف ذلك من الفتِن وإراقِة الدماء

«من خرَج من الطاعِة، وفارَق اجلامعَة، فامَت، ماَت ميتًة جاهليةً »: ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

، ومع 

واحلجِة الواضحِة  بنصيحِة والِة األموِر باألسلوِب احلسنِ  ملسو هيلع هللا ىلصذلك فقد أمَر النبيُّ 

هللِ، ولكتابِِه، »قالوا: ملن يا رسوَل اهللِ؟ قاَل:  «الديُن النصيحةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل 

«ولرسولِِه، وألئمِة املسلمني وعامتِهم
(3)

. 

 

                                                 

 (.3524(، ومسلم )5653رواه البخاري ) (1)

 (.7643(، وأمحد )0401(، والنسائي )3036رواه مسلم ) (2)

 (.5202(، والرتمذي )25رواه مسلم ) (3)
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 الصمت والكالم-30

الصمُت يشٌء يسرٌي ال يكلُف اإلنساَن شيًئا، بل إنه خيلُِّصه من كثرٍي من 

عنه كثرًيا من املحِن والباليا، ومع ذلك ال جييُد فنَّ املواقِف واملشكالِت، ويدفُع 

َر من خطورِة  ملسو هيلع هللا ىلصالصمِت إال القالئُل من البرِش، والنبيُّ  َ فضيلَة الصمِت وحذَّ بنيَّ

«مْن كاَن يؤمُن باهللِ واليوِم اآلخِر فليقْل خًِّيا أو ليْصُمْت »: ملسو هيلع هللا ىلصاللساِن، فقاَل 
(1)

 . 

«من صمَت نجا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

«املسلُم من َسلَِم املسلموَن من لسانِِه ويِدهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

 . 

أْمِسْك عليك »: ملسو هيلع هللا ىلص: ما النجاُة؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلصوسأَل عقبُة بُن عامٍر رسوَل اهللِ 

«لساَنَك، وليسْعَك بيتَك، واْبِك عىل خطيئتَِك 
(4)

 . 

وليَس املراُد من هذه األحاديِث هو اخلنوَع وعدَم تغيرِي املنكِر، والسكوَت 

، ألنَّ النبيَّ عىل ال  ملسو هيلع هللا ىلصظلِم، بل املراُد عدُم اخلوِض يف الباطِل، والتكلِم بغرِي احلقِّ

ا»قاَل:  «قِل احلقَّ وإْن كاَن مرًّ
(5)

 . 

سّيُد الشهداِء محزُة بُن عبِد املطلب، ورجٌل قاَم إىل إماٍم جائٍر »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«فأَمرُه وهناه فقَتلهُ 
(6)

 . 

                                                 
 (.67(، ومسلم )1112رواه البخاري ) (1)

 (.6523(، وأمحد )5051رواه الرتمذي ) (2)

 (.12(، ومسلم )2بخاري )رواه ال (3)

 (.55546(، وأمحد )5334رواه الرتمذي ) (4)

 (.54007رواه أمحد ) (5)

 (.0220رواه احلاكم ) (6)
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، أما الصمُت فيحُسُن عند التباِس األموِر والفتِن  فهذا وغرُيُه تكلََّم باحلقِّ

 الكالِم وتركِِه، وقد قاَل النبيُّ 
ِ
من ُحسِن إسالِم املرء ترُكُه ما ال »: ملسو هيلع هللا ىلصوعند استواء

«َيْعنيه
(1)

. 

                                                 

 (.3266(، وابن ماجه )5532رواه الرتمذي ) (1)
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 الوسطية والتوازن-33

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿أهنا أمٌة وسٌط  ملسو هيلع هللا ىلصوصَف اهللُ أمَة حممٍد 

ِخ قيمِة التوازِن والوسطيِة يف لرتسي ملسو هيلع هللا ىلص، فلذلك سعى رسوُل اهلِل [503]البقرة:

حياِة املسلِم، فالتوازُن واالعتداُل والوسطيُة تشكُل سمًة بارزًة من سامِت حياِة 

 ولذلك فقد هنى النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 
ٍ
عن الغلوِّ  ملسو هيلع هللا ىلصوعبادتِِه وطريقتِِه يف كلِّ يشء

«إياكم والغلَو، فذنام أهلَك من كان قبلكم الغلوُّ »والتطرِف فقال: 
(1)

.  

 فعن أنٍس  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 
ٍ
يعلُم أصحاَبُه معاملَ هذا التوازِن والوسطيِة يف كلِّ يشء

  ِّيسألوَن عن عبادتِِه، فلام  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: جاَء ثالثُة رهٍط إىل بيوِت أزواِج النبي

، وقد ُغفَر له ما تقدَم من ملسو هيلع هللا ىلصُأخربوا كأهنم تقالُّوها. فقالوا: وأين نحن من النبيِّ 

ال أحُدهم: أما أنا، فإين أصيل الليَل أبًدا، وقال آخر: وأنا ذنبِه وما تأخَر؟! فق

 أصوُم الدهَر وال أفطُر، وقاَل آخُر: وأنا أعتزُل النساَء فال أتزوُج النساَء أبًدا.

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أَما واهللِ إين »بام قالوا، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفُأخرَب النبيُّ 

وأفطُر، وأصَل وأرقُد، وأتزوُج النساَء،  ألخشاكم هللِ، وأتقاكم له، لكنَّي أصومُ 

«فمن َرِغَب عن سنتي فليَس مني
(2)

 . 

، فوجَد عىل إحدى زوجاتِِه وهي زينُب بنُت جحٍش  ملسو هيلع هللا ىلصودخَل 

قالوا: هذا حبٌل لزينَب إذا َفرَتْت  «ما هذا احلبُل؟»حباًل ممدوًدا بني ساريتني فقاَل: 

                                                 

 (.3447(، والنسائي )3472رواه أمحد ) (1)

 (.5027(، ومسلم )0671رواه البخاري ) (2)
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يصل  أحُدكم نشاَطُه، فذذا َفرَتَ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن الصالِة تعلقْت به. فقاَل النبيُّ 
ال، حّلوه، لِ

«فليقعْد 
(1)

 . 

يِن فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوبنيَّ  إنَّ الديَن يرٌس، ولْن يشادَّ الديَن أحٌد إال غلَبُه »حقيقَة الدِّ

«فسّددوا وقاربوا وأبرشوا
(2)

َ رسوُل اهللِ  بني أمريِن إال اختاَر  ملسو هيلع هللا ىلص. ولذلك ما ُخريِّ

 فإْن كاَن إثاًم كان أبعَد الناِس منه.أيرَسمها ما مل يكْن إثاًم، 

وعْن حنظلَة األسيدي قال: لقيني أبو بكٍر فقاَل: كيف أنَت يا حنظلُة! 

 ملسو هيلع هللا ىلصقلُت: نافَق حنظلُة. قال: سبحاَن اهللِ! ما تقوُل؟ قلُت: نكوُن عند رسوِل اهلِل 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ يذّكرنا بالناِر واجلنِة، حتى كأنَّا رأُي عنٍي، فإذا خرجنا من عنِد رسوِل 

عافْسنا األزواَج واألوالَد والضيعاِت 
(3)

، فنسينا كثرًيا. قال أبو بكر: فواهللِ إنا 

، قلُت: ملسو هيلع هللا ىلصلنلقى مثَل هذا، فانطلقُت أنا وأبو بكٍر، حتى دخلنا عىل رسوِل اهللِ 

قلُت: يا رسوَل اهللِ  «وما ذاك؟»: ملسو هيلع هللا ىلصنافَق حنظلُة يا رسوَل اهللِ، فقاَل رسوُل اهللِ 

َك ُتذّكرنا بالناِر واجلنِة، حتى كأنَّا رأُي عنٍي، فإذا خرْجنَا من عنِدَك نكوُن عندَ 

 عافْسنا األزواَج واألوالَد والضيعاِت نسينا كثرًيا.

والذي نفيس بيِدِه، لو تدومون عىل ما تكونون »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل رسوُل اهللِ 

يا  عندي، ويف الذكِر، لصافحْتكم املالئكُة عىل ُفرِشكم ويف طرِقكم، ولكنْ 

ثالث مرات «حنظلُة! ساعًة وساعةً 
(4)

 . 

                                                 

 (.5346ومسلم )(، 5425رواه البخاري ) (1)

 (.0202(، والنسائي )32رواه البخاري ) (2)

 عافسنا األزواج واألوالد والضيعات: اشتغلنا بأهلينا وأموالنا. (3)

 (.5032(، والرتمذي )0237رواه مسلم ) (4)
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يِن يؤدي إىل اهلالِك فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرَب   «هلَك املتنطعونَ »أنَّ التشدَد يف الدِّ

قاهلا ثالًثا
(1)

 . 

 «ما باُل هذا؟»رأى شيًخا ُّنادى بني ابنيه فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس أنَّ النبيَّ 

«من تعذيِب هذا نفَسهُ  إنَّ اهلل لغنيٌّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: َنَذَر أْن يميَش، فقاَل 
(2)

 . 

عىل توازِن املسلِم وأالَّ ينحرَف  ملسو هيلع هللا ىلصكلُّ هذه األدلِة تؤكُد عىل حرِص النبيِّ 

 والتساهِل.
ِ
، وال إىل اجلفاء  عن اجلادِة ال إىل الغلوِّ

ويف جانِب التعامِل مع النفِس اإلنسانيِة ومسايرًة مليِلها الطبيعيِّ للشهواِت 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ِت فقال سبحانه: أباَح التمتَع بالطيبا

 .[35]األعراف: ﴾ڤ ڤ

 .[77]القصص: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿وقاَل سبحانه: 

 النبيِّ 
ِ
اللهمَّ أصلْح ل ديني الذي هو عصمُة أمري، »: ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن من دعاء

«وأصلْح ل دنياَي التي فيها معايش
(3)

. 

 فهذا الدعاُء يكِشُف عن توازٍن عجيٍب بني الدنيا والدين.

  كانت الوسطيُة عنواَن نبيِّ اهللِ يف حديثِِه وكالِمِه، فعن عائشَة كام

«ما كاَن رسوُل اهللِ يرسُد رسَدكم هذا»أهنا قالْت: 
(4)

. 

                                                 

 (.3225(، وأبو داود )0253رواه مسلم ) (1)

 (.3544(، ومسلم )6547رواه البخاري ) (2)

 (.5352، والنسائي )(0227رواه مسلم ) (3)

 (.0102(، ومسلم )3343رواه البخاري ) (4)
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«إنَّ املنبَت ال أرًضا قطع وال ظهًرا أبقى»: ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن يقوُل 
(1)

. 

ا، وإنَّ »ويف احلديِث:  ا، وإنَّ لبدنَِك عليك حقًّ ألهلَِك إنَّ لربَِك عليك حقًّ

هُ  ا؛ فأعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ «عليك حقًّ
(2)

. 

خِص  ملسو هيلع هللا ىلصكام تتضُح وسطيُة اإلسالِم من خالِل ما رشَعُه نبيُّ اهللِ  من الرُّ

إنَّ اهللَ حيبُّ أْن تؤتى رخُصُه كام يكَرُه أْن »الكثريِة يف جماالٍت شتَّى يقوُل عنها: 

«تؤتى معصيُتهُ 
(3)

. 

ما ُخرّيَ رسوُل اهلِل بني أمريِن إِال »من صفاتِِه: وكاَن عليه الصالُة والسالُم 

«اختاَر أيرَسمها ما مل يكْن إثاًم 
(4)

. 

                                                 

 (.0235رواه البيهقي ) (1)

 (.5337(، والرتمذي )1670رواه البخاري ) (2)

 (.1644رواه أمحد ) (3)

 (.0520(، ومسلم )3526رواه البخاري ) (4)
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 الوقــــــت-39

 من الوقِت مما يدلُّ عىل رَشفِِه، 
ٍ
الوقُت هو احلياُة، وقد أقسَم اهللُ بأجزاء

 فأقسَم بالفجِر والضحى، والعرِص، والليِل والنهاِر.

«مغبوٌن فيهام كثٌِّي من الناِس: الصحُة والفراغُ  نعمتانِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 
(1)

. 

ال تزوُل قدما عبٍد يوَم القيامِة حتى ُيسأَل عن أربٍع: عن عمِرِه »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

فيم أفناُه، وعن علِمِه ما فعَل فيه، وعن مالِِه من أيَن اكتسبُه وفيَم أنفقُه، وعن 

«جسمِه فيَم أباله
(2)

 . 

اغتنْم »األعامِر بالعمِل اجلادِّ والسعي احلميِد:  حاثًّا عىل مبادرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

ُخًسا قبَل ُخٍس، حياَتك قبَل موتَِك، وصحَتك قبل َسَقِمك، وفراَغَك قبَل 

«شغلَِك، وشبابك قبَل هرمَك، وغناَك قبَل فقركَ 
(3)

. 

 

                                                 

 (.5556(، والرتمذي )1233رواه البخاري ) (1)

 (.136دارمّي )(، وال5305رواه الرتمذي ) (2)

 (.7206رواه احلاكم ) (3)
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 حتمل املسؤولية-31

َع النبيُّ  ياهِتم، املسؤوليَة عىل الناِس بحسِب مواِقعهم وحدوِد صالح ملسو هيلع هللا ىلصوزَّ

َر من التفريِط يف املسؤوليِة وإمهاِل املهامِّ املوكولِة إىل كلِّ شخٍص، وبنَي أنَّ  وحذَّ

كلكم راٍع وكلكم »: ملسو هيلع هللا ىلصاإلنساَن سُيسأُل أماَم اهللِ تعاىل عن هذه املسؤوليِة، فقاَل 

مسؤوٌل عن رعيتِِه، فاإلماُم راٍع وهو مسؤوٌل عن رعيتِِه، والرجُل راٍع يف أهلِِه، 

هو مسؤوٌل عن رعيتِِه، واملرأُة راعيٌة يف بيِت زوِجها، وهي مسؤولٌة عن رعيتِها، و

واخلادُم راٍع يف ماِل سيِدِه، وهو مسؤوٌل عن رعيتِِه، أال فكلكم راٍع وكلُكم 

«مسؤوٌل عن رعيتِهِ 
(1)

 . 

عيِد، ويوَم يضيُِّع اإلنساُن مسئوليَتُه جُتاَه أبناِئِه وزوجتِِه، يقُع يف اإلثِم والو

«كفى باملرء إِثاًم أن يضيَع من يقوُت »: ملسو هيلع هللا ىلصلقوِل النبيِّ 
(2)

 . 

إنك إْن تذْر ورَثَتَك أغنياَء، خٌِّي من أْن »لسعِد بِن أيب وقاٍص:  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل 

«تذَرهم عالًة يتكففوَن الناَس 
(3)

 . 

إنَّ العبَد ليتكلُم بالكلمِة ِمن »: ملسو هيلع هللا ىلصمسؤوليَة الكلمِة فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوبنيَّ النبيُّ 

اهللِ ال يلقي هلا بااًل، يرَفُعُه اهللُ هبا درجاٍت، وإنَّ العبَد ليتكلُم بالكلمِة من  رضوانِ 

«سخِط اهلِل ال يلقي هلا بااًل، هيوي هبا يف جهنمَ 
(4)

 . 

                                                 

 (.3042(، ومسلم )200رواه البخاري ) (1)

 (.6547(، وأمحد )5005رواه أبو داود ) (2)

 (.3476(، ومسلم )5553رواه البخاري ) (3)

 (.5505(، والرتمذي )1227رواه البخاري ) (4)
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من استعملناه عىل عمٍل، »مسؤوليَة كلِّ عامٍل عن عملِِه، فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوبنيَّ 

فرزقناه رزًقا، فام أخَذ بعد ذلك فهو ُغلوٌل 
(1)

»
(2)

 . 

أما بعُد.. فام باُل العامِل نستعمُلُه فيأتينا فيقوُل: هذا من »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

ِه، فينظَر هل هُيدى له أم ال؟  عملِكم، وهذا ُأهدي ل، أفال قعَد يف بيِت أبيه وأم 

فوالذي نفُس حممٍد بيِدِه، ال يغلُّ أحُدكم منها شيًئا إال جاَء يوَم القيامِة حيِمُلُه عىل 

«عنِقهِ 
(3)

. 

 

                                                 

 غلول: رسقة. (1)

 (.5110رواه أبو داود ) (2)

 (.3053(، ومسلم )6501)رواه البخاري  (3)
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 العمل والكسب-34

َ الرسوُل  َر من الكسِل والبطالِة، وأوضَح كثرًيا من  ملسو هيلع هللا ىلصبنيَّ شأَن العمِل وحذَّ

 آداِب الكسِب والتجارِة.

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿قاَل تعاىل: 

 .[54]اجلمعة:

ما أكَل أحٌد طعاًما قطُّ خًِّيا من أْن يأكَل من عمِل يِدِه، وإنَّ نبيَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«اوَد كاَن يأكُل من عمِل يِدهِ اهللِ د
(1)

 . 

إنَّ اهللَ حيبُّ إذا َعِمَل أحُدكم »عىل إتقاِن العمِل فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوحّث النبيُّ 

«عماًل أن يتقنَهُ 
(2)

 . 

َر  ال تزاُل املسألُة »من سؤاِل الناِس أمواهِلم من غرِي حاجٍة فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوحذَّ

«مٍ بأحِدكم حتى يلقى اهللَ وليس يف وجِهِه ُمزعُة حل
(3)

، وذلك خجاًل من مسألتِِه، 

 ألنه كاَن عليه أْن يعمل ويأكَل من كسِب يدْيِه.

«مْن سأَل من غِِّي فقٍر، فكأنام يأكُل اجلمرَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(4)

. 

من احتكَر فهو »عن احتكاِر السلِع بغيَة رفِع السعِر فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوهنى 

«خاطئَ 
(5)

 . 

                                                 

 (.5234رواه البخاري ) (1)

 (.0235رواه البيهقي ) (2)

 (.5750(، ومسلم )5325رواه البخاري ) (3)

 (.3146رواه الطرباين ) (4)

 (.5522(، والرتمذي )3455رواه مسلم ) (5)
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أنا ثالُث الرشيكني ما مل خيْن  إنَّ اهللَ تعاىل يقوُل:»قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروي أنه 

«أحُدمها صاِحَبُه، فذذا خانه خرجُت من بينهام
(1)

. 

«التاجُر األمنُي الصدوُق مع النبينَي والصديقنَي والشهداءِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

ُق ثم يمحُق »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  «إياكم وكثرَة احللِف يف البيِع، فذنه ُينف 
(3)

 . 

مل يتفرقا، فذْن َصَدقا وبيَّنا، بورَك هلام يف بيِعهام، البي عاِن باخلياِر ما »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«وإْن َكَذبا وكتام، حُمقْت بركُة بيعهام
(4)

 . 

«أعطوا األجَِّي أْجَرُه، قبَل أْن جيفَّ عرُقه»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(5)

 . 

«خُِّي الكسِب كسُب يِد العامِل إذا َنَصَح »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل 
(6)

 . 

مِت التجارُة يف اخلمرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  «ُحر 
(7)

 . 

«ال تبتاعوا الثمرَة حتى يبدَو صالُحها، وتذهَب عنها اآلفةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(8)

 . 

«من غشَّ فليَس منَّا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال: 
(9)

 . 

                                                 

 (.5236رواه أبو داود ) (1)

 (.5534(، وابن ماجه )5534رواه الرتمذي ) (2)

 (.0320(، والنسائي )3451لم )رواه مس (3)

 (.5251(، ومسلم )5262رواه البخاري ) (4)

 (.5030رواه ابن ماجه ) (5)

 (.2464رواه أمحد ) (6)

 (.5212(، ومسلم )5470رواه البخاري ) (7)

 (.5252رواه مسلم ) (8)

 (.5536(، والرتمذي )506رواه مسلم ) (9)
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املسلُم أخو املسلِم، وال حيلُّ ملسلٍم باَع من أخيِه بيًعا فيه عيٌب »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«إال َبيَّنُه له
(1)

 . 

«ال يبيع بعُضكم عىل بيِع أخيه»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

«إنام البيُع عن تراضٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال و
(3)

 . 

إنَّ اهللَ تعاىل حيبُّ سمَح البيِع، سمَح الرشاِء، سمَح القضاءِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(4)

»
(5)

. 

 

                                                 

 (.5537رواه ابن ماجه ) (1)

 (.5135(، ومسلم )5221) رواه البخاري (2)

 (.5576رواه ابن ماجه ) (3)

 سمح القضاء: اللني يف طلب احلق. (4)

 (.5504رواه الرتمذي ) (5)
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 الرقابة الذاتية-35

أْن جيعَل اإلنساُن رقيًبا  ملسو هيلع هللا ىلصمن األموِر املهمِة التي أمَر هبا رسوُل اهلِل حممٌد 

 لعباِد يف الرسِّ قبل العلِن.عىل ذاتِِه، بحيث يرعى حقوق اهللِ وحقوَق ا

اتِق اهللَ حيثام كنَت، واتبِع السيئَة احلسنَة متُحها، وخالِق »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ 

«الناَس بخلٍق حسنٍ 
(1)

 . 

ُمُه الرقابَة الذاتيَة والشجاعَة والتوكَل عىل  وقاَل البِن عباٍس  يعلِّ

، احفِظ اهللَ جتده جُتاهك، إذا يا غالُم إين أعلُمك كلامٍت؛ احفِظ اهللَ حيفْظَك »اهللِ: 

سألَت فاسأِل اهللَ، وإذا استعنَت فاستعْن باهللِ، واعلْم أنَّ األمَة لو اجتمعْت عىل أْن 

ينفعوَك بيشٍء مل ينفعوك إال بيشٍء قد كتبُه اهللُ لك، ولو اجتمعوا عىل أْن يرضوك 

«ُم وُرفعِت الصحُف بيشٍء مل يرضوك إال بيشٍء قد كتبه اهللُ عليك، َجّفِت األقال
(2)

.  

أْن تعبَد اهللَ كأنَّك تراه، فذْن مل »عن اإلحساِن فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوُسئَل رسول اهللِ 

«تكن تراُه فذنه يراكَ 
(3)

 . 

من السبعِة الذين يكونون يف أعىل درجاِت اجلنِة يوَم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذكَر النبيُّ 

ورجٌل دعْتُه امرأٌة ذاُت »، قاَل: القيامِة، ويظلُّهم اهللُ يف ظلِِّه يوَم ال ظلَّ إال ظلُّهُ 

«منصٍب ومجاٍل، فقاَل: إين أخاُف اهلَل ربَّ العاملني
(4)

ُه وترَك  ، وذلك ألنه راقَب ربَّ

 معصيَتُه حيُث ال يراه أحٌد.

                                                 

 (.54325(، وأمحد )5254رواه الرتمذي ) (1)

 (.5137(، وأمحد )5004رواه الرتمذي ) (2)

 (.2(، ومسلم )02رواه البخاري ) (3)

 (.5755(، ومسلم )5330رواه البخاري ) (4)
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 الطب والصحة-36

إىل بعِض  ملسو هيلع هللا ىلصالصحُة مطلُب كلِّ إنساٍن عىل وجِه األرِض، وقد أشاَر النبيُّ 

ِة التي ُتفيُد يف الوقايِة من األمراِض وحتثُّ عىل التداوي الوصايا والقضايا الصحي

َم اهلُل من األدويِة النافعِة، فمن ذلك:  بغرِي ما حرَّ

بحسِب ابن آدَم لقيامٍت يقمَن ُصْلَبُه، فذْن كاَن ال حمالَة فاعاًل، »: ملسو هيلع هللا ىلصقوُله 

«فثلٌث لطعاِمِه، وثلٌث لرشابِِه، وثلٌث لنفِسهِ 
(1)

 . 

ِملْت هبا البرشيُة اليوَم لسلمْت من الكثرِي من األمراِض وهذه وصيٌة لو عَ 

 املنترشِة.

«لكل  داٍء دواٌء، فذذا ُأصيَب دواٌء الداِء، برَئ بذذِن اهللِ تعاىل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

إذا سمعتم بالطاعوِن بأرٍض فال تدخلوا عليه، وإذا وقَع وأنتم »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«بأرٍض فال خترجوا منها فراًرا منه
(3)

.  

.  وهذا أصٌل فيام ُعِرَف يف الطِب بعد ذلك بقروٍن باحَلْجِر الصحيِّ

أال ال يلومّن امرٌؤ إال نفَسُه، يبيُت ويف يِدِه ريُح غمرٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(4)

»
(5)

 . 

                                                 

 (.3304(، وابن ماجه )5345رواه الرتمذي ) (1)

 (.0420رواه مسلم ) (2)

 (.0555(، ومسلم )1527رواه البخاري ) (3)

 غمر: الدسم. (4)

 (.3527رواه ابن ماجه ) (5)
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وهذا توجيٌه بغسِل األيدي بعد الطعاِم وبخاصٍة إذا أراَد اإلنساُن أْن يناَم، 

 .فمن أمهَل ذلك فال يلومنَّ إال نفَسهُ 

«احلبُة السوداُء شفاٌء من كل  داٍء إال السامَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(1)

، وقد ثبَت علمًيا 

 كام 
ٍ
أنَّ احلبَة السوداَء تقوي جهاَز املناعِة يف اجلسِم، فهي بذلك شفاٌء من كلِّ داء

 .ملسو هيلع هللا ىلصأخرَب النبيُّ 

 

                                                 

 (.0540(، ومسلم )1511رواه البخاري ) (1)
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 النظافة والتجمل-37

يعجبُه الريُح  ملسو هيلع هللا ىلصَن عىل نظافِة البدِن والثياِب والبيوِت، وكا ملسو هيلع هللا ىلصحثَّ النبيُّ 

 يف ذلك: ملسو هيلع هللا ىلصالطيبُة، ويكرُه الريَح اخلبيثَة، ومن وصاياه 

«إذا كاَن ألحِدكم شعٌر فليكرْمهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقوُله 
(1)

 . 

ثالٌث حقٌّ عىل كل  مسلٍم: الغسُل يوَم اجلمعِة، والسواُك، »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«والط يُب 
(2)

 . 

 ُيعرُف بريِح الطِّيِب إذا أقبَل. ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

 وقصَّ  إنَّ من الفطرِة: املضمضَة، واالستنشاَق، والسواَك،»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

الشوارب، وتقليَم األظفاِر، ونتَف اإلبِط، واالستحدادَ 
(3)

، وغسَل الرباجمِ 
(4)

 ،

واالنتضاَح باملاءِ 
(5)

«، واالختتانَ 
(6)

. 

«طهروا أفنيَتكم»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(7)

. 

«إنَّ اهلل مجيٌل حيبُّ اجلامَل »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(8)

 . 

                                                 

 (.3635رواه أبو داود ) (1)

 (.55222رواه أمحد ) (2)

 ق العانة.االستحداد: حل (3)

 الرباجم: العقد التي بظهر  األصابع. (4)

 االنتضاح باملاء: االستنجاء به. (5)

 (.02(، وأبو داود )57646رواه أمحد ) (6)

 (.5753رواه الرتمذي ) (7)

 (.3644(، وأمحد )535رواه مسلم ) (8)
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َق شعُرُه، فقاَل: رج ملسو هيلع هللا ىلصورأى  ُن به »اًل شعًثا قد تفرَّ أَما كاَن جيُد هذا ما يسك 

أما كان جيُد هذا ماًء ». ورأى رجاًل آخَر وعليه ثياٌب وِسَخٌة، فقال: «شعَرُه؟

«يغِسُل به َثْوَبُه؟
(1)

. 

                                                 

 (.3104رواه أبو داود ) (1)
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 احرتام النفس اإلنسانية-38

َم اهللُ اإلنساَن وجعَلُه من أرشِف خملوقاتِِه، قاَل تع ک ک ک ﴿اىل: كرَّ

 .[74]اإلرساء: ﴾گ

قاعًدا، فوقَف، فقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد مرْت به جنازٌة، وكاَن ملسو هيلع هللا ىلصوها هو نبيُّ اهللِ 

، فقاَل  «أليسْت نفًسا»: ملسو هيلع هللا ىلصيا رسوَل اهللِ إنه ّنوديٌّ
(1)

 . 

للنفِس اإلنسانيِة، مهام كان دينُها وانتامؤها  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يبنُي تكريَم النبيِّ 

 وترصفاهُتا يف الدنيا.

إنَّ اهلَل يعّذُب يوَم القيامِة الذين »عن تعذيِب الناِس فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصى النبيُّ وهن

«يعذبون الناَس يف الدنيا
(2)

 ، وذلك ألنَّ اجلزاء من جنِس العمِل.

صنفاِن من أهِل النار مل أرمها: قوٌم معهم سياٌط كأذناِب البقِر »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

يالٌت مائالٌت، رؤوسُهنَّ كأسنمِة يرضبون هبا الناَس، ونساٌء كاسياٌت عارياٌت، مم

«البخِت املائلِة، ال يدخلَن اجلنَة وال جيْدَن رحَيها
(3)

 . 

للنفِس اإلنسانيِة أنه هنى عن سبِّ األمواِت  ملسو هيلع هللا ىلصومن دالئِل احرتاِم النبيِّ 
(4)

 . 

َكرْسُ َعْظِم املي ِت »عن امتهاِن جثِة امليِت أو العبِث هبا، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوهنى 

«ككرِسِه حيًّا
(5)

 . أي أنَّ اإلثَم واحٌد يف احلالتني.

                                                 
 (.5126(، ومسلم )5552رواه البخاري ) (1)

 (.5602(، وأبو داود )0733مسلم ) رواه (2)

 (.1422رواه مسلم ) (3)

 (.57022رواه أمحد ) (4)

 (.53575(، وأمحد )5725رواه أبو داود ) (5)
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 حسن اخللق-32

الناُس مجيًعا حيبون َحَسَن اخللِق، صاحَب الوجِه املرشِق والثغِر الباسِم، 

عىل ُحْسِن اخللِق، والتودِد إىل الناِس وكْسِب صداقتِهِم،  ملسو هيلع هللا ىلصومن هنا حثَّ النبيُّ 

مِن يوَم القيامِة من خلٍق حسٍن، وإنَّ ما يشٌء أثقُل يف ميزاِن املؤ»: ملسو هيلع هللا ىلصفقد قاَل النبيُّ 

«اهللَ يبغُض الفاحَش البذيءَ 
(1)

 . 

«أفضُل املؤمنني أحسنُهم خلًقا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

«إنَّ املؤمَن ليْدِرُك بحسِن خلقِه درجَة القائِم الصائمِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

 . 

املؤمنوَن هي نوَن لي نوَن كاجلمِل األَنِِف »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(4)

انقاَد، وإْن ُأنيَخ  ؛ إْن ِقيد

«عىل َصْخرٍة استناَخ 
(5)

. 

عن امرأٍة تصوُم النهاَر وتقوُم الليَل إال أهنا تؤذي جرياهَنا، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوُسئَل 

«هي يف النارِ »
(6)

من مل يدْع قوَل الزوِر والعمَل بِه واجلهَل، فليس هلِل »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  . 

«حاجٌة يف أْن يدَع طعاَمُه ورشاَبهُ 
(7)

 . 

َش ليسا من اإلسالِم يف يشٍء، وإنَّ أحسَن » :ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  إنَّ الُفحَش والَتَفحُّ

«الناِس إسالًما أحسنُهم ُخُلًقا
(8)

. 

                                                 
 (، وقال: حسن صحيح.5251رواه الرتمذي ) (1)

 (.5752(، والبيهقي )2653رواه احلاكم ) (2)

 (.0561رواه أبو داود ) (3)

 احبه بسهولة.اجلمل األنف: الذي ينقاد لص (4)

 (.7772رواه البيهقي ) (5)

 (.2522رواه أمحد ) (6)

 (.2063(، وأمحد )1127رواه البخاري ) (7)

 (.52251رواه أمحد ) (8)
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 الصداقة واحلب-90

الصداقُة ليسْت كلمٌة تقاُل دوَن أْن يكوَن هلا رصيٌد من املحبِة والبذِل 

َ النبيُّ  ، ولذلك قيَل: الصديُق وقَت الضيِق، وقد بنيَّ
ِ
ألسَس الرئيسَة ا ملسو هيلع هللا ىلصوالعطاء

َخُِّي األصحاِب عنَد اهلِل خُِّيهم لصاحبِِه، »: ملسو هيلع هللا ىلصالتي تقوُم عليها الصداقُة فقاَل 

«وخُِّي اجلِّياِن عنَد اهللِ خُِّيهم جلاِرهِ 
(1)

 . 

مها »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  ما حتابَّ رجالِن يف اهللِ، إال كاَن أحبَّهام إىل اهلِل عزَّ وجلَّ أشدُّ

«حبًّا لصاحبِهِ 
(2)

 . 

«ال يؤمُن أحُدكم حتى حيبَّ ألخيه ما حيبُّ لنفِسهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

. 

أنَّ الرجَل يدخُل اجلنَة وُترفُع درجُتُه فيها بسبِب حبِِّه  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرَب النبيُّ 

وما »: ملسو هيلع هللا ىلصفسأَلُه: متى الساعُة؟ قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالصاحلنَي، فقد جاَء رجٌل إىل رسوِل اهللِ 

أنَت مع »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقاَل ملسو هيلع هللا ىلصورسوَلُه قال: ال يشَء، إال أين أحبُّ اهللَ  «أعددَت هلا؟

 َفَرَحنَا بقوِل النبيِّ . فقاَل أنٌس «من أحببَت 
ٍ
أنَت مع »: ملسو هيلع هللا ىلص: فام فرْحنَا بيشء

«مْن أحببَت 
(4)

 . 

ال تصاحْب إال مؤمنًا، وال »عىل اختياِر الصاحِب فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوحثَّ النبيُّ 

«يأكْل طعاَمك إال تقيٌّ 
(5)

 . 

«ِه، فلينظر أحدكم من خيالُِل املرُء عىل ديِن خليلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(6)

. 

                                                 
 (.6572(، وأمحد )5267رواه الرتمذي ) (1)

 (.166رواه ابن حبان ) (2)

 (.60(، ومسلم )55رواه البخاري ) (3)

 (.0771(، ومسلم )3055رواه البخاري ) (4)

 (.0525(، وأبو داود )5352رواه الرتمذي ) (5)

 (.2461رواه أمحد ) (6)
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 كيف تعلم الناس؟-93

ِة القويِة  من املعلوِم أنَّ املعلَم الناجَح هو ذاك الرجُل اهلادُئ صاحُب احلُجَّ

 والكلمِة الصادقِة التي َترُج من القلِب إىل القلِب.

ِة إنام أنا لكم بمنزل»أحسَن الناِس تعلياًم، ولذلك قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كاَن النبيُّ 

«الوالِد أعل ُمُكمُ 
(1)

. 

قاَل: بينام  ما رواه أنُس بن مالٍك  ملسو هيلع هللا ىلصومن صوِر ُحْسِن تعليِم النبيِّ 

، فقاَم يبوُل يف املسجِد. فقاَل ملسو هيلع هللا ىلصنحُن يف املسجِد مع رسوِل اهللِ  ، إذ جاَء أعرايبٌّ

: ملسو هيلع هللا ىلص : َمْه َمْه. ويف رواية: فزجَرُه الناُس، فقاَل رسوُل اهللِملسو هيلع هللا ىلصأصحاُب رسوِل اهللِ 

فرتكوه حتى باَل. ثم إنَّ  «دعوه -أي ال تقطعوا عليه بوله فيتِضر  - ال ُتزِرموه»

إنَّ املساجَد بيوُت اهللِ، ال تصلُح ليشٍء من هذا »دعاه فقاَل له:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلِل 

«البوِل والقذِر، إنام هي لذكِر اهللِ عزَّ وجلَّ والصالِة وقراءِة القرآنِ 
(2)

 . 

َلِميِّ وعن معاويَة بِن ا قاَل: بينا أنا أصيل مع رسوِل اهلِل  حلكِم السُّ

، إْذ عطَس رجٌل من القوِم فقلُت: يرمحَك اهللُ، فرماين القوُم بأبصاِرهم. ملسو هيلع هللا ىلص

؟ فجعلوا يِضبوَن بأيِدّنم عىل  فقلْت: واثْكَل أّمياه، ما شأنكم تنظروَن إيلَّ

، فلامَّ صىَل  تونني سكتُّ فبأيب هو وأمي،  ملسو هيلع هللا ىلص رسوُل اهللِ أفخاِذهم، فلام رأيُتهم ُيَصمِّ

ما رأيُت معلاًم قبَلُه وال بعَدُه أحسَن تعلياًم منه، فواهلِل ما َكَهرين، وال رضبني، وال 

                                                 

 (.7545(، وأمحد )7رواه أبو داود ) (1)

 (.052رواه مسلم ) (2)
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إنَّ الصالَة ال يصلُح فيها يشٌء من كالِم الناِس، إنام هي »شَتمني، وإنام قاَل: 

«التسبيُح والتكبُِّي وقراءُة القرآنِ 
(1)

. 

إىل احلواِر العقيلِّ يف اإلقناِع والتعليِم فعن أيب أمامَة أنَّ فًتى  وكاَن النبيُّ يلجأُ 

ا أتى النبيَّ  فقاَل: يا رسوَل اهللِ! ائذن يل بالزنا!! فأقبَل القوُم عليه  ملسو هيلع هللا ىلصشابًّ

فدنا منه قريًبا، فجلَس. فقاَل له  «اْدنهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصفزجروه، وقالوا: َمْه َمْه، فقاَل النبيُّ 

َك؟أحتبُّه »: ملسو هيلع هللا ىلصالرسوُل  قال: ال واهلِل يا رسوَل اهلِل جعلني اهلُل فداَءَك، قاَل  «ألم 

قاَل: ال واهللِ يا رسوَل اهللِ  «وال الناُس حيبونه ألمهاُِتم. أفتحبُّه البنتَِك؟»: ملسو هيلع هللا ىلص

قال: ال  «وال الناُس حيبونه لبناُِتم، أحتبُّه ألختَِك؟»: ملسو هيلع هللا ىلصجعلني اهللُ فداَءَك، قاَل 

وال الناُس حيبوَنُه ألخواُِتم، أفتحبُّه »جعلني اهللُ فداَءَك، قاَل: واهللِ يا رسوَل اهللِ 

وال الناُس حيبونه »قاَل: ال واهلِل يا رسوَل اهللِ جعلني اهللُ فداَءَك، قال:  «لعمتَِك؟

وال »قاَل: ال واهلِل يا رسوَل اهللِ جعلني اهللُ فداَءَك، قاَل:  «لعامُِتم، أفتحبُُّه خلالتَِك؟

اللهمَّ اغفْر ذنبُه، وطّهْر قلبُه، »قاَل: فوضَع يَدُه عليه وقاَل:  «بُّوَنُه خلاالُِتمالناُس حي

ْن فرجهُ   «وحص 
ٍ
، فلم يكِن الفتى بعد ذلك يلتفُت إىل يشء
(2)

. 

 

                                                 

 (.5543(، والنسائي )236رواه مسلم ) (1)

 (.55521رواه أمحد ) (2)
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 العمل التطوعي والنفع العام -99

اُت اهتمَّ العاملُ يف الفرتِة األخريِة بالعمِل التطوعيِّ واإلغاثيِّ وقامْت احلكوم

بدعمِه وتيسرِي السبِل إلقامتِِه، وذلك ملا له من أمهيٍة يف مساعدِة الناِس وإنقاِذهم 

 حاَل املصائِب والكوارِث التي حتلُّ هبم.

عىل العمِل الذي ينفُع الناَس، وخيفُف من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حثَّ رسوُل اهللِ حممٌد 

 معاناهِتم، ورتَب عىل ذلَك األجَر الكبرَي والثواَب اجلليَل.

لقد رأيُت رجاًل يتقلُب يف اجلنِة، يف شجرٍة َقَطَعها من ظهِر »: ملسو هيلع هللا ىلصقد قاَل ف

«الطريِق كانت تؤذي املسلمني
(1)

 . 

ُعِرَضْت عَّل أعامُل أمتي حسنُها وسيُئها، فوجدُت من حماسِن »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«أعامهِلا: األذى يامُط عن الطريِق 
(2)

 . 

يِق شعبًة من شعِب اإليامِن جعَل إماطَة األذى عن الطر ملسو هيلع هللا ىلصبل إنَّ النبيَّ 

اإليامُن بضٌع وسبعون شعبًة، أعالها قوُل ال إلَه إال اهللُ، وأدناها إماطُة »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل 

«األذى عن الطريِق، واحلياُء شعبٌة من اإليامنِ 
(3)

 . 

أفضُل األعامِل أْن ُتْدِخَل عىل أخيك املؤمَن رسوًرا، أو تقِض »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«خبًزاعنه دينًا، أو تطِعَمُه 
(4)

 . 

                                                 

 (.0701رواه مسلم ) (1)

 (.54162(، وأمحد )212رواه مسلم ) (2)

 (.0416(، وأبو داود )15سلم )رواه م (3)

 (.7573رواه البيهقي يف شعب اإليامن ) (4)
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الساعي عىل األرملِة واملسكنِي كاملجاهِد يف سبيِل اهللِ، أو القائمِ ِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«الليَل الصائِم النهارَ 
(1)

 . 

 والشدِة واحلروِب، فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصومدَح 
ِ
إنَّ »األشعريني ملواقِفهم عند الغالء

األشعريني إذا أرملوا
(2)

جعلوا ما عندهم يف  يف الغزِو أو قلَّ طعاُم عياهِلم باملدينَة، 

ِة، فهم مني وأنا منهم «ثوٍب واحٍد، ثم اقتسموه بينهم يف إناٍء واحٍد بالسويَّ
(3)

 . 

ى من جنٍّ وال إنٍس وال »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  من َحَفَر ماًء، مل يرشْب منه كبٌد حرَّ

«طائٍر، إال آجره اهللُ يوَم القيامةِ 
(4)

. 

 

                                                 

 (.1521(، ومسلم )0230البخاري ) (1)

 أرملوا: نفد زادهم. (2)

 (.0116(، ومسلم )5346رواه البخاري ) (3)

 (.5/335رواه البخاري يف التاريخ الكبري ) (4)
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 الشـــورى-91

إىل مشورِة أهِل اخلربِة والرأي وتبادِل وجهاِت  ال شكَّ أنَّ كلَّ إنساٍن حيتاُج 

النظِر معهم؛ ليصَل من خالِل ذلك إىل االختياِر السديِد واملصلحِة الراجحِة فيام 

ه من قضايا.  ّنمُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصوذكرِت الشورى يف القرآِن يف موضعني، حيُث أمر اهللُ تعاىل هبا رسوَلُه 

ڳ ﴿اهلل أهَلها فقال: ، ومدَح [512]آل عمران: ﴾ڤ ڦ ڦ﴿مرًة فقاَل: 

 .[32]الشورى: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

فمدَحهم اهلُل تعاىل بأهنم ال ينفردون باألمِر، بل يتشاورون ويدرسوَن األمَر 

 من وجوِهِه املختلفِة ليصلوا إىل سبيِل احلقِّ يف ذلك.

،  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبيُّ 
ِ
وإنام مل يكْن حيتاُج إىل مشورِة أحٍد، ألنه مؤّيٌد بالوحي من السامء

 أمره اهللُ بالشورى لتعَلَم األمُة ما يف الشورى من الفضِل، ولتقتدَي به األمُة من بعِدِه.

أصحاَبُه كثرًيا، وَعِمَل برأي مستشاريه يف كثرٍي من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استشاَر النبيُّ 

: ما رأيُت أحًدا أكثَر مشورٍة ألصحابِِه املواضِع، ولذلك قاَل أبو هريرة 

ملسو هيلع هللا ىلصمن رسوِل اهللِ 
(1)

 . 

                                                 

 (.52566(، وأمحد )5636رواه الرتمذي ) (1)
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أصحاَبُه يف نقِض الكعبِة وبناِئها من جديٍد، أو يصلُح ما  ملسو هيلع هللا ىلصواستشاَر النبيُّ 

َوَهى منها
(1)

 . 

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصأقبَل  ملسو هيلع هللا ىلصوملّا جتمَع املرشكون يف بدر يريدون حرَب رسوِل اهللِ 

، ثم استشارهم يف شأِن «هذه مكُة قد ألقْت إليكم أفالَذ كبِدها»أصحابِِه وقاَل: 

أبو بكر فأحسَن، ثم تكلَم عمُر فأحسَن، ثم قاَم املقداُد ابُن عمرٍو القتاِل، فتكلَم 

فقاَل: يا رسوَل اهلل! امِض ملا أمَرَك اهللُ به، فنحُن معك، واهللِ ال نقوُل كام قالْت بنو 

، ولكن اذهْب ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿إرسائيَل ملوسى: 

يعني  -إىل َبْرِك الُغامِد أنت وربُّك فقاتال إنا معكام مقاتلون، فواهلِل لو رسَت بنا 

بخرٍي ثمَّ قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصجلالْدنا معك َمْن ُدوَنه حتى تبلَغُه. فدعا له رسوُل اهللِ  -احلبشة 

تُه للناِس، «أشِّيوا عَلَّ أهيا الناُس » ، وكان يريُد رأَي األنصاِر، ألهنم كانوا ُعدَّ

ليَس عليهم أْن يسرَي وخاَف أال تكوَن األنصاُر ترى عليها نرصَتُه خارَج املدينِة، و

 هبم.

، قاَل: قد آمنَّا «أجْل »لكأنَّك تريُدنا يا رسوَل اهللِ! قاَل:  فقاَل سعُد بن معاٍذ:

بك وصّدقناك، وأعطيناك عهوَدنا، فامِض يا رسوَل اهللِ ملا ُأمرَت، فوالذي بعثك 

َتْلِقَى باحلقِّ إن استعرضَت بنا هذا البحَر فخضَته، لنخوضنَّه معك، وما نكرُه أن 

، لعلَّ اهلَل يريَك منا ما تُقّر 
ِ
العدوَّ بنا غًدا، وإننا لصرُبٌ عند احلرِب، صُدٌق عند اللقاء

 به عينُك فرِسْ بنا عىل بركِة اهللِ.

                                                 

 (.5375مسلم ) رواه (1)
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النساَء يف مهامِت األموِر؛ ففي صلِح احلديبيِة استشاَر  ملسو هيلع هللا ىلصواستشاَر النبيُّ 

شورهِتا، مما يدلُّ عىل أنَّ الشورى كانت زوجَته أمَّ سلمَة يف شأِن املسلمنِي وأخَذ بم

 ويف طريقتِِه يف احلكِم. ملسو هيلع هللا ىلصجزًءا أساسيًّا يف حياِة النبيِّ 
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 دفع الظلم ومقاومته-94

وكام حّرَم اإلسالُم الظلَم، فقد أمَر بمواجهتِه وحصاِر الظاملِ حتى َيْسَلُم 

ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿الناُس من رشوِرِه، فقاَل اهللُ سبحانه: 

 .[520]البقرة: ﴾ڳ

واآليُة تدلُّ عىل أنه ال جيوُز ظلُم املعتدي واالنتقاُم منه، وإنام ينبغي 

 االقتصاُر عىل أخِذ احلقِّ دوَن زيادٍة، وهذا من جوانِب عظمِة اإلسالِم.

: ملسو هيلع هللا ىلصعىل دفِع الظلِم بوسائَل عديدٍة منها قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوحثَّ رسوُل اهللِ حممٌد 

ع منهمإذا رأيَت أمتي ُتاُب الظاملَ » «أْن تقوَل له أنَت ظاملٌ، فقد ُتُود 
(1)

. 

إنَّ الناَس إذا رأوا املنكَر وال يغِّّيوه، أوشَك اهللُ أن َيُعمهم »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«بعقابِهِ 
(2)

 . 

فقاَل: يا رسوَل اهللِ! أرأيَت إْن جاَء رجٌل يريُد  ملسو هيلع هللا ىلصوجاَء رجٌل إىل النبيِّ 

قاَل: أرأيَت إْن  «فقاتْلهُ »ْن قاتلني؟ قال: ، قاَل: فإ«فال ُتعطِه»: ملسو هيلع هللا ىلصَأْخَذ مايل؟ فقاَل 

«هو يف النارِ »قال: أرأيَت إن قتلُتُه؟ قال:  «فأنَت شهيٌد »قتلني؟ قاَل: 
(3)

 . 

                                                 

 (.6021رواه أمحد ) (1)

 (.56رواه أمحد ) (2)

 (.545رواه مسلم ) (3)
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، واسألوا اهلَل العافيَة، فذذا »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  ا الناُس! ال تتمنوا لقاَء العدو  أهيُّ

، اللهمَّ ُمنزَل الكتاِب، لقيتموهم فاصربوا، واعَلموا أنَّ اجلنَة حتَت ظالِل السيوِف 

«وجمرَي السحاِب، وهازَم األحزاِب، اهزْمهم وانِْصَنا عليهم
(1)

 . 

، بل إهنم 
ٍ
فهذا احلديُث يدلُّ عىل أنَّ املسلمني ال يبدؤون بقتاٍل وال باعتداء

، ويسألوَن اهلل العافيَة من ذلك.  ال يتمنون لقاَء العدوِّ

                                                 

 (.3576(، ومسلم )5700رواه البخاري ) (1)
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 أدب احلرب والقتال-95

كتلك احلروِب اهلمجيِة التي ُيْقَصُد هبا التدمرُي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  مل تكن حروُب 

واخلراُب وقتُل أكرِب عدٍد ممكٍن من الناِس، بل كانْت حروًبا أخالقيًة يف أهدافِها 

إذا وّجَه قواَدُه حلرٍب قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصويف دوافِعها ويف كيفيِة إدراهِتا، ولذلك كاَن النبيُّ 

، وال تقتلوا شيًخا فانًيا، ملسو هيلع هللا ىلص، وعىل ملِة رسوِل اهللِ انطلقوا باسِم اهللِ، وباهللِ»هلم: 

وا غنائمكم، وأصلُِحوا، وأحسنوا،  وال طفاًل صغًِّيا، وال امرأًة، وال َتُغلُّوا، وُضمُّ

«إنَّ اهللَ حيبُّ املحسنني
(1)

 . 

عىل امرأٍة مقتولٍة يف بعِض الغزواِت، فوقَف عليها ثم قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصومرَّ النبيُّ 

احلْق بخالِد »ثم نظَر يف وجوِه أصحابِِه، وقاَل ألحِدهم:  «لتقاتُِل ما كانت هذه »

«وال امرأةً  -أي أجرًيا  - بن الوليِد، فال يقتلنَّ ذريًة، وال عسيًفا،
(2)

 . 

 والصبياِن يف احلرِب  ملسو هيلع هللا ىلصوهنى 
ِ
عن قتِل النساء

(3)
 . 

الصديَق من بعِدِه عىل نفِس السبيِل، فهذا أبو بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ساَر خلفاُء النبيِّ 

  يويص قائَدُه أسامة بن زيٍد  :ال َتونوا، »حنَي بعثُه إىل الشاِم قائاًل

وال تُغّلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا طفاًل صغرًيا، وال شيًخا كبرًيا، وال 

امرأة، وال تعقروا نخاًل، وال حترقوه، وال تقطعوا شجرًة مثمرًة، وال تذبحوا شاًة، 

غوا أنفَسهم يف وال بقرًة، و ال بعرًيا، إال ملأكلٍة، وسوف متّرون بأقواٍم، قد فرَّ

هباَن  -الصوامِع  ُغوا أنفَسهم له -يريد الرُّ  .«فدعوهم وما َفرَّ

                                                 

 (.5507رواه أبو داود ) (1)

 (.51053(، وأمحد )5521رواه أبو داود ) (2)

 (.3524(، ومسلم )5725رواه البخاري ) (3)
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 السعــــادة-96

السعادُة مطلٌب أساٌس للناِس مجيًعا، فالكلُّ يطلُب السعادَة ويتمنى بلوَغها، 

اِس أخطأوا طريَقها، ألهنم طلبوها يف خارِج ذواهِتم ويسعى يف إدراكِها، ولكنَّ أكثَر الن

 والسفِر والشهرِة واملكانِة االجتامعيِة.
ِ
 يف األمواِل والنساء

وحقيقُة السعادِة هي يف ذاِت اإلنسان ال تنفكُّ عنه، فالسعادُة يف اإليامِن 

ىض واملحبِة للناِس، وقد أشاَر النبيُّ  يف عدِة  إىل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصواليقنِي والقناعِة والرِّ

ُه خٌِّي، إْن أصابته رساُء فشكَر، »: ملسو هيلع هللا ىلصأحاديَث، فقال  عجًبا ألمِر املؤمِن إنَّ أمَره كلَّ

«فكاَن خًِّيا له، وإْن أصابته َضاَء فصرَب فكاَن خًِّيا له
(1)

 . 

 َ : ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ القناعة عنواُن السعادِة والفالِح يف الدنيا واآلخرِة فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوبنيَّ

«زق كفاًفا، وقنَّعَه اهللُ بام آتاهقد أفلَح من أْسَلَم، ورُ »
(2)

 . 

من أصبَح آمنًا يف رسبِِه، معاًفا يف بدنِِه، عنده قوُت يوِمِه، فكأنام »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«حيزت له الدنيا بحذافِِّيها
(3)

 . 

مل ينَس تأثرَي العوامِل اخلارجيِة عىل مزاِج اإلنساِن ومشاِعِرِه،  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبيُّ 

علها من أسباِب السعادِة وذلك ملا هلا من تأثرٍي عىل ولذلك عّدد أموًرا خارجيًة ج

أربٌع من السعادة: املرأُة الصاحلُة، واملسكُن الواسُع، واجلاُر »: ملسو هيلع هللا ىلصاإلنساِن، فقاَل 

                                                 

 (.1352رواه مسلم ) (1)

 (.5706م )رواه مسل (2)

 (.0535(، وابن ماجه )5562رواه الرتمذي ) (3)
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الصالُح، واملركُب اهلنيُء، وأربٌع من الشقاِء: املرأُة السوُء، واجلاُر السوُء، 

«واملركُب السوُء، واملسكُن الضيُق 
(1)

 . 

يعجُبُه الفأُل احلسُن ويكرُه » ملسو هيلع هللا ىلصباِب السعادِة التفاؤُل ولذلك كاَن ومن أس

«الطِّريةَ 
(2)

 . 

َن له»وكاَن يقوُل:  ن أو ُتُكه  «ليس منا من َتطِّيَّ أو ُتُطِّي  له، أو تَكهَّ
(3)

. 

                                                 

 (.2116رواه البيهقي ) (1)

 (.3156رواه ابن ماجه ) (2)

 (.0565رواه الطرباين ) (3)
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 التفـــــاؤل-97

التفاؤُل من القيِم اإلجيابيِة يف اإلنساِن، ألنه يمنحُه القدرَة عىل الرتكيِز 

وإجياِد احللوِل املناسبِة ألعقِد املشكالِت، ومن هنا كاَن املتفائلوَن هم أكثَر الناِس 

 نجاًحا عىل الرغِم من كثرِة العقباِت التي واجهْتهم.

يعجُبُه الفأُل احلسُن، ويكرُه الطِّريةَ  ملسو هيلع هللا ىلصولقد كاَن النبيُّ حممٌد 
(1)

، والطِّريُة: 

 التشاؤُم.

قد  ملسو هيلع هللا ىلصيف أكثِر فرتاِت حياتِِه شدًة، فها هو  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كاَن التفاؤُل يالِزُمُه 

خرَج مع صاحبِه أيب بكٍر مهاجًرا من مكَة إىل املدينِة بعد أْن ازداَد أذى املرشكني 

للمؤمنني يف مكَة، فلام َعِلَم املرشكوَن بذلك أرسلوا يف طلبهام، وجعلوا ملن يقبُض 

الوقِت، فأخَذ املرشكوَن يتتبعون عليهام مائَة ناقًة، وهذه جائزٌة عظيمٌة جًدا يف هذا 

، ملسو هيلع هللا ىلصوصاحبِِه، حتى وصلوا إىل الغاِر الذي كان فيه النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصآثاَر أقداِم النبيِّ 

فعندما وصلوا إىل هذا املكاِن، ورأى صاحُبُه أبو بكٍر أقداَمهم بكى خوًفا عىل 

له رسوُل  ، وقاَل: يا رسوَل اهللِ! لو نظَر أحُدهم إىل قدميه لرآنا!! فقاَل ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

ه املتفائِل بالنرِص، املؤمِن بقضيتِه:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ما ظنُّك باثننِي اهللُ »بلساِن الواثِق بربِّ

 .«ثالثهام

َر القرآُن هذا املشهَد بقولِِه:  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿وقد صوَّ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

                                                 

 (.3156رواه ابن ماجه ) (1)
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ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 ﴾ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ

 .[04]التوبة:

الفقَر واخلوَف،  ملسو هيلع هللا ىلصآخَر وبينام املسلمون يْشكون إىل النبيِّ  ويف موقٍف 

حديًثا متفائاًل ويعُد املسلمني بالعزِّ والنرِص والتمكنِي، فعن  ملسو هيلع هللا ىلصيتحدُث النبيُّ 

إذ أتاه رجٌل فشكا إليه الفاقَة،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بينام أنا عنَد النبيِّ  عديِّ بن حاتٍم 

! هل رأيَت احلِّيةَ »قاَل: ثم أتاه آخُر فشكا إليه قطَع السبيِل. ف يا عديُّ
(1)

قلُت:  «؟

فذْن طالْت بَك احلياُة فَلرَتينَّ الظعينةَ »مل أرها. قاَل: 
(2)

ترحتُل من احلِّيَة حتى  

تطوَف بالكعبِة ال ختاُف أحًدا إال اهللَ. ولئن طالْت بك حياٌة لتفَتَحنَّ كنوُز 

، ولئن طالت بك كرسى بْن هرمزَ »قلت: كرسى بْن هرمز؟! قال:  «كرسى!!

حياة لرَتينَّ الرجَل خيرُج مْلَء كّفه من ذهٍب أو فضٍة، يطلُب من يقبلُه منه، فال جيُد 

 .«أحًدا يقبُلُه منه

: فرأيُت الظعينَة ترحتُل من احلريِة حتى تطوَف بالكعبِة ال َتاُف  قاَل عديٌّ

م حياٌة لرتونَّ ما إال اهلَل، وكنت فيمن افتتَح كنوَز كرسى بن هرمَز، ولئْن طالت بك

ه من ذهٍب أو فضٍة، يطلُب من »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل النبيُّ أبو القاسم  خُيرُج الرجُل ملَء كف 

«يقبُلُه منه، فال جيُد أحًدا يقبُلُه منه
(3)

. 

 

                                                 

 احلرية: وتقع جنوب وسط العراق عىل بعد سبعة كيلومرتات حنوب رشق النجف. (1)

 ج )لسان العرب: ظ ع ن(.الظعينة: املرأة يف اهلود (2)

 (.3352رواه البخاري ) (3)
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 روح الدعابة-98

َد  ملسو هيلع هللا ىلصكاَن النبيُّ  يباِسُط أصحاَبُه ويداعُبهم ويامِزُحهم أحياًنا، غرَي أنه حدَّ

ى ال ينتهَي املِزاُح إىل الكذِب والسخريِة وانتقاِص اآلخريَن، امليزاَن يف ذلك حت

نعم، »: ملسو هيلع هللا ىلصفعن أيب هريرة أنَّ الصحابَة قالوا: يا رسوَل اهللِ! إنَّك تداعُبنا، فقاَل 

ا «غَِّي أين ال أقوُل إالَّ حقًّ
(1)

 . 

لنفاِق وملا ظنَّ حنظلُة أنَّ مداعبَتُه أهَلُه ولعَبُه مع زوجتِِه وأبناِئِه نوٌع من ا

وما »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل: نافَق حنظلُة يا رسوَل اهلِل. فقاَل رسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصذهَب إىل النبيِّ 

ُرَنا باجلنِة والناِر، حتى كأنَّا رأَي  «ذاك؟ قال: يا رسوَل اهلِل! نكوُن عنَدَك، فتذكِّ

عنٍي، فإذا خرجنا من عنِدَك عافْسنا األزواَج واألوالَد، والضيعاِت، ونسينا كثرًيا، 

والذي نفيس بيِدِه، لو تدومون عىل ما تكونوَن عندي ويف »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل رسوُل اهلِل ف

الذكِر، لصافحْتكم املالئكُة عىل فرِشكم ويف طرِقكم، ولكْن يا حنظلُة! ساعًة 

«وساعًة، ساعًة وساعًة، ساعًة وساعةً 
(2)

 . 

امحلني عىل  أنَّ رجاًل جاَءُه فقاَل: يا رسوَل اهللِ! ملسو هيلع هللا ىلصومن نامذِج مزاِح النبيِّ 

فقاَل الرجُل: يا رسوَل اهللِ! هو ال  «ال أمحُلَك إال عىل ولِد الناقةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصمجٍل، فقاَل 

«وهل تلُد اإلبُل إال النوَق »: ملسو هيلع هللا ىلصُيطيقني، فقاَل رسوُل اهلِل 
(3)

 . 

                                                 

 (.5253رواه الرتمذي ) (1)

 (.5032(، والرتمذي )0237رواه مسلم ) (2)

 (.53351(، وأمحد )5250رواه الرتمذي ) (3)
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حيبُّ زاهَر بَن َحراٍم، رجٌل من الباديِة وكان دمياًم، فأتاه  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن النبيُّ 

ُه، فقاَل يوًما وه ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  و يبيُع متاًعا يف السوِق، فاحتضنَُه من خلِفِه وهو ال يبرِصُ

، فجعَل ال يألوا ما ألصَق ظهَرُه ملسو هيلع هللا ىلصزاهٌر: أرسلني َمْن هذا؟ فالتفَت، فعرَف النبيُّ 

فقاَل زاهٌر:  «َمْن يشرتي العبَد؟»يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصبصْدِرِه حني عرَفُه، وَجَعَل رسوُل اهلِل 

لكنَّك عنَد اهللِ لسَت »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل النبيُّ  -ري إىل دمامتِِه يش -إذْن جتدين كاسًدا 

«لكْن أنَت عنَد اهللِ غالٍ »، ويف لفٍظ: «بكاسدٍ 
(1)

 . 

«يا ذا األذننيِ »ويقوُل له:  يامزُح أنًسا  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 
(2)

. 

فقالْت: يا رسوَل اهللِ!  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ امرأًة عجوًزا أتِت النبي  وعْن أنٍس 

فبكت املرأُة  «ال يدخُل اجلنَة عجوزٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصني اجلنَة، فقاَل هلا ادْع اهللَ يل أْن يدخلَ 

َم النبيُّ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ أما قرأِت قوَلُه تعاىل:»وقاَل هلا:  ملسو هيلع هللا ىلصفتبسَّ

، أْي أنَّ أهَل اجلنِة سيعيُدهم اهلُل مجيًعا إىل سنِّ الشباِب والنضارِة «﴾ہ ہ ہ

 واحليويِة.

وَر والبهجَة عىل النفوِس، وُتذهُب كانت ُتدِخُل الرس ملسو هيلع هللا ىلصفهذه املواقُف منه 

اهلموَم واألحزاَن، وتثبُت أنَّ اإلسالَم ليس دينًا جامًدا ّنمُل حاجاِت النفِس 

، وهلذا كانت 
ِ
ها من البهجِة والسعادِة واللهِو الربيء البرشيِة، وإنام يعطيها حقَّ

وميولِِه وفطرتِِه،  تتسُم بالواقعيِة يف جتاوهِبا مع دوافِع اإلنسانِ  ملسو هيلع هللا ىلصتعاليُم النبيِّ 

 وحاجاتِِه النفسيِة واالجتامعيِة.

                                                 

 (.55527رواه أمحد ) (1)

 (.0302(، وأبو داود )5251رواه الرتمذي ) (2)
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 القسم الثالث

 من الرذائل واملساوئ ملسو هيلع هللا ىلصحتذير حممد رسول اهلل  

 مدخـــــل

ألمٍة دوَن أمٍة، أو لوطٍن دوَن وطٍن، بل ُأرسَل إىل  ملسو هيلع هللا ىلصمل يرسْل نبيُّ اهللِ حممٌد 

اًجا منرًيا. يأمُرهم باملعروِف الناِس كافًة بشرًيا ونذيًرا، وداعًيا إىل اهلِل بإذنه ورس

ُم عليهم اخلبائث.  وينهاهم عن املنكِر وحيلُّ هلم الطيباِت، وحيرِّ

كان خطاُبُه موجًها للنفِس البرشيِة بإطالٍق، وللضمرِي اإلنساينِّ بعامٍة، 

نقاًء،  -أيُّ قلٍب  -فوضَع عىل ُقَفِل الطبيعِة البرشيِة مفتاَحُه؛ ليزداَد القلُب 

 سمًوا، وتزداُن األخالُق مجااًل وجالاًل. والروُح 

ِه أْن حيرَر اإلنساُن من سلطاِن املادياِت الطَّاِغي،  ملسو هيلع هللا ىلصأراَد حممٌد  بأمِر ربِّ

، فكانِت دعوُتُه  ويقاوَم ضغَط الشهواِت الداعي لالنفالِت األخالقيِّ والسلوكيِّ

ناٍر تطلُب  إىل الصرِب والتحمِل والصفِح ما أمكَن؛ معلنًا أنَّ الغضَب شعلةُ 

َر من  االنتقاَم، وأنَّ سوَء الظَّنَّ مؤذٌن بانفصاِم الوحدِة والتالحِم بني الناِس، وحذَّ

 سقطاِت اللساِن وزالتِِه فأمَر بالعفِة يف القوِل، والكلمِة الطيبِة الرقيقِة.

وكانت دعوُتُه ذاَت رؤيٍة تفاؤليٍة جُتاَه الكوِن واحلياِة، فجاءْت أحاديثُه تدعو 

ِه من مثِل اليأِس وترِك العمِل أو اخلموِل والسلبيِة، وتؤكُد ل ُر من ضدِّ لتفاؤِل وحتذِّ

عىل حرمِة النفِس البرشيِة فحرَم حترياًم شديًدا أْن يعتدَي املرُء عىل غرِيِه بالرتويِع 

والتخويِف أو بالقتِل، أو عىل نفِسِه باألذى أو االنتحاِر، وجعَل ذلك من أعظِم 

 ناعًة وجرًما.األفعاِل ش
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كام كانت دعوُتُه رصحيًة يف وجوِب التطهِر من عوامِل الفساِد االجتامعيِّ 

واإلداريِّ والسياِّسِّ فنهى عن إفساِد ذاِت البنِي، والتجسِس عىل اآلخريَن، 

واخليانِة والغدِر، كام حذَر من الرشوِة وذمَّ صاحَبها أشدَّ الذِم، وأكَد عىل أمهيِة 

.العمِل اجلادِّ 
ِ
 والبعِد عن املظهريِة اجلوفاء

كلُّ ذلك من خالِل أقوالِِه وأفعالِِه وإشاراتِِه وتلميحاتِِه يف صورٍة عمليٍة 

 وواقعيٍة جديرٍة بالتقيص والبحِث لنسعَد يف الدنيا واآلخرِة.
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 القـــــتل-3

قِّ ال شكَّ أنَّ من أعظِم حقوِق اإلنساِن: حقُّ احلياِة، وأنَّ ُمصاَدَرَة هذا احل

ٱ ٻ ﴿من أعظِم اجلرائِم التي اتفَق الناُس عىل إدانتِها وتقبيِحها، قاَل تعاىل: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[35]املائدة:

 .[33]اإلرساء: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿وقاَل تعاىل: 

َد النبيُّ  وسيلٍة  يف مسألِة القتِل تشديًدا عظمًيا، وهنى عن كلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد شدَّ

 بغرِي حقٍّ فقاَل 
ِ
َمْن َقَتَل ُمعاِهًدا مل يرْح رائحَة »: ملسو هيلع هللا ىلصتؤدي إىل القتِل وإراقِة الدماء

«اجلنِة، وإنَّ رحَيها ليوجُد من مسِّيِة أربعنَي عاًما
(1)

 . 

َمْن َقَتَل رجاًل من أهِل الذمِة مل جيْد ريَح اجلنِة، وإنَّ رحَيها ليوجُد »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«عاًما من مسِّية سبعنيَ 
(2)

 . 

قيَل يا  «إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتُل واملقتوُل يف النارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

إنه كاَن حريًصا عىل قتِل »رسوَل اهللِ: هذا القاتُل، فام باُل املقتوِل؟ قاَل: 

«صاحبِهِ 
(3)

 . 

                                                 

 (.5676(، وابن ماجه )5234رواه البخاري ) (1)

 (.0662(، والنسائي )57327رواه أمحد ) (2)

 (.1504(، ومسلم )34رواه البخاري ) (3)
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«َلَزواُل الدنيا أهوُن عىل اهللِ من قتِل رجٍل مسلمٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(1)

 . 

«َمْن مَحََل علينا السالَح فليَس منَّا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

. 

 

                                                 

 (.3255(، والنسائي )5351رواه الرتمذي ) (1)

 (.503(، ومسلم )6366رواه البخاري ) (2)
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 الغـــــــدر-9

الناُس مجيًعا يكرهون الغدَر، وال حيبون أْن يغدَر هبم أحٌد، ومن هنا هنى 

َر من عاقبتِِه، فقال  لكل  غادٍر لواٌء يوَم القيامِة »: ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالُم عن الغدِر، وحذَّ

«ُيعرُف به
(1)

 . 

احدٌة، فذْن جارْت عليهْم جائرةٌ ذمُة املسلمني و»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

، فال 

ختِفُروها
(3)

«، فذنَّ لكل  غادٍر لواء يعرُف به
(4)

 . 

َن رجاًل عىل َدِمِه، فأنا بريٌء من القاتِل، وإْن كاَن املقتوُل »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  َمْن أمَّ

«كافًرا
(5)

 . 

«اإليامُن قيُد الَفتك، ال يفتك مؤمن»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(6)

 . 

نَّ الرجُل إىل الرجِل، ثم قتَلُه بعدما اطمأنَّ إليه، ُنِصَب إذا اطمأ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«له يوَم القيامِة لواُء غدرٍ 
(7)

. 

 

                                                 

 (.3562(، ومسلم )5202رواه البخاري ) (1)

 جائرة: أي إذا عاهد أحد من املسلمني كافًرا. (2)

 وها: فال تنقضوها.حتفر (3)

 (.5656رواه احلاكم ) (4)

 رواه ابن ماجه وابن حبان واللفظ له. (5)

 (.5316(، وأمحد )5322رواه أبو داود ) (6)

 (.2404رواه احلاكم ) (7)
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 الغضـــــب-1

ر منها رسوُل اهللِ حممٌد  تِه مرٌض من املساوِئ التي حذَّ رسعُة الغضِب وشدَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

َد «ال تغضْب »فقاَل: أوصني، فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفقد جاَء رجٌل إىل النبيِّ  ، فردَّ

«ال تغضْب »: ملسو هيلع هللا ىلصًرا. أي قاَل: أوصني أوصني. فقاَل مرا
(1)

 . 

َ النبيُّ  بعَض عالجاِت الغضِب، فمنها االستعاذُة من الشيطاِن،  ملسو هيلع هللا ىلصوبنيَّ

، فغضَب أحُدمها حتى انتفَخ وجُهُه وتغرَي، فقاَل ملسو هيلع هللا ىلصفقد استبَّ رجالِن عند النبيِّ 

، لو قاَل: أعوُذ باهللِ من إين ألعلُم كلمًة لو قاهلا، لذهَب عنه ما جيُد »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

«الشيطاِن الرجيمِ 
(2)

 . 

وا، وإذا َغضَب »: ملسو هيلع هللا ىلصومنها السكوُت، لقولِِه  وا، وال ُتَعرس  عل موا، ويرس 

«أحُدكم فليسكْت 
(3)

 . 

إذا َغِضَب أحُدكم وهو قائٌم فليجلْس، فذْن »: ملسو هيلع هللا ىلصومنها تغيرُي اهليئِة، لقولِِه 

«ذهَب عنه الغضُب وإال فليضطجعْ 
(4)

. 

 

                                                 

 (.1615رواه البخاري ) (1)

 (.0756(، ومسلم )1614رواه البخاري ) (2)

 (.5452رواه أمحد ) (3)

 (.54326وأمحد ) (،0515رواه أبو داود ) (4)
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 ترويع الناس-4

ُ كرامَة اإلنساِن عنَد رسوِل اهللِ  وعلوَّ شأنِِه أنه هنى عن كلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصمما يبنيِّ

 له واإلرضاِر به حتى ولو عىل سبيِل املزاِح والضحِك.
ِ
 أشكاِل اإليذاء

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿قاَل تعاىل: 

 .[12]األحزاب: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ

«وجبْت عليه لعنُتهممن آذى املسلمني يف طرِقهم، »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 
(1)

 . 

«ال َضَر وال َِضارَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

 وهذه قاعدٌة يف حتريِم إحلاِق الِضِر بالغرِي بأيِّ وجٍه.

«ال حيلُّ ملسلٍم أْن يرّوَع مسلاًم »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

 . 

ا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  «ال يأخذنَّ أحُدكم متاَع أخيِه العًبا وال جادًّ
(4)

. 

 

                                                 

 (.3414رواه الطرباين ) (1)

 (.5335(، وابن ماجه )5752رواه أمحد ) (2)

 (.55226(، وأمحد )0315رواه أبو داود ) (3)

 (.57565(، وأمحد )0314رواه أبو داود ) (4)
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 اخلـــــــيانة-5

أنَّ اخليانَة مما اتفَق العقالُء عىل كراهيتِها واحتقاِر صاحبِها واحلذِر ال شكَّ 

منه ألنَّ هذا اخللَق يؤدي إىل زعزعِة الثقِة بني الناِس، ويزرُع يف النفوِس التوجَس 

يبَة، واهللُ تعاىل يقوُل:   .[12]األنفال: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿والرِّ

الذين ُيظهروَن اإليامَن ويبطنوَن جعَل اخليانَة من صفاِت املنافقنَي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

َث كذَب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا اؤمُتن »: ملسو هيلع هللا ىلصالكفَر فقاَل  آيُة املنافِق ثالٌث: إذا حدَّ

«خانَ 
(1)

 . 

 .«وإذا خاصَم فجَر، وإذا عاهَد غدرَ »ويف رواية: 

وكثرٌي من الناِس يقوُل: إنام أخوُن من خانني، كام تفعُل بعُض الزوجاِت إذا 

ْت  بخيانِة الزوِج، وهذا ال حيلُّ املشكلَة بل يضاِعُفَها، ولذلَك يقوُل النبيُّ أحسَّ

«أد  األمانَة إىل من ائتمنَك وال ختْن من خاَنَك »: ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

 . 

«ال إيامَن ملن ال أمانَة له، وال ديَن ملن ال عهَد له»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

 . 

ِه العقوبَة يف الدنيا، ما من ذنٍب أجدُر أْن يعّجَل اهللُ تعاىل لصاحب»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

خُرُه له يف اآلخرِة: من قطيعِة الرحِم، واخليانِة، والكذِب  «مع ما يدَّ
(4)

. 

 

                                                 

 (.22(، ومسلم )35رواه البخاري ) (1)

 (.5521(، والرتمذي )3467رواه أبو داود ) (2)

 (.55231)رواه أمحد  (3)

 (.52األدب املفرد ) (4)
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 اإلفساد بني الناس-6

بعُض الناِس يسعى باإلفساِد بني الناِس وزرِع العداوِة يف قلوهِبم، وال 

ُض لغضِب اهللِ وسخطِِه وقد قاَل النبيُّ  خُل اجلنَة ال يد»: ملسو هيلع هللا ىلصيدري أنه بذلك يتعرَّ

«قتَّاٌت 
(1)

 ، والقتَّاُت هو النامُم الذي ينقُل الكالَم بني الناِس بقصِد اإلفساِد بينهم.

ليَس منّا من َخّبَب »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

«امرأًة عىل زوِجها 
(3)

 . 

اُب »: ملسو هيلع هللا ىلصأما الذي يكذُب لإلصالِح فليس فِْعُلُه حمرًما لقولِِه  ليَس الكذَّ

«ي خًِّيا أو يقوَل خًِّيابالذي يصلُح بني الناِس، فينْم
(4)

. 

 

                                                 

 (.515(، ومسلم )1126رواه البخاري ) (1)

 خبب: خدعها وأفسدها وحرضها عليه. (2)

 (.5264رواه أبو داود ) (3)

 (.56455(، وأمحد )5021رواه البخاري ) (4)
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 التجـســـس-7

َر من  ملسو هيلع هللا ىلصحافَظ رسوُل اهلِل  عىل حرماِت الناِس وخصوصياهِتم، وحذَّ

املَساِس هبا وانتهاِكها، وأمَر بأخِذ الناِس بظواهِرهم وإيكاِل بواطِنِهم إىل اهللِ 

 تعاىل.

 .﴾ڀ ٺ﴿قاَل تعاىل: 

بعَت عوراِت الناِس أف»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  سدَُتم، أو كدَت أْن إنك إِن اتَّ

«تفِسَدهم
(1)

 . 

«كلُّ املسلِم عىل املسلِم حراٌم، َدُمُه وماُلُه وعرُضهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

«إذا استأذَن أحُدكم ثالًثا، فلْم ُيؤذْن له فلينِصْف »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(3)

 . 

يا معرَش َمْن آمَن بلسانِِه، ومل يدخل اإليامُن قلَبُه، ال تغتابوا »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

، وال تتبعوا عوراُِتم، فذنَّ من يتبُع عوراُِتم يتبُع اهللُ عورَتُه، ومن يتبُع اهللُ املسلمني

«عورَتُه، يفضُحُه يف بيتِهِ 
(4)

 . 

من استمَع إىل حديِث قوٍم وهم له كارهون، ُصبَّ يف أذنيِه »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«اآلُنَك يوَم القيامةِ 
(5)

. 

                                                 

 (.0500رواه أبو داود ) (1)

 (.5214(، والرتمذي )0614رواه مسلم ) (2)

 (.0446(، ومسلم )1776رواه البخاري ) (3)

 (.52204(، وأمحد )0536رواه أبو داود ) (4)

 (.5543(، وأمحد )6154رواه البخاري ) (5)
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صاُص املذاُب. واآلنُك:  الرَّ

«ِن إسالِم املرِء َترُكُه َما ال َيْعنيهِ من ُحْس »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(1)

. 

 

                                                 

 (.3266(، وابن ماجه )5532رواه الرتمذي ) (1)
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 السباب واللعن-8

أتدروَن من هو الشيطاُن؟ إنه الذي يسبُّ الناَس ويلعنُهم، فقْد قاَل النبيُّ 

«املستبَّاِن شيطاناِن يتهاتراِن ويتكاذبانِ »: ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 . 

«سباُب املسلِم فسوٌق، وقتاُلُه كفرٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 
(2)

 . 

«ال تسبنَّ أحًدا»رجاًل فقاَل له:  ملسو هيلع هللا ىلص وأوَص رسوُل اهللِ
(3)

 . 

اًنا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل  «ال يكوُن املؤمُن لعَّ
(4)

 . 

هنى عن لعِن احليواِن وهذا مما ال تعرفُه أمٌة من األمِم، فقد  ملسو هيلع هللا ىلصبل إنَّ النبيَّ 

«ال تسبوا الديَك فذنه يوقُظ للصالةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل رسوُل اهللِ 
(5)

 . 

لعِن الريِح، فقد لعَن رجٌل الريَح عند هنى عن  ملسو هيلع هللا ىلصواألعجُب من ذلَك أنه 

ال تلعِن الريَح فذهنا مأمورٌة، من َلَعَن شيًئا ليَس له بأهٍل، »فقاَل له:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهللِ 

«رجعِت اللعنُة عليهِ 
(6)

 . 

وإِن امرٌؤ »أحَد أصحابِِه أنه قاَل له:  ملسو هيلع هللا ىلصومن األدِب الذي علمُه النبيُّ 

ك بيشٍء يعلمُه فيَك، فال تعِّي   ه بيشٍء تعلمُه فيِه، ودعُه يكوُن وباُله عليِه، عِّيَّ

، قاَل الرجُل: فام َسَبْبُت بعد ذلك دابًة وال إنساًنا«وأجُرُه لَك، وال تسبنَّ شيًئا
(7)

. 

                                                 
 (.1756رواه ابن حبان ) (1)

 (.27(، ومسلم )1120ي )ررواه البخا (2)

 (.52752(، ومسند أمحد )3165رواه أبو داود ) (3)

 (.5205رواه الرتمذي ) (4)

 (.54624(، وأمحد )0037رواه أبو داود ) (5)

 (.0565(، وأبو داود )5245رواه الرتمذي ) (6)

 (.155رواه ابن حبان ) (7)
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 سوء الظن-2

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿قاَل تعاىل: 

 .[55]احلجرات:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿وقاَل: 

 .[6]احلجرات: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

نَّ سوَء الظنِّ يؤدي إىل قطِع األرحاِم وتشويِه العالقاِت بني الناِس، وربام إ

 ظنِّ أدَّى إىل التعدي عىل اآلخريَن وإيذاِئهم، ولذلَك فإنَّ اإلسالَم هنى عن
ِ
سوء

املسلِم بغرِيِه من الناِس من غرِي برهاٍن، وأمَر بالتثبِت قبَل اهتاِم الناِس، ويف ذلَك 

، فذنَّ الظنَّ أكذُب احلديِث، والإياكم »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل  سوا،  والظنَّ سوا، وال حتسَّ جتسَّ

«وال حتاَسُدوا، وال تدابروا، وكونوا عباَد اهللِ إخواًنا
(1)

. 

 

                                                 

 (.0606(، ومسلم )0707رواه البخاري ) (1)
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 الرشـــــــوة-30

َد النبيُّ  شوُة مرٌض خطرٌي يدلُّ عىل فساِد الذمِم وضياِع احلقوِق، وقد شدَّ الرِّ

التي ُتفسُد املجتمَع وهَتدُم صورتُه احلضاريَة  يف النهي عن هذِه اآلفِة اخلطريةِ  ملسو هيلع هللا ىلص

«لعنُة اهللِ عىل الرايش واملرتيش»: ملسو هيلع هللا ىلصفقاَل 
(1)

 . 

الرشوَة يف احلكِم بني الناِس بالتحذيِر ألهنا تؤدي إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوخصَّ رسوُل اهللِ 

أكِل حقوِق الناِس بالباطِل، وربام أدْت إىل حبِس من ال يستحقُّ احلبَس وقتِل من 

الرايش  ملسو هيلع هللا ىلصَلَعَن رسوُل اهللِ »قاَل:  القتَل، فعن أيب هريرة  ال يستحقُّ 

«واملرتيش يف احلكمِ 
(2)

. 

                                                 

 (.5340(، وابن ماجه )6622رواه أمحد ) (1)

 (.5516رواه الرتمذي ) (2)
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 املظهرية اجلوفاء-33

دائاًم ما يعلُم أصحاَبُه أنَّ املظاهَر خداعٌة وأنَّ املرَء  ملسو هيلع هللا ىلصكاَن رسوُل اهللِ حممٌد 

صورتِه أو حسِن وليس بقوِة بدنِه أو مجاِل  ينبغي أْن يقاَس بدينِِه وتقواُه هللِ 

، فقاَل ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: مرَّ رجٌل عىل النبيِّ  ثيابِه، فعن سهِل بن سعٍد الساعديِّ 

فقال: هذا رجٌل من أرشاِف الناِس، هذا  «ما رأيَك يف هذا؟»لرجٍل عنَدُه جالٌس: 

واهللِ حريٌّ إْن خطَب أن ُينكَح 
(1)

ِع، فسكَت رسوُل اهللِ  ، ثمَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وإْن َشَفَع أْن ُيشفَّ

فقاَل: يا رسوَل اهللِ! هذا  «ما رأيَك يف هذا؟»: ملسو هيلع هللا ىلصرجٌل آخُر فقاَل له رسوُل اهلِل  مرَّ 

َع،   املسلمنَي؛ هذا حريٌّ إْن خطَب أالَّ ُينكَح، وإن َشَفَع أال ُيشفَّ
ِ
رجٌل من فقراء

هذا خٌِّي من ملِء األرِض من »: ملسو هيلع هللا ىلصوإْن قاَل أال ُيْسَمُع لقولِِه، فقاَل رسوُل اهللِ 

«مثِل هذا
(2)

 . 

ربَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: قاَل رسوُل اهللِ  ومثُل ذلك ما ورَد عن أيب هريرَة 

هُ  «أشعَث أغرَب مدفوٍع باألبواٍب، لو أقسَم عىل اهلِل ألبرَّ
(3)

 . 

ليَس ألحٍد عىل أحٍد فضٌل إال »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عقبَة بِن عامر أنَّ رسوَل اهللِ 

ا بخياًل جباًنا بِديٍن، أو عمٍل صالٍح، َحْسُب الرجِل أْن يكونَ  «فاحًشا بذيًّ
(4)

 . 

                                                 

 ُينَكح: ُيزوج. (1)

 (.0554(، وابن ماجه )0745رواه البخاري ) (2)

 (.0710رواه مسلم ) (3)

 (.56671رواه أمحد ) (4)
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قاَل:  يكرُه السخريُة باآلخريَن فعن ابن مسعوٍد  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن النبيُّ 

سواًكا من األراِك، فكانِت الريُح تكفؤُه، وكاَن يف  ملسو هيلع هللا ىلصكنُت أجتني لرسوِل اهللِ 

ٌة، فضحَك القوُم، فقاَل النبيُّ  ِة  «ما ُيضِحُككم؟»: ملسو هيلع هللا ىلصساقِه دقَّ قالوا: من دقَّ

«والذي نفيس بيده هلام أثقُل يف امليزاِن من ُأحدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصقيِه. فقاَل النبيُّ سا
(1)

 . 

يكرُه أْن يعريَّ إنساٌن بأبيِه وأمِه، فعن املعروِر بِن سويٍد قاَل: مررنا  ملسو هيلع هللا ىلصوكاَن 

مثُلُه، فقلنا: يا أبا ذٍر لو  -خاِدِمِه  -بأيب ذٍر بالربذِة، وعليُه برٌد، وعىل غالِمِه 

ام كاَن ُحلًَّة، فقاَل: إنه كان بيني وبني رجٍل من إخويت كالٌم، وكانت مجعَت بينه

ُته بأمِه، فشكاين إىل النبيِّ  يا أبا ذٍر »فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، فلقيُت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلصأمُه أعجميٌة، فعريَّ

ه.  «إنك امرٌؤ فيك جاهليةٌ  قلُت: يا رسوَل اهللِ! َمْن سبَّ الرجاَل َسّبوا أباه وأمَّ

! إنك امرٌؤ فيك جاهليٌة. هم إخواُنكم جعَلهم اهللُ حتَت أيديكم، يا أبا ذ»فقال:  رٍّ

فأطعُموهم مما تأكلوَن وألبُسوهم مما تلبسوَن، وال تكل ُفوهم ما يغلُِبهم، فذْن 

«كلفُتموهم فأعينُوهم
(2)

. 

 

                                                 

 (.276رواه أمحد ) (1)

 (.3504(، ومسلم )52رواه البخاري ) (2)
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 الكـــسـل-39

الكسُل صفٌة ذميمٌة تصيُب األفراَد والشعوَب واألمَم، فتؤخَرها وتعوَقها 

. عن  اللحاِق بركاِب النهضِة والتقدِم والرقيِّ

ڃ ڃ چ ﴿وقد نعَت اهللُ أهَل النفاِق هبذه اخلصلِة الذميمِة فقاَل: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .[505]النساء: ﴾ژ

اللهمَّ إين أعوُذ بَك من العْجِز »من الكسِل فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استعاَذ النبيُّ 

«والكسلِ 
(1)

 ما ُكلَِّف به من َمهامٍت. ، وقرَنُه بالعجِز،
ِ
 ألنه إذا َكَسَل َعَجَز عن أداء

 

                                                 

 (.0270(، ومسلم )5655رواه البخاري ) (1)



 ملسو هيلع هللا ىلصمد رسول اهللحم|  238

 

 اليــــــأس-31

يصيُب كثرًيا من الناِس اليأُس من رمحِة اهللِ ومغفرتِِه، نظًرا لعظم ما ارتكبوه 

أخرَب أنه ال جماَل لليأِس يف اإلسالِم، فرمحُة  ملسو هيلع هللا ىلصمن جرائَم وخمالفاٍت، ولكنَّ النبيَّ 

 اَب وأناَب وَعِمَل صاحلًا.اهللِ واسعٌة ملن ت

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﴿قاَل تعاىل: 

 .[13]الزمر: ﴾ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

«الندُم توبٌة، والتائُب من الذنِب كمن ال ذنَب له»: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 
(1)

 . 

جعَل اهلُل الرمحَة مائَة جزٍء، فأمسَك عنده تسعًة وتسعنَي جزًءا، »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

ُجزًءا واحًدا، فمن ذلك اجلزِء ترتاحُم اخللُق، حتى ترفُع الفرُس  وأنزَل يف األرضِ 

 . «حافَرها عن ولِدها، خشيَة أْن تصيَبهُ 

َر تسًعا »ويف لفٍظ:  َم بني اخلالئِق جزًءا، وأخَّ الرمحُة عنَد اهلِل مائُة جزٍء، فقسَّ

«وتسعنَي إىل يوِم القيامةِ 
(2)

 . 

، قاَل اهللُ تع يا ابَن آدَم! إنك ما دعوَتني ورجوَتني »اىل: ويف احلديِث القدِّسِّ

غفرُت لَك عىل ما كان منك وال أبال، يا ابَن آدَم! لو بلغْت ذنوُبك عناَن السامِء، 

ثم استغفرتني غفرُت لك وال أبال. يا ابَن آدَم! لو أنك أتيتني بُقراِب األرِض 

«فرةً خطايا، ثم لقيتني ال ترشُك يب شيًئا، ألتيُتك بقراهِبا مغ
(3)

. 

                                                 

 (.771رواه الطرباين ) (1)

 (.0205(، ومسلم )1105رواه البخاري ) (2)

 (.54022(، وأمحد )3063لرتمذي )رواه ا (3)
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 االنتحـــــــار-34

أنَّ النفَس اإلنسانيَة أمانٌة لدى صاحبِها، ال جيوُز له  ملسو هيلع هللا ىلصأكَد رسوُل اهللِ 

من قتَل نفَسُه بحديدٍة، »: ملسو هيلع هللا ىلصالتخلُص منها أليِّ سبٍب من األسباِب. فقاَل 

ُأ هبا يف بطنِِه، يف ناِر جهنَم خالًدا خملًدا فيها أبًد  َب فحديدُتُه يف يِدِه، يتوجَّ ا، ومن رَشِ

اه يف ناِر جهنَم، خالًدا خملًدا فيها أبًدا، ومن تردَّى من  ُسامًّ فقتَل نفَسُه، فهو يتحسَّ

«جبٍل فقتَل نفَسُه، فهو يرتدى يف ناِر جهنَم خالًدا خملًدا فيها أبًدا
(1)

 . 

ومن هنا فإنَّ الدوَل اإلسالميَة عىل ما فيها من مشكالٍت وفقٍر وغرِيِه فإهنا 

 دوِل العاملِ يف نِسَب االنتحاِر. أقلُّ 

الذي خينُق نفَسُه خينقها يف الناِر، والذي يطعنُها يطعنُها يف »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«النارِ 
(2)

 . 

 

                                                 

 (، واللفظ له.512(، ومسلم )1333رواه البخاري ) (1)

 (.2501(، وأمحد )5576رواه البخاري ) (2)
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 الظلم واالعتداء-35

ُل له نفُسُه وتدعوه قوُتُه ومكانُتُه إىل ظلم اآلخريَن وأخِذ  من الناِس من تسوِّ

 عاقبَة أمِرهم حقوِقهم وَقد َأِمَن من العقوبِة يف الد
ِ
َر هؤالء نيا فجاَء القرآُن ليحذِّ

 وليبنَي أهنم ليسوا خارَج السيطرِة والعقاِب.

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی ﴿قاَل تعاىل: 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀجئ حئ مئ ىئ يئ 

 .[03-05]إبراهيم:

 .[524]البقرة: ﴾ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿قاَل تعاىل: 

«يوَم القيامةِ  اتقوا الظلَم، فذنَّ الظلَم ظلامٌت »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل 
(1)

 . 

من َظَلَم معاهًدا أو انتقصُه، أو كّلفُه فوَق طاقتِه، أو أخَذ منه »: ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«شيًئا بغِِّي طِيِب نفٍس، فأنا حجيُجُه يوَم القيامةِ 
(2)

. 

يا عبادي إين حرمُت الظلَم عىل نفيس، »: فيام يرويه عن اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل 

«وجعلُتُه بينكم حمرًما فال تظاملوا
(3)

 . 

قالوا: املفلُس فينا  «أتدرون من املفلُس؟»يوًما ألصحابِِه:  ملسو هيلع هللا ىلصوقاَل النبيُّ 

إنَّ املفلَس من أمتي َمْن يأيت يوَم القيامِة بصالٍة »من ال درهَم له وال متاَع، قاَل: 

                                                 

 (.0671رواه مسلم ) (1)

 (.5610رواه أبو داود ) (2)

 (.0670رواه مسلم ) (3)
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وصياٍم وزكاٍة، ويأيت وقد شتَم هذا، وقذَف هذا، وأكَل ماَل هذا، وسفَك دَم هذا، 

ى هذا من حسناتِِه، وهذا من حسناتِِه، فذْن َفنيْت حسناُتُه قبَل وَضَب هذا، فُيعط

«أْن يقِض ما عليه ُأخَذ من خطاياهم، فُطرحْت عليه، ثم ُطرَح يف النارِ 
(1)

. 

 فهْل جيرُؤ أحٌد عىل الظلِم بعَد ذلَك؟

 

                                                 

 (.0672رواه مسلم ) (1)
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  القسم الرابع

 وعالج مشكالت البشرية ملسو هيلع هللا ىلصحممد رسول اهلل 

 مدخــــل

اء اهلل موسى وعيسى وحممد دعوة إخواهنم من النبيني من أهداف دعوة أنبي

عليهم الصالة والسالم وكذلك مسايرة أوضاع الفطرة اإلنسانية، ومراعاهتا يف 

أحكامها االعتقادية، واخللقية، والتعبدية. ولذا ُوصف اإلسالم بأنه )دين 

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ﴿الفطرة( كام جاء ذلك يف قوله سبحانه: 

ې ې ې ى ى ائ ائ  ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې

 .[34]الروم: ﴾ەئ

ومن وسائل التعامل مع الفطرة اإلنسانية اإلقرار بوجود النزعات وامليول 

البرشية، فال ينكر إنسان وجود الواقع النفيس وامليول والعواطف والغرائز التي 

خلقها اهلل يف البرش، وهذا حيتاج إىل اإلشباع بالطرق السوية، وعالًجا للمشكالت 

 كر هلا أو التعامل معها بمثالية أو تعال.دون التن

مشكلة  ملسو هيلع هللا ىلصفمن املشكالت املجتمعية التي عاجلها رسول اهلل حممد 

اإلرهاب وهي مشكلة قديمة قدم وجود اإلنسان عىل األرض، وقد ظهرت بعدة 

حلواًل عملية  ملسو هيلع هللا ىلصألوان كاإلرهاب الفكري، أو اإلرهاب البدين. وضع هلا النبي 

 وسطيته واعتداله وسامحته. تتفق ومنهج اإلسالم يف
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مشكلة العنف األرسي التي تفشت يف  ملسو هيلع هللا ىلصكام واجه نبي اهلل حممد 

املجتمعات منذ زمن بعيد بحكم الطبيعة اإلنسانية موجًها املرء إىل حسن العرشة 

 ولني الكالم والتغايض عن اهلفوات، واالهتامم باألرسة واألبناء.

العرص مشكلة القلق  ومن املشكالت التي انترشت وخاصة يف هذا

واالكتئاب النفيس، وقد وضع النبي هلا عالًجا ناجًعا ينبع من داخل النفس 

البرشية من جانب، ويراعي من جانب آخر العوامل اخلارجية التي تؤدي ملثل 

 هذه احلالة؛ فيستأصلها ويقوم عىل َتفيفها.

لزواج؛ ملا عىل ا ملسو هيلع هللا ىلصوكذا املشكالت املتعلقة بالزواج فقد حث نبي اهلل حممد 

بن فال  فيه من اخلري والعفة، وبقاء النوع اإلنساين بإنجاب الذرية، وهنى الرتهُّ

رهبانية يف اإلسالم. وعالج مشكلة اخلمر واملخدرات بذكر آفاهتا؛ وبيان مضارها 

اخللقية والسلوكية وما ينتج عنها من اجلرائم، كام وضع ملتناوهلا عقاًبا رادًعا يكفي 

 لزجره وردعه.

كل  ملسو هيلع هللا ىلصانطالًقا من مكانة العلم والعقل يف اإلسالم حارب رسول اهلل و

اخلرافات التي ال تقوم عىل دليل أو برهان، وحارب السحرة واملشعوذين الذين 

يتنكبون طريق العلم واملعرفة والربهان إىل التخمني والكذب، وجعل من يقع يف 

 مثل هذا الفعل قرينًا ملن خرج من اإلسالم برمته.
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مشكلة الفقر واستعاذ منه، ووضع له العالجات  ملسو هيلع هللا ىلصعالج رسول اهلل  كام

التي ترتقي باملجتمع من الوقوع يف براثنه، وتقية رشه وذله. ويف ذلك يقول: 

املؤمن القوي خِّي وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خِّي، احرص عىل »

«ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز
(1)

. 

الكون بإطالق لتصلح البيئة من أرضه وسامئه إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوامتدت رؤيته 

ومائه، وجتعل ذلك صنو الطاعة والقربى من اهلل تعاىل. حتى أنه عليه الصالة 

«إذا قامت القيامة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها»والسالم ليقول: 
(2)

. 

 

                                                 

 (.5663رواه مسلم ) (1)

 (.3/520رواه أمحد يف مسنده ) (2)
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 عالج مشكلة اإلرهاب-3

إلرهاب، من املشكالت التي هتدد األمن واالستقرار العاملي: مشكلة ا

 وترويع اآلمنني، واالعتداء عىل الناس يف أنفسهم وأمواهلم.

واإلرهاب مشكلة عاملية ال َتتصُّ بأمة من األمم أو شعب من الشعوب أو 

 دين من األديان.

 هذه املشكلة من عدة جوانب: ملسو هيلع هللا ىلصوقد عالج النبي 

بنيَّ حرمة األموال والدماء واألنفس وخطورة التعدي عليها بغري  :أواًل 

إن دماءكم وأموالكم حراٌم عليكم، كحرمة يومكم »: ملسو هيلع هللا ىلصوجه حق، فمام قاله 

«هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا
(1)

جييء املقتول بالقاتل يوم »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال 

القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشجب
(2)

دًما يقول: يا رّب سل هذا فيم  

«قتلني
(3)

 . 

أول ما »عليه اإلنسان فقال:  أن دماء الناس أول ما حياسب ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب 

«يقىض بني الناس يوم القيامة يف الدماء
(4)

، وذلك لشدة حتريمها وعظيم إثم من 

 ولغ فيها بغري حق.

                                                 

 (.5537(، ومسلم )61رواه البخاري ) (1)

 تشجب: تسيل. (2)

 (.5204(، وأمحد )5211رواه الرتمذي ) (3)

 (.3572(، ومسلم )6317رواه البخاري ) (4)
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ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ﴿هنى اإلسالم عن االعتداء، ويف القرآن:  :ثانًيا

 .[524]البقرة: ﴾ىئ ی

: ملسو هيلع هللا ىلصبعض أفعال اإلرهاب بالكفر، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوصف النبيُّ  :ثالًثا

«ترجعوا بعدي كفاًرا يرضب بعضكم رقاَب بعض ال»
(1)

 . 

«سباب املؤمن فسوق وقتاُله كفر»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(2)

 . 

: ملسو هيلع هللا ىلصأن قتىل األعامل اإلرهابية يف النار، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب رسول اهلل  :رابًعا

، قالوا: يا رسول اهلل! هذا «إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار»

«إنه كان حريًصا عىل قتل صاحبه»املقتول؟ قال:  القاتل، فام بال
(3)

 . 

عن قتل املعاهدين واملستأمنني من أهل األديان،  ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبيُّ  :خامًسا

من قتل معاهًدا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسِّية »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

«أربعني عاًما
(4)

 . 

: ملسو هيلع هللا ىلصناس، فقال عن إشهار السالح يف وجوه ال ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهلل  :سادًسا

ال ُيرش أحدكم إىل أخيه بالسالح، فذنه ال يدري، لعل الشيطان ينزغ يف يده، فيقع »

«يف حفرٍة من النار
(5)

 . 

                                                 

 (.22(، ومسلم )552رواه البخاري ) (1)

 (.27(، ومسلم )06رواه البخاري ) (2)

 (.34رواه البخاري ) (3)

 .(5234رواه البخاري ) (4)

 (.0705(، ومسلم )6101رواه البخاري ) (5)
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إذا شهر املسلم عىل أخيه سالًحا، فال تزال مالئكة اهلل تلعنه حتى »وقال: 

يشيمه عنه
(1)

»
(2)

 . 

«من محل علينا السالح فليس منا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(3)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصعن الغدر واخليانة حتى مع الكفار، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصى رسول اهلل هن :سابًعا

«لكّل غادر لواء يوم القيامة يعرف به»
(4)

 . 

«اإليامن قيُد الفتِك، ال يفتك مؤمن»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(5)

 . 

ن رجاًل عىل دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  إيام رجٍل أمَّ

«كان املقتول كافًرا
(6)

 . 

ما نقض قوم العهد إال كان القتُل »قض العهود فقال: من ن ملسو هيلع هللا ىلصوحذر 

بينهم، وال ظهرت الفاحشة يف قوم إال سّلط عليهم املوت، وال منع قوم الزكاة إال 

«ُحبس عنهم القطر
(7)

 . 

ال »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ترويع الناس وإخافتهم بغري حق فقال  ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبّي  :ثامنًا

«حيلُّ لرجٍل أن يرّوع مسلاًم 
(8)

 . 

                                                 

 يشيمه عنه: يبعده عنه. (1)

 (.3605رواه البزار ) (2)

 (.503(، ومسلم )6366رواه البخاري ) (3)

 (.3562(، ومسلم )6014رواه البخاري ) (4)

 (.5322(، وأبو داود )5316رواه أمحد ) (5)

 فظ له وحسنه األلباين.(، والل1225(، وابن حبان )5672رواه ابن ماجه ) (6)

 (، وقال األلباين صحيح.5177رواه احلاكم ) (7)

 (.55226(، وأمحد )0515رواه أبو داود ) (8)
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من أصبح منكم آمنًا يف »للناس نعمة األمن فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ بني :تاسًعا

«رسبه، معاًًف يف جسده، عنده قوُت يومه، فكأنام حيزت له الدنيا بحذافِّيها
(1)

 . 

چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ويف القرآن منَّ اهلل عىل املؤمنني بنعمة األمن فقال: 

، [67]العنكبوت: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿وقال: 

 .[0-3]قريش:

: ملسو هيلع هللا ىلصعىل رمحة اخللق والشفقة عليهم فقال  ملسو هيلع هللا ىلصحث النبيُّ  :عارًشا

«الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء»
(2)

. 

 

                                                 

 (.0535(، وابن ماجه )5562رواه الرتمذي ) (1)

 (.0524(، وأبو داود )5207رواه الرتمذي ) (2)
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 عالج مشكلة العنف األسري-9

من املشكالت العاملية التي يعاين منها ماليني البرش يف العامل مشكلة العنف 

هذه املشكلة من خالل الدعوة إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد عالج رسول اهلل حممد األرسي، 

الرتاحم والتغافر والتغافل عن السلبيات قدر املستطاع، والنظر إىل اإلجيابيات 

ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالبحث عنها، ومن ذلك أن النبي 

«خلًقا، رض منها آخر
(1)

 . 

حسن عرشة أزواجهم، وأنه ال ينبغي  يدعو األزواج بذلك إىل ملسو هيلع هللا ىلصوكأنه 

للزوج أن يكره زوجته ألمٍر صدر منها، بل عليه أن ينظر يف صفاهتا اجلميلة التي 

 ربام تكون أكثر بكثري مما يكره منها.

«خِّيكم خِّيكم ألهله، وأنا خِّيكم ألهَل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(2)

 . 

فقلت: ما تقول يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيت رسول اهلل  وعن معاوية بن حيدة 

أطعموهنَّ مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، وال ترضبوهن وال »سائنا، قال: ن

«تقب حوهن
(3)

 . 

استوصوا »: ملسو هيلع هللا ىلصطبيعة املرأة وأن العنف ال يصلحها، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوعرف النبيُّ 

لِع أعاله، فذن ذهبَت  بالنساء خًِّيا، فذن املرأة ُخلقت من ضلع، وإن أعوَج ما يف الض 

«ه مل يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خًِّياتقيمه كرسته، وإن تركتَ 
(4)

 . 

                                                 

 (.2453(، وأمحد )5675رواه مسلم ) (1)

 (.5267بن ماجه )(، وا3234رواه الرتمذي ) (2)

 (.5235رواه أبو داود ) (3)

 (.5675(، ومسلم )3420رواه البخاري ) (4)
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مجيع األسباب التي تؤدي إىل العنف األرسي، وأول ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوعالج النبي 

الغضب الذي يعدُّ سبًبا مبارًشا حلوادث العنف األرسي، فقد قال رجل للنبي 

د مراًرا، أي قال: أوصني أوصني، فلم يزد «ال تغضب»: أوصني. فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، فردَّ

«ال تغضب»عىل قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 
(1)

. 

ومن كفَّ غضبه سرت اهلل عورته، ومن كظم غيًظا ولو شاء ... »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«أن ُيمِضَيه أمضاه مَل اهلل قلبه رًضا يوم القيامة
(2)

 . 

عن السباب واللعن وبذاءة اللسان ألن ذلك كله يمكن أن يكون  ملسو هيلع هللا ىلصوهنى 

طّعان وال باللّعان، وال ليس املؤمن بال»: ملسو هيلع هللا ىلصمن أسباب العنف اجلسدي فقال 

«الفاحش وال البذيء
(3)

 . 

خادم  أحسن األزواج عرشة ألزواجهم، فعن أنس  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

«بيده خادًما قّط وال امرأة ملسو هيلع هللا ىلصما رضب رسول اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
(4)

 . 

مثااًل للرفق واللني بعيًدا كل البعد عن العنف والشدة مع  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

أي  -رجاًل سهاًل، إذا َهِويت  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهلل كا»: زوجاته، كام قال جابر 

«اليشَء تابعها عليه - عائشة 
(5)

 . 

                                                 

 (.3014رواه البخاري ) (1)

 (.265رواه الطرباين ) (2)

 (، وقال حسن.5244رواه الرتمذي ) (3)

 (.0526رواه مسلم ) (4)

 (.5557رواه مسلم ) (5)
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من حسن عرشة زوجاته يف  ملسو هيلع هللا ىلصويصور هذا احلديث ما كان عليه النبي 

: واهلل إن كنا يف عرٍص مل يكن للنساء فيه شأن يذكر، قال عمر بن اخلطاب 

حتى أنزل اهلل فيهن ما أنزل،  -شأًنا أي ال نرى هلن  -اجلاهلية ما نعدُّ النساَء أمًرا 

وقسم هلن ما قسم، فبينام أنا يف أمٍر َأْأمتره، إذ قالت يل امرأيت: لو صنعَت كذا 

وكذا. فقلت هلا: وما لِك أنِت وملا ها هنا؟ وما تكّلفك يف أمٍر أريده، فقالت يل: 

ول اهلل عجًبا لك يا ابن اخلطاب! ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لرتاجع رس

، حتى يظلَّ يومه غضبان!!ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 . 

فأنَّى ملن كان هذا خلقه أن يكون عنيًفا أو أن يكون العنُف مفردًة يف قاموس 

 حياته اخلاص. 

                                                 

 (.5741رواه مسلم ) (1)



 ملسو هيلع هللا ىلصمد رسول اهللحم|  252

 

 عالج مشكلة القلق واالكتئاب-1

يتفق العقالء عىل أن الفراغ الروحي وضغوط احلياة املختلفة يعدان من أهم 

 بخاصة القلق واالكتئاب.أسباب انتشار األمراض النفسية، و

، كام هذه املشكلة النفسية باإليامن الصادق باهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد عالج النبي 

مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ﴿جاء يف القرآن: 

. فاإلنسان املؤمن الذي مدَّ جسور الصلة مع خالقه يكون [32]الرعد: ﴾ىث

ألمر عجًبا »: ملسو هيلع هللا ىلصمطمئن القلب هادئ البال، مرتاح الضمري، ولذلك قال النبي 

املؤمن إن أمره كلَّه خِّي، إن أصابته رساُء شكر فكان خًِّيا له، وإن أصابته َضاُء 

«صرب فكان خًِّيا له
(1)

 ، فاخلري ال يفارقه يف مجيع أحواله.

وقد يكون القلق واالكتئاب ناجًتا عن اخلوف أو الفقر أو املرض أو 

، فإنه ر اهلل املصائب املتوقعة، إال أن املؤمن الذي يعلم أن كل ذلك بقد

يصرب وحيتسب فتتحول هذه املحن واملصائب إىل منح وعطايا وأجور من اهلل 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿تعاىل، كام قال سبحانه: 

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[517-511]البقرة: ﴾چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

ويتكرر املوقف ذاته بالنسبة للتهديدات املتوقعة واألذى الذي أصبح 

وشيك احلدوث، فإن املؤمن يتلقى ذلك بمزيد من الرضا والتسليم واإليامن باهلل 

                                                 

 (.1352رواه مسلم ) (1)
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  :ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿واللجوء إليه يف دفع هذا األذى اخلارجي، قال تعاىل

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

]آل  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 .[570-573عمران:

يا »الصالة، وكان يقول: إذا ضاقت عليه األمور فزع إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

«بالل! أقم الصالة، أرحنا هبا
(1)

. فالصالة من أكرب أسباب الراحة النفسية 

 والسالم الداخيل، والتخلص من التوتر والقلق واهلم والغم.

إىل بعض األذكار التي تقال عند اهلموم والغموم والتوتر  ملسو هيلع هللا ىلصوأرشد النبي 

وال حزٌن فقال: اللهم إين  ما أصاب عبًدا همٌّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالقلق، فمن ذلك قوله 

عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماٍض يفَّ حكمك، عدٌل يفَّ قضاؤك، 

أسألك بكل اسٍم هو لك، سميَت به نفسك، أو أنزلَته يف كتابك، أو عّلمته أحًدا 

من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور 

ه وُحزنه، وأبدله مكانه بِصي، وجال ء ُحزين، وذهاب مهي، إال أذهب اهلل مهَّ

«فرًحا
(2)

. 

أال أعلمك كلامت تقولينهنَّ عند الكرب؟ »ألسامء بنت عميس:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«اهلل اهلل ريب ال أرشُك به شيًئا
(3)

 . 

                                                 

 (.55442(، وأمحد )0333رواه أبو داود ) (1)

 (.0425رواه أمحد ) (2)

 (3275(، وابن ماجه )5340رواه أبو داود ) (3)



 ملسو هيلع هللا ىلصمد رسول اهللحم|  254

 

يا حيُّ يا قيوم »كان إذا َحَزبه أمٌر قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن أنس 

«برمحتك أستغيث
(1)

 . 

ودعاؤه والصالة له من أعظم عالج األمراض النفسية،  فِذكُر اهلل 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ولذلك قال تعاىل: 

 .[22-27]احلجر: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

                                                 

 (.3006رواه الرتمذي ) (1)
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 عالج مشكلة الفراغ الروحي-4

مشكلة الفراغ الروحي وذلك بإحياء املعاين الربانية من اإليامن  ملسو هيلع هللا ىلصعالج النبي 

عد عن الرشك، واإليامن باألنبياء والرسل مجيًعا، واإليامن بالكتب باهلل وتوحيده والب

 الساموية، واإليامن باملالئكة، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه.

مشكلة الفراغ الروحي  ملسو هيلع هللا ىلصوباإلضافة إىل اإليامن القلبي عالج النبي 

بالعبادات الرشعية التي تربط املسلم بربه يف كل وقت، وأهم هذه العبادات 

أركان اإلسالم اخلمسة وهي: الشهادتان، إقامة الصالة، إيتاء الزكاة، صوم 

 رمضان، حج البيت احلرام.

املسلم عىل معاين التقوى واإلخالص هلل  ملسو هيلع هللا ىلصإضافة إىل ذلك ربَّى النبي 

والثقة به، والتوكل عليه، وغرس اإلحساس الدائم برقابة اهلل عىل كل أعامله، 

غذية الشعور باملسؤولية وإن كان ال يراه أحد من واطالعه عىل رسه ونجواه، وت

 الناس، ألن اهلل تعاىل يراه.

يا غالم! إين أعلمك كلامت: احفظ اهلل »البن عباس:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، 

ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل  واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل

لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك، 

«َجّفت األقالم، ورفعت الصحف
(1)

 . 

                                                 

 (.5004(، والرتمذي )5137رواه أمحد ) (1)
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أصول اإلسالم واإليامن  ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث جربيل الطويل بنيَّ النبي 

مي كله واإلحسان، وهو من أهم األحاديث النبوية ألنه اشتمل عىل الدين اإلسال

قال: بينام نحن جلوس عند رسول  بصورة خمترصة، فعن عمر بن اخلطاب 

إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال ُيرى عليه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فأسند ركبتيه إىل ركبتيه،  ملسو هيلع هللا ىلصأثر السفر، وال يعرفه منا أحد، فجلس إىل النبّي 

: ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلسالم؟ فقال رسول اهلل ووضع كفيه عىل فخذيه وقال: يا حممد! أخربين

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤيت »

، قال: صدقت. «الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبياًل 

 أن تؤمن باهلل ومالئكته»فعجبنا له يسأله ويصّدقه. قال: فأخربين عن اإليامن؟ قال: 

، قال: صدقت، فأخربين «وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خِّيه ورشه

. قال: «أن تعبد اهلل كأنك تراه، فذن مل تكن تراه فذنه يراك»عن اإلحسان؟ قال: 

. قال: فأخربين عن «ما املسؤول عنها بأعلم من السائل»فأخربين عن الساعة؟ قال: 

تُ »أماراهتا؟ قال:  ها، وأن ترى احلفاة الُعراة العالة ِرعاَء الشاِء أن تلد األمة ربَّ

، ثم انطلق فلبثُت مليًّا«يتطاولون يف البنيان
(1)

يا عمر! أتدري من »: ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال 

فذنه جربيل أتاكم يعّلمكم أمر »قلت: اهلل ورسوله أعلم. قال:  «السائل؟

«دينكم
(2)

 . 

والتأمل، فعن غري املؤمنني بالواحد األحد إىل التفكري  ملسو هيلع هللا ىلصودعا النبي 

يا حصني! كم تعبد »أليب:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  عمران بن حصني 

                                                 

 فلبثت مليًّا: أي انتظرت زمنًا طوياًل. (1)

 (.2رواه مسلم ) (2)
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: ملسو هيلع هللا ىلصقال: سبعة، ستة يف األرض وواحد يف السامء. فقال له النبي  «اليوم إهًلا؟

قال: الذي يف السامء «فأهيم تعد لرهبتك ورغبتك؟»
(1)

يقول له  ملسو هيلع هللا ىلص. فكأن النبي 

 غبة والرهبة. كيف تعبد غريه وأنت ال ترجو سواه يف الر

                                                 

 (.3041رواه الرتمذي ) (1)
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 عالج مشكلة االحنرافات اجلنسية-5

املشكلة اجلنسية من خالل احلث عىل الزواج يف سنٍّ مبكرة،  ملسو هيلع هللا ىلصعالج النبي 

وكذلك حث عىل الصوم ملن ال يملك تكاليف الزواج وأكد عىل سّد األبواب 

التي تؤجج الشهوات ومن ذلك حتريم اخللوة باملرأة األجنبية والنظر إىل النساء 

 ألجنبيات وكذلك من خالل احلوار مع الشباب وإقانعهم بقبح الزنا وخطورته.ا

يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فذنه »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

«أغضُّ للبِص، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فذنه له ِوَجاء
(1)

 . 

 تفعلوا تكن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«فتنة يف األرض وفساد كبِّي
(2)

 . 

«ال خيلونَّ رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(3)

 . 

«ارصف بِصك»وقد ُسئل عن النظر إىل النساء:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(4)

 . 

«ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(5)

 . 

                                                 

 (.5021(، ومسلم )0677رواه البخاري ) (1)

 (.5441رواه الرتمذي ) (2)

 (.5325(، ومسلم )5720رواه البخاري ) (3)

 (.5236رواه أبو داود ) (4)

 (.26(، ومسلم )5521رواه البخاري ) (5)
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ا أتى النبي  فقال: يا رسواهلل! كي يرّخص له يف الزنا،  ملسو هيلع هللا ىلصوروي أن فًتى شابًّ

للشاب:  ملسو هيلع هللا ىلصائذن يل يف الزنا!! فأقبل عليه القوم فزجروه، وقالوا: َمْه َمْه. فقال 

قال: ال  «أحتبه ألمك؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفجلس، فقال  «اجلس»فدنا منه قريًبا، قال:  «ادن»

، والشاب «أحتبه ألختك.. لعمتك.. خلالتك»واهلل، جعلني اهلل فداءك، ثم قال له: 

وكذلك الناس ال حيبونه »جعلني اهلل فداءك، والنبي يقول له:  يقول: ال واهلل،

 .«ألخواُتم.. لعامُتم.. خلاالُتم

ن »يده عليه وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم وضع النبي  اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وَحصَّ

فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إىل يشء «فرجه
(1)

 . 

: ملسو هيلع هللا ىلصسالم، وقد قال وأما الشذوذ اجلنيس فإنه أشّد حترياًم من الزنى يف اإل

لعن اهلل من عمل عمل قوم لوط، لعن اهلل من عمل عمل قوم لوط، لعن اهلل من »

«عمل عمل قوم لوط
(2)

. 

 

                                                 

 (.55521رواه أمحد ) (1)

 (.5763رواه أمحد ) (2)
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 عالج مشكلة اخلمر واملخدرات-6

يعاين العامل بأرسه من مشكلة املسكرات واملخدرات، وقد كان اإلسالم 

م كل ما يؤدي إىل  غياب العقل وسرته مهام صارًما يف حماربة هذه اآلفة، فقد َحرَّ

 اختلفت األسامء واملسميات.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿قال تعاىل: 

 .[24]املائدة: ﴾ڀ ٺ ٺ

«ما أسكر كثِّيه، فقليله حرام»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(1)

 . 

«كل رشاب أسكر فهو حرام»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(2)

، ويدخل يف ذلك كل أنواع 

 املسكرات واملخدرات.

«مدمُن ُخرال يدخل اجلنة »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
(3)

 . 

«ال ترشبوا اخلمر فذهنا مفتاُح كّل رش»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
(4)

 . 

عن كل مسكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهلل »قالت:  وعن أم سلمة 

 ٍ «وُمفرتِّ
(5)

 . 

كل ما يورث الفتور وهو اخلمول والضعف واالنكسار واسرتخاء  واملفرت:

 اجلسم وخدر األطراف، واملخدرات تفعل ذلك بال جدال.

                                                 
 (.3526(، وأبو داود )6575رواه أمحد ) (1)

 (.3757(، ومسلم )1517ه البخاري )روا (2)

 (.3367(، وابن ماجه )1177(، والنسائي )6515رواه أمحد ) (3)

 (.3365رواه ابن ماجه ) (4)

 (.51056(، وأمحد )3545رواه أبو داود ) (5)
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 لة السحر والكهانة والشعوذةعالج مشك-7

م العامل صناعيًّا وتكنولوجيًّا إال أن ماليني البرش يف العامل  عىل الرغم من تقدُّ

ما زالوا يعيشون أرسى لعامل السحر والكهانة والشعوذة، وقد قرأنا أن بعًضا من 

كبار الساسة يف العامل لكل واحٍد منهم ساحره اخلاص وكاهنه الذي يزعم أنه 

ببعض األمور التي حتدث يف املستقبل، ويدعي أنه يطلعه عىل مؤامرات خيربه 

 اخلصوم وخططهم.

والسحر حقيقة ولكن تعلمه وممارسته كفر يف اإلسالم كام قال تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

، فكان كفرهم بسبب تعليم الناس [545]البقرة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

 السحر.

ليس منا من »: ملسو هيلع هللا ىلصوالشعوذة، فقال هنى عن السحر والكهانة  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

ر له ر أو ُتسح  ن له، أو تسحَّ  «تطِّيَّ أو ُتطِّي  له، أو تَكّهن أو ُتكه 
(1)

. 

قالوا: يا  -أي املهلكات  - «اجتنبوا السبع املوبقات»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

م اهلل إال »رسول اهلل! وما هن؟ قال:  الرشك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي َحرَّ

وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتول يوم الزحف، وقذف املحصنات  باحلق،

«الغافالت املؤمنات
(2)

، فجعل مرتبة السحر يف اإلثم بعد الرشك باهلل الذي هو 

 أعظم الذنوب عىل اإلطالق.

                                                 
 (.0565رواه الطرباين ) (1)

 (.552(، ومسلم )5164رواه البخاري ) (2)
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من أتى »: ملسو هيلع هللا ىلصعن الذهاب إىل الكهنة والعرافني، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوهنى النبيُّ 

«ه صالٌة أربعني ليلةعراًفا، فسأله عن يشء، مل ُتقبل ل
(1)

 . 

قهم فقال:  من أتى كاهنًا فصدقه بام يقول، فقد »وشّدد اإلثم عىل من صدَّ

«ملسو هيلع هللا ىلص كفر بام أنزل عىل حممد
(2)

 . 

وقد يتساءل البعض فيقول: لكن السحرة والكهان يصدقون أحياًنا فيام 

سأله ، فقدملسو هيلع هللا ىلصيقولون، وهذا يدلُّ عىل صدقهم، واجلواب ما قاله رسول اهلل 

فقالوا: يا رسول اهلل! إهنم حيدثونا أحياًنا  «ليسوا بيشء»ناٌس عن الكهان، فقال: أ

ا؟ فقال رسول اهلل  تلك الكلمة من احلق خيطفها اجلنيُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصبيشء فيكون حقًّ

ها يف أذن ولّيه، فيْخلطون معها مئة كذبة «فيُقرُّ
(3)

. 

إن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية للبخاري عن عائشة أهنا سمعت رسول اهلل 

فتذكر األمَر قِض يف السامء، فيسرتُق  -وهو السحاب  - املالئكة تنزل يف العنان

الشيطاُن السمَع، فيسمعه، فيوحيه إىل الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند 

«أنفسهم
(4)

. 

ال َعدوى وال طِّية وال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اهلل وعن أيب هريرة 

«هامة وال َصَفر
(5)

 . 

                                                 

 (.56405(، وأمحد )0537رواه مسلم ) (1)

 (.2575(، وأمحد )551رواه الرتمذي ) (2)

 (.0531(، ومسلم )1701رواه البخاري ) (3)

 (.5275رواه البخاري ) (4)

 (.0556(، ومسلم )1356رواه البخاري ) (5)
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أثبت تأثري  ملسو هيلع هللا ىلصليس فيه إنكار تأثري العدوى ألنه  «ال عدوى»: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

«فّر من املجذوم فرارك من األسد»: ملسو هيلع هللا ىلصالعدوى يف أحاديث أخر كقوله 
(1)

، وقوله 

«ال يورد ممرٌض عىل ُمصّح »: ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

أي: ال يورد صاحب اإلبل املريضة عىل  

 صاحب اإلبل الصحيحة، لئال تنتقل العدوى.

و إنكار لكون العدوى علة فاعلة وكون ه «ال عدوى»: ملسو هيلع هللا ىلصإذن فقوله 

تأثريها حتميًّا واألمر ليس كذلك، ألن املرض قد يعدي وقد ال يعدي، ولذلك ملا 

قال له رجل: يا رسول اهلل! اإلبل تكون صحيحة مثل  «ال عدوى»: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

فمن أعدى »: ملسو هيلع هللا ىلصالظباء، فيدخلها اجلمل األجرب، فتجرب؟ فقال النبي 

«األول؟
(3)

أن املرض نزل عىل األول بدون عدوى، بل نزل من عند اهلل يعني  

 فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر اهلل، وقد ينتقل املرض ،

 بالعدوى وقد ال ينتقل، واألمر كله بيد اهلل تعاىل.

طري  «وال هامة»من التطري وهو التشاؤم وقوله:  «وال طَِِّية»: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 عرب تتشاءم منها.معروف مثل البومة كانت ال

قيل إهنم كانوا يتشاءمون بشهر صفر كام يتشاءم اليوم  «وال صفر»قوله: 

كل هذه املعتقدات الباطلة  ملسو هيلع هللا ىلصكثري من الناس بأيام أو تواريخ حمددة، فأبطل النبيُّ 

 التي كانت تربط الناس باخلرافات والكهانة والشعوذة.

                                                 

 (.1352رواه البخاري ) (1)

 (.0557(، ومسلم )1352رواه البخاري ) (2)

 (.0556(، ومسلم )1334رواه البخاري ) (3)
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 عالج مشكلة الفقر-8

اللهم إين أعوذ بك من الفقر »قرنه بالذّلة فقال: من الفقر و ملسو هيلع هللا ىلصاستعاذ النبي 

«والقلِة والذلةِ 
(1)

 . 

«...وأعوذ بك من الفقر والكفر... »وقرنه كذلك بالكفر فقال: 
(2)

. وهذا 

 يدل عىل خطورة الفقر، وأنه يمكن أن يؤدي إىل الكفر والعياذ باهلل.

ناس مشكلة الفقر باحلث عىل العمل وتبشيع سؤال ال ملسو هيلع هللا ىلصوحارب النبي 

ألن يأخذ أحدكم َحْبَله، ثم يغدو إىل اجلبل، فيحتطب، فيبيع، »: ملسو هيلع هللا ىلصأمواهلم، فقال 

«فيأكل، ويتصدق، خِّي له من أن يسأل الناس
(3)

 . 

«ال ينبغي ملؤمن أن يذّل نفسه»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
(4)

 . 

لو أنكم توكلون عىل اهلل حقَّ توكله لرزقكم كام يرزق »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

«ا، وتروح بطاًناالطِّي، تغدو ُخاًص 
(5)

 . 

فالطري تغدو لطلب الرزق، وتذهب وجتيء، وال تقع إال حيث ترى طعاًما، 

وال تزال تسبح يف اهلواء حتى ترى ماء فتنزل لترشب، وكّل ذلك ابتغاء الرزق، 

فالعمل واألخذ باألسباب وقبل ذلك التوكل عىل اهلل تعاىل واللجوء إليه هو 

 قر يف اإلسالم.السبيل األول للتخلص من الف

                                                 
 (.7742(، وأمحد )5354و داود )رواه أب (1)

 (.52150(، وأمحد )0056رواه أبو داود ) (2)

 (.54433(، وأمحد )5326رواه البخاري ) (3)

 (.55357(، وأمحد )5524رواه الرتمذي ) (4)

 (.544(، وأمحد )5566رواه الرتمذي ) (5)
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ثم تأيت بعد ذلك الزكاة لغري القادرين عىل العمل، أو للذين يعملون وال 

تكفيهم أمواهلم فهؤالء يأخذون من أموال الزكاة، وهي فريضة تؤخذ من مال 

األغنياء فتعطى للفقراء ثم تأيت الصدقات التي خيرجها األغنياء باختيارهم طمًعا 

  تعاىل.يف األجر والثواب اجلزيل من اهلل

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[51-50]املعارج:

 .[2]اإلنسان: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿وقال: 

من كان له فضل ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له، ومن كان له »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

«فضل زاٍد، فليعد به عىل من ال زاد له
(1)

. 

حلياة ومنها الطعام وملا كانت أسوأ نتائج الفقر أن يفقد الفقري أهم مقومات ا

مرغبة يف إطعام الطعام ويف   ملسو هيلع هللا ىلصواللباس فقد جاءت توجيهات رسول اهلل حممد 

 كسوة اللباس حتى أهنا جعلت كفارات للعديد من اخلطايا.

 

                                                 

 (.5056(، وأبو داود )3512رواه مسلم ) (1)
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 عالج مشكلة اإلخالل بالبيئة-2

يف عالج املشكالت النامجة عن إخالل اإلنسان بالتوازن  ملسو هيلع هللا ىلصأسهم النبي 

لتوجيه واإلرشاد للحفاظ عىل املياه واحلفاظ عىل البيئي وذلك عن طريق ا

األرض واحلفاظ عىل التوازن البيئي واحرتام احلياة حتى للحيوان الذي ليس من 

 وجوده رضر.

ما من مسلم يزرع زرًعا، أو يغرس غرًسا، فيأكل منه طِّي، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

«أو إنسان، أو هبيمة، إال كانت له به صدقة
(1)

 . 

ن قضاء احلاجة يف طرق الناس وموارد املياه وأماكن ع ملسو هيلع هللا ىلصوهنى النبي 

اتقوا املالعن الثالث: الرَباُز يف املوارد، وقارعة الطريق، »: ملسو هيلع هللا ىلصالظّل، فقال 

«والظّل 
(2)

 . 

ال ترسف يف املاء وإن كنت عىل »عن اإلرساف يف املاء فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوهنى النبي 

«هنٍر جارٍ 
(3)

. 

من قتل عصفوًرا فام فوقها بغِّي »وهنى عن قتل احليوان بغري فائدة فقال: 

ها؟ قال: «حّقها إال سأله اهلل عنها يوم القيامة أن ». قيل: يا رسول اهلل! فام حقُّ

«يذبحها فيأكلها، وال يقطع رأسها فِّيمي به
(4)

 . 

                                                 

 (.5240لم )(، ومس5515رواه البخاري ) (1)

 (.353(، وابن ماجه )5124(، وأمحد )50رواه أبو داود ) (2)

 (.052(، وابن ماجه )6762رواه أمحد ) (3)

 (.6560(، وأمحد )0362رواه النسائي ) (4)
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عىل نظافة األرض، حيث شبهها باملسجد يف الطهارة  ملسو هيلع هللا ىلصوحافظ النبي 

«وطهوًرا وجعلت ل األرض مسجًدا»: ملسو هيلع هللا ىلصوالنظافة، فقال 
(1)

 . 

أن نملًة قرصت نبيًّا من األنبياء، فأمر بقرية النمل »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن النبي 

. «فأحرقت، فأوحى اهلل إليه: أيف أن قَرصتك نملٌة أهلكَت أمًة من األمم تسبُح 

«فأوحى اهلل إليه فهالَّ نملة واحدة»ويف رواية: 
(2)

، ويف هذا من احلفاظ عىل 

إنسان إذا تأذى من حيوان ما قام بقتل املئات أو  التوازن البيئي ما فيه، ألن كل

اآلالف من ذاك احليوان مل يبق من جنس هذا احليوان يشء، وهذا خمالف للنظام 

 البيئي الذي خلقه اهلل تعاىل.

: ملسو هيلع هللا ىلصبتنظيف البيوت وتطهريها حتى ال تنترش األوبئة فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي 

«طهروا أفنيتكم»
(3)

 . 

إذا »: ملسو هيلع هللا ىلصعة التي تعترب الصديق الويف للبيئة فقال عىل الزرا ملسو هيلع هللا ىلصوحث النبيُّ 

قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة، فذن استطاع أال تقوم حتى يغرسها، 

«فليغرسها
(4)

 . 

 

                                                 

 (.255(، ومسلم )052رواه البخاري ) (1)

 (.0517(، ومسلم )5726رواه البخاري ) (2)

 (.0417رواه الطرباين ) (3)

 (.55155محد )رواه أ (4)
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