
 

  



 

 

 5 أعظم إنسان

 بسم هللا الرمحن الرحيم
    د األولني الم على خامت النبيني، وسي   الة والس  العاملني، والص   احلمد هلل رب

 دان وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا، حممد بن عبد هللا؛واآلخرين؛ سي   
 خريريريريريي الأقصريريريريريأ أهاريريريريريا ا  أ   ريريريريريا

 

   ريريريب أبريريريرل بريريري  الريريريالنيا  أ  ا ريريريا
 

ة عقود، واملقام احملمود، صاحب الغر  صاحب احلوض املورود واللواء امل
 د جبربيل.والتحجيل، املذكور يف التوراة واإلجنيل، املؤي  

   وجعل يف ريقه ه ابإلسراء واملعراج، وجعل القمر ألجله يف انشقاق  ه رب  خص ،
جر، وعليه فاء والعالج، بدعوته يستسقى املطر، وإليه انقاد الش  وعرقه الربكة والش   

 د ولد آدم وال فخر. ، سي   عب مسرية شهر  واحلجر، نصر ابلر   م اجلملسل  
   ومشائله وبركاته ال أييت عليها العد  ته زادت عن احلد   دالئل نبو ،. 
   ة يف كهولته، رين يف شبابه، وأجنب البشري  خري اخللق يف طفولته، وأطهر املطه

ه يف جهااد؛؛ اختص ا وأتقى الناس يف حياته، وأعدل القضااة يف قضاائه، وأشاجا قائاد  
ااانبيااال   خلاااق   هللا بكااال    باااه فنحسااان زلااال، وأد   ، وحفظاااه مااان كااال   دنااا    ر؛ مااان كااال   ؛ وطه 

يف كماله وعظمته، وصدقه وأمانته،  ؛ فال يدانيه أحد  عظيم   أتديبه، وجعله على خلق  
 ته. وبعد، وزهد؛ وحيائه وعف  

  فاااذلكم هاااو رساااول هللا  املعرفاااة، بعلاااو    مااان عرفاااه حاااق   ، الاااذع اعااا   كااال 
ة عقلاااه، وتفاااوق  كائاااه، حاااه، وطهاااارة قلباااه، ونبااال خلقاااه، ورجانفساااه، وصااافاء طبعااا

 وحضور بديهته، وثبات عزميته، ولني جانبه.
 



 

 

 6 أعظم إنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 7 أعظم إنسان

 أهبال املنافني يف أعظم إنسان عر ته البشرقأ
ه ،وعر  بعض أخالق الميكن ألحد  طالا بعًضا من الشمائل الكرمية للرسول 

،فال عجب  ة؛ مث اليظهر إعجابه وانبهار؛ بشخصيتهالشريف وخصالهالعظيمة ،
إ ن أن جند مثل هذا الثناء العطر وتلك الشهادات املنصفة من كثري من هؤالء ممن 
مل يعتنقوا اإلسالم ،واليت سط رها التاريخ على ألسنتهم ويف كتبهم وتراثهم؛لتكون 

 . أخالقه ومشائله  دليالً دامغاً وحجة ابلغة على عظم
 قريريريريرياقن لريريريريريه لريريريريرين   قريريريريريان   ي ريريريريريأ  

 

  ق ضي له ابلفضل غا    راشا
 

 

  ل ا اعرتف بذلك املنافبن لن غي املس مني: 
  :اعرتف بذلك املستشرهبن؛  لن  ؤالء  
   كااان حممااد »؛ حيااي يقااول   1ناملستشاارق األمريكااا نواشاانجتون إياارفن 

 . 2ن«هللا تعاىل؛ ليدعوا الناس إىل عبادة هللاخامت النبيني، وأعظم الرسل الذين بعثهم 
  ال ميكان أن »يف كتااب نالعارب     3نويقول املستشرق اإلسابا  نجاان لياك

ريريريريريأ  }توصااااا حيااااااة حمماااااد هللاحسااااان مماااااا وصاااافها هللا بقولاااااه  ريريريريري نَناَْح ًإالص َرمحن ََ َ َلريريريريريا َأرن

 عليه بلهفة  رمحة حقيقية، وإ  أصلا كان حممد  ،[ 107]األنبياء   { نَعاَلًمنيَ لً  
 
 
 
 
 
 

                                                 
  واشتجون إيرفن   من أعالم الكتاب األمريكيني، الذين فاخرت هبم الاوالتت املتحادة األمريكياة اريهاا 1ن

م يف مدينااااة واشاااانطن، وتااااويف يف عااااام 1832ماااان األماااام، يف القاااارن التاسااااا عشاااار املاااايالدع، ولااااد يف عااااام 
 م.1892

 .95ص ،  قالوا عن اإلسالم، للدكتور عماد الدين خليل 2ن
 .1897، وتويف يف عام 1822  جان ليك  مستشرق أسبا  شهري، ولد يف عام 3ن
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 . 1ن«وشوق
  كاااان حمماااد املتمساااك   » 2نوتقاااول املستشااارقة اإليطالياااة نلورافيشااايا فااااالريع

دائًما ابملبادئ اإلهلية شديد التسامح، وخباصة حنو أتباع األدتن املوحدة، لقد عر   
 . 3ن «كيا يتذرع ابلصرب ما الوثنيني، مصطنًعا األانة دائًما...

 4نرنسااا نجوسااتا  لوبااون ويقااول املستشاارق الف «  [ كااان حممااد يقاباال ]
الاذين -[ قريًشاا ضروب األ ى والتعذيب ابلصرب وسعة الصدر... فعامل حمماد ]

لم -ظلوا أعداًء له عشرين سنة  . 5ن«بلطا وح 
 ذلك الفالَفأ؛  لن  ؤالءب كما اعرتف: 
  قرأت حيااة رساول»؛ حيي يقول   6نالفيلسو  اإلجنليزع نجورج برانردشو 

 ق كما ينبغا أن يكون، اإلسالم جيًدا، مرات ومرات، فلم أجد فيها إال اخلُلُ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .43  العرب، جلان ليك، ص 1ن
  لورافيشايا فااالريع  مستشارقة وابحثاة إيطالياة يف التاااريخ اإلساالما واللغاة العربياة، مان مؤلفا اا  قواعااد 2ن
 ية، واإلسالم، ودفاع عن اإلسالم.العرب
 .73دفاع عن اإلسالم، لورافيشيا فاالريع، ترمجه منري البعلبكا ص  3ن
، وماان أشااهر كتبااه  نحضااارة العاارب ، الااذع 1841جوسااتا  لوبااون  مستشاارق فرنسااا ُول ااد  يف عااام   4ن

ة العربية اإلسالمية. يُاع د  من أمهات الكتب اليت صدرت يف العصر احلديي يف أورواب؛ إلنصا  احلضار 
 م.1921تُاُويف   يف عام 

 .104،105،108حضارة العرب، جوستا  لوبون ص  5ن
املولااد، حصااال علااى جااائزة نوبااال يف  ىيرلناادإجااورج برانردشااو  الكاتاااب املساارحا اإلجنلياازع املشاااهور،   6ن

 م.1925األدب عام 
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 . 1ن «إلسالم هو سبيل العاملا وكم  ا متنيت أن يكون
 

 لقد كان يف فؤاد  لك   » 2نويقول الفيلسو  اإلجنليزع توماس كارليل
حكمة وحجًى وبرًا و الرجل الكبري العظيم النف  اململوء رمحة وخريًا وحنااًن 

 . 3ن «الطما الدنيوع، ونوات خال  طلب السلطة واجلا؛ وُُنًى، أفكار
 

 كما اعرتف بذلك املؤرخبن؛  لن  ؤالء: 
   لقد امتااز »؛ فيقول يف كتابه نحياة حممد    4ن ير املؤرخ اإلجنليزع نوليام مو

حمماااد علياااه الساااالم بوضاااو  كالماااه، ويسااار ديناااه، وقاااد أمت مااان األعماااال ماااا ياااده  
العقااااول، ومل يعهااااد التاااااريخ مصاااالًحا أيقاااا، النفااااوس، وأحاااا  األخااااالق، ورفااااا شاااانن 

 . 5ن«الفضيلة يف زمن قصري، كما فعل نيب  اإلسالم حممد
    ويقاااول أيًضاااا، وهاااو يصاااا حيااااة النااايب   كانااات الساااهولة   »خلقاااه، قاااائالً و
 صورة 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .70يف عيون اربية منصفة، احلسيين معد ع، ص الرسول   1ن
مااااس كارليااال  كاتاااب إجنليااازع معااارو ، قيااال يف وصااافه  إناااه أكااارب عقااال ولدتاااه األماااة اإلجنليزياااة بعاااد تو   2ن

كتاااب ناألبطااال ؛ حيااي عقااد م، ماان مؤلفاتااه   1881م وتااويف يف عااام 1795شكساابري، ُول ااد  يف عااام 
 .رائًعا عن النيب  فيه فصالً 

 .106يف عيون اربية منصفة ص الرسول   3ن
م، كااان مااديرًا جلامعااة 1819رق ومااؤرخ بريطااا  إسااكتلندع األصاال، ولااد يف عااام ولاايم مااوير  مستشاا  4ن

إياادنربج. ماان مؤلفاتااه  شااهادة القاارآن لكتااب أنبياااء الاارمحن. وصاانا ابإلجنليزيااة كتبًااا يف الساارية النبويااة، 
ام واتريخ اخلالفة اإلسالمية، واتريخ دولاة املمالياك يف مصار، ولاه مقااالت يف شاعراء العارب، تاويف يف عا

 م.1905
 .142يف عيون اربية منصفة ص الرسول   5ن
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املتاااه ألقااال   مااان حياتاااه كل  هاااا، وكاااان الاااذوُق واألدُب مااان أظهااار صااافاته يف مع
اتبعيااااه؛ فالتواضااااا، والشاااافقة، والصاااارب، واإليثااااار، واجلااااود، صاااافت متالزمااااة 

 ة مجياا مان حولاه، فلام يعار  عناه أناه رفاض دعاوة أقال   حملب ا لشخصه، وجالبة  
مهمااا صااغرت، ومااا كااان يتعاااىل ويااربز يف  لسااه، وال  الناااس شااناًن، وال هديااةً 

 كان حقريًا.  وإن ه إبقبال  عند؛ أنه ال خيتص   شعر أحد  
 اأصاابه أمساك ياد؛ وشااركه سارور؛، وكاان ما وكان إ ا لقا من يفر  بنجاا   

املصااااب واحلااازين شاااريًكا شاااديد العطاااا، حسااان املواسااااة، وكاااان يف أوقاااات 
اس، وهاااو دائااام االنشاااغال والتفكاااري يف راحاااة مااان الن ااا العسااار يقتسااام قوتاااه ماااا

 . 1ن«حوله وهناء م
 

 ب ال غأ؛  لن  ؤالءلشعراء؛  أرابكما اعرتف بذلك ا: 
   أعظااام حاااد  يف »؛ حياااي يقاااول   2نالشااااعر الفرنساااا الشاااهري نالماااارتني

حياااايت هاااو أناااين درسااات حيااااة رساااول هللا حمماااد دراساااة وافياااة، وأدركااات ماااا فيهاااا مااان 
 . 3ن «عظمة وخلود

  حبثت يف التاريخ عن مثل أعلى هلذا   » 4نويقول الشاعر األملا  نجوته 

                                                 
 .147، لسعيد حوى صحياة حممد، لوليم موير، الرسول   1ن
 م.1869م، وتويف يف عام 1790المارتني  شاعر وكاتب فرنسا مشهور، ولد يف عام   2ن
 277السفر إىل الشرق ص  3ن
 =م، أتثر 1832، وتويف يف عام 1749جوته  أديب أملا  شهري، ولد يف فرانكفورت يف عام   4ن
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 . 1ن «لنيب العريب حممد اإلنسان فوجدته يف ا
  أساتا  اللغاات الشارقية يف جامعاة جنياا، يف كتاباه نحمماد   2نويقول نمونتيه

كاارا األخااالق حساان العشاارة، عااذب احلااديي، صااحيح   كااان حممااد »والقاارآن   
احلكم، صادق اللف،، وقد كانت الصفات الغالبة عليه هاا صاحة احلكام، وصاراحة 

 . 3ن«ه ويقولهملواالقتناع التام مبا يع اللف،،
   

هاااذ؛ مقتطفاااات مااان مواقاااا وأقاااوال مستشااارقني وفالسااافة، وماااؤرخني، وشاااعراء؛  
الناايب اخلااامت، أردان منهااا إثبااات أن  أوروبيااني واااربيني يف حااق املصااطفى حممااد 

وصاافاته احلمياادة وفضااله املتصاال إىل  ة حممااد ون بنبااو  أبناااء احلضااارة الغربيااة يقاار  
 يف مجيا أقطار؛ املعمورة. يوم القيامة على البشرية 

 لااااااك أن التعصااااااب األورويب النصاااااارا ؛ علااااااى الاااااارام ماااااان كونااااااه خطًااااااا صاااااااعًدا 
 ابستمرار، إال أنه وجد هناك منصفون، أك دوا احلقيقة بال لا أو دوران.

 ولكن الثقافة الغربية السائدة، واملتشبعة بقيم التعصب والعناد والتمركز حول 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                              
= 

 ابلفكر العريب، وترجم مسرحية حممد لفولتري، ومن مؤلفاته الشهرية  نالديوان الشرقا للشاعر الغريب 
 .465ص ،غريد هونكهلمش  الدين تسطا على الغرب، أ  1ن
م، وتاويف 1856ولاد يف عاام مونتيه  كاتب فرنسا اجلنسية، أستا  اللغات الشرقية يف جامعة جنياا،   2ن

م، وهااو ماان أهاام ماان ترمجااوا القاارآن الكاارا إىل اللغااة الفرنسااية، ولااه عاادة مؤلفااات مهمااة 1927يف عااام 
 .تناول فيها اإلسالم والرسول 

 .18حممد والقرآن ص  3ن
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ب هذ؛ احلقائق، وإخفاء هذ؛ األصوات؛ حىت ال يتمكن الذات، سعت إىل حج
شااخا األورويب العااادع، ماان االطااالع علااى مااا أثبتااه أبناااء جلدتااه، ماان الكبااار لا

  ذلك ك ه هباف حت يق غرضني:يف حق اإلسالم ونبيه ورسالته العاملية اخلالدة، 
 ى ؛ الذع دلل على قدرتاه علااأل ل: إبعا  األ ر بيني الناارى عن اإلَالم

التغلغل يف النفوس ومالمسة صوت الفطرة يف اإلنسان؛ فهاو خيياا الغارب املتاوج  
من تراجا عدد معتنقا النصرانية يف العامل برام ماا ينفقاه مان األماوال ولوقات لتنصاري 

 الشعوب.
اخلطار احلقيقاا عليناا موجاود يف  أن وجادان»ر املعرو  لوران  باراون  يقول املنص   

 «.التوسا واإلخضاع ويف حيويته املدهشة اإلسالم ويف قدرته على
إن خطر املسلمني هو اخلطر العاملا الوحيد يف هذا العصار، الاذع »ويقول  

 .«جيب أن جتتما له القوى، وجُي ي   له اجليوش، وتلتفت إليه األنظار
إن القضاااااية اإلساااااالمية قتلاااااا عااااان القضاااااية اليهودياااااة، إن »ويقاااااول أيًضاااااا  

يهااود يف دياانهم، إنااه دياان دعااوة، إن اإلسااالم ينتشاار املساالمني خيتلفااون عاان ال
بااني النصااارى أنفسااهم، وبااني اااري النصااارى، مث إن املساالمني كااان هلاام كفااا  

وهاو أن املسالمني مل يكوناوا يوًماا أقلياة  -كما يرا؛ املبشرون-طويل يف أورواب 
 «.موطوءة ابألقدام

علااى املساالمني يف  إننااا ماان أجاال  لااك ناارى املبشاارين، ينصاارون اليهااود»مث يقااول  
واخلطااار األصااافر نابليااااابن  فلسااطني، لقاااد كناااا ُن ااو   مااان قبااال ابخلطااار اليهااودع،

وتزعمهااا علااى الصااني  وابخلطاار البلشاافا، إال أن هااذا التخويااا كلااه مل يتفااق نمل 
جنااد؛ ومل يتحقااق  كمااا قيلنااا؛، إننااا وجاادان اليهااود أصاادقاء لنااا، وعلااى هااذا يكااون  

أماا الشاعوب الصافر،  د، مث رأينا البالشفة حلفاء لنا،كل مضطهد هلم عدوان األل
  فإن هناك دوالً 
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دميقراطيااااااة كباااااارية، تتكفاااااال مبقاومتهااااااا، ولكاااااان اخلطاااااار احلقيقااااااا كااااااامن يف نظااااااام 
 . 1ن«اإلسالم
 اع بريريني الغريريرب  اإلَريريالم  ال  يعريريأ ر  الغريريرا الينريريام: ضريريمان اَريريتمرار الاريري

فساها املتضارر األول والارئي  مان اليت تعترب ن بينهما ملا حأ الاهيبنيأ  املاَبنيأ،
 أع تقارب  أو حوار  جاد  بني اإلسالم والغرب.

وأخالقاه الكرمياة  ويف هذ؛ الورقاات اليساريات نكشاا جانبًاا مان جواناب عظمتاه 
وخصاااله الشااريفة؛ حرصاات فيهااا علااى االقتصااار علااى الصااحيح الثاباات ماان قولااه أو 

، مااان جواناااب عظماااة نبااايهم  امهًماااا ؛ ليتعااار  أبنااااء اإلساااالم علاااى جانبًااافعلاااه 
ن يف قلاااوهبم؛ فيقوماااوا مبقتضاااى هاااذا ياااتمك   ، الااايت جتعااال حب اااه أخالقاااه وعظااايم 

؛ من البالغ والدعوة لدينه وسنته   والنصرة له ولشريعته. احلب  
ولعل ها تبلغ أقواًما ُعل م مانهم اإلنصاا ؛ فتكاون سابًبا هلادايتهم، وآخارين ممان 

تلاك احلملاة الظاملاة، والتشاويه الكاا ب لسارية  تبا عن جهل  وتعصب  أعمى
 ؛ فريعووا.أعظم إنسان عرفته البشرية 

ابألخاااااالق  وساااااو  نتنااااااول يف هاااااذ؛ الورقاااااات؛ اإلشاااااارة ا ملاااااة إىل اتصاااااافه 
العظيمة، وشهادة األمم الساابقة لاه باذلك، ومعرفتهاا لاه هباا، مث نتنااول بياان هاذ؛ 

أ فيهاااا بصااافاته الذاتياااة؛ مااان الصااادق الصااافات بشااااء مااان التفصااايل والبياااان؛ نباااد
 واألمانة والتواضا واحلياء والزهد والصرب.

 
 
 
 
 

                                                 
  174عاااان  لااااة البيااااان عاااادد ن عماااار فااااروخ، نقااااالً  /مصااااطفى اخلالاااادع، ود/التبشااااري واالسااااتعمار، د   1ن

 .91ص ،يف عيون اربية منصفة والرسول  ،92ص
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عاااارج إىل شاااااء ماااان صاااافاته املتعديااااة؛ ماااان الرمحااااة، واحللاااام والعفااااو والصاااافح، نمث 
 والعدل، والوفاء، والكرم واجلود والسخاء، والشجاعة والقوة.

عايشهم وكاان على وجه اخلصوص ما طائفة من الذين  مث نتعر  على هديه 
لاااه هبااام مزياااد اعتنااااء وحفااااوة واهتماااام؛ مااان األهااال، واألطفاااال والصااابيان، واخلااادم 

 والضعفاء واملساكني.
، واإلجاباة علياه؛ مان خاالل  كار  ونتم بسؤال  كياا ننصار هاذا النايب  الكارا 

، وماا ، وبعض ما جيب على احملب   الصاادق جتاا؛ حبيباه كيفية حتقيق حمبته 
 .ب  من أعمال لنصرة احلبيب يوجبه هذا احل

*** 
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  أخالق أعظم إنسان 
   كان النيب   أحسن  الناس ُخلًقا وأكرمهم وأتقاهم، وقد شاهد لاه باذلك رباه
  ، قااااال تعاااااىل مادًحااااا وواصااااًفا ُخلااااق نبي  ااااه الكاااارا عااااال وكفااااى هبااااا فضااااالً جاااال  و 

 [.4]القلم   {َ ًإنصَك َلَع ى ُخُ ق  َعًظيم  }
  يقول خادمه أن  بن مالك«   كان النيب 1ن«أحسن الناس خلًقا . 
   مااا رأيات أحساان ُخلًقاا ماان »وتقاول زوجاه صاافية بنات حيااا رضاا هللا عنهاا

 . 2ن«رسول هللا 
  وقالت عائشة ملاا ساتلت رضاا هللا عنهاا، عان خلاق النايب  كاان »، قالات

 . 3ن«ُخُلقه القرآن
هاا  إىل أن أخالقاه  هللا عنهاا، ترشادان فهذ؛ الكلمة العظيمة من عائشة رضا

ونااوا؛ ، وهااا التخلااق  تقامة علااى مااا يف القاارآن ماان أواماارإتباااع القاارآن، وهااا االساا
الاايت ماادحها القاارآن العظاايم، وأثااا علااى أهلهااا، والبعااد عاان كاال خلااق ابألخااالق 
 . م ه القرآن

 

القاارآن  صااار امتثااال ومعااا هااذا أنااه »قااال اباان كثااري رمحااه هللا يف تفسااري؛  
أماارًا وُنيًاااا ساااجيًة لااه وخلًقاااا.... فمهماااا أماار؛ القااارآن فعلاااه، ومهمااا ُناااا؛ عناااه 

 تركه، هذا ما ما 
 
 
 
 

                                                 
  .2150 ، ومسلم ن6203أخرجه البخارع ن  1ن
  كماا 6/345 ، والطاربا  يف األوساإب إبساناد حسان ن4207أخرجه ابن حجر يف املطالاب العالياة ن  2ن

  .6/575قال احلاف، يف الفتح ن
  .746  واللف، له، ومسلم ن24766أخرجه أمحد يف مسند؛ ن  3ن
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ب لااااه هللا عليااااه ماااان اخلُلااااق العظاااايم ماااان احلياااااء والكاااارم والشااااجاعة والصاااافح  ج 
 . 1ن«واحللم، وكل ُخلق  مجيل

  وقااد جاااءت صاافاته وخصاااله الكرميااة  يف كتااب أهاال الكتاااب نفسااها قباال
، قال  قلت لعبد هللا بن عمرو  أخرب  عن صافة رساول هللا حتريفها؛ فعن عطاء 

 .يف التوراة 
   ََي أَقريلَهريا }وراة ببعض صفته يف القرآن؛ يف الت   ه ملوصو   أجل، وهللا إن  »قال

ريرير ا َ نريريًذقر ا ا َ ُلَبشً  ريري نَناَْح َشريرياً ا  ََ عباادع ورسااو ، ني، أناات ي  ااا لألم   وحاارزً  {النصريريُّل ًإ ص َأرن
ااا اب  وال ساااخ   وال الاااي،   ل، لاااي  بفااا،   يتاااك املتوك  اااس   تة ي   يف األساااواق، وال يااادفا ابلس 
ة العوجااء؛ هللان يقولااوا   يقاايم باه املل اتة، ولكان يعفاو ويغفاار، ولان يقبضاه هللا حاىت  ي   الس ا

 . 2ن«اا وقلواًب الفً  هللا، ويفتح هبا أعيًنا عمًيا وآ ااًن صم  ال إله إال  
 [.4]القلم   {َ ًإنصَك َلَعَ ٰى ُخُ ق  َعًظيم  }وصدق هللا  

 فإىل هذ؛ الروضة الفيحاء، واجلنة الغن اء، نتنسم عبريها، وننهل من معينها.

*** 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  8/189سري القرآن العظيم، ابن كثري نتف  1ن
  .2125أخرجه البخارع ن  2ن
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 لع ربه عز  جل أ به 
  وقد بلغ ق ااياة كمالاه، حبسان صاحبته ه  روة سانامه، وحق ايف أدبه ماا رب  ا
إبيقاااااع مجيااااا حركاتااااه الظاااااهرة والباطنااااة علااااى مقتضااااى تعظيمااااه  ؛وجاااال   ه عااااز  مااااا رب  اااا

ه أن يشاوهبا بنقيصاة ، وصاان قلباه أن وإجالله واحلياء منه سبحانه؛ فصان معاملتاه رب  ا
 يلتفت إىل اري؛، وإرادته أن تتعلق بغري مراد؛.

  ومل جياااوز ه بااه؛ قااال تعاااىل يف وصااا ببصاار؛ وال ببصااريته شاايًتا مل أي ن رب اا
ََاَل الَبَاريريريريُر َ َلريريريريريا }نااااد ارتقائااااه الاااادرجات العلااااى، يف رحلاااااة املعااااراج  حالااااه؛ ع َلريريريريا 

 [.17]النجم   .{طََغىٰ 
 ه جانًبا، وطغيانه  مد ؛ أمامه إىل حيي ينتها.توزيغ البصر  التفا

         ويف هااااااذ؛ اآليااااااة أساااااارار عجيبااااااة، وهااااااا ماااااان اااااااوامض اآلداب الالئقااااااة هللاكماااااال 
 .البشر 
 يادع امللاوك ماا يعارض للرائاا الاذع ال أدب لاه، باني ه عاز وجال عناه فنفاى رب ا

، و اوزة بصر؛ ملاا باني يدياه، وأخارب عناه بكماال الً ه مييًنا ومشاتوالعظماء؛ من التفا
بصااار؛ إىل ااااري ماااا أرع مااان  األدب يف  لاااك املقاااام، إ  مل يلتفااات جانبًاااا، ومل مياااد  

جااب أدبااه إطراقااه اآلتت، ومااا هناااك ماان العجائااب؛ باال قااام مقااام العبااد الااذع أو 
عاه إىل ماا مل يار؛، ماا ماا يف وإقباله على ماا رأى، دون التفاتاه إىل ااري؛، ودون تطل  
 . 1ن لك من ثبات اجلنش وسكون القلب وطمننينته

 فوس وهذا ااية الكمال واألدب ما هللا، الذع ال يلحقه فيه سوا؛؛ فإن  عادة الن  
 
 
 
 
 

                                                 
 ، بتصر .162 ، والتبيان يف أقسام القرآن، البن القيم، ص2/382مدارج السالكني، البن القيم، ن  1ن
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 . 1نطلا إىل ما هو أعلى منه وفوقه؛ أن تتعال رفيا   إ ا أقيمت يف مقام  
  وبلااغ ماان أدبااه   ؛ وشاادة حيائااه منااه وإجاللااه لااه؛ أنااه رمبااا وجاال   مااا ربااه عااز

يف  ترك سؤال رب  ه الشاء ما حاجته إلياه، وحرصاه علياه؛ ومان  لاك ماا كاان مناه 
 ؛ ليسنله التخفيا على أمتاه، مان الصاالةوجل   ه عز  ليلة املعراج، يف قصة مراجعته رب  

عناادما  - املفروضااة؛ فلمااا أكثاار الاا دد علااى هللا يساانله التخفيااا، قااال ملوسااى 
 . 2ن«اَتحييت لن ربً  »  -أحل  عليه لرياجا رب ه

 ، وإجالله له.وجل   ه عز  من رب    وما محله على االستحياء إال ابلغ أدبه وحيائه 
  ومن متام وكماال أدباه ياة، أكمال ماا رباه عاز وجال؛ قياماه مبقتضاى العبود

منااااه، ، وأكثاااارهم خشااااية ً وجاااال   أعبااااد الناااااس لربااااه عااااز   قيااااام وأمتااااه؛ فكااااان 
ومحااد؛ وشااكر؛  وجاال   هم  كاارًا لااه؛ ال ياادع وقتًااا مياار باادون  كاار هللا عااز  وأشااد  

 ، وهو الذع افر له ما تقدم من  نبه وما أتخر.  3نواالستغفار واإلانبة
 
 

                                                 
  ، بتصر  يسري.2/383مدارج السالكني، البن القيم، ن  1ن
 ، وساااينيت مبزيااااد ماااان 163 ، ومساااالم ن349جااازء ماااان حاااديي اإلسااااراء الطوياااال؛ أخرجاااه البخااااارع ن  2ن

 .التفصيل يف مبحي حيائه 
أخرجه «. أحيانه يذكر هللا على كل     يب  كان الن  »ومن  لك  ما روته عائشة رضا هللا عنها، قالت    3ن

  . 373مسلم ن
ك ؛ إنص  تب ع يص  اغفر يل رب    »ة  يف ا ل  الواحد مائة مر   لرسول هللا  ا لنعد    إن كن  وعن ابن عمر 
 ، 3814 ، وابااان ماجاااه ن3434 ، وال ماااذع ن1516أخرجاااه أباااو داود ن «.حيماب الريريريرص بص أنريريريت التريصريريري

  . 2731وصححه األلبا  يف صحيح سنن ال مذع ن
 ألَريريتغفر هللا  أتريريبب إليريريه يف اليريريبم أكينريرير لريرين  هللا إم ً »يقااول     سعاات رسااول هللا وقااال أبااو هرياارة 
  .3607خرجه البخارع نأ «ة  َبعني لرص 
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 رت قاادما؛، ويسااجد اللياال حااىت تفط اا ودفعااه هااذا األدب و لااك احلياااء؛ ألن يقااوم
؛ حاااىت وجااال   ح ويااادعو، ويثاااين علاااى هللا تباااارك وتعااااىل، وخيشاااا هلل عاااز  فياادعو، ويساااب   

 . 1نيسما لصدر؛ أزيز كنزيز املرجل؛ من البكاء
فلما قالت له عائشة رضا هللا عنها  ت رسول هللا، أتصنا هاذا وقاد ُاف ار  لاك ماا 

 . 2ن«َي عائشأ، أ ال أكبن عبا ا شكبر ا؟»فقال  ر؟! م من  نبك وما أتخ  تقد  
 يسااتحا أن ينااام عاان شااكر مااوال؛ عااز   الشااكور  كمااال األدب جيعاال احليااا    إن  
 ، ما عظيم فضله وإحسانه!!وجل  

؛ فإن مان متاام كارا األخاالق؛ أن يتاندب العباد ماا ه من كرا أخالقه وهذا كل  
 اب. ه املنعم الوه  رب   

 {ًإنصَك َلَعَ ٰى ُخُ ق  َعًظيم   َ }وصدق هللا  

*** 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وهاااو يصااالا وجلوفاااه أزياااز كااانزيز املرجااال؛ يعاااين  أتيااات النااايب »، قاااال  عااان عباااد هللا بااان الشاااخري   1ن

 ، وصااححه األلبااا  يف صااحيح ساانن أيب داود 904 ، وأبااو داود ن1214أخرجااه النسااائا ن«. يبكااا
  .840ن
 ر   تتشقق. ، ونتفط  2819 ، ومسلم ن1130أخرجه البخارع ن  2ن
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   صاهه 
    ورضاا؛ ته صدق  ، وسن  ه، فكالمه صدق  وهو الذع جاء ابلصدق من عند رب ،
، وبكااا ؛ ، وضااحكه صادق  ، وخمرجااه صادق  ، ومدخلااه صادق  ، واضاابه صادق  صادق  
.  ، وكالمه ، ومنامه صدق  ، ويقظته صدق  صدق    كل ه حق  وصدق  وعدل 
   أهلاااه،  م الكاااذب، و م  ا أو مازًحاااا، بااال حااار  مل يعااار  الكاااذب يف حياتاااه جااااد

 وُنى عنه.
   قوله وعمله وحاله  وكل   على الصدق، فهاو صاادق  يف سالمه وحرباه،  مبين

 ؛ وهزله، وبيانه وحكمه.ورضا؛ واضبه، وجد   
   والعدو، والرجل واملرأة. ديقما القريب والبعيد، والص   صادق 
   ه وإقامتااااه، وحماربتااااه يف نفسااااه ومااااا الناااااس، يف حضاااار؛ وساااافر؛، وحل  اااا صااااادق

 ومصاحلته، وبيعه وشرائه، وعقود؛ وعهود؛ ومواثيقه، وخطبه ورسائله.
    فياه، وال   صاادق   ااريُ  واحاد   فهو الصادق املصادوق، الاذع مل ُففا، لاه حار
ظاهر؛ ابطنه، بل حىت كاان صاادقًا يف حلظاتاه  ، ومل خيالاخال  احلق    واحدة   كلمة  

أشااارت لناااا ملاااا قاااال لاااه أصاااحابه  أال -ولفظاتاااه وإشاااارات عينياااه، وهاااو الاااذع يقاااول 
 . 1ن«أن قكبن له خائنأ أعني   ه ال قنبغي لنُّ   إنص »  بعينك يف قتل األسري؟!.

 عد فهو الصادق األمني يف اجلاهلية قبل اإلسالم والرسالة، فكيا حاله ابهلل ب
 واهلداية ونزول جربيل عليه السالم، ونبو ته، وإكرام هللا له ابالصطفاء الوحا 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .1723 ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن4076 ، والنسائا ن2683أخرجه أبو داود ن  1ن
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 واالجتباء واالختيار؟!
 

   ضاار باان احلااار ، شاايطان  شااهد لااه أعاادى أعدائااه ابلصاادق واألمانااة؛ فهااذا الن 
وينصب لاه العاداء؛ يقاول لقوماه   من شياطني قري ، وممن كان يؤ ع رسول هللا 

فايكم  د  ما أتيتم له حبيلة بعد؛ قد كان حمم   ه وهللا قد نزل بكم أمر  ، إن  ري   ت معشر ق
 إ ا رأياتم يف ؛ حاىت  االًما حدًًث؛ أرضااكم فايكم، وأصادقكم حاديثًا، وأعظمكام أماناةً 

اا  ...!! ال وهللا، مااا هااو بساااحر  يب، وجاااءكم مبااا جاااءكم بااه؛ قلااتم ساااحر  صاادايه الش 
 . 1ن

هم  أعدائاه وأشاد    ملغارية وعتباة بان ربيعاة، واريناا مان ألاد   ومثل هذا قاله الوليد بن ا
 . 2نكرًها وبغًضا له

  ولقد كانت هيتته  تدل أبلغ داللاة علاى مبلاغ مكانتاه مان الصادق ورساوخ
د عن هوا؛؛ فهذا احل ارب عباد هللا ابان قدمه فيه؛ يدرك  لك كل من صفت فكرته وجتر  

اس إلياه، وقيال  قادم رساول ديناة اجنفال الن اامل ا قادم رساول هللا يقاول  مل ا  سالم  
 عرفات أن   وجه رسول هللا  ا استثبت  اس ألنظر إليه؛ فلم  ... فجتت يف الن   هللا 

بعد  لاك إال أن يعلان إساالمه ويتاربأ  . فلم يسعه  3ن ...اب  وجهه لي  بوجه كذ  
 من كيد يهود.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2/202 ، دالئل النربة للبيهقا ن2/50الرحيق املختوم ن  1ن
  2/200،203دالئل النبوة للبيهقا ن  2ن
 . 569 ، وصااااااححه األلبااااااا  يف الصااااااحيحة ن1334 ، واباااااان ماجااااااه ن2485أخرجااااااه ال مااااااذع ن  3ن

    استبنت.    هبوا مسرعني. وناستثبت  وناجنفل
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 لريريريريريريب   تكريريريريريرين  يريريريريريريه  َي   لبينريريريريريريأ  
 

 (1)أيريريريك اب ريريرينبً تُ  كانريريريت باقهتريريريه 
 

قبااال أن تنبااان عناااه أقوالاااه وأحوالاااه؛  تنبااان عناااه جوارحاااه  فلقاااد كاااان صااادقه 
فاستقر يف قلوب أصحابه رضا هللا عنهم، وقد رأوا وجهه الشريا، وخربوا أقواله 

؛ فاساااتيقنوا أناااه الصاااادق يف نفساااه، هاااا صااادقًا وعااادالً هاااا؛ فوجااادوها كل  وأحوالاااه كل  
 .وجل   ه عز  عن رب   املصدوق فيما جياء به 

 .{َ ًإنصَك َلَعَ ٰى ُخُ ق  َعًظيم  }وصدق هللا  

*** 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
 . ألفية العراقا يف السرية النبوية.قالته أم معبد اخلزاعية رضا هللا عنها يف وصفه   1ن
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 ألانته 
    أماااني أمنااااء األرض، وإ ا عاااددان مواقفاااه  وهاااو حباااق  يف خلاااق األماناااة فقاااإب
 ران صحائا.لسط  
 خالق احلبيب املصطفى وصفه األمانة كانت من الصفات املالزمة أل  قبال

ب باني قوماه وعشاريته األماني، وكاانوا يسامونه يف بعثته ومنذ نعومة أظافر؛، فكان يلق ا
 . 1ناجلاهلية األمني؛ فيقولون  جاء األمني و هب األمني

  ويف قصاة بناااء الكعباة؛ عناادما حتااكم رجااال قاري  فاايمن يضاا احلجاار األسااود
، فجااااء النااايب اجعلاااوا بيااانكم حكًماااا. قاااال»فقاااالوا    وا  أول رجااال يطلاااا مااان الفااا   

 . 2ن«فقالوا  أاتكم األمني
  وقد التصقت باه ورائًعاا وفاًذا  كاامالً   ذ؛ الصافة احلميادة؛ ألناه كاان مثااالً ها

ألداء األماناة وأداء احلقااوق ألرابهباا، يف زماان ووقات عااز  ماان جتاد فيااه مثال هااذا اخللااق 
 إب هذا التجما اجلاهلا.الرفيا؛ النتشار مجيا أنواع املوبقات وس

خرا م إىل حفاا، أمااواهلم ونفااائ  مااد   باال لقااد دفعااتهم تلااك الثقااة املطلقااة هللامانتااه 
لتكااون وديعااة عنااد؛؛ فلاام يكاان مبكااة أحااد عنااد؛ شاااء خيشااى عليااه إال وضااعه عنااد؛ 

 بصدقه وأمانته.لثقته 
 

 ت علاى حاهلاا؛ ومل خياتلجهم أدك شاك يف أمانتااه والعجياب أن هاذ؛ الثقاة ظل ا
 !!حىت بعد معادا م له بسبب دعوته هلم ليؤمنوا ابهلل وحد؛ 

 
 
 
 
 

                                                 
  .1/207سرية ابن هشام ن 1ن
 ، واحلااااااكم يف املساااااتدرك 1/26 ، والبيهقاااااا يف دالئااااال النباااااوة ن14957أخرجاااااه أمحاااااد يف املساااااند ن  2ن

 .45املناسك، وانظر  صحيح السرية النبوية لأللبا  ص  ، يف أول كتاب4/228ن
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 وتهلا من أمانة ما أروعها وخلق ما أعظمه!! 
لااااارد ودائعهااااام وأمااااااان م الااااايت عناااااد؛ يف نفااااا   جيتهااااادون لقتلاااااه، وجيتهاااااد هاااااو 

يف مكااة بعااد هجرتااه لااريد ودائااا الناااس  اللحظااة!! فياا ك علااا باان أيب طالااب 
 . 1ناليت كانت عند؛

  وال عجب إ ن أن يشهد له !!ابألمانة أعدا ؛ قبل أصحابه 
وهاو احلاريا علاى -فهذا أبو سفيان زعيم مكة ملا وقا قبال إساالمه أماام هرقال 

مل يساتطا أن خيفاا هاذا  -ه، ويطعن فيه، بدافا العاداء لاه حيناذاكأن يغمطه حق  
سافيان هللاناه أيمار  ؛ فنجاباه أباو ملا سنله هرقل عما أيمر به النايباخللق العظيم، 

 . 2ندق والعفا  والوفاء ابلعهد وأداء األمانةالة والص   ابلص  
  ويقااااول جعفاااار باااان أيب طالااااب ،يف قصااااته مااااا النجاشااااا ملااااك احلبشااااة ،

 حاىت    »...و لك حني سنله عن الدين الذع اعتنقو؛؛ فكان من إجابته له قوله 
 . 3ن «نته وعفافه...ا، نعر  نسبه وصدقه وأمامن   بعي هللا إلينا رسوالً 

 

ة، مماان عرفااه أو سااا عنااه؛ معروفًااا ابألمانااة لاادى الناااس كاف اا  هكااذا كااان الناايب  
 عدًوا كان أم صديًقا.

 
 
 
 
 

                                                 
  .1/135 ، والرحيق املختوم ن1/237 ، وسرية ابن هشام ن1/286السنن الكربى للبيهقا ن  1ن
 ابلعهد.  ، وسينيت أيًضا يف خلق وفائه 2681أخرجه البخارع ن  2ن
 ، وقاال اهليثماا 37/175ملساند ن ، وحسن األران وط إسناد؛ يف تعليقه علاى ا1742أخرجه أمحد ن  3ن

   أخرجه أمحد ورجاله رجال الصاحيح ااري إساحاق وقاد صار  ابلساماع، و كار؛ ابان 6/24يف ا ما ن
  مااان حاااديي أم سااالمة إبسااناد حسااان كماااا باااني  لاااك د. 2/87هشااام يف ساااريته ماااا الاااروض األنااا ن
  ..1/174العمرع يف السرية النبوية الصحيح ن
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بتلااك املثابااة ماان خلااق األمانااة؛ فهااو أمااني هللا علااى وحيااه؛  وال ااارو أن يكااون 
 .فندا؛ كنكمل ما يكون األداء 

 الغ مناه وال ارو أيًضاا أن جناد االهتماام البا  واحلاي علاى األماناة، والتنكياد
 عليها جبميا صورها وأشكاهلا، بل ويربطها ابإلميان.

  فيقول  «1ن«ال إميان ملن ال ألانأ له،  ال  قن ملن ال عها له .  
  ومل يكتا  بعموم ترايبه يف األمانة وحثه عليها؛ بل لقد نا على األمانة

 ة إىل االعتناء هبا، والتنكيد عليها.يف مواضا أخرى متفرقة، تدعو إىل احلاج
  ريا؛  قؤكريا خ ريبرة ا عظيم   يؤكا ع ى األلانأ يف تبليأ ألبر املسري مني ككيريا 

 التها ن  يها  عظيم إمثه.
 فيقاول    «  ميريب  قريبم ميريب ،   ريب غريا   أ  قسرتعيه هللا رعيص  لا لن عبا ،

 . 2ن«أته، إال حرصم هللا ع يه اجلنص لرعيص 
  ويقااول   ًريري»ا ماان يتشااو  إليهااا، وال يااؤدع حااق هااذ؛ األمانااة  حمااذر ا إنص

ذ  ى الصريهريا،  أ ص  لرين أخريذ ا    ً إالص  ،ال يالريأ خريز    ناالريأ  ا قبم ،  إنص ألانأ  
 .(3)«ع يه  يها

 

  ويقااول أيًضااا  «  كتمنريريا طي  ريريا  مريريا ،  لريرين اَريريتعم ناك لريرينكم ع ريريى عمريريل
 .(4)«أييت به قبم ال يالأ  بهه، كان غ بال  

 
 
 

                                                 
، وحسنه األران وط  ، من حديي أن  194، وابن حبان يف صحيحه ن 11975أخرجه أمحد ن  1ن

  .7179بشواهد؛. وصححه األلبا  يف صحيح اجلاما ن
  ، من حديي معقل بن يسار 142 ، ومسلم ن7150أخرجه البخارع ن  2ن
 . ، من حديي أيب  ر الغفارع 1825أخرجه مسلم ن  3ن
، وصاححه األلباا  يف الصاحيحة مارية الكنادع  ، مان حاديي عادع بان ع1833أخرجه مسلم ن  4ن

  .423ن
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 ألماناااااة عناااااد األماااااني فا  يف والتت املسااااالمني العاماااااة واخلاصاااااة؛ هلاااااا شااااانن
 عظيم.
  ولألمانة عند؛  يف األموال شنن عجيب أيًضا، ال تعر  له البشارية نظاريًا؛
 .(1)«األلانأ إىل لن ائتمنك  ال ختن لن خانك أ  ً »  فيقول 

ت معاوضااة؛ !! إن األمانااة عنااد؛ ليسااال يكااون إال ماان األمااني  ت لااه ماان خلااق  
 تُعط ى ملن يلتزم مبثلها؛ كال إُنا خلق  ايت ال يقبل املساومة!!

  ولألمانة عند األمني  ،االت رحبة وصور عديدة، ال يفطن هلاا الكثاريون 
 الذين يظنوُنا قاصرة على األمانة يف األموال وحسب.

 فيقااول األمااني   لريرين ذلريريك األلانريريأ لريريع الريريز    الز جريريأ؛«   لريرين أعظريريم  إنص
ًضريريريي إليريريريه؛  ص لانريريريأ عنريريريا هللا قريريريبم ال يالريريريأ: الرص األ ًضريريريي إىل الرأتريريريه  تريفن قنشريريرير  جريريريل قريفن
 . 2ن« اَرص 

 فيقااول األمااني   لريرين ذلريريك ألانريريأ ااريريال   ااريرياق   يهريريا؛  «  إذا حريرياص
   .(3)«التفت  هي ألانأ   اااق   ص  جلالرص 
 فيقااااول األمااااني   لريريريرين ذلريريريريك ألانريريريريأ الناريريريري   االَتشريريريريارة؛  « املستشريريريريار
أع جيب عليه إبداء املشورة الصحيحة حسب ما يرى، وإال كاان مفرطًاا  ؛(4)«لؤمتن  

 يف األمانة
 

 
 

                                                 
، وصاااححه األلباااا  يف  ، مااان حاااديي أيب هريااارة 1264 ، وال ماااذع ن3533أخرجاااه أباااو داود ن  1ن

  .423الصحيحة ن
، ونيُفضا   كناية عن اجلماع وماا يتعلاق  ، من حديي أيب سعيد اخلدرع 1437م نلأخرجه مس  2ن

 به.
، حساانه األلبااا   ، ماان حااديي جااابر باان عبااد هللا 1959 ، وال مااذع ن4868أخرجااه أبااو داود ن 3ن

  . ونالتفت   املراد أنه أراد أن يكون حديثه سرًا.1090يف الصحيحة ن
 ، ماان حااديي 256 ، والبخااارع يف األدب املفاارد ن3745 ، واباان ماجااه ن2822أخرجااه ال مااذع ن 4ن

  .1641، وصححه األلبا  يف الصحيحة نأيب هريرة 
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 خائًنا!!. 
  وكاال  لااك واااري؛ كثااري ياادل علااى كمااال أمانتااه وأنااه حبااق أمااني هللا علااى ،

وحيااااه؛ فإنااااه ال يعاااار  اخليانااااة أبااااًدا؛ لااااي  فقااااإب يف لفظاتااااه؛ باااال وحااااىت يف حلظاتااااه 
 !!وإشاراته
  -ملا قال له أصحابه  أال أشرت لنا بعينك يف قتال األساري؟!-يقول وهو الذع  
 .(1)«أن قكبن له خائنأ أعني   لنُّ    ينبغاه ال إنص »
  فليت شعرع!! أين حمبو؛ الصاادقون مان مثال هاذا اخللاق العظايم، الاذع يكااد

يكون قد اندثر يف واقاا املسالمني الياوم، كماا أخارب باذلك الصاادق املصادوق األماني 
 ،!!وهو فد  عن رفا األمانة؟ 

أثر ريريا لريرين أثريرير بلريريأ  ُت ريريبم األلانريريأ لريرين ه بريريه،  يظريريل ل جريريل النص قنريريام الرص »  فيقااول 
بلريريأ  ت ريريريبم  يب ريريريى أثر ريريا لينريريريل ااريريريل؛ ك مريرير   حرجتريريريه ع ريريريى قنريريريام النص  ،  ص تالبكريري

 اس قتباقعبن  ال قكا  أحا  ،  ياب  النص رج ك  نفط  رتاك لنتأ ا  لي   يه شيء  
 . 2ن«رجال  ألين ا!!... ب   الن  يف    األلانأ؛  ي ال: إنص قؤ  ً 

 

 {َ ًإنصَك َلَعَ ٰى ُخُ ق  َعًظيم  }وصدق هللا  

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .1723 ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن4067 ، والنسائا ن2683أخرجه أبو داود ن 1ن
. ونالوكاات   األثاار  ، ماان حااديي حذيفااة باان اليمااان 143 ، ومساالم ن6497أخرجااه البخااارع ن 2ن

 ا.مل يف اليد، ونفنفإب   تورم وانتفخ، ونمنتربًا   منتفًخا متورًما أو مرتفعً اليسري، ونا ل   كالد  
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 تباضعه 

  كان  ًَخريَرُة } سيد املتواضعني، يتخلق وميتثل بقولاه تعااىل اُر اَن تً نريَك الرياص

َرنًا َ اَل َ َسريريريريريريا  ا َ النَعاًهبريريريريريريُأ لً نُمتصً ريريريريريرينيَ ََننَعُ َهريريريريريا لً صريريريريريري  {ًذقَن اَل قُرًقريريريريريريُا َن ُع ريريريريريْبا يف األن
 [.83]القصا  
 من هذا اخللق العظيم يف كل صور؛ وأشكاله.الذ را  يف  روة فكان 
 ألا تباضعه يف ذاته الشرقفأ  ؛ فكان  ،يكار؛ املاد ، وينهاى عان إطرائاه
رير  النص ال ت ر م كما أطري» ويقول  ا أ  عبرياك؛   بلريبا: عبريا اريارى ابرين لريرف،   ّص

بله  .(1)«هللا  َر
   وعااان أنااا  يب   رجااااًل قاااال للن ااا ، أن    دان، وت خاااريان دان وابااان ساااي     ت ساااي

كم اس، هبلريريريريبا ب ريريريريبلكم،  ال قسريريريريتهبقنص هريريريريا النلريريريريَي أقص »   يب  واباااان خااااريان. فقااااال الن اااا
بله،  هللا لا أحبل  ا بن عبا هللا؛الشي ان، أ  حممص  أن تر عبم  بق  عبا هللا  َر

 .(2)« جلص  يت أنزل  هللا عزص لنزليت الص 
؛ مث هاااام يتجاااااهلون أماااار؛ وحتااااذير؛ أقااااوام   فلياااات شااااعرع!! كيااااا ياااادعا حمبتااااه 

 فيه؟! الشديد من الغلو   
   وعن أن  بن مالك   إىل رسول هللا  ، قال  جاء رجل فقاال  ت خاري ،

 . 3ن«المذاْح إبرا يم ع يه السص »  ل رسول هللا فقاة. الربي  

                                                 
 . ، من حديي عمر بن اخلطاب 3445أخرجه البخارع ن 1ن
 ، وصاااااااححه األلباااااااا  يف 10079رقااااااام 6/71 ، والنساااااااائا يف الكاااااااربى ن12141أخرجاااااااه أمحاااااااد ن 2ن

  . وناستهوا؛   دفعه إىل إتباع اهلوى1572الصحيحة ن
  قال العلماء  إمنا قال   »15/121 . قال النووع يف شر  مسلم ن2369أخرجه مسلم ن 3ن
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  وعاان أيب هرياارةيب   ، قااال  جلاا  جربياال إىل الن اا  اا ماء فااإ ا فنظاار إىل الس 
ريري إنص »يناازل، فقاال جربياال   ملاك   ، «اعأ ريريذا امل ريريك لريا نريريزل لنريريذ قريريبم خ ريريق هبريريل السص
ا جيع ريك، أ  عبريا ا ك، هال: أ م ك ا نبيريا، أَر   إليك ربل َي حممص »ا نزل قال  فلم  

؟ بال  بال  »هال: « اك َي حممص تباضع لرب ً »قال جربيل  « َر ا َر  . 1ن«بل عبا 
  وكان يقول«  2ن« كل كما أيكل العبا،  أج   كما جي   العبا . 
  وكان .جيل  على األرض، وعلى احلصري، وعلى البساط 

ر اء ؛فملهاااا أربعاااة فعااان عباااد هللا بااان بسااار  قال كاااان للن ااايب قصاااعة  يقاااال هلاااا  الغااا
ااا أضااحوا وسااجدوا الض ااحى ؛فلم  -يعااين وقااد ثاارد فيهااا–أويت بتلااك القصااعة  رجال 

فقاال أعارايب   ماهاذ؛ اجللساة ؟! قاال  فالتف وا عليها ،فلم ا كثاروا جثاا رساول هللا 
ا »   الن يب  ا كرمي ا،   جيع   جبصار ا عنيا     . 3)«إنص هللاص جع   عبا 

                                                                                                                              
 «أ  َيا  لريا   م»  أفضل، كما قال  ته، وإال فنبينا ته وأبو  خلُل   هذا تواضًعا واح اًما إلبراهيم  =

  تقدماه، بال قالاه بياااًن ملاا أمار ببياناه وتبليغاه. وهلاذا قاال  ومل يقصد به االفتخار وال التطاول على من
 «.لسخيفة...لينفا ما قد يتطرق إىل بعض األفهام ا ؛« ال  خر»
  .1002 ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن6863أخرجه أمحد يف املسند ن  1ن
 . وأخرجاااه أيًضاااا 5975، رقاام 5/107 ، والبيهقااا يف شاااعب اإلمياااان ن1/371أخرجااه ابااان ساااعد ن  2ن

 ، وصاااااححه األلباااااا  يف الصاااااحيحة 19554، رقااااام 10/417عباااااد الااااارازق عااااان معمااااار يف اجلااااااما ن
  .554ن
قال ابن   .393، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن 3254نابن ماجه  ، و 3281ن بو داودأأخرجه   3ن

  9/541ن لااك تواضااعاً هلل  .نقلااه عنااه احلاااف، اباان حجاار يف فااتح البااارع  بطااال   نإمنااا فعاال الناايب 
ا .ونجثا  جثا جيثو   إ ا قعد على ركبتيه ، والعنياد   اجلاائر عان القصاد ، واملخاالا الاذع يارد احلاق ما

 العلم =
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 باااان عباااااس رضااااا هللا عنهمااااا، قااااال  كااااان رسااااول هللا وعاااان ا  جيلاااا  علااااى
 . 1ن اة...األرض، وأيكل على األرض، ويعتقل الش  

  وملا رآ؛ رجال ارجتاا مان هيبتاه فقاال«   ً لسريت ك ريك  ن ع يريك  ري م ً  ريب  ،
ّص   . 2ن«كانت ككل ال اقا  لن هرقش   الرأة  ا أ  ابن إ

 

  وكاااااان   ألتريريريريري  لسريريريريريكين ا،   لسريريريريريكين ا، أحييريريريريري هريريريريريمص ال ص »يااااادعو، ويقاااااول 
َلرة املساكني قبم ال يالأ  . 3ن« احشرم يف 

  ألريريريا تباضريريريعه  ؛ فكاااان مااان أجااال مظااااهر تواضاااعه  جريريريلص  ه عريريريزص لرب ريريري  يف
 نفسه؛ فكان دائم االفتقار والتذلل والتمسك بني يديه سبحانه.

   اخلااادرع   يقاااول أباااو ساااعيد  رأيااات رساااول هللا   نييساااجد يف املااااء والط  ااا 
 . 4نني يف جبهته رأيت أثر الط   حىت  
  ويقول ابن عباس رضا هللا عنهما، يف بيان صفة خروجه  لصالة 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                              
 
 = به
 ، وصاححه 8/586 ، وحسانه اهليثماا يف  ماا الزوائاد ن12494أخرجه الطربا  يف املعجم الكبارين  1ن

 ، ونيعتقاال الشاااة   أع جيعاال رجليااه بااني قوائمهااا؛ ليحلبهااا، 2125األلبااا  بشااواهد؛ يف الصااحيحة ن
 إرشاًدا إىل التواضا، وترك ال فا.

  وصاححه علاى شارطهما ووافقاه الاذهيب، مان حاديي 4366 ، واحلاكم ن3312أخرجه ابن ماجه ن  2ن
ا ح ا ف ا . ونالقدياد   اللحام اململ ا7052، وصححه األلبا  يف صحيح اجلااما نعقبة بن عمرو 
 يف الشم .

  .308، وحسنه األلبا  يف الصحيحة ن  ، من حديي أن   2352أخرجه ال مذع ن  3ن
  .1167 ، ومسلم ن836أخرجه البخارع ن  4ن
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اااااااا االستسااااااااقاء  خاااااااارج رسااااااااول هللا  ًعا متضاااااااار    الً ًعا متبااااااااذ   متواضااااااااًعا متخش  
 . 1نالً م س   

 شاااكرًا ألنعمااه،  2نوملااا فااتح هللا عليااه مكااة؛ دخلهااا خاشااًعا هلل، متواضااًعا لااه ،
اُ وهو يقرأ  سورة الفتح يُار ج  

 ؛ يردد القراءة. 3ن
 

  ألا تباضعه  ؛ فعجيباة مان عجائاب أخالقاه لع أصحابه ؛ ومواقفاه يف
 .ة من سجات؛، وخلًقا مالزًما له  لك كثرية وعديدة؛ حيي كان سجي  

  فكااان    والعبااد، والغااين والفقااري، ويعااود املرضااى يف أقصااى  جييااب دعااوة احلاار
 قبل عذر املعتذر.املدينة، وي
  وكان هذا هديه   ان فر واحلضر؛ يقول عثمان بن عف  يف الس  وهللا،   إان 

فر واحلضر؛ وكان يعود مرضاان، ويتبا جنائزان ويغزو يف الس   قد صحبنا رسول هللا 
 . 4نمعنا، ويواسينا ابلقليل والكثري

 
 
 
 
 

 

                                                 
 ، وحسانه 1266 ، وابن ماجاه ن1506 ، والنسائا ن558 ، وال مذع ن1165أخرجه أبو داود ن  1ن

   تااارك التااازين والتهياااؤ ابهليتاااة احلسااانة اجلميلاااة، علاااى جهاااة باااذل   . ونالت  1058األلباااا  يف الصاااحيحة ن
 ل   التن  يف املشا، وعدم العجلة.التواضا. ونال س  

، حاني رأى ماا أكرماه هللا باه وجال   ه ليضا رأساه الشاريا تواضاًعا هلل عاز    وإن   يف صفة دخوله  وروع  2ن
 . وأخرجاه بنحاو؛ 1/381واساطة الرحال. الرحياق املختاوم ن شاعر حليتاه ليكااد ميا     إن  من الفتح؛ حىت  

حاااديي ، واحلااااكم  هاااذا  ، مااان حااديي أنااا  3393 ، وأباااو يعلاااى ن3/47احلاااكم يف املساااتدرك ن
على شرط مسلم، وقال الاذهيب  علاى شارط مسالم، وتعقبهماا األلباا ، وضاعا إساناد؛ يف تعليقاه علاى 

 .401فقه السرية للغزا  ص
 . ، من حديي عبد هللا بن مغفل 794 ، ومسلم ن4281أخرجه البخارع ن  3ن
 وط  إسااناد؛  ، وقااال الشاايخ أمحااد شاااكر  إسااناد؛ صااحيح. وقااال شااعيب األران506أخرجااه أمحااد ن  4ن

 حسن.
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  وكان 1نله احلاجة ال أينا أن ميشا ما األرملة واملسكني فيقضا . 
  وكااااااااان  أييت ضااااااااعفاء املساااااااالمني، وياااااااازورهم، ويعااااااااود مرضاااااااااهم، ويشااااااااهد
 . 2نجنائزهم

 

  وعاان أناا  باان مالااك  فقالاات  ت رسااول كااان يف عقلهااا شاااء    اماارأةً  ، أن ،
ريري انظريرير  أ ص   »، فقااال رسااول هللا   إليااك حاجااةً  هللا، إن   ّص السً   كك شريري؛ت؛ حريري

 . 3ن فزعت من حاجتهارق، حىت  الط   فخال معها يف بعض« أهضي لك حاجتك
  ومن تواضعه .أنه كان جييب الدعوة ولو إىل خبز الشعري، ويقبل اهلدية 

 . 4ن«ل ب ت كراع    ألجبت،  لب أ ا  إيلص  لب  عيت إىل كراع    »ويقول 
   وعاااان أناااا قااااال  كااااان ، اااا اااايُاااادعى إىل خبااااز الش  نخة عري واإلهالااااة الس 
 . 5نفيجيب
  وكان 6نعريوة اململوك على خبز الش  جييب دع . 

                                                 
، وصاححه األلباا  يف صاحيح سانن  ، من حاديي عباد هللا بان أيب أو  1414أخرجه النسائا ن  1ن

  .1341النسائا ن
 ، وصااااااححه ووافقااااااه الااااااذهيب، والبيهقااااااا يف شااااااعب اإلميااااااان 2/466يف مسااااااتدركه ناحلاااااااكم أخرجااااااه   2ن

  .2112ن ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ، من حديي سهل بن حنيا 9246ن
  .23326أخرجه مسلم ن 3ن
 بة من الساق.ك . ونالكراع   ما دون الر  5178ع نأخرجه البخار   4ن
 ، وناإلهالااااااة 2129، وصااااااححه األلبااااااا  يف الصااااااحيحة ن274أخرجااااااه ال مااااااذع يف الشاااااامائل ص   5ن

 نخة   أع الدهن اجلامد املتغري الريح، من طول املكي.الس  
 =نه اهليثما يف  ما  ، وحس  12494ربا  يف املعجم الكبري نجزء من حديي أخرجه الط  6ن
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   وعاااان أناااا  باااان مالااااك   ليكااااة، دعاااات رسااااول هللا ه مُ جدت اااا ، أن   لطعااااام 
  فقمااات إىل قاااال أنااا   «. لكريريريم هبلريريريبا   صريريريل ً »قاااال   صااانعته لاااه، فنكااال مناااه، مث  

، وصففت ، فقام رسول هللا من طول ما لب ؛ فنضحته مباء   لنا، قد اسود   حصري  
 . 1نانصر  ركعتني، مث   ى لنا رسول هللا العجوز من ورائنا، فصل  واليتيم وراء؛، و 

 

فيالاااه مااان خلاااق ماااا أعظماااه!! فمااان مااان النااااس يرضاااى أن يُااادعى علاااى خباااز  
 أو عامل عند؛؟!! فقإب؟! ومن من ا جييب دعوة خادم  

  وكااان ماان تواضااعه  أنااه إ ا ركااب دابتااه ال أينااا ماان أن ياارد  أحااًدا معااه
 تناوب معهم يف الركوب عليها. عليها إن أمكن، وإال

، ، وأرد  وراء؛ أساااامه بااان زياااد  ة  فدكي ااا حتتاااه قطيفاااة   محاااارًا علياااه إكاااا    فركاااب 
 . 2نوهو يعود سعد بن عبادة يف بين احلار  بن اخلارج

   وعاان عبااد هللا باان مسااعود  ؛ كااان علااى بعااري   كاال ثالثااة  ا يااوم باادر   قااال  كن اا
، قال  وكانت عقبة رساول هللا  لا رسول هللا زمي بن أيب طالب   أبو لبابة وعلا  

،  ال أ   غريرين عريرين لريريا أنتمريريا  هريريبى لريري ص »قااال  فقاااال  حناان منشااا عنااك. فقااال  
 األجر 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
 ، من حديي عبد هللا بان عبااس 2125 ، وصححه األلبا  بشواهد؛ يف الصحيحة ن8/586الزوائد ن= 

 رضا هللا عنهما.
  .658 ، ومسلم ن380أخرجه البخارع ن  1ن
مااا يوضااا علااى ظهاار احلمااار كالرب عاااة،     ، ونإكااا   1798 ، ومساالم ن6254أخرجااه البخااارع ن  2ن

    كساء الي، من فدك قرب املدينة.ة  فدكي   ونقطيفة  
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 . 1ن«لنكما
  فااال يكااااد خيلاااو  ،ماان شاااريك لاااه يف دابتاااه؛ يتعاقااب معاااه، أو يردفاااه عليهاااا

يف راحلتااه،  يزامحااه أحااد  ؛ فاانع عظاايم يف الاادنيا يقباال أن وهااذا ماان كمااال تواضااعه 
 ؟!!  كانت قرابته أو حمبته، اري النيب   أت  

  هكذا كان النايب  ،يف تواضاعه للماؤمنني؛ يقاا ماا العجاوز، ويازور املاريض
ويعطااااا علااااى املسااااكني، ويصاااال البااااائ ، ويواسااااا املستضااااعفني، ويااااداعب 

 اب، األطفال، ومياز  األهال، ويكلام األ م اة، ويوآكال النااس، وجيلا  علاى الا
 د احلصري.ويتوس  وينام على الثرى، ويف ش الرمل، 

 

  ألريريريا تباضريريريعه  ؛ فاااإن املااارء ليعجاااب مااان هدياااه يف بيتريريريه  يف  لاااك، ماااا
 جنابه العظيم، ومقامه الكرا!!

  فقاد ُسااتلت عائشاة رضااا هللا عنهااا  ماا كااان الناايب   يصانا يف بيتااه؟ قالاات
الة خاااارج إىل حضاااارت الص ااااكااااان يكااااون يف مهنااااة أهلااااه؛ تعااااين خدمااااة أهلااااه، فااااإ ا »
  .2ن«الةالص  

ممان  د ولاد آدم أمجعاني، يكاون يف خدماة أهلاه، وأيناا كثاري  وساي    الكارا  النيب  
 من القيام مبساعدة أهليهم!! يد عون حمبته 

   كااااان خياااايإب ثوبااااه، وخيصااااا نعلااااه، »وعاااان عائشااااة رضااااا هللا عنهااااا، قالاااات
 ويعمل 

 
 
 
 
 

                                                 
 ، وقاال شاعيب األران وط  إساناد؛ حسان. 4733 ، وابن حبان يف صحيحه ن3891أخرجه أمحد ن  1ن

 ونعقبة   التناوب يف الركوب؛ طائفة بعد طائفة.
  676أخرجه البخارع ن  2ن
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 . 1ن«ما يعمل الرجال يف بيو م
  ُستلت عائشة رضا هللا عنها  ما كاان رساول هللا و   يعمال يف بيتاه؟ قالات
  .2ن«كان بشرًا من البشر؛ يفلا ثوبه، وفلب شاته، وخيدم نفسه»

  ألا تباضعه  ؛ فآية أخرى على التواضا العظيم الكامن يف قلبه يف ل بسه
 كيااا ال  -مااا قدرتااه أن يلااب  أفخاار الثياااب وأحساانها لااو أراد- الشاريا 
برياس لرين تريرْح ال  ً   »-هللايب هاو وأماا، وفادا؛ نفساا وولادع -القائال وهو 

ع يريه؛  عريرياك هللا قريريبم ال يالريأ ع ريريى رق س ا الئريريق؛ تباضريع ا ،،   ريريب ق ريريار 
ك لن أ  ً   . 3ن «ح ل اإلميان شاء ق بسها حّ ُُيَيً 

 

  وهو   والبذا ة  ها التواضا يف اللباس  4ن «البذاذة لن اإلميان»القائل ،
 . 5نوالرضا ابلدون من الثياب

                                                 
 ، وقاااااال شاااااعيب األران وط  إساااااناد؛ 5677 ، وابااااان حباااااان يف صاااااحيحه ن24382أخرجاااااه أمحاااااد ن  1ن

 ، وصاااححه األلباااا  يف صاااحيح اجلااااما 676صاااحيح علاااى شااارط الشااايخني، وأصاااله عناااد البخاااارع ن
  .4937ن
 ، وصاااااححه األلباااااا  يف الصاااااحيحة 541 ، والبخاااااارع يف األدب املفااااارد ن25662أخرجاااااه أمحاااااد ن  2ن

  .671ن
، وحساانه األلبااا  يف  ، ماان حااديي معااا  باان أناا  2481وال مااذع ن  ،15204أخرجااه أمحااد ن  3ن

 ة. . ونُحلل اإلميان   يعين ما يعطا أهل اإلميان من حلل اجلن  718الصحيحة ن
، وصححه األلبا   ، من حديي إتس بن ثعلبة 4118 ، وابن ماجه ن4161أخرجه أبو داود ن  4ن

  .341يف الصحيحة ن
 = نظر  النهايةا ، و 1/29 ، والذهيب يف تلخيا املستدرك ن1/36ال ايب ن قاله األصبها  يف  5ن
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  فكاااان ااا ملة، والكسااااء اخلشااان، يلاااب  ماااا وجاااد؛؛ فيلاااب  يف الغالاااب  الش 
 والربد الغلي،.

 ًدا وإزارًا اليظًااا؛ فقالاات  فعاان أيب بااردة قااال  أخرجاات إلينااا عائشااة كساااء ملب اا
 . 1ن «يف هذين قُب ض  رو  حممد رسول هللا »

  سااالمة رضاااا هللا عنهاااا، قالااات   أم   وكاااان أحاااب الثيااااب إلياااه القمااايا؛ فعااان
 . 2ن«القميا  يب   ياب إىل الن  الث   كان أحب  »

 

 .وكان إ ا لب  القميا أطلق أزرار؛ 
   ة بن إتس  فعن قر  قال  أتيت رسول هللا ،  ،يف رهإب  مان مزيناة فبايعناا؛
 . 3ن قميصه ملطلق األزرار... وإن  

 
 
 
 
 

                                                                                                                              
 
 
  .1/110البن األثري ن=  
د   هو املرقاا  ، واللف، له. ونامللب  1733 ، وال مذع ن2080 ، ومسلم ن3108أخرجه البخارع ن  1ن

 من الثياب.
 ، وصااااااححه األلبااااااا  يف 3575جااااااه ن ، واباااااان ما1762 ، وال مااااااذع ن4025أخرجاااااه أبااااااو داود ن  2ن

  .2028صحيح ال ايب وال هيب ن
ملة وحنوهااا ممااا ملااا فيااه ماان مزيااد الساا ؛ إلحاطتااه ابلباادن ابخلياطااة خبااال  الاارداء واإلزار والش اا وإمنااا أحبااه 

يشااتمل بااه؛ ممااا فتاااج إىل ربااإب أو إمساااك أو لااا أو عقااد؛ إ  رمبااا افاال عنااه البسااه خبااال  القماايا. 
علااى القااارع ال ام  مجااا الوسااائل شاار  الشاامائل، ملااناااوع يف شاارحه علااى مشائاال ال مااذع، هبااأفاااد؛ امل

  .1/108ن
 ، وصااااححه األلبااااا  يف صااااحيح ال ايااااب وال هيااااب 15810 ، وأمحااااد ن4082أخرجااااه أبااااو داود ن  3ن

  .45ن
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  وهااذا ياادل علااى تواضااعه  يف ملبسااه وإصااالحه علااى جسااد؛ وعاادم أتنقااه
؛ إ  املباهاة يف املالب  والتزين هبا ليست مان خصاال الشار  واجلاللاة، الشريا 

وهااا ماان سااات النساااء واحملمااود منهااا نقاااوة الثااوب، والتوسااإب يف جنسااه، كمااا كااان 
 .هذا هديه 
   وما ما كان يلب  من الثياب املتواضعة؛ إال أناه كاان أحارص النااس علاى
 ونظافتها وحسن رائحتها ومجال منظرها.نقائها 
   صااانعت لرساااول هللا »فعااان عائشاااة رضاااا هللا عنهاااا، قالااات  ًساااوداء  بُاااردة

ااا يح و ؛ فقاااذفها. قالااات  وكاااان تعجباااه الااار   ا عااارق فيهاااا وجاااد رياااح الص ااافلبساااها، فلم 
 . 1ن«بةي   الط  

  وما تواضعه ن يف ملبسه؛ إال أنه كان يلب  ثيااًب حسنًة للجمعة والعيدي
؛ ألن  لك هو الالئق فذ هذ؛ احملافل واملقامات، وهذا من   2نالوفود وتلق  ا

 .كمال هديه 
 {َ ًإنصَك َلَع ى ُخُ ق  َعًظيم  }وصدق هللا  

*** 

 

 
 
 

 

 

                                                 
  .2136 ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن24482 ، وأمحد ن4047أخرجه أبو داود ن  1ن
  .14/38 ، وشر  النووع على مسلم ن2068 ، ومسلم ن886انظر  البخارع ن  2ن
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 حياقك 
  وكيا ال يتصا صاحب اخللق العظيم    مكاارم  ابحلياء، واحلياء من أجال

 األخالق؟!!
 2نه، وهااو خااري كل ااا 1نب اإلميااانكيااا ال يتصااا بااذلك، واحلياااء مااان شااع  ،

خ   ا،   قن   لكل ً  إنص »  واحلياء أبرز أخالق دينه الذع جاء به؛ ألي  هو القائل 
 ؟!. 3ن «خ ق اإلَالم ااياء  إنص 
  وقااد بلااغ حيااا ؛  ،الااذروة العاليااة والقمااة السااامقة، يدركااه املاارء ألول وهلااة

   كاااان رساااول هللا  اخلااادرع   ويظهااار أثااار؛ يف وجهاااه الشاااريا؛ يقاااول أباااو ساااعيد  
 . 4نء من العذراء يف خدرها، وكان إ ا كر؛ شيًتا عرفنا؛ يف وجههاحيً  أشد  

  ومل تكن صفة احلياء عند؛  صفة طارئة، بل كانت صفة مالزمة له يف كل
يف ليلااه وُنااار؛، ويف ساافر؛ وإقامتااه، ويف بيتااه و السااه، ومااا  ؛وأحوالااهأحيانااه 

 ديق والعدو، والعامل واجلاهل.القريب والبعيد، والص
 
 
 
 
 

 

                                                 
اإلميريريريان »قاااال    يب   ؛ عااان الن ااا  هاااو لفااا، حاااديي أخرجاااا؛ يف الصاااحيحني مااان حاااديي أيب هريااارة 1ن

تل بضع      .35 ، ومسلم ن9ن عأخرجه البخار  «لن اإلميان  ااياء شعبأ   بن شعبأ  َ 
ااياء »قال    يب   ؛ عن الن  حيحني من حديي عمران بن حصني   هو لف، حديي أخرجا؛ يف الص2ن

  .37 ، ومسلم ن6117أخرجه البخارع ن« هك ل   خي  
 ، ماان حااديي اباان عباااس رضااا هللا عنهمااا، وحساانه األلبااا  يف الصااحيحة 4182  أخرجااه اباان ماجااه ن3ن

  .940ن
 جُيعااال للبكااار يف جاناااب مااان  ، ونخااادرها   اخلااادر ساا 2320 ، ومسااالم ن3562  أخرجااه البخاااارع ن4ن

 البيت.
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  لقااد حاااز ه عااز  خلااق احلياااء يف أرقااى صااور؛ وأمشلهااا؛ فكااان حييًااا مااا رب  اا 
 .، حيًيا ما أمته، حيًيا ما نفسه الشريفة وجل  
  ألريريا حيريرياقك  فكااان أعظاام حياااء وأكملااه؛ وكيااا ال  ؛ جريريلص  ه عريريزص لريريع رب ريري

  1ن ؟!«اسيا لنه لن النص أن قستح هللا أحق  »يكون كذلك وهو القائل 
  وقد كان من أمر حيائه ًيادنو ال يرفاا ثوباه حاىت   ، أنه كان إ ا أراد حاجاة 

 . 2نمن األرض
  ويقاول«   رت؛   ذا ااياء  السص  ، حيبل ي  َت ً  حيي   ح يم    جلص  هللا عزص  إنص

  3ن «اغتسل أخاكم   يسترت
 ه سابحانه؛ فعان ء العبد مان رب  انا كيا يكون حيا؛ دل   ألا ح ي أ  ذا ااياء

«. اايرياء اَتحيبا لن هللا حريقص   »، قال  قال رسول هللا  عبد هللا بن مسعود  
  نستحيا واحلمد هلل.قال  قلنا  ت رسول هللا، إان  

أس  لريا ااياء، أن حتفظ الريرص  االَتحياء لن هللا حقص  لي  ذالك،  لكنص »قال  
َقنريريريأ  الريريب ن  لريريريا حريريبى،  لتريريريذكر   عريريى، املريريب   الب ريريريى،  لريرين أرا  اَخريريريرة تريريرْح 

 نيا؛الال 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، من حديي معاوية بن حيدة 1920 ، وابن ماجه ن2794 ، وال مذع ن4017  أخرجه أبو داود ن1ن

203، وحسنه األلبا  يف صحيح اجلاما ن.  
  .1071 ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن14 ، وال مذع ن14  أخرجه أبو داود ن2ن
، وصاححه األلبااا  يف  ، مان حاديي يعلاى بان أمياة 406، والنساائا ن 4012  أخرجاه أباو داود ن3ن

  .406صحيح سنن النسائا ن
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  . 1ن «ااياء  من  عل ذلك   ا اَتحيا لن هللا حقص  
 وهكااذا كاان حيااء نبيناا وجال   ه عاز  هكاذا يكاون حيااء العباد ماان رب  ا ،  ماان
 ؟!!ه؛ بل هو أعظم من  لك، وكيا ال وهو صاحب اخللق العظيم رب   

  ودفعه حيا ؛ رت قادما؛، فلماا قالات لاه ألن يقوم الليل حاىت تفط ا من ربه
م مان  نباك عائشة رضا هللا عنها  ت رسول هللا، أتصنا هذا، وقد افر لاك ماا تقاد  

 . 2ن«اا شكبر  َي عائشأ، أ ال أكبن عبا  »ر؟! فقال  وما أتخ  
، مااا عظااايم وجاال   يسااتحا أن يناااام عاان شااكر مااوال؛ عاااز   كور الش اا إن احليااا   

 وإحسانه!!فضله 
ال يفا ون؛  حون الليال والنهاارئكاة الاذين يساب   نه حياء التقصري، وهو كحياء املالإ

 ! 3نفإ ا كان يوم القيامة؛ قالوا  سبحانك! ما عبدانك حق عبادتك
  مث هااو حياااء اإلجااالل؛ فكااان حيااا ؛ يف  لااك أكماال  وجاال   ه عااز  ماان رب  اا

 ه عاز  ج، يف قصاة مراجعتاه رب ايف ليلاة املعارا  احلياء؛ ومن  لك ما كان مناه 
؛ ليسنله التخفيا على أمته، مما اف ضه عليه من الصلوات اخلمساني، وجل  

الاايت كاناات قااد فرضاات؛ بناااء علااى نصاايحة موسااى عليااه السااالم لااه بااذلك، 
ه؛ وعاال، يراجاا رب ا ه جال  فإنه مازال ي دد بني موسى علياه الساالم، وباني رب  ا

 أكثر  يسنله التخفيا ألمته؛ فلما
 
 
 
 
 

                                                 
 ، وحساااااانه األلبااااااا  يف صااااااحيح ال ايااااااب وال هيااااااب 3662 ، ومساااااالم ن2458  أخرجااااااه ال مااااااذع ن1ن

  .3337ن
 ر   تتشقق. وتقدم قرجيه. ، ونتفط  2819 ، ومسلم ن1130  أخرجه البخارع ن2ن
  .1/622 كر حياء التقصري ونسبته للمالئكة   ذيب مدارج السالكني ن  انظر يف 3ن
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اَريريتحييت »الاا دد علااى هللا يساانله التخفيااا، قااال ملوسااى عليااه السااالم  
 . 1ن «لن ربً  

 

 ، وإجالله له.وجل   ه عز  من رب    وما محله على االستحياء إال ابلغ حيائه 
  ألريريا حيريريرياقك  هاااا حقاااوق نفساااه وأن    فكاااان يف إيثاااارهم هللاخااا    لريريرين ألتريريريه؛

بزينااب بناات جحاا  رضااا هللا عنهااا، ومكااي  ه وراحااة ضاامري؛؛ كمااا يف قصااة بنائاا
 بعااااض القااااوم يتحاااادثون يف بيتااااه بعااااد انتهااااائهم ماااان طعااااام العاااارس، وجعاااال الناااايب 

 !!شقة  لك؛ إيثارًا لراحة أصحابها، وآثر حتمل ميستحيا منهم أن يقول هلم شيتً 
 ؛ وإعظاًماا حلقاه، وتعليًماابنفساه بياان  لاك رمحاة بنبياه  وجال   حىت توىل هللا عز  

َي أَقريلَهريريريا الصريريريًذقَن }  مااان األدب؛ فقاااال سااابحانه لعبااااد؛ ماااا جياااب علااايهم لنبياااه 
ريريَر َ ً ريريرًقَن ًإَ ُك  َذَن َلُكريريمن ًإىَل طََعريريام  َغيرين ُخُ با برييريريبَ  النصريريًُّ  ًإالص َأنن قريريريؤن َ َلنريريبا اَل تريريان

َتًشريريُر ا  ريريُتمن  َانرين َتأنًنًسريرينَي ًارَيريًاق   ًإنص َ َلًكريرينن ًإَذا ُ ًعيريريُتمن  ريريا نُخُ با  ريريً َذا طًَعمن َ اَل ُلسن
رَيريريق ً  ًيي ًلريريريَن اان ريريريَتحن ُ اَل َقسن ًيي ًلريريريننُكمن َ ا ص ريريريَتحن ًذ  النصريريريُّص  ريَيسن . {َذًلُكريريريمن َكريريرياَن قريريريريؤن

 [53]األحزاب  
  وكاااان ماااان كمااااال حيائاااه  مااااا أمتااااه؛ عاااادم التصاااريح هلاااام يف وجااااوههم مبااااا

جااال إ ا بلغاااه عااان الر    يب  ن ااايكرهاااون؛ فعااان عائشاااة رضاااا هللا عنهاااا، قالااات  كاااان ال
ق بلريريريبن كريريريذا  لريريريا ابل أهريريريبام  »يقاااول، ولكااان يقاااول   الشااااء؛ مل يقااال  ماااا ابل فاااالن  

 . 2ن « كذا
  ومن املواقا الدالة على عظيم حيائه  ما روته عائشة رضا هللا عنهاا، أن

مهاا كياا تغتسال، ه عل  كيا تغتسل مان حيضاتها؟ فاذكرت أن ا   يب  امرأة سنلت الن  
ري»ر هباا؟ قاال  ر هباا. قالات  كياا أتطه افتطه ا من مسك   أتخذ فرصةً  مث   ر  هبريا، ت هص

                                                 
  .163 ، ومسلم ن349  جزء من حديي اإلسراء الطويل؛ أخرجه البخارع ن1ن
  .2064 ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن4788  أخرجه أبو داود ن2ن
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 ... يب  ، وعرفاات مااا أراد الن ااواساات . قالاات عائشااة  واجتااذبتها إ    «َريريبحان هللا!
 . 1ن

  فحملااه مااا اتصااا بااه ماان عظاايم احلياااء علااى اإلعااراض عاان التفصاايل يف هااذا
املاااؤمنني،  تاااه أم  ، حاااىت تول  وجهاااه الشاااريا  األمااار؛ حاااىت اسااات  مااان املااارأة، واطاااى

 لتعلقه هللامور النساء اخلاصة.
  ألريريا حيريرياقك  ،ة وصاايانة اخللااوات؛ فتقااول والااذع يكااون ابلعف اا لريرين نفسريريه

مل يكاان فاحًشااا،   »ة لساانه ومجياال منطقااه عائشاة رضااا هللا عنهااا، يف وصااا عف اا
 . 2ن «ااًب يف األسواق...ًشا، وال صخ  وال متفح   
 ان وكاا  اايريرياء لريرين اإلميريريان،  اإلميريريان يف   »-معظًمااا شاانن احلياااء –يقااول
  3ن «ارأ،  البذاء لن اجلفاء،  اجلفاء لن النص اجلنص 
  فباااني  أن احليااااء مقابااال الباااذاء وال يساااتقيم معاااه، والباااذاء هاااو الفحااا  يف
 القول.
  ألريريا خ باتريريه فاا وع لنااا عائشااة رضااا هللا عنهااا، واحاادة منهااا؛ فتقااول   ؛
 سااات، مث  ه  هاااب إىل بعاااض نساااائه؛ فتحس  ، فظننااات أن ااا ات ليلاااة    يب  تقااادت الن ااااف

 «  أنتَبحانك   ماْح، ال إله إالص »يقول   أو ساجد   رجعت؛ فإ ا هو راكا  
 

 
 

                                                 
  .332 ، ومسلم ن314  أخرجه البخارع ن1ن
 ، وخرجا؛ مان حاديي 6032 ، وأصله عند البخارع ن25560أمحد ن ، و 2016  أخرجه ال مذع ن2ن

 ، وصااححه األلباا  يف صاحيح ساانن 2321 ، ومسالم ن3559عباد هللا بان عمارو بنحااو؛؛ البخاارع ن
ااًب   الصااخب  اخااتالط ًشااا   املااتفح   البااذعء وساااء اخللااق، ونصااخ   . ونمتفح   1640ال مااذع ن

 األصوات وارتفاعها.
، وصااااححه األلبااااا  يف  ، ماااان حااااديي أيب هرياااارة 10134 ، وأمحااااد ن2009ع ن  أخرجااااه ال مااااذ3ن

  .495الصحيحة ن
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 ك لفا آخر!!ن، وإن   لفا شن  ا؛ إ    فقلت  هللايب أنت وأم   
 اا   يب  أتياات الن اا  »، موقًفااا آخاار؛ فيقااولري خ   ويااروع لنااا عبااد هللا باان الش  
  1ن «كنزيز املرجل؛ يعين يبكا  ا وجلوفه أزيز  وهو يصل   
 .!! وهكذا كان حيا ؛ اري  لك كثري؛ فهكذا كانت خلواته  ومواقفه 
ه، ولصااايق أيًضاااا عااان حيائاااه مااان رب  ااا ومثااارة   مااان نفساااه فااارع   أن حيااااء؛  وال شاااك  
 الصلة به.

 {ًظيم  َ ًإنصَك َلَع ى ُخُ ق  عَ } وصدق هللا 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .840 ، وصححه األلبا  يف صحيح سنن أيب داود ن904 ، وأبو داود ن1214  أخرجه النسائا ن1ن
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 َ اك 
  ولي  زهد؛  زهاد مان لاو أراد جباال الادنيا أن تكاون  كنع زهد؛ وإمنا هو

ناات لااه، وأقبلاات إليااه؛ لااه  هبًااا وفضااة لكاناات... زهااد ماان عرضاات عليااه الاادنيا، وتزي  
يف  شري رة   هريال يف  ريل ً  نيا كمينريل راكريب  ا لين ي  لينل الريال نيا، إّص لا يل  ل ال »فقال  

  1ن «راح  تركها  ص  صائف   قبم  
  فلام يكان زهاد؛   وحاجاة؛ بال كاان زهااًدا خمتاارًا، فاإ ا جااء؛ املااال  مان عااوز

ا؛ إيثاارًا ملاا عناد هللا، ه، ومل يباق لنفساه مناه شايتً الكثري من الغنيمة أو الفاء؛ أنفقه كل  
 وزهًدا يف الدنيا ومتاعها.

  ويقول  « رييل ه ال حيريلل اس، إنص ها النص َي أقل ا أ رياء هللا ع رييكم، هريار  ريذك  َّص
 . 2ن «  ع يكم ا م ،  ا م  لر    إالص  - من جنب بعري   وأشار إىل وبرة  -

   فماا قاام رساول هللا « انينرير ك يف املسري ا»ا جاء؛ ماال البحارين، قاال  ومل 
 . 3نم  درهمنها  ومث  

 
 
 
 
 

 

                                                 
، وصاححه األلباا   ، من حديي عبد هللا بان مساعود 2377 ، وال مذع ن4196  أخرجه أمحد ن1ن

  . ونقال   قال يقيل  انم وسإب النهار.439يحة نيف الصح
 ، من حديي عبد هللا بن عمرو بان العااص، رضاا هللا 4139 ، والنسائا ن2694  أخرجه أبو داود ن2ن

علااايكم   أع    أع شاااعرة. ونماااردود    ، ونوبااارة  7873عنهماااا، وصاااححه األلباااا  يف صاااحيح اجلااااما ن
 يف مصاحلكم؛ من السال  واخليل واري  لك. واخلم  املذكور؛ ما كونه  ؛ فهو مصرو   

 ، من حديي جابر بن عبد هللا رضا هللا عنهما. وسينيت 2314 ، ومسلم ن3165  أخرجه البخارع ن3ن
 .بتمامه يف مبحي كرمه وجود؛ 
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  فكان   تعاىل، باني أن ؛ هللاأزهد الناس يف الدنيا، وأرابهم يف اآلخرة، خري 
 . 1ن؛ فاختار أن يكون عبًدا رسواًل ملًكا نبًيا أو يكون عبًدا رسوالً  يكون

  كريريريان الز ريريريا شريريريعارك    ًشريريري؛بنه؛ يف لسريريريكنه،  يف  راشريريريه،  يف  يف كريريريل
 ل بسه،  يف طعاله  شرابه.

  ألا لسكنهفكان بيته  ؛ .من طني، متقارب األطرا ، دا  السقا 
، يف خالفاااة هللا  كنااات أدخااال بياااوت أزواج النااايب  يقاااول احلسااان البصااارع رمحاااه

 . 2نعثمان بن عفان، فنتناول سقفها بيدع
وقااال عطاااء اخلراسااا  رمحااه هللا، وهااو فيمااا بااني القاارب واملناارب  أدركاات حجاار أزواج 

 . 3نمن جريد النخل، على أبواهبا املسو  من شعر أسود رسول هللا 
   
  ألريريا  راشريريه لااي  حتتااه شاااء اااري؛، فيااؤثر يف فكااان انم علااى احلصااري ؛ ،

، أتثرًا على حال رسول هللا دان عمر جنبه الشريا، حىت يبكا سي   
 . 4ن

   يقاااول أنااا  بااان مالاااك دخلااات علاااى رساااول هللا     وهاااو علاااى سااارير ،
 .حشوها ليا   من أدم   ، وحتت رأسه وسادة  بشريإب   ، مرمل  مضطجا  

 فلم ير احنرافة ً  رسول هللا  من أصحابه، ودخل عمر، فاحنر  فدخل عليه نفر  
 
 
 
 

                                                 
، وصااااححه األلبااااا  يف  ، ماااان حااااديي أيب هرياااارة 2137 ، واباااان حبااااان ن7120  أخرجااااه أمحااااد ن1ن

  .1002الصحيحة ن
  .4/569 ، سري أعالم النبالء ن1/500الطبقات الكربى البن سعد ن  2ن
 . وناملساااااح   4/105 ، وحيااااااة الصاااااحابة للكانااااادهلوع ن1/500  الطبقاااااات الكاااااربى البااااان ساااااعد ن3ن

 عر.شالكساء من ال
  .1479 ، ومسلم ن4913  أخرجه البخارع ن4ن
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اا فبكااى  ريإب جبنااب رسااول هللا ر الش اا، وقااد أث ااريإب ثااوابً عماار بااني جنبااه وبااني الش 
 عمر.
ك أكارم  أن أكاون أعلام أن اقاال  وهللا إال   «لريا قبكيريك َي عمرير؟  » يب  فقال لاه الن ا
يعبثان فيه، وأنت ت  من كسرى وقيصر، ونا يعبثان يف الدنيا فيما وجل   على هللا عز  
 ذع أرى!ابملكان ال   رسول هللا 
قاال عمار  بلاى. « نيا  لنريا اَخريرة؟لا ترضى أن تكبن هلم الال   » يب  فقال الن  
 .(1)«ه كذاْح  نص »قال  
     ويقول أن يب    ما علمات الن ا    وال خباز لاه قاإب   أكال علاى ساكرجة ،
 . 2نقإب   ، وال أكل على خوان  قإب   ق  مرق  

  ألريريا ل بسريريه فكااان رمبااا لااب  إزارًا ورداء فحسااب؛ فعاان أيب بااردة قااال   ؛
قابض رو  رساول »ًدا وإزارًا اليظًاا؛ فقالات  ملب ا إلينا عائشة كسااءً أخرجت 
 . 3ن« يف هذين هللا 

  ألا طعاله  شرابه فكان من زهد؛  ؛  وقلة ما بياد؛؛ أن الناار ال توقاد
 يف 

 
 
 

                                                 
يب األران وط  صحيح لغاري؛.  ، وقال شع6362 ، وابن حبان يف صحيحه ن12009  أخرجه أمحد ن1ن

 . ونمرمااال   قاااد نسااا  وجهاااه 1479 ، ومسااالم ن4913وأصاااله يف الصاااحيحني؛ أخرجاااه البخاااارع ن
س  أرمله  إ ا ابعدت بني األشياء املنسوج هبا، فهو مرمل. وقال احلاف، يف عا، يقال  أرملت الن  ابلس  

ر يت تضاف  ماال، وهاا حباال احلصار ال ال ابلر   مايم ثقيلاة؛ أع معماو  ل  براء مهملة مث     نمرم  8/43الفتح ن
 ة.هبا األسر  

فرة املرتفعة    الس   . ونالسكرجة   إانء صغري يوضا فيه املشهيات. وناخلوان  5386ن   أخرجه البخارع2ن
 عن األرض.

د   هاو املرقاا  ، واللف، لاه. ونامللب ا1733 ، وال مذع ن2080 ، ومسلم ن3108  أخرجه البخارع ن3ن
 الثياب. من
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، قال  عن عائشاة رضاا هللا عنهاا،  شهرين؛ فعن عروة بيته يف الثالثة أهلة يف
يف  ة  ا لننظااار إىل اهلاااالل ثالثاااة أهل اااوهللا ت ابااان أخااايت، إن كن ااا»أُناااا كانااات تقاااول  

. فقلااات  ماااا كاااان يعيشاااكم؟ انر   شاااهرين، وماااا أوقااادت يف أبياااات رساااول هللا 
 . 1ن «مر واملاءقالت  األسودان؛ الت  

  كااااان الناااايب »همااااا، قااااال  وعاااان اباااان عباااااس رضااااا هللا عن   يااااا  يبياااات الل
 . 2ن «عري، وكان أكثر خبزهم خبز الش  ءً ااملتتابعة طاوًت وأهله ال جيدون عش

   وكان  3نيربإب على بطنه احلجر من الغر . 
  وخطب النعمان بن بشري وهو يذكر حال النيب عليه أمت الصاالة وأزكاى ،

كم لقااد رأياات نبااي  »نيا؛ فقااال  ماان الااد   اسالتسااليم؛ فقااال   كاار عماار مااا أصاااب الن اا
  4ن «قل ما ميأل به بطنه، وما جيد من الد . 

  وت له من موقا عجيب؛ أن قلو بيوت سيد اخللق    ها حىت مان هاذا كل
جائًعاااا قصاااد؛؛ فيدفعاااه ملااان  عااان أن يضااايا رجاااالً  حاااىت يعجاااز قل!! الاااد  

 يضيفه!!
  فعاان أيب هرياارة  هللا  إىل رسااول جاااء رجاال  »، قااال     هااود  فقااال  إ   .

مث  أرسال إىل .  مااء  ما عندع إال   ذع بعثك ابحلق   فنرسل إىل بعض نسائه فقالت  وال  
 ذع بعثاك ابحلاق   وال اال  األخرى ، فقالت مثل  لاك . حاىت  قلان كل هان مثال  لاك   

 .  ماء  ما عندع إال  
 
 
 

                                                 
  .2972 ، ومسلم ن6459  أخرجه البخارع ن1ن
  .2119 ، وحسنه األلبا  يف الصحيحة ن3260  أخرجه ال مذع ن2ن
، وحساااانه األلبااااا  بشااااواهد؛ يف  ، ماااان حااااديي أيب هرياااارة 3/1  أخرجااااه اباااان األعاااارايب يف معجمااااه ن3ن

  . ونالغر    اجلوع1615الصحيحة ن
 قل   ردعء التمر. ، ونالد  2977  أخرجه مسلم ن4ن
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مان األنصاار فقاال  أان ت  رجال  فقاام  «ي أ رمحريه هللا؟لن قضيف  ذا ال ص : »فقال
 !!. 1ن« رسول هللا...

 شاء إال من املاء!! أع زهد هذا؟!! ها من كل   كل    قلو بيوت رسول هللا 
   فكيا إ ا مل جيد فيها رسول هللا   باه جوعاه؛ فيخارج مان  نفسه، ما يساد

 جوعه؟! بيته عل ه جيد ما يسد  
، فاااإ ا هاااو هللايب أو ليلاااة    ات ياااوم   ، قاااال  خااارج رساااول هللا فعااان أيب هريااارة 

ري»وعمار، فقاال   بكر   قااال  اجلاوع ت « اعأ؟لريا أخرجكمريا لرين بيبتكمريا  ريذك السص
  2ن« ذ  أخرجكما...ذ  نفسي بياك، ألخرج  الص  أ   الص »رسول هللا. قال  

   ألا لاخراته فما ترك  ؛  ًعند موتاه درنًاا وال ديناارًا وال عباًدا وال أماة 
 . 3ن  بغلته البيضاء وسالحه، وأرًضا جعلها صدقةً ا، إال  وال شيتً 
    فمااات رسااول هللا وقااد رهاان درعااه يف ثالثااني صاااًعا ماان شااعري عنااد يهااودع ،
   4ن عند؛. ودرعه مرهونة . 

 {َ ًإنصَك َلَع ى ُخُ ق  َعًظيم  } وصدق هللا 
*** 

                                                 
   أع أصااابين اجلهااد؛ وهااو  ، واللفاا، لااه، ونإ   هااود  2045 ، ومساالم ن3798  أخرجااه البخااارع ن1ن

 املشقة واحلاجة وسوء العي  واجلوع.
 . 2038  أخرجه مسلم ن2ن
 . ، من حديي عمرو بن احلار  2739  أخرجه البخارع ن3ن
 حديي عائشة رضا هللا عنها.  ، من1603 ، ومسلم ن2916  أخرجه البخارع ن4ن
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 صأك 
   ابلنيب    واألزمات، ما مر   صاعب واملشاق   به من املصائب وامل مر   ال يعلم أحد 
  حمتسب. ، وهو صابر 

 .صرب على اليتم، والفقر، واجلوع، واحلاجة 
   مفاا  ؛ فصاارب،  كااا ب     نااون   ساااحر   كاااهن    ب فصاارب؛ قااالوا لااه  شاااعر  ذ   ُكاا  مث

 و؛، فصرب!!آ و؛، شتمو؛، سب  
 ا اربو؛...؛ ه أباو طالاب؛ فصارب، وماتات زوجتاه؛ فصارب، أخرجاو؛، حامات عم 

اا ه محاازة؛ فصاارب، وتااويف ابنااه؛ فصاارب، ورمياات زوجتااه الطاااهرة العفيفااة فصاارب، وقتاال عم 
 ابلفاحشة كذاًب وهبتااًن؛ فصرب.

  صاااارب علااااى قتاااال القرابااااة، والفتااااك ابألصااااحاب، وتشااااريد األتباااااع، وتكالااااب
 ب اخلصوم، واجتماع احملاربني.األعداء، وحتز  

 ااااا ياااااد، وصاااااولة الباطااااال، وطغياااااان م القرياااااب، وتكالاااااب البعوصااااارب علاااااى جته 
 بني...املكذ   
 .صرب عن الدنيا بزينتها وزخرفها؛ فلم يتعلق منها بشاء 
  فهو    من شتون حياته، فالصرب درعاه وترساه  شنن   الصابر احملتسب يف كل

 وصاحبه وحليفه.
ْ ع ل ى م ا يا ُقوُلون  }ر  كلما أزعجه كالم أعدائه؛ تذك    [130]طه   {ف اْصرب 

ريريًأن َكَمريريا }ر  ار؛ تاذك  مضااجعه قطايإب الكف اا عااه هاول العاادو، وأقاض  وكلماا را  َاصن

َُلً   [.35]االحقا    {َصبريَر ُأ ُلب النَعزنًم ًلَن الرل
   م الصرب إال منه؟! وهل يقتدى هللاحد يف الصرب إال به؟!وهل يتعل 
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 اا ل، وثبااات فهااو مضاارب املثاال يف سااعة الصاادر، وجلياال الصاارب، وعظاايم التجم 
وهو إمام الصابرين، وقدوة الشاكرين  القلب،

 . 1ن
 بل هللا حاىت  يف ألر الرياعبة لضريرب املينريل  ال ريا ة ااسرينأ،   صأ َر

 صرو  هذا الدين. وجل   أقام هللا عز  
  يقول«    أخفريت يف هللا  لريا قريؤذى أحريا    جلص  ل ا أ ذقت يف هللا عز  ،

 ،  لريا يل  لعيريايل طعريام   لي ريأ   ثالثبن؛ لن بني قبم   ،  ل ا أتت ع يص  لا ُياف أحا  
 . 2ن« لا قبار  إبط بالل  إالص  أيك ه ذ  كبا  

   بري وعن عروة بن الز  ماا صانا  و، عن أشاد   ، قال  سنلت عبد هللا بن عمر
وهاااو   يب   جااااء إىل الن ااا رأيااات عقباااة بااان أيب معااايإب  »قاااال   املشاااركون برساااول هللا 

 دفعااه حااىت   ا، فجاااء أبااو بكاار  ا شااديدً ًقااا، فوضااا رداء؛ يف عنقااه، فخنقااه بااه خنيصاال   
تريُ بَن رَُجال  َأنن قريُ بَل َربً َ ا صُ }عنه، فقال    . 3ن{أَتري ن
  و ات يوم كان    ؛ إ  لاه جلاوس   وأصاحاب   ا عند البيات، وأباو جهال  يصل

، فيضاعه علاى ظهار كام جيااء بسالى جازور باين فاالن  قال بعضهم لبعض  أي  
  يب   سجد الن  أشقى القوم؛ فجاء به، فنظر حىت  فانبعي  إ ا سجد؟ د  حمم  

 وضعه على ظهر؛، بني كتفيه.
 .يقول عبد هللا بن مسعود  وأان أنظر، ال أاين شيًتا، لو كان   منعة   
 
 

                                                 
 .15ص ،كننك ترا؛، للشيخ عايض القر  بتصر  يسري     حممد 1ن
،  ، من حديي أن  بن مالك 151 ، وابن ماجه ن2472 ، وال مذع ن11802  أخرجه أمحد ن2ن

  .5125وصححه األلبا  يف صحيح اجلاما ن
  .3678بخارع ن  يف سورة اافر، واحلديي أخرجه ال28  جزء من اآلية ن3ن
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ال  ساااجد   ، ورسااول هللا قااال  فجعلااوا يضااحكون، وفياال بعضااهم علااى بعااض  
 رأسااه مث   رسااول هللا   جاءتااه فاطمااة فطرحاات عاان ظهاار؛، فرفااايرفاا رأسااه، حااىت  

 . 1نات  ثال  مر  « ع يك ب رقش   همص ال ص »قال  
    وعاان أناا  قااال  لقااد ضااربوا رسااول هللا ،  حااىت اشااا عليااه، فقااام أبااو
 هللا؟!! قااالوا  أن يقااول ريب   نااادع، ويقااول  ويلكاام! أتقتلااون رجااالً فجعاال ي بكاار 

 . 2ن!!من هذا؟ قالوا  هذا ابن أيب قحافة ا نون
ة واأل ى والغلظاااة والفظاظااااة، وهااااو مااان قومااااه الشااااد   ذا عاااااك رسااااول هللا وهكااا
 ، مث خارج إىل الطاائا رجااء نصارة أهلهاا؛ فكاان ماوقفهم مناه أشاد  حمتساب   صابر  

 ، وترك هذا املوقا يف نفسه أعمق اجلر .لنفسه الشريفة  إيالًما وأ ىً 
    فعاان عائشااة رضااا هللا عنهااا، أُنااا قالاات للناايب  كااان عليااك يااوم     هاال أتااى
 ؟من يوم أحد   أشد  

لريريا ل يريريت لريرينهم قريريبم  ل ريريا ل يريريت لريرين هبلريريك لريريا ل يريريت،  كريريان أشريرياص  » قااال 
،   م جيب  إىل لا الع بأ؛ إذ عرضت نفسي ع ى ابن عبا َيليل بن عبا كالل  

 عالب.  أ  ب رن الينص ع ى  جهي،   م أَتفق إالص  أر  ،  ان   ت  أ  لهمبم  
 
 
 
 

                                                 
 ، ماااان حااااديي عبااااد هللا باااان مسااااعود، ونساااالى اجلاااازور   1794 ، ومساااالم ن240  أخرجااااه البخااااارع ن1ن

السلى  ها اللفافة اليت يكون فيها الولد يف بطان الناقاة، وهاا عناد اآلدمياات تسامى مشايمة، واجلازور  
 الواحد من اإلبل، ونأشقى القوم   أكثرهم خبثًا، ونمنعة   قوة وشدة.

 ، وصاااححه علاااى شااارط مسااالم، ووافقاااه الاااذهيب، وأباااو يعلاااى يف 3/70أخرجاااه احلااااكم يف املساااتدرك ن  2ن
يف  ماااااا الزوائاااااد  اناد؛ صاااااحيح علاااااى شااااارط مسااااالم، واهليثمااااا ، وقاااااال حمققاااااه  إسااااا6/362مساااااند؛ ن

 ورجاله رجال الصحيح.« ف كو؛ وأقبلوا على أيب بكر» ، وقال  أخرجه أبو يعلى والبزار، وزاد  6/12ن
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تريري ،  نظريرير   ريري ذا  يهريريا جأقريريل،  نريريا ام هريريا أ  ص ا أ  بسريريحابأ    ر عريريت رأَريريي  ريري ذ
 ا ع يريك،  هريا بعري  إليريك ل ريك هللا هريا عريع هريبل هبلريك لريك  لريا ر ل    ريال: إنص 

 اجلبال لتألرك كا ش؛ت  يهم.
ريريري ص  ريريري  ص  م ع ريريرييص  نريريريا ام ل ريريريك اجلبريريريال، َ  هللا هريريريا عريريريع هريريريبل  ا، إنص هريريريال: َي حممص

ك إليريريك لتريريألرم  لريريرْح؛  مريريا  هريريا بعينريري  ربلريريهبلريريك لريريك،  أ  ل ريريك اجلبريريال، 
 «ش؛ت، إن ش؛ت أن أطبق ع يهم األخشبني؟

بريريل أرجريريب أن ُيريرير  هللا لريرين أصريريالهبم لريرين قعبريريا هللا  حريرياك ال   » يب  فقااال الن اا
 . 1ن «اقشرْح به شي؛  

  والشك أن صرب الرسول    اعلى أمر الادعوة مادعاة ا باه، والساري إىل التنس  
 ف .نتصار للن  ، وعدم االعلى ُنجه 
    روا ، ومل يادركوا مثال هاذا الصارب علايهم، ومل يقاد   ومل يقا األمر عند هذا احلاد

، فلما أمجعاوا أمارهم علاى  لاك؛ آ ناه صفحه عنهم؛ بل آتمروا على قتله 
إىل ناااوع آخااار أشاااد مااان األ ى  هللا ابهلجااارة، فهااااجر إىل املديناااة؛ لينتقااال 
، الاااذين كاااانوا يكيااادون لاااه، وفيكاااون واالباااتالء؛ مااان اليهاااود ومااان املناااافقني

املشاااااركني عليهاااااا، ون املاااااؤامرات ضاااااد؛، ويتتبعاااااون عاااااورات املسااااالمني، ويااااادل  
 وفملون له وللمسلمني حقًدا دفيًنا؛ فيقابله مبزيد من الصرب.

  وينتقل إىل نوع آخر من الصرب يف مواجهة املشركني؛ صرب يف ميادين القتال 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، وناألخشابان   اجلابالن احمليطاان مبكاة، وناا أباو قاي  1795 ، ومسالم ن3231أخرجاه البخاارع ن  1ن

 الي، احلجارة. جبل خشن   يا بذلك لصالبتهما وال، حجار ما. واألخشب  كل  س   واألمحر؛ 
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األساااانة والرماااا  والساااايو ، إنااااه صااارب أو  العاااازم ماااان  واملنازلاااة، صاااارب علاااى كلااااوم
  الرسل.

، ومل ينااثن عزمااه، فمضااى  اهااًدا صااابرًا ماان معركااة إىل أخاارى فلاام ينفااد صاارب؛ 
 ومن حمنة إىل أختها. 

    وجهه الشريا، وأثخنته اجلارا  هللايب هاو  ويف يوم أحد كسرت رابعيته، وش
 ، يقاول  كان    ه ابان مساعود ، فكاا عناحمتساب   وأما ونفسا وولدع وهو صابر  

م عاان ا ماان األنبياااء ضااربه قومااه فااندمو؛، وهااو ميسااح الااد  فكااا نبي اا  يب   أنظاار إىل الن اا
 (1) «م ال قع مبناغفر ل بلي   نص  همص ال ص »وجهه، ويقول  

 {َ ًإنصَك َلَع ى ُخُ ق  َعًظيم  } وصدق هللا 
*** 
 

                                                 
  .1792 ، ومسلم ن3477  أخرجه البخارع ن1ن
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 رمحته 
  ورمحتااه ا منهااا؛ واإلناا  إال وقااد انل حظًاا ماان اجلاان   يااة؛ مااا ماان أحااد   عامل

املؤمن ابهلداية، واملنافق ابألمن من القتل، والكافر بتنخري العذاب، واملعاهاد بدخولاه 
 ته.يف عهد؛ و م  

بل إن مجياا العاوامل داخلاة يف هاذ؛ الرمحاة؛ فتشامل احلياوان والطاري واحلشارات، بال 
 واجلمادات!!

  محااااة حبااااق الر   يكااااون هااااو ناااايب  فااااال جاااارم إ ن؛ أن  َلريريريريا }، وصاااادق هللا َ

ََ نَناَْح ًإالص َرمحنَأ  لً نَعاَلًمنيَ   [.107]األنبياء   {َأرن
 فيجمااا لااه  وجاال   ه عااز  ه رب ااوالجاارم أن خيص اا  اسااني ماان أسائااه ساابحانه؛ مل

ًلًننَي رَُء ف  }  جيمعهما ألحد من األنبياء اري؛؛ فقال يف وصفه   {ًحيم  رص اًبلنُمؤن

ًإنص ا صَ اًبلنصريريريرياًس لريريريريَرُء ف  }  وجاااال   [، وقااااال يف وصااااا نفسااااه عااااز  128] التوبااااة 

 . 1ن [65] احل    {ًحيم  رص 
؛ وقااد كااان ياادرك وجاال   بااني الصاافتني؛ فكااان كمااا وصاافه هللا عااز    فجمااا الناايب  
  أتيات هاذين الوصافني، كماا قاال مالاك بان احلاوير   مان عاشار؛  فيه كل  

ااماان قااوما، فنقمنااا عنااد؛ عشاارين ليلااةً  يف نفاار    يب  لن ااا ا ، وكااان رحيًمااا رفيًقااا، فلم 
 . 2ن «مب م...ارجعبا  كبنبا  يهم  ع ً  »رأى شوقنا إىل أهالينا قال  

 
 

                                                 
  .8/302  قاله احلسني بن الفضل؛ انظر  تفسري القرطيب ن1ن
  .674 ، ومسلم ن628  أخرجه البخارع ن2ن
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  وشاواهد رمحتااه    عنااه يضايق هبااا احلصاار؛ حياي كاناات مالزمااة لاه ال تنفااك
ا هااذ؛ مؤكاادً  ه أيًضااا، ويقااول يف قااول أو فعاال، حاضاارة يف حركاتااه؛ باال ويف سااكنات

  1ن «لهااة   ا أ  رمحأ  اس إّص ها النص َي أقل »احلقيقة  
 فتتجلى فيها أروع صور الرمحة البشرية على اإلطالق   لته؛  ألا رمحته 

 كان حريًصا أشاد  احلارص علاى رفاا احلارج واملشاقة عانهم، وأال    في العبا ة؛
ع يكم لن العمل لا ت ي بن؛  بهللا ال »م  يكلفوا أنفسهم فوق طاقتهم، ويقول هلا

ّص  ميلل   . 2ن «با... مت ل هللا ح
  وماان  لااك ُنيااه  عاان الوصااال؛ فعاان عائشااة رضااا هللا عنهااا، قالاات  ُنااى

 لسريت إم ً »ك تواصال. قاال  هلام. فقاالوا  إن ا عن الوصال رمحاةً  رسول هللا 
 . 3ن «  قس ي  ق عم  ربً  كهي؛تكم؛ إم ً 

  ما كان يقول وكثريًا  يت ألمر م بكذا!!على أم     لوال أن أشق 
  باْح لع كل ً اس، أللرهتم ابلس ً يت، أ  ع ى النص ع ى ألص  لبال أن أشقص   »فقال 

 . 4ن« صالة  
 يل أ  ر ا العشاء إىل ث   ال ص يت، أللرهتم أن قؤخ ً ع ى ألص  لبال أن أشقص »وقال  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يب،  ، وصححه على شرط الشيخني، ووافقه الذه1/91 ، واحلاكم يف مستدركه ن15  أخرجه الدراما ن1ن

  .490وحسنه األلبا  يف الصحيحة ن
  ، من حديي عائشة رضا هللا عنها.785 ، ومسلم ن43  أخرجه البخارع ن2ن
  .1105 ، ومسلم ن1964  أخرجه البخارع ن3ن
  ، من حديي أيب هريرة 252 ، ومسلم ن887  أخرجه البخارع ن4ن
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 . 1ن «نافه
 فقة هللامتااه الرمحااة املهااداة، وكمااال الش اا وماان روائااا تلااك ؛ أن يااؤثرهم علااى

أن  ة عينه؛ فكثاريًا ماا يا ك العمال الاذع فاب  ح، نفسه يف العبادة، اليت جيد فيها قر  
 هبم!!  يعمل به رمحةً 

  تقاول عائشاة رضاا هللا عنهاا  إن كاان رساول هللا   ليادع العمال وهاو فاب 
 . 2ناس فيفرض عليهمأن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الن  

  ويقاول«   ً ل  يهريا؛  ريأعع بكرياء الة  أ  أرقريا أن أطريب ً  ألهبم إىل الاص إم
 . 3ن «هع ى أل ً  َ يف صاليت؛ كرا يأ أن أشقص ،  أجتبص ُّ ً الاص 
  ويقول«   لكرين ال أجريا أ  فت عن َريرقص يت لا خت ص ع ى ألص لبال أن أشق ص  ،
 !  لريريب    أم ً فريريبا عريري ً  أن قتخ ص  ع ريرييص   قشريريقص ،  ال أجريريا لريريا أمح هريريم ع يريريه، محبلريريأ  

 . 4ن «أحييت هت ت،  ص   أحييت،  ص هات ت يف َبيل هللا   ت ت،  ص 
  وكاان   ة عاان أمتااه يف احلاارص علااى رفاا احلاارج والعناات واملشاق   حريًصااا أشاد

ا  شايتً مان وال؛ هللا ر كال  هبم؛ فيدعو ملن يرمحهم ويرفاق هبام، وفاذ    أمور معاشها؛ رمحةً 
 هريريمص ال ص   »علاايهم؛ باال وياادعو عليااه؛ فكااان ماان دعاااء الناايب ماان أمااورهم، أن يشااق   

ا يت شي؛  ع يهم  اش ق ع يه،  لن  يل لن ألر ألص  ا  شقص يت شي؛  لن  يل لن ألر ألص 
  ر ق 
 
 
 
 
 

                                                 
، وصااااححه األلبااااا  يف  ، ماااان حااااديي أيب هرياااارة 691 ، واباااان ماجااااه ن167  أخرجااااه ال مااااذع ن1ن

  .5313صحيح اجلاما ن
  .718 ، ومسلم ن1128  أخرجه البخارع ن2ن
 .ة األنصارع  ، من حديي أيب قتاد868  أخرجه البخارع ن3ن
 . ، من حديي أيب هريرة 1876 ، ومسلم ن2972  أخرجه البخارع ن4ن
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 . 1ن «هبم  ار ق به
  ألا رمحته  اساا فقماة ساامقة، ال تناطحهاا اجلباال الرو   لته يف اَخريرة؛

 الشاخمات!!
   نفسااا نفسااا!! فيقااول هااو ناايب    يااوم يقااول كاال  «   يتيت ألصريري، ألصريريَي ربص» 

 ة!!ته اجلن  حىت تدخل أم   عينه  فال تقر   !! 2ن
  بل إنه   ؛ فادخرهاا نايب    هللا هباا كال   آثر أمته بدعوتاه املساتجابة، الايت خاا

 !حاجتها وكربتها! هو ألمته يوم القيامة، حني تشتد  
  يقاااول  « ً ريريريلسريريريت ابأ    عريريريبة   نريريريُّ    لكريريريل   عبتريريريه،  إم ً  نريريريُّ    ل كريريريلل ؛  تع ص

إن شرياء هللا لريرين لريريا  لريرين  يت قريبم ال يالريريأ؛  هريريي  ئ ريريأ  أ أللصريرياختبريأ   عريريبيت شريريفاع  
 . 3ن «يت ال قشرْح اب، شي؛ األص 

  ت ر ائع لن صبر رمحته  شف ته  ها جت ص  ابألطفال  األ ل  الضريعفاء
 ة.يف لباهف عاقا

   ومن  لك؛ ما روا؛ أن  بن مالك  قال  دخلنا ماا رساول هللا ،  علاى
لاه إباراهيم فقب   الم، فنخذ رسول هللا ا إلبراهيم عليه الس  القني، وكان ظترً  أيب سيا  

 ه.ومش  
  دخلنا عليه بعد  لك، وإبراهيم جيود بنفسه، فجعلت عينا رسول هللا  مث  
 
 
 
 
 

                                                 
  ، من حديي عائشة رضا هللا عنها.1828  أخرجه مسلم ن1ن
 ، من حديي أيب هريرة 194 ، ومسلم ن3340  جزء من حديي الشفاعة الطويل؛ أخرجه البخارع ن2ن

. 
 .للف، له، من حديي أيب هريرة  ، وا199 ، ومسلم ن6304  أخرجه البخارع ن3ن
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َي »  وأناات ت رسااول هللا؟!! فقااال   محن باان عااو   تااذرفان. فقااال لااه عبااد الاار  
 «.ا رمحأ  ، إنص ابن عبف  

 لريا العني تريالع،  ال  ريب حيريزن،  ال ن ريبل إالص إن ص   »أتبعها هللاخرى، فقال  مث  
 . 1ن«  بفراهك َي إبرا يم زحمز نبننا،  إ ص قرضى ربل 
 هللاوالد؛ وأحفاااد؛  ةً ومل تكاان هااذ؛ الرمحااة خاص اا  عامااة ألبناااء فحسااب؛ باال

رساول  املسلمني، قالت أساء بنت عمي  زوجة جعفر رضا هللا عنهما  دخل علاا  
هاام، و رفاات عينااا؛، فقلاات  ت رسااول هللا، أبلغااك فاادعا بااين جعفاار، فرأيتااه مش   هللا 

اصريرينعبا »فقمنااا نبكااا، ورجااا، فقااال   «نعريريم، هتريريل اليريريبم»عاان جعفاار شاااء؟ قااال  
 . 2ن« قشغ هم ا؛   ا أات م لاطعال   َل جعفر  
  ولقااد كانااات رمحتاااه  ،ابلعياااال واألطفااال مثاااار تعجاااب  ودهشاااة  يف  تمعاااه

 الذع مل يكن يعهد مثل هذ؛ الرمحة!! 
   ماان األعااراب علااى رسااول هللا  فعاان عائشااة رضااا هللا عنهااا، قالاات  قاادم انس

    ل ل!! فقااا وهللا ماا نقب  الون صبيانكم؟ فقالوا  نعم. فقالوا  لكن  فقالوا  أتقب
 . 3ن «محأ!! أل ك إن كان هللا نزع لنكم الرص   »رسول هللا 

 
 
 
 
 

                                                 
 ، ونالقااني   احلااداد، ونالظتاار   املرضااعة، واملااراد بااه هنااا 2315 ، ومساالم ن1303  أخرجااه البخااارع ن1ن

  .4/98ن  هو زوج مرضعة إبراهيم اإلصابة–واسه الرباء بن أوس –زوجها، وكان أبو سيا 
  واللفا، 8/282 ، وابن سعد ن1610 ، وابن ماجه ن998 ، وال مذع ن3132  أخرجه أبو داود ن2ن

  .1306له، وحسنه األلبا  يف صحيح سنن ابن ماجه ن
  ، واللف، له.2317 ، ومسلم ن5998  أخرجه البخارع ن3ن
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  وملا رأى األقرع بن حاب      يب  ، الن     عشارةً  ل احلسان، فقاال  إن  يقب   
ه لريريرين ال قريريريرحم ال إنصريريري  »ا مااانهم!! فقاااال رساااول هللا لااات واحااادً مااان الولاااد، ماااا قب  

 . 1ن«قرحم
   اد بن اهلاد وعن شدليناا رساول هللا ، قاال  خارج ع  يف إحادى صااليت

الة،  للص اكارب    فوضعه، مث   م رسول هللا حسًنا أو حسيًنا، فتقد   العشاء، وهو حامل  
 أطاهلا.ى، فسجد بني ظهرا  صالته سجدة ً فصل  

، فرجعاات وهااو ساااجد   علااى ظهاار رسااول هللا  يب  قااال  فرفعاات رأسااا؛ وإ ا الص اا
 إىل سجودع.

اا ك سااجدت بااني اس  ت رسااول هللا، إن ااالة، قااال الن ااالص اا  ا قضااى رسااول هللافلم 
ه ياااوحى ، أو أن اااه قاااد حاااد  أمااار  ناااا أن ااا ظن  أطلتهاااا، حاااىت   ظهااارا  صاااالتك ساااجدةً 

ّص اب  ارحت  ؛  كر ريت أن أع ً   ذلك   قكن،  لكنص  كلل »قال   .إليك   ريه حري
 . 2ن« ق ضي حاجته

  !!ّص ن أع ً   كر ت أ»فيا هلا من رمحة ما أوسعها  «!! ق ضي حاجته ه ح
ال فب أن يزعجه أو ينازعه، وهو ممتإب  ظهر؛ الشريا؛ حىت ي كه بنفسه  إنه 

 بعد أن يكون قضى حاجته!! كل  لك وهو إمام ابلناس يف الصالة!!
 من مثل هذ؛ الرمحة؟!! الرمحة  ون بنيب   فنين احملبون املتنس  

 
 
 
 
 

                                                 
 . ، واللف، له، من حديي أيب هريرة 2318 ، ومسلم ن5997  أخرجه البخارع ن1ن
 ، وصااااححه علااااى 3/181تدركه ن ، واحلاااااكم يف مساااا15603 ، وأمحااااد ن1141  أخرجااااه النسااااائا ن2ن

 ، 25/420شاااارط الشاااايخني، ووافقااااه الااااذهيب، وصااااحح األران وط إسااااناد؛، يف تعليقااااه علااااى املسااااند ن
 .148وصححه األلبا  يف صفة الصالة ص 
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 رمحااة منااه وملااا اسااتفاض لاادى أصااحابه تلااك ال   ابلصاابيان واالحتفاااء هباام؛
 كهم، من اري أن يتحرجوا من  لك.ك عليهم وفن   كانوا أيتونه هللابنائهم؛ فيرب   

   يب  كااان الن اا»فعاان عائشااة رضااا هللا عنهااا، قالاات  اا بيان فياادعو يااؤتى ابلص  
 . 1ن «؛، ومل يغسله، فنتبعه إت  ، فبال على ثوبه، فدعا مباء  هلم؛ فنيت بصيب   

  رساول هللا  بنات حمصان   قي    أتت أم  و   عاام، فوضاعته اببان  هلاا مل أيكال الط
 . 2نيف حجر؛، فبال على ثوبه، فلم يزد على أن نضح ابملاء

 ا من أتى به.ب أو يعن   من بول الصيب يف حجر؛، ومل يثر    م فلم يترب  
   رضاااا هللا عنهماااا، قاااال  كاااان رساااول هللا  وعااان أساااامة بااان زياااد   أيخاااذ
يقاااول   هما مث  يضااام   يقعاااد  علاااى فخاااذ؛، ويقعاااد احلسااان علاااى فخاااذ؛ األخااارى، مث  ف
 . 3ن « أرمحهماارمحهما   ًم   همص ال ص »

 ابألطفال. فعلى هذا النحو وأكثر، كانت رمحة نيب الرمحة 
  ألريريا رمحتريريه  فتتجلااى أول مااا تتجلااى؛ يف حرصااه     ريريه؛   علااى جنااا ن

 .صحه من عذاب هللا، وتعهدهن  بن
    يب  الن ااااا سااااالمة رضاااااا هللا عنهاااااا، أن   فعااااان أم   ًفزًعاااااا فقاااااال   اساااااتيق، ليلاااااة
َريريريبحان هللا! لريريرياذا أنريريريزل هللا لريريرين ا ريريريزائن؟  لريريرياذا أنريريريزل لريريرين الفريريري ؟ لريريرين قريريريبهظ »

  صباحب اا را
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .286 ، ومسلم ن6355  أخرجه البخارع ن1ن
  .287 ، ومسلم ن223  أخرجه البخارع ن2ن
  .6003  أخرجه البخارع ن3ن
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 . 1ن «يف اَخرة نيا، عارقأ  يف الال  كاَيأ    ني، ربص لكي قا ً   -يريد أزواجه -
  وكان   وأنفاا مان العمال؛ فعان جويرياة بنات  هلان   إىل ماا هاو خاري   يرشدهن

بح، وهاا ى الص  حني صل  خرج من عندها بكرة ً   يب  الن   احلار  رضا هللا عنها، أن  
َلريت ع ريى ااريال »، فقاال  رجا بعد أن أضحى، وها جالساة   يف مسجدها، مث   لريا 

 قالت  نعم. «يت  ارهتك ع يها؟الص 
َنريريت كريريا ا   ، ثريريال  لريريرص ل ريريا ه ريريت بعريرياْح أربريريع ك مريريا     » يب  قااال الن اا ، لريريب  

َنتهنص  َنريأ ه ت لنذ اليبم لب ؛ َريبحان هللا   مرياك عريا  خ  ريه،  رضريا نفسريه،  
 . 2ن «عرشه،  لاا  ك ماته

  وتوجيهاته  ووعظه لنسائه  ونساء املاؤمنني كثارية متنوعاة، يف مناسابات
 دقة وطاعة الزوج يف املعرو .والص وأحوال متفرقة؛ فثهن  فيها على الرب   

  وجال   ؛ يف قوله عز  -الذع هو خلقه -يف  لك ممتثل توجيهات القرآن  وهو 
َهريا} ريَ ًأن َعَ يرين ََي } وقولاه تعااىل  .[132] طاه   {َ أنُلرن َأ ن ريَك اًبلاصرياَلًة َ اصن

ً ريرييُكمن َ ر ا َ ُهب  َهريريا أَقريلَهريريا الصريريًذقَن َ َلنريريبا هريريبا أَنرينُفَسريريُكمن َ َأ ن َ ريريارَُة َعَ يرين ُ َ ريريا النصريرياُس َ ااًن
َلُر نَ َلاَلًئَكريريريريأ  ًغريريريرياَلد  ًشريريريريَاا   الص  َع ريريريريبَن َلريريريريا قريريريريريؤن             { قريعنُاريريريريبَن ا صَ َلريريريريا َأَلريريريريَرُ من َ قريفن

 [.6] التحرا  
  ورمحته  حاضرة ظاهرة كذلك يف إعانتهن  على أمور البيت واملعااش؛ فيماا
ل؛ خدماااة ومعوناااة هلااان ؛ فكاااان خيااايإب ثوباااه، وخيصاااا يف بيتاااه مااان أعماااا يقاااوم باااه 

 .نعله؛ هذا ما جنابه العظيم، ومقامه الكرا 
  فقد ستلت عائشة رضا هللا عنها  ما كان النيب   يصنا يف بيته؟ قالت 
 
 
 

                                                 
  .7069البخارع ن  أخرجه 1ن
  .2726  أخرجه مسلم ن2ن
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 . 1ن«كان يكون يف مهنة أهله، فإ ا حضرت الصالة يتوضن وخيرج إىل الصالة»
   ن خيايإب ثوباه، وخيصاا نعلاه، ويعمال ماا كاا»وعنها رضا هللا عنها، قالات

 . 2ن «يعمل الرجال يف بيو م
  ُتلت عائشة رضا هللا عنها  ما كان رسول هللا وس   يعمل يف بيته؟ قالات
 . 3ن «ا من البشر يفلا ثوبه، وفلب شاته، وخيدم نفسهكان بشرً »

  ألريريا رمحتريريه  فقااد ماانحهم وأوالهاام  بضريريعفاء املسريري مني؛   ،كاماال رمحتااه
 نه ورأفته وشفقته.حتن   وعظيم
   فعااان أنااا  بااان مالاااك  قاااال  كاااان رساااول هللا ،   ى الغاااداة جااااء إ ا صااال

ااخادم املدينااة تنيااتهم فيهاا املاااء، فمااا ياؤتى إبانء  إال   ا جاااءو؛ يف  اماا  يااد؛ فيهاا، فرمب 
 .. و لك للتربك به  4نالغداة الباردة فيغم  يد؛ فيها

ه وشاافقته ورأفتااه هباام؛ ليطيااب نفوسااهم، يفعاال  لااك إال لكمااال رمحتا وماا كااان 
ة بااارد املديناااة يف ماااا ماااا كاااان يف  لاااك مااان عنااااء لاااه، ومشاااقة شاااديدة؛ مااان شاااد  

 الشتاء.
  ومل تكن هذ؛ الرمحة متكلفة يبذهلا   هلم حال حيا م فقإب؛ بل إُنا متتد 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . . وتقدم مبزيد من البيان يف مبحي تواضعه 676  أخرجه البخارع ن1ن
 ، وقال شعيب األران وط  إسناد؛ صحيح 5677 ، وابن حبان يف صحيحه ن24382  أخرجه أمحد ن2ن

  .4937اما ن ، وصححه األلبا  يف صحيح اجل676على شرط الشيخني، وأصله عند البخارع ن
 ، وصااااااححه األلبااااااا  يف الصااااااحيحة 541 ، والبخااااااارع يف األدب املفاااااارد ن25662  أخرجااااااه أمحااااااد ن3ن

  .671ن
  . ونصلى الغداة   ها صالة الصبح.2324  أخرجه مسلم ن4ن
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 لتشملهم بعد مما م أيًضا!!
  فعاان أيب هرياارة  كااان يكااون يف املسااجد، يقاام  - أو اماارأةً  أسااود رجااالً  ، أن 

لريريا  عريريل ذلريريك »، فقااال  مبوتااه، فااذكر؛  ات يااوم    يب  املسااجد، فمااات ومل يعلاام الن اا
ه كااان  فقااالوا  إن اا «.أ ريريال  ذنتمريريبم؟!»قااالوا  مااات ت رسااول هللا. قااال   «اإلنسريريان؟
فاانتى قاارب؛، « بم ع ريريى هريريأك ريريالص »ته. قااال  فحقااروا شااننه. قااال  قص اا ...كااذا وكااذا

 . 1نى عليهفصل  
  وكان من كمال رمحته  هبؤالء الضعفاء أن ي ك بعض ما فاب مان العمال

 . 2نرمحة هبم وشفقة عليهم، كما تقدم يف تركه اخلروج للجهاد ما كل سرية
  وقد كان  خيفض هلم جناحه تواضًعا هلام، ورمحاة هبام؛ فكاان  ال أيناا

 . 3نأن ميشا ما األرملة واملسكني؛ فيقضا له احلاجة
  وكاااااااان  أييت ضاااااااعفاء املسااااااالمني، ويااااااازورهم، ويعاااااااود مرضااااااااهم، ويشاااااااهد
 .واري  لك كثري كما يف مبحي تواضعه   4نجنائزهم
  ألا رمحته  فهذا مما أده  العاملني، وأعجز فهم األكثرين!! ابلكا رقن؛ 

 آ و؛ وأدموا قدمه الشريفة وأاروا به سفهاءهم؛ فلما ُعرض عليه إهالكهم؛ قال  
 
 
 
 
 

                                                 
    يكن ، ونآ نتمو    أعلمتمو  وأخربمتو . . ونيقم  956 ، ومسلم ن1337  أخرجه البخارع ن1ن
 ، وقد تقدم قريًبا. ، من حديي أيب هريرة 1876 ، ومسلم ن2972البخارع ن  كما عند 2ن
، وقد تقدم قريًبا. وصححه األلبا  يف  ، من حديي عبد هللا بن أيب أو  1414  أخرجه النسائا ن3ن

  .1341صحيح سنن النسائا ن
  9246شعب اإلميان ن ، وصححه ووافقه الذهيب، والبيهقا يف 2/466  أخرجه احلاكم يف مستدركه ن4ن

  .2112، وصححه األلبا  يف الصحيحة نمن حديي سهل بن ُحنيا 
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ل أرجريريريريب أن ُيريريريرير  هللا لريريريرين أصريريريريالهبم لريريريرين قعبريريريريا هللا  حريريريرياك ال قشريريريريرْح بريريريريه بريريريري»
 !! 1ن«اشي؛  
  قاتلو؛، وشج وا وجهه الشريا  اس إليه، الن   ، وكسروا رابعيته، وقتلوا أحب
اااوأل   ا أن أظفااار؛ هللا علااايهم؛ رمحهااام، وعفاااا عااانهم، باااوا علياااه اجلياااوش الستتصااااله؛ فلم 

 وأحسن إليهم!!
 كاناااات تصاااارفات »ار أحااااد كبااااار املااااؤرخني فقااااال   لااااك املوقااااا الااااذع أحاااا
 مرساال، ال علااى أنااه قائااد   يف أعقاااب فااتح مكااة، تاادل علااى أنااه ناايب   - -الرسااول 

مظفر؛ فقد أبدى رمحة وشافقة علاى مواطنياه، بارام أناه أصابح يف مركاز قاوع، ولكناه 
 . 2ن «تو ج جناحه وانتصار؛ ابلرمحة والعفو

  ومل تقاااا رمحتاااه  أ ي اااتهم والصااافح عااانهم، واحللااام عااان عناااد اإلعاااراض عااان
جهاااال م؛ باال إُنااا تعااد ت  لااك إىل  ااال أرحااب وأفسااح، يتجلااى يف حرصااه 
الباااالغ علاااى هااادايتهم وإنقاااا هم مااان موجباااات ساااخإب هللا وعذاباااه، فااانرهق يف 
سبيل  لك نفسه الشريفة، وأجهد بدنه؛ حىت كاد يُهلك نفسه أسًفا علايهم؛ 

َلَع صَك اَبًخع  نريفنَسَك َأالص }رمحة به؛ فقال لاه  حىت رفق به ربه و عاتبه رأفة و 

ًلًننيَ  َ بن }[ وقااال لااه  3] الشااعراء   {َقُكبنريريبا ُلريريؤن ُسريريَك َع ريريينًهمن   ريرياَل تريريذن نريفن

 [.8]فاطر   {َحَسَرا   
  وعنااادما قيااال لاااه ادع علاااى املشاااركني، قاااال«    ريريري   أبعريريري  لص إًم ّص ،  إ ا عريريريا  
 بعينت
 
 

 

                                                 
 . ، وسينيت بتمامه يف مبحي حلمه وعفو؛ 1795 ، ومسلم ن3231  أخرجه البخارع ن1ن
، وهو مان أوائال العلمااء األمريكاان الاذين ُعناوا «واشنجتون إيرفن »  هو كالم الكاتب واملؤرخ األمريكا 2ن

 .72ص ،ارة العربية واترخيها. حياة حممد ابحلض
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 .(1) «رمحأ  
 رع! أياان دعاااة اليااوم ماان مثاال هااذ؛ الشاافقة، وتلااك الرمحااة ابخللااق، فلياات شااع

 واحلرص على دعو م وهدايتهم؟!!
ريريريأ  لً ريريري}وصااادق هللا   َن ا ًص لًننريريريَت هَلرُيريريمن َ لريريريبن ُكننريريريَت َ ظريريريا َغً ريريرييَظ النَ  نريريريًب  ًَبَمريريريا َرمحن

ًلكَ    [.159]آل عمران   {اَلنرينَفضلبا ًلنن َحبن
  لقد كان ى اخاتال  أدتُنام وأعاراقهم، وكياا ال يكاون  رمحة للعااملني علا

ريريريأ  لً  }  بقولاااه وجااال   كاااذلك وقاااد وصااافه رب اااه عاااز   ريريري نَناَْح ًإالص َرمحن ََ  { نَعريريرياَلًمنيَ َ َلريريريا َأرن
 [؟!107]األنبياء  
  كيا ال يكون كذلك وهاو   امحريبن قريرمحهم الرص »القائال يف فضال الرمحاة

 ؟! 2ن «ماءالسص محن، ارمحبا لن يف األرا قرمحكم لن يف الرص 
  كيا ال يكون كاذلك وهاو   أ  أ ريل اجلنصري»القائال يف وصاا أهال اجلناة
ذ   رهيريريق ال  ريريب لكريريلً   رحريرييم   ،  رجريريل  ق  لب صريري ق  لتاريريا ً  ل سريريط   : ذ  َريري  ان  ثالثريريأ  

 ؟! 3ن ...«ذ  عيال   ف  لتعفً  ،  عفيف   هرىب  لس م  
 نسان واحليوان، بال فال جرم أن ميتلن قلبه رقة وحنااًن وشفقة، وتبلغ رمحته اإل
 واجلماد.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ، من حديي أيب هريرة 2599  أخرجه مسلم ن1ن
  .925 ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن1924  أخرجه ال مذع ن2ن
 .  ، من حديي عياض بن محار ا اشعا   2865  أخرجه مسلم ن3ن
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  فاتساااعت رمحتاااه    د مااان فاااق هباااا، وتوع ااالتشااامل الطاااري واحلياااوان؛ فااانمر ابلر
 هبا أو حبسها حىت املوت ابلعذاب والنار يف اآلخرة.عذ  

  وُنااااااى  أن جُتعاااااال الطيااااااور أو اريهااااااا؛ ماااااان  وات األروا ، هاااااادفًا للرمااااااا
 . 1) « ح غرض اخذ ا شي؛ ا  يه الرل ال تتص   »ابلسهام واريها من األسلحة؛ فقال 

  وُنى ة؛ لتقتل ابلرما وحنو؛.؛ أع أن حُتب  وها حي   2نأن ُتصرب البهائم 
  وقااال   ة  ار يف  ريريرص النصريري  خ ريريت الريريرأة  »حمااذرًا ماان يااؤ ع احليااوان الضااعيا 

 . 3ن «رب تها؛   م ت عمها،    تاعها ككل لن خشا  األرا
   رسااول هللا  وماار   ريريريبا هللا يف  ريريريذك اتص »قااد حلاااق ظهاار؛ ببطناااه، فقااال   ببعاااري 

 . 4ن «،  ك ب ا صااأ  البهائم املع مأ؛  اركبب ا صااأ  
  ويف املقابااال؛ فقاااد جعااال اإلحساااان إىل هاااذ؛ احلياااواانت سااابًبا ملغفااارة الاااذنوب

، هريريا كريريا  ق ت ريريه الع ريريش؛ إذ أ  ق يريريف بركيصريري بينريريا ك ريريب    »العظيمااة؛ فقااال 
ك إَريرائيل،  نزعريت لبههريا؛  اَريت ت لريه؛  سري ته إَيص  لن بغاَي بري  رأته بغي  

 . 5ن« غفر هلا به
 
 
 
 
 

                                                 
 عنهما.  ، من حديي عبد هللا بن عباس رضا هللا1957  أخرجه مسلم ن1ن
 . ، من حديي أن  بن مالك 1956 ، ومسلم ن5513  أخرجه البخارع ن2ن
 ، ماااان حااااديي عبااااد هللا باااان عماااار رضااااا هللا عنهمااااا، 2814 ، ومساااالم ن3318  أخرجااااه البخااااارع ن3ن

 ونخشاش األرض   حشرات األرض وهوامها.
 يف صحيح سنن أيب ، وصححه األلبا ة  ، من حديي سهل بن احلنظلي  2548  أخرجه أبو داود ن4ن

  .2296داود ن
ة   ،ونيطيااااا   فوم،ونالركي اااا ،ماااان حااااديي أيب هرياااارة2245 ،ومساااالمن3467أخرجااااه البخااااارعن )5(

 البتر،وناملوق  اخلا.
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  وماان مظاااهر شاافقته ورمحتااه  هبااذ؛ املخلوقااات الضااعيفة؛ مااا يرويااه عبااد هللا
يف سافر، فاانطلق حلاجتاه،    كناا ماا رساول هللا عنهما، قائالً  بن عمر 
اافرأينااا مح اا ش، رة فجعلاات تعاار   رة معهااا فرخااان، فنخااذان فرخيهااا، فجاااءت احلم 
 .(1)« ا  لا ا إليهار ل  ؟ لن   ع  ذك ببلا ا»فقال   فجاء النيب

  فال عجب إ ن أن يبكا احليوان البهيم بني يدع نيب الرمحة ويشتكا له ،
 ما جيد؛ من قسوة صاحبه!!

خلفاه  ات ياوم،  فعن عبد هللا بن جعفر رضا هللا عنهما، قال  أردفاين رساول هللا
و رفات  حان    ا رأى النايب  لرجل من األنصار، فإ ا فياه مجال، فلم ا  2نافدخل حائطً 

 ريريريريريريذا  لريريريريريرين ربل »فسااااااكن، فقااااااال    3نفمسااااااح  فاااااارا؛ عينااااااا؛، فاااااانات؛ رسااااااول هللا 
 من األنصار، فقال  هو   ت رساول هللا. فقاال  فجاء فىًت «اجلمل؟ملن  ذا اجلمل؟

ك حتبيريه أنصري ه شريكى إيلص  ا؟  نصري إَيص كريك هللايت ل ص  ريذك البهميريأ الصري ريي هللا يف أ ال تتص »
 .(4)« تائبه

 فلله ما أعظمه من خلق وما أوسعها من رمحة!!.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ،وقااال  صااحيح اإلسااناد ومل خيرجااا؛، وصااححه األلبااا  يف 7599 ،واحلاااكمن5268أخرجااه أبااو داودن )1(

ل عاااري    أن ترتفاااا وتظل اااش   ترفااار ، ونالت  كالعصااافور، ونتعااار     رة  طاااائر صاااغري ،وناحلم  487الصاااحيحةن
 جبناحيها على من حتتها.

 احلائإب  البستان. )2(
 البعري  أصل أ نه، وهو املوضا الذع يعرق منه اإلبل خلا األ ن. ىر ف  )3(
دأب  . ونتدئبه   أ20 ، وصححه األلبا  يف الصحيحةن1745ن  ، وأمحد2549ن أخرجه أبو داود )4(

 .متواصاًل    إ ا أتعبها، وعمل عليها عماًل الرجل الدابة إداابً 
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  بل أع ب لن ذلك أن تتسع رمحته   التشمل اجلما  أقض!! 
ااكااان خيطااب إىل جااذع    ، أن الناايبفعاان أناا  اا، فلم  ذ املناارب  هااب إىل املناارب ا اق 
إىل قريريريبم  لريريريب   أحتضريريرينه اريريرينص »  ساااكن. فقاااالاجلاااذع، فااانات؛ فاحتضااانه، ف فحااان  
 .(1)«ال يالأ

 !!فيبادهلا هذا الشعور، وفتضنها!!إىل رسول هللا  تهلل!!خشبة حتن  
أيااان دعااااة حقاااوق اإلنساااان، والرفاااق ابحلياااوان مااان هاااذ؛ املعاااا  الرائعاااة، وتلاااك القمااام 

 !!السامقة؟
ك الرمحاة ومشوهلاا وروعتهاا، تلا مان ساو    اإن أصحاب القلوب القاسية ال يادركون شايتً 

يف العطااااء  باال لاااي  للعاطفاااة يف صاادروهم مكاااان؛ إُنااام كاحلجااارة الصاااماء، جفاااا   
 هللارق املشاعر والعواطا اإلنسانية. واألخذ، وخبل  

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ، واحلنني  صوت كاالنينن ويكون عند الشوق، وتوصا به اإلبل.3583أخرجه البخارعن )1(
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  شف ته يف  عبته  رمحته
 تكن دعوتهمل   مبعزل عن شفقته ورمحته هللامته  . 

يف  وجاال   تااال قااول هللا عااز    يب  الن اا ، أن   عاان عبااد هللا باان عماارو باان العاااصف
ريَ  نَن َكينريي ا لً ري} إبراهيم  َن النصرياًس َ َمرينن تًَبَعريً   ًَ نصريُه ًلري ً  َ َلرينن َعَارياًم َربً  ًإنريصُهرينص َأضن

برينُهمن }  [وقال 36]إبراهيم  {ًحيم   ًَ نصَك َغُفبر  رص   ريً نريصُهمن ًعبرياُ َْح َ ًإنن ًإنن تريَعذً 

ًَكريرييمُ  تريغنًفريريرن هَلرُيريمن  ًَ نصريريكَ   هريريمص ال ص »فرفااا يديااه وقااال  [118] املائاادة  {أَننريريَت النَعزًقريريُز اان
  .وبكى «يتيت ألص ألص 

«  س ه لا قبكيريك؟-ك أع م ربل -ا  َي جأقل اذ ب إىل حممص »  وجل  فقال هللا عز   
مبا قاال، وهاو أعلام؛ فقاال هللا   خرب؛ رسول هللانف ،الم فسنلهفن ا جربيل عليه الس  

 .(1)«تك  ال نسبقْح َنرضيك يف ألص  ص إ  ل:  ا  َي جأقل اذ ب إىل حممص »
 باال مل تكاان دعوتااه  مبعاازل عاان شاافقته ورمحتااه للعاااملني؛ فقااام ياادعو إىل هللا

ه ؛ حااىت كاااد يهلااك نفساااوال ياادخر يف  لااك وسااعً  ال مياال   ال يكاال   وجاال   عااز  
 ل كهم اإلميان وبعدهم عنه!! ،على املشركني حزانً  الشريفة

َسريريَك َع ريريى َ َهرًً ريريمن ًإنن  صن  ريَ َع صريريَك اَبًخريريع  نريص }فقااال لااه ربااه تساالية لااه   ًلنريريبا هًبريريَذا  فن قريؤن

ريريريف ا ََ رَيريريًاقً  َأ َسريريريَك َأالص َقُكبنريريريبا َلَع صريريريَك اَبًخريريريع  نريص }وقاااال لاااه  ،[6]الكهاااا  {اان فن

ًلًننيَ  ُسريريريريريريريريريَك َع ريريريريريريريريريينًهمن }وقاااااااااال لاااااااااه  ،[ 3]الشاااااااااعراء  {ُلريريريريريريريريريؤن َ بن نريفن  ريريريريريريريريرياَل تريريريريريريريريريذن

 [.8]فاطر  {َحَسَرا   
 ه بعدم إميان قومه، وهو لشدة ضيقه ون    وكننه عتاب وإشفاق على رسول هللا 

 

                                                 
  .202أخرجه مسلمن )1(
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ياااوقن مباااا ينتظااارهم بعاااد التكاااذيب، فتاااذوب نفساااه علااايهم وهااام أهلاااه وعشاااريته قوماااه، 
القاتال، ويهاون  وينهنهاه عان هاذا اهلام    ،م يارأ  باهه الارءو  الارحيدر؛؛ فرب  ويضيق ص
 عليه األمر!!

علااى هدايااة اخللااق؛ حااىت كاااد يهلااك نفسااه  وحاارص   وعاازم   وت لااه ماان إخااالص وجااد   
 ألجلهم رمحة هبم وشفقة عليهم!! 

 الذين يدعون حمبته-فليت شعرع أين دعاة اليوم  والذين يريدون نصرته-
وتلااك الشاافقة والرمحااة ابخللااق واحلااارص  ،أياان هاام ماان مثاال هااذا اجلاااد والعاازم

 على دعو م وهدايتهم؟!!
   [؛ فقام2]املدثر  {ُهمن  َأَننًذرن }  وجل   لقد قال له ربه عز    اقائًما وظال 

 . اأكثر من عشرين عامً 
  قام رسول هللا !!مل يس   ومل يسكن ومل يع  لنفسه أو أهله 
  قااام   وعاابء األمانااة اشاارية مجيًعاافماال علااى عاتقااه عاابء الب اقائًماا وظاال ،

 الكربى يف هذ؛ األرض.
 قام فشملت دعوتاه علياه الصاالة والساالم مجياا اخللاق، فكاان  أكثار رسال

، لااذا كاااان أكثاارهم إياااذاًء وابااتالًء، مناااذ باازوغ فجااار اوجهاااادً  اوبالًااا هللا دعااوةً 
 وعال. ه جل  دعوته إىل أن حلق برب   

 وكانااات دعوتاااه    علاااى مجاااا القلاااوب  اوحرًصااا هاااا رمحاااة وشااافقة وإحسااااانً كل
، ما ال فق مبان خيطان أو خياالا احلاق، واإلحساان إلياه، اوهداية الناس مجيعً 

 قاول هللا عااز   وتعليماه هللاحسان أساالوب وألطاا عبااارة وأحسان إشاارة، متمااثالً 
ُمن ابً }  وجاال   ََسريريَنًأ َ َجريرياً هلن ًعظريريًأ اان َمريريًأ َ النَمبن كن ريريًبيًل رَب ريريَك اًباًن ََ لصريرييًت ا نُع ًإىَل 

َسنُ   [.125]النحل  {ً َي َأحن
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 ومن  لك ملا جاء؛ الفىت يستن نه يف الزك، فعان أيب أماماة   فاىًت  ن  إ،قاال 
ان. فنقبااال القاااوم علياااه  ن   ابلاااز   آقاااال  ت رساااول هللا، ف  يب   أتاااى الن اااشاااااب  

 فزجرو؛ قالوا  مه مه.
قااال  ال وهللا، ت رسااول  «ك؟أللً ريريه أحتبلريري»قااال   ،افاادان منااه قريبًاا ،«ا نريريه»فقااال لااه  

  «.هاهتمبنه أللص اس حيبل  ال النص »هللا، جعلين هللا فداءك.قال  
 ال »قال  ال وهللا، ت رسول هللا، جعلاين هللا فاداءك.قال   «ه البنتك؟أ تحبل »قال  

 «.بنه لبناهتماس حيبل النص 
بنريه حيبل  سا ال النصري».قال  جعلاين هللا فاداءكال وهللا،  قاال «ه ألختريك؟أ تحبل »قال  

 «.ألخباهتم
بنريه اس حيبل  ال النصري»قاال  ال وهللا، جعلاين هللا فاداءك.قال  «تريك؟ه لعمص أ تحبلري»قال  
 «.اهتملعمص 
بنه اس حيبل  ال النص »قالك ال وهللا، جعلين هللا فاداءك.قال   «ه  التك؟أ تحبل »قال  

 «. االهتم
ريري هريريمص ل ص ا»قااال  فوضااا يااد؛ عليااه، وقااال   فلاام «ن  رجريريهر ه بريريه  حاً ريرياغفريرير ذنبريريه  طهً 

  1ن.يكن بعد  لك التفى يلتفت إىل شاء  
  .{َ ًإنصَك َلَع ى ُخُ ق  َعًظيم  }وصدق هللا  

*** 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ،ونمه مه   كلمة زجر وإنكار مبعا  370 ، وصححه األلبا  يف الصحيحةن21708ن محدأأخرجه  )1(
 ا.اكف
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  ح مه  عفبك  صفحه
   َما  َبً }  وجل   وقد قال فيه ربه عز   ،هاتوكيا ال يبلغ من هذ؛ االخالق قم

لريَك َرمحنَأ  لً   َن ا ًص لًننَت هَلُمن َ لريبن ُكننريَت َ ظريا َغً رييَظ النَ  نريًب اَلنرينَفضلريبا ًلرينن َحبن
َلنر تريغنًفرن هَلُمن َ َشاً رنُ من يف األن َن ُهمن َ ا  [؟!.159]آل عمران  { َاعنُف َعنرين

 فاااللني وعاادم الغلظااة والفظاظااة هااو عااني احللاام الااذع اتصااا بااه  وقااد ،
 ألمار رباه عاز   كماله ابلعفو والصفح واإلعاراض عان اجلااهلني؛ امتثااالً    بلغ
رَياً ً نيَ }له   وجل   ريَب َ أنُلريرن اًبلنُعريرنًف َ َأعنريًران َعريًن اجلن ]األعارا   {ُخًذ النَعفن
199.] 

 فاااار مااان كااال حلااايم، ن   فاااالزم هاااذ؛ األخاااالق يف كااال حاااني؛ فكاااان أحلااام يف ال
ين جبفااوة األعااراب؛ فلاام يوجااد منااه وأساالم يف اخلصااام ماان كاال سااليم، وقااد ماا

اندرة، ومل ففاا، عليااه ابدرة، وال حلاايم اااري؛ إال  و عثاارة، وال وقااور سااوا؛ إال 
 و هفوة، فإن هللا تعاىل عصمه من نزع اهلوى وطاي  القادرة هلفاوة أو عثارة؛ 

 .اوعلى اخللق عطوفً  اليكون هللامته رءوفً 
  ،وهاااو صااابور علااايهم، قاااد تناولتاااه قاااري  بكااال كبااارية، وقصااادته بكااال جريااارة

ومعااارض عااانهم، وماااا تفااارد باااذل سااافها هم عااان حلماااائهم، وال أرا هلااام دون 
كان -ون، فكلما كانوا عليه من األمر أحل  ة والد  عظمائهم؛ بل متاأل عليه اجلل  

  . 1نفعفا، وقدر فغفر عنهم أعرض وأصفح، حىت قهر
 فقد وسا حلمه    أم  ارأة، قريبًام اماأ رجاالً  ،اكاان أم صاديقً   اأحاد؛ عادوً  كل

 !!ام كبريً أ ا، صغريً ابعيدً 
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 ألريريا ح مريريه   اجريريه؛ َ سااما مبثلااه يف حلمااه عاان نسااائه، فلاام يُ  لريريع أ  ريريه  أ
منزلتاااه ومكانتااه عناااد هللا تعااااىل  و لااك ماااا عظاايم جناباااه، ورفيااا قااادر؛، وسااو   

 وعند الناس.
 عاان عماار باان اخلطاااب   اانغلااب الن    ا معشاار قااري   كن اا»، قااال ا ساااء، فلم 
تغلبهم نسا هم؛ فطفق نسا ان أيخاذن مان أدب  دمنا على األنصار إ ا قوم  ق

 فننكرت أن تراجعين. ين،نساء األنصار، فصخبت على امرأيت، فراجعت
 إحااااداهن   وإن   ،لرياجعنااااه  يب   أزواج الن اااا فااااو هللا إن   ؟ر أن أراجعااااككااااقالاااات  ومل تن

 يل. الل  لتهجر؛ اليوم حىت  
 .ا  قد خاب من فعل  لك منهن  فنفزعين  لك، وقلت هل

ثيااااايب، فنزلاااات، فاااادخلت علااااى حفصااااة، فقلاااات هلااااا  أع حفصااااة،  ا  مجعاااات علاااا مث  
 يل؟!اليوم حىت الل    يب  الن   أتغاضب إحداكن  

 قالت  نعم. فقلت  قد خبت وخسارت!!أفتنمنني أن يغضاب هللا لغضاب رساوله 
 .  1ن«فتهلكا؟!!
ه؛ حاااىت هاااجرة لاااه اليااوم كل اا ه!!تظل إحااداهن  علاااى أزواجاا  ىل مبلااغ حلمااهإفااانظر 

  جر اسه الشريا!!
  واألعجب من  لك أناه    يف القاول، وكنناه  كاان ماا  لاك احلاال يالطفهان

 شاء!! مل يصدر منهن  
  عاان عائشاااةقالاات قاااال   رساااول هللا ،«    ألع ريريريم إذا كنريريريت عريريري ً  إًم  

تعااار   لاااك؟  قالااات  فقلااات  مااان أيااان«.غضريريريى ،  إذا كنريريريت ع ريريرييص راضريريرييأ  
 فقال  

 

                                                 
  الصاخب  الضاجة   .ونطفق   شارع وبادأ، ونفصاخبت1479ن  ،ومسلم5191ن أخرجه البخارع )1(

 واختالط األصوات عند اخلصام.
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 ،  إذا كنت ع رييص ا  حممص  ك ت بلني: ال  ربً  ؛   نص  راضيأ  ا إذا كنت ع ً  ألص »
ماا ترسول هللا ،أجل، وهللا، قلت قالت  «.إبرا يم ؛ ه ت: ال  ربص غضى
 !!. 1ن اسكأهجر إال  

  ترى كيا يكون تصر  أحدان؛ إ ا استطالت زوجته بيادها باني يدياه، وهاو
 ما بعض أضيافه؟!!يف  ل  

 ما من فعلت  لك من أزواجه حبضرة أضيافه!!  إليك ما ا فعل احلليم
    عاان أناا يب  ، قااال  كااان الن اا   عنااد بعااض نسااائه، فنرساالت إحاادى
يف بيتهااا يااد   يب  يت الن اا، فضااربت ال اافيهااا طعااام   هااات املااؤمنني بصااحفة  أم  

جعال  حفة، مث  فلاق الص ا يب  حفة؛ فانفلقت، فجما الن  اخلادم فسقطت الص  
 «.كمغار  ألل »حفة، ويقول  ذع كان يف الص  عام ال  جيما فيها الط  

حفة يت هااااو يف بيتهااااا، فاااادفا الص ااااماااان عنااااد ال اااا  أيت بصااااحفة  حااااب  اخلااااادم حااااىت   مث  
 .  2نيت كسرتيت كسرت صحفتها، وأمسك املكسورة يف بيت ال  حيحة إىل ال  الص  

  لك وفلم، ويصرب ويصفح!!عن  يغضا احلليم 
  ألريا ح مريه  فااسا ت رعاااك هللا، مان بعاض خدماه ماا تعجاز عاان  خبالريه؛

 تصور؛!!
    فعن أن   كان رسول هللا »، قال   ا، فنرسلين اس خلقً من أحسن الن 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2439 ،ومسلمن5228أخرجه البخارعن )1(
صاحبة الصحفة  ، وأنت ها عائشة اار   أن اليت3956 ،وعند النسائان5225أخرجه البخارعن )2(

حفة   اإلانء  .ونالص اا3663. وصااححه األلبااا  يف صااحيح ساانن النسااائانالاايت كساارت هااا أم ساالمة
 الواسا.
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 ويف نفسااا أن أ هااب ملااا أماار  بااه ناايب   ،، فقلاات  وهللا ال أ هاابحلاجااة   ايوًماا
وق، فاإ ا رساول وهاو يلعباون يف الس ا علاى صابيان   أمار   فخرجات حاىت    هللا
قد قبض بقفاع من ورائاا، قاال  فنظارت إلياه وهاو يضاحك، فقاال   هللا 
قااال  قلاات  نعاام، أان أ هااب ت رسااول «َي أنريريي ، أذ بريريت حيريري  ألرتريريك؟»
 هللا.
صانعته  مل فعلات كاذا    وهللا، لقد خدمته تسا سنني ما علمتاه قاال لشااء  قال أن   
 . 1ن« فعلت كذا وكذاتركته  هال   أو لشاء   وكذا،
 ألريريريا ح مريريريه  عفريريريبك   فآياااة أخااارى علاااى كماااال خلاااق  عريريرين أصريريريحابه؛

يف حلمااه وعفااو؛؛ ألنااه قااد فلاام املاارء عاان العاادو لساابب عداوتااه؛  احلبيااب
 ،لاه لتنلفاه، بينماا الصاديق والصااحب ال فتااج معاه إىل مثال  لاك ااستعطافً 
مبااواطن الرضااا والسااخإب؛ فااإ ا  اداب، وعارفًااعلااى اآل اه أن يكااون حمافظًااوحق اا

ابلتنديااب والتعزياار والتننيااب؛ فااإن تاارك بااال  ابااذلك؛ كااان جااديرً  فعاال مااا خياال  
 نه!!تثريب ما قيام املقتضا؛ فدليل عظيم على كمال احللم ومتك  

ماا أصاحابه يف  لاك علاى أكمال حاال وأمتاه؛ فلام عان إسااء م، ويعفااو   فكاان
 ب!! ب، ويغفر فال يثر   ال يؤن    م، ويصفح فعن زال  
  عاان أناا  باان مالااكقااال  بينمااا حناان يف املسااجد مااا رسااول هللا ،  ؛ إ

  مااااه ، فقااااام يبااااول يف املسااااجد، فقااااال أصااااحاب رسااااول هللاجاااااء أعاااارايب  
  ابل.ف كو؛ حىت  «ال تزرلبك،  عبك  »مه.قال  قال رسول هللا

لريرين  ريريذا  املسريرياجا ال تاريري   لشريرييء    ريريذك إنص »دعااا؛ فقااال لااه   رسااول هللا ن  إ مث  
ريري ّص قااال  «...الة  هريريراءة ال ريرير ن الاصريري  جريريلص  ا  ريريي لريريذكر هللا عريريزص البريريبل  ال ال ريريذر، إ

 فنمر 
 
 
 

                                                 
  .2310ن أخرجه مسلم )1(
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 . 1نه عليه، فشن  من ماء   من القوم، فجاء بدلو   رجالً 
   وعن أن قال  كنت أمشا ما رسول هللا ،  الي،  جنرا    ، وعليه برد

، فنظاارت إىل صاافحة ، فجبااذ؛ بردائااه جبااذة شااديدةً ايب  احلاشااية، فندركااه أعاار 
قااال  ت  ة جبذتاه، مث  داء ماان شاد  رت هباا حاشاية الار   ، وقاد أث اا يب   عااتق الن ا
اا أماار لااه  د، ماار   ماان مااال هللا، الااذع عناادك.فالتفت إليااه، فضااحك، مث  حمم 
 . 2نبعطاء  

  ألا ح مه  عفبك  صفحه  ناه مانهم؛ ك  ما قدرته علايهم ومت ،عن أعاائه
؛ حااىت نااه يف نفاا  احلبيااب فاادليل علااى رسااوخ  لااك اخللااق العظاايم، ومتك  

 أصحابه وأحبابه!! أعداء؛، كما عم   عم  
  عاان جااابر باان عبااد هللاه ااازا مااا رسااول هللا، أن اا   اا ،قباال جنااد ا قفاال فلم 

كثااري العضااا؛، فناازل رسااول   ، قفاال معااه، فااندركتهم القائلااة يف واد  رساول هللا
 جر.ون ابلش  اس يستظل  ق الن  ، وتفر  هللا

   ؛ فااإ ا رسااول هللاق هبااا ساايفه، ومننااا نومااةً وعل اا حتاات ساارة    فناازل رسااول هللا
، َريريريريرييفي  أ   ئريريريريريم   يص  ريريريريريذا اخريريريريريرت  ع ريريريريري إنص »فقاااااال   ،يااااادعوان، وإ ا عناااااد؛ أعااااارايب  

يعاقباه  ومل«؟   ت: هللا ثرياله  ،   ال: لن مينعك ل ً  ا اَتي ظت   ب يف قاك ص ت  
 . 3نوجل 
   ا حلمهومل يتخل  ،عن معاملته لليهود، رام إساء م املتكررة له 
 
 
 

                                                 
  واللف، له,ونمه مه   كلمة زجر وإنكار مبعا  اكفا.285 ،ومسلمن6025أخرجه البخارعن )1(
  .1075لمن ،ومس5809أخرجه البخارعن )2(
نهااار، ونالعضااا؛    .ونقفاال   رجااا، ونالقائلااة   منتصااا ال843 ،ومساالمن2910أخرجااه البخااارعن )3(

    مسلواًل السيا، وأخرجه من امد؛، ونصلتاً  ، وناخ ط   سل  كشجر عظيم له شو 
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من  ، قالت  دخل رهإب  وكيدهم له ومكرهم به وهللاصحابه؛ فعن عائشة  
ااااليهاااود علاااى رساااول هللا ام عليك.ففهمتهاااا، فقلااات  علااايكم ، فقاااالوا  الس 

 عنة.ام والل  الس  
.فقلات  «ه ريق يف األلرير ك ً ريالرً   هللا حيريبل  عائشأ؛  ري نص َي  لهال    »فقال رساول هللا

 .(1)«  ا ه ت:  ع يكم»  ت رسول هللا، أو مل تسما ما قالوا؟!قال رسول هللا 
 ولقد فاق حلمه وعفو؛    ماا يتصاور؛ البشار،  عن قاري  وأهال الطاائا كال

وأااروا ال يطيقاه بشار؛فآ و؛  امبلغً -هللايب هو وأما-وهم الذين بلغ إيذا هم له
ا ، وردوا علياااه رد   بااه ساافاءهم؛ فرماااو؛ ابحلجااارة حااىت أدماااوا قدمااه الشااريفة

مااا مااا  -عليااه ماان ياوم أحااد ، هاو أشااد  اعظيًماا امبلغًاا ؛ حااىت بلااغ باه اهلاام  امنكارً 
إال أن اجلار  األعماق يف -فااد    كان يف يوم أحد من جرا  عظيمة ومصاب  

ن عليااه، هااو مااا فعلااه معااه ، والااذع مل ياازل يتااذكر وقعااه السااينفسااه الشااريفة
 أهل الطائا.

  فعن عائشةأُنا قالت للنيب ،    مان ياوم  كان أشاد    هل أتى عليك يوم
 ؟ أحد  

لريريا ل يريريت لريرينهم قريريبم  ل ريريا ل يريريت لريرين هبلريريك لريريا ل يريريت،  كريريان أشريرياص »   فقااال
،   ريم جيبري  إىل لريا الع بأ؛ إذ عرضت نفسي ع ريى ابرين عبريا َيليريل برين عبريا كريالل  

 عالب.  أ  ب رن الينص ع ى  جهي،   م أَتفق إالص  أ  لهمبم  أر  ،  ان   ت   
تريري ،  نظريرير   ري ذا  يهريريا جأقريريل،  نريريا ام هريريا أ  ص   ر عريت رأَريريي؛  ريري ذا أ  بسريحابأ  

 ا ع يريك،  هريا بعري  إليريك ل ريك هللا هريا عريع هريبل هبلريك لريك  لريا ر ل    ريال: إنص 
 اجلبال 

 
 
 
 

                                                 
 ام   املوت. .ونالس  2165 ، ومسلمن6256أخرجه البخارعن )1(
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 لتألرك كا ش؛ت  يهم.
ريري ص  ريري  ص  م ع ريرييص  نريريا ام ل ريريك اجلبريريال، َ  هللا هريريا عريريع هريريبل هبلريريك  ا إنص هريريال: َي حممص

ك إليك لتألرم  لرْح؛  ما ش؛ت إن ش؛ت لك،  أ  ل ك اجلبال،  ها بعين  ربل 
 «.أن أطبق ع يهم األخشبني؟

بل أرجب أن ُير  هللا لن أصالهبم لن قعبا هللا  حرياك ال قشريرْح »   يب  فقال الن  
 .(1)«ابه شي؛  

 ؟!وأع عفو وصفح هذا؟!!فنع حلم هذا
  ً حريرهبم لريه،   الع يب أن ميتا  ذا اا م  ذاْح العفب إىل أعاائه يف خضم

  أ   أذا م    مهم له!!
 فعان ابان مساعود      يب    أنظار إىل الن اقاال  كان  ا مان األنبيااء فكاا نبي ا

اغفريريرير  هريريريمص ال ص »م عااان وجهاااه، ويقاااول  ضاااربه قوماااه فاااندمو؛، وهاااو ميساااح الاااد  
 .  2ن«م ال قع مبن  نص  ل بلي

  وهاااا الااايت حاصااارته وأصاااحابه يف شاااعب أيب طالاااب ثاااال  -وهاااا هاااا قاااري
سنوات، ومنعت عنهم الطعام، حىت بلغهم اجلهد، والتجنوا إىل أكل األوراق 
واجللاااود، وحاااىت كاااان يساااما مااان وراء الشاااعب أصاااوات نساااائهم وصااابياُنم، 

تاارحم قااري  ضااعفهم، يتضااااون، ماان اجلااوع، حااىت أشاارفوا علااى اهلااالك؛ فلاام 
 ومل أتبه مبا هلم من 

 
 
 
 

                                                 
 ،وناألخشبان   اجلبالن احمليطان مبكة. واألخشاب  اجلبال 7951 ، ومسلمن3231أخرجه البخارعن )1(

 الغلي،.
  .1792 ، ومسلمن3477أخرجه البخارعن )2(
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وقااد أصاااهبم   هه؛ فتكتااب إليااهااا هااا  ا تنسااى هااذا اجلاارم كل اا-حمحااق الاار  
، ليتدخل لدى مثامة بان أًثل    الرعب، وهامجهم شبح اجلوع؛ تستغيي به

مبناا تصادير القماح  ،زعيم بين حنيفة؛ لريجا عن قرار؛ الذع اقذ؛ من نفسه
 أي ن فيهاا حىت   ة حنطة  وهللا ال أيتيكم من اليمامة حب  »م  إىل مكة؛ وقال هل

 . 1ن« يب  الن  
 حم؛ إال  ، فساانله ابلاار  ماان قااري    يف ركااب    يب   إىل الن اا فقاادم أبااو ساافيان باان حاارب  

، ا قااد هلكنااا جوًعااإلينااا، فااإان  -أع محاال الطعااام -ا احلماالأن خيل  اا أرساالت إىل مثامااة؛
جلااب  -وبااني املاارية بااني قااري    إىل مثامااة؛ أن خاال    كتاااابً ، وكتااب معااه  ففعاال الناايب
 . 2ن لرسول هللا ا وطاعةً ا جاء؛ الكتاب، قال  سعً فلم  -الطعام

فلام يعااملهم -الذع قطعاو؛ حبارهبم لاه وحصاارهم إت؛-حملقد أرسلوا إليه يناشدونه الر  
يرمحاوا دماوع اماارأة ومل  ،ابملثال؛ ويا كهم يعاانون مان اجلاوع الااذع أ اقاو؛ إت؛ وأصاحابه

 وكان مبقدور؛ أن يفعل-صغري، مل يفعل  لك أو شيخ كبري أو صراخ طفل  
 

  مل أيمااااار باااااذلك، ومل يستشااااار؛ مثاماااااة حاااااني فعااااال  لاااااك، ولكناااااه الااااارءو  فإناااااه -
 . الرحيم

 أعداء؛ وأعداءان!! فياليتنا نعامل إخواننا وأحبابنا مبا عامل به رسول هللا
 امنتصارً  انه هللا مانهم، ودخلهاا فاحتًاوقد مك  -هلهاوما أروع موقفه من مكة وأ 

 القتال،  األ ى، وأخرجو؛ وطردو؛، وقاتلو؛ أشد   وهو الذين آ و؛ أشد  -اعزيزً 
 

                                                 
 .  ن من حديي أيب هريرة1764 ،ومسلمن4372جه البخارعنر خأ )1(
 ، ونصااب الرايااة ألحاديااي اهلدايااة 2/638 ،وساارية اباان هشااامن17810ن انظاار  البيهقااا يف الكااربى )2(
  ،وأصل القصة يف الصحيحني كما تقدم.393-3/392ن
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 الناااس علااى قلبااه؛ فااإ ا بااه  بااوا عليااه العاارب، وقتلااوا أعااز  وتكااالبوا عليااه، وأل  
 نهم علااااااااى أنفسااااااااهم وأمااااااااواهلمه، ويعفااااااااو عاااااااانهم، ويااااااااؤم   ينسااااااااى  لااااااااك كل اااااااا

 !! 1نوأعراضهم
 هاااو أباااو سااافيان؛ وقاااد أدهشاااه ماااا يااارا؛ مااان حلماااه وعفاااو؛ وصااافحه ياااوم  وهاااا

  هللايب  فيقااول لرسااول هللا الفااتح، فلاام ميلااك إال أن يصاادع هبااذ؛ احلقيقااة
  2نا، ما أحلمك، وأكرمك، وأوصلك، وأعظم عفوك!!أنت وأم   

 لكاان  ولو مل يكن من كرم عفو؛، ورجاحة حلمه؛ إال ما كان من هاذا الياوم؛
 لاك مان أكمال الكمااال، وأوضاح الربهاان، علاى مبلااغ حلماه، وعظايم عفااو؛ 

 .  3ن وصفحه
 والذع ال ينقضا منه العجب؛ هو حلمه وعفو؛   عن املنافقني، ما علمه

 !!-إبعالم هللا له-هللاسائهم وبكيدهم ومؤامرا م وخداعهم وخيانتهم له
 
 
 
 
 
 

                                                 
.قاال  كرا    وابان أخ   خ كارا  أ ا،قالوا  خريً « يكم؟   اعل  لا تر ن أم  »  انه قال لقري     ما روى عنه )1(
؛ فقااد أخرجااه اباان اسااحاق كمااا يف ساارية اباان افمااا شااهرته إال أنااه مل يثباات سااندً  ؛«  ريرياءاذ بريريبا  ريريأنتم ال   »

؛ فهاو  هاول، مث هاو لاي  يا مرسل؛ ألن شايخ ابان إساحاق فياه مل يسام   ؛ وهذا سند ضع2/274هشامن
فهاااو مرسااال أو  ،مااان الصاااحابة، بااال ياااروع عااان التاااابعني وأقراناااه األن ابااان إساااحاق مل يااادرك أحااادً  ،اصاااحابيً 

معضل.وضااعفه احلاااف، العراقااا.وخرب عفااو؛ عاانهم وإحسااانه إلاايهم مسااتفيض مشااهور، كمااا ساايايت يف األثاار 
 الذع بعد؛.

 ، وقااااال اهليثمااااا يف  مااااا الزوائااااد  ، ماااان حااااديي اباااان عباااااس7264خرجااااه الطااااربا  يف الكبااااري نأ )2(
  .3341   أخرجه الطربا  ورجاله رجال الصحيح، وصححه األلبا  يف الصحيحةن6/242ن
  .2/29البيان والتبيني للجاح، ن )3(
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 ن لااه يف أتدياابهم والتشااديد علاايهم؛ ومااا  لااك فلاام عاانهم، ويعفااو ويصاافح، وكلمااا أُ 
 من الرمحة؛ فكان يستغفر هلم ويدعو هلم!! فتح هلم ابابً 
 اباان ساالول، دعااا لااه رسااول هللا ا مااات عبااد هللا باان أيب   ومل اا     ا عليااهليصاال، 

، فقاال  ت رسااول  وثاب إليااه عمار بان اخلطااب  ا قاام رساول هللافلم ا
د قاال عمار  أعاد    ل ياوم كاذا كاذا وكاذا؟!!، وقاد قااا علاى ابان أيب   هللا، أتصل   
 عليه قوله.

 (1)  خرييً  إًم  » ا أكثارت علياه فلم   « َي عمرر ع ً  أخً  »وقال   م رسول هللا فتبس  
َ   ع ى السبعني قغفر له لز   ع يها اخرت ؛ لب أع م أًم    .» 

 نزلاات حااىت   ا يسااريً انصاار ، فلاام ميكااي إال   مث   ى عليااه رسااول هللاقااال عماار  فصاال  
ُهمن لص َ اَل ُتَالً  َعَ ى َأَحا  لً  }اآليتان من باراءة   ًًك ًإنريصُهمن  نرين ا َ اَل تريُ من َعَ ى هريأن اَ  أََبا 

ُ بنَ  ًَ َُبًلًه َ َلاُتبا َ ُ من  َا  [.84]التوبة  {َكَفُر ا اًب ًص َ َر
 . 2ن، وهللا ورسوله أعلمقال  فعحبت بعد من جرأيت على رسول هللا

 وأتخاذ اإلنساان الدهشاة عنادما يارى رساول هللا   يادفا لاه قميصاه لايكفن
 !!  3نفيه بعد أن سنله إت؛ ابنه عبد هللا

  إن هذا احللم والصفح واإلحسان ما رأس املنافقني!! ما من آ ا؛ يف عرضه 
 
 
 
 

                                                 

تريغنًفرن هلَُ }وهو قوله تعااىل   )1( تريغنًفرن هَلُمن َأ ن اَل َتسن َن ُ هَلرُيمن ا ريبنًعنَي َلريرصة   ري رينن قريغنًفريَر ا ص ََ تريغنًفرن هَلُمن   {من ًإنن َتسن
 [.80التوبة  ]
 . من حديي عبد هللا بن عباس  4671ن رعلبخاأخرجه ا )2(
عباد   يب  الن ا ، قاال  أتاى من حديي جابر بن عبد هللا2773ن  ، ومسلم1270ن روى البخارع )3(

 وألبسه قميصه. ،خرجه، فنفي فيه من ريقهندفن، ف بعد ما هللا بن أيب   
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فانساحب بثلاي اجلاي   ا!! ما من خذله يف أعظم املواقاا خطارً  1نالشريا
 توىل كرب أتليب األعداء عليه من اليهود والكفار!!!! ما من  2نوتركه

 !! ال جرم أن يكون هذا هو خلق حممد
 !! فما أرمحه هللامته! وما أحلمه وأرفقه هللاعدائه وخمالفيه!هللايب هو وأما

 .{َ ًإنصَك َلَع ى ُخُ ق  َعًظيم  }وصدق هللا  
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
فهاااااااااااااااااو مااااااااااااااااادبر محلاااااااااااااااااة اإلفاااااااااااااااااك وجرثومتهاااااااااااااااااا اخلفياااااااااااااااااة، وهاااااااااااااااااو الاااااااااااااااااذع تاااااااااااااااااوىل كرب؛.وانظااااااااااااااااار   )1(

 .313ص، ، فقه السرية للغزا  2770 ،ومسلمن4749البخارعن
  .2/64، سرية ابن هشامن162ص ،مروتت ازوة بين املصطلق، إلبراهيم قرييب )2(
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  عاله
 هكان عدل   والعادو والصاديق،  ،ديشرع هللا تعاىل ما القريب والبعوإقامته

ه ، واملبلاغ عان رب  ا واملؤمن والكافر؛ مضرب املثل؛ كياا ال وهاو رساول هللا
 وموال؛؟!!

  ًماان نفاا  رسااول هللا  امتمكنًاا افلقااد كااان خلااق العاادل راسااخ ؛ باال ارياازة
ه ابلنبوة؛ فكيا رب   هبا قبل أن يكرمه ا؛ فكان معروفً  مالزمة ال تنفك عنه

 هللا عليه هبا؟!! بعد أن من  
    حلااا الفضااول، الااذع عقدتااه فقااد شااهد مااا عمومتااه، وهااو حااديي الساان ،

قااري  لنصاار املظلااوم وأخااذ حقااه ماان الظااامل، والااذع قااال عنااه بعااد أن أكرمااه 
، لريريب  عيريريت اح ف ريرين ل ريريا شريريها  يف  ار عبريريا هللا بريرين جريرياعا»هللا ابلنبااوة  

 قعريا الص  أبا أن قرير  ا الفضريبل ع ريى أ  هريا، ت؛ حتريالفبع يف اإلَالم ألجبري
 .(1)«ا ا  لظ بل  

  وملا اختلفت قبائل قري  وتنافست على رفاا احلجار األساود؛ ترياد كال قبيلاة
 أن حتظاااى بشااار  رفعاااه، وكاااادت تتقاتااال، مث هاااديت إىل حتكااايم أول داخااال  
 دعلاايهم لاايحكم بياانهم فيمااا هاام فيااه خيتلفااون، فكااان  لااك الااداخل هااو حمماا

-؛ ملاا يعلماون مان افرضاا باه اجلمياا حكًما -ومل يكن قد أوحا إلياه بعاد
والقساااإب؛ فرضاااا ، فحكااام بيااانهم ابلعااادل اأمانتااه وفطتناااه وعااادم حماابتاااه أحااادً 
 غمإب اجلميا حبكمه العدل، الذع مل تُ 

 
 
 
 

                                                 
  ، و كااااار؛ ابااااان كثاااااري يف البداياااااة والنهاياااااة1/155ن  ، وابااااان هشاااااام يف ساااااريته6/67نأخرجاااااه البيهقاااااا )1(
 .75 ، وصححه األلبا  يف تعليقه على فقه السرية للغزا  ص2/291ن



 

 

 92 أعظم إنسان

 . 1نفيه قبيلة لصاحل أخرى
 وكااان مااان عدلاااه    قرياااب ، أو باااني  وعااادو   يفااارق بااني و    بااني النااااس؛ أال

 وبعيد؛ بل الناس كلهم عند؛ سواسية.
 ه، ويف قصااة املاارأة املخزوميااة الاايت ساارقت، ملاااا شاافا فيهااا أسااامة باان زيااد حب ااا

 ا، وقااال منكاارً  ن وجهااه الشاارياالغضااب، وتلااو   ليعفااو عنهااا، اضااب أشااد  
فقال له أسامة  استغفر    «.لن حا   هللا؟ أتشفع يف حا   : »على أسامة
 ت رسول هللا.

ا بعريا، ألصري»مث قاال   ،تطب، فنثا على هللا مبا هاو أهلاهفاخ  قام ا كان العشا  فلم  
ريري ّص ريريا أ  ريريك الصريري    إذا  ،رقف تركريريبكم كريريانبا إذا َريريرق  ريرييهم الشصريريذقن لريرين هريريب كم؛ أنص

 اطمريأ  ذ  نفسريي بيرياك، لريب أنص   الصري،  إم ً عيف أهريالبا ع يريه اارياص َرق  رييهم الضصري
 .(2)«قا ا َرهت ل  عت ا  بنت حممص 

الاايت هااا بضااعة منااه، لااو  ،، حااىت علااى ابنتااهويف هااذا القساام العظاايم علااى إقامااة احلااد   
يف هااذا القساام -وحاشاااها أن تفعاال، وقااد أعا هااا هللا منااه-اق فاات مااا يوجااب  لااك

 على إقامة العدل بني الناس، ولو كانوا أو  قرىب. على ُناية حرصه العظيم؛ دليل  
 ، من  لك األعرايب اجللا املسمى  و اخلويصرة، اعظيمً  ولذا كان استيا ؛

 
 
 
 
 

                                                 
،  من حاديي الساائب بان أيب الساائب15078يف قصة بناء الكعبة؛ أخرجه أمحدن خرب حكمه )1(

 .83ص،نه األلبا  يف تعليقه على فقه السرية للغزا   ، وحس1/204وانظر  دالئل النبوة أليب نعيمن
  ..1688 ،ومسلمن3475أخرجه البخارعن )2(
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ا، فقاااااال لاااااه  ت رساااااول هللا، اعااااادل. قاااااال  وهاااااو يقسااااام قسااااامً  الاااااذع أات؛  ات ياااااوم  
 .(1)«إذا   أعال ؟! ها خبت  خسر  إن   أكن أعال ق ك!! لن قعال »

 ت مظااااهر العااادل ومعاملاااه عناااد النااايب   وقاااد جتل ااا     يف أساااى صاااورها، يف كااال 
 وبينه وبني نفسه، وبينه وبني اخللق. ،هت العدل وصور؛؛ بينه وبني رب    اال
 ألا عالريه    فتجلاى يف أعظام صاور؛ علاى  ؛ جريلص   يمريا بينريه  بريني ربريه عريزص

 ،رت قادما؛اإلطالق؛ فآثر حقه تعاىل على ح، نفسه؛ فقام ملوال؛ حىت تفط  
اااري أنااه مل  م رضااا؛ ساابحانه علااى هااوا؛؛ فكااان يراااب يف الشاااء ويهااوا؛وقااد  

ه وماوال؛ إىل ماا يهاوا؛، ومان  لاك  يؤ ن له فيه، فال يتجاوز ما علمه عان رب  ا
 .ى أكرمه هللا تعاىل مبا فب ويرضصالته إىل بيت املقدس، حىت

 ألريريا عالريريه   فعاملهااا ابلقسااطاس املسااتقيم؛ فلاام ياادع  لريريع نفسريريه الشريريرقفأ؛
امهااا وزكا ااا وتقواهااا؛  هلااا هواهااا يف احلصااول علااى مناهااا، ومل فرمهااا ممااا بااه قو 

الذع قام على القسإب والعدل؛ مان ااري  كما هو هديه املعرو  يف زهد؛
إفااراط يف نياال لااذات الاادنيا وال تفااريإب يف تركهااا، ومااا  لااك إال لكمااال عدلااه 

ك لرب ري إنص »ق عليه وأقر؛ هلا  ما نفسه الشريفة، وإعطائها حقها؛ الذع صد  
 ،اا،  لنفسك ع يك ح ْ ع يك ح ْ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 باااات  ، وقولااااه  نخ   . ماااان حااااديي أيب سااااعيد اخلاااادرع 1064 ، ومساااالمن3610أخرجااااه البخااااارعن )1(
اوخ      روع بفاتح التاااء يف نخباات وخسرت وبضاامهما فيهمااا، 7/159 ؛ قااال النااووع يف شاار  مساالمنرت  س 
 مبان ال ومقتادتً  اوتقدير الفاتح  خبات أنات أيهاا التاابا إ ا كنات ال أعادل؛ لكوناك تبًعا ،عا الضم ظاهروم

 وهللا أعلم.،يعدل. والفتح أشهر 
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 . (1)«هح ص  ذ  حق    ا  اعط كلص  أل  ك ع يك ح ْ  
 ألريريا عالريريه   القيااام  ماان إنصااا  لااه؛ فقااد قااام بااه حااق   بينريريه  بريريني ا  ريريق؛

 .وبذله ألهله وأصحابه وجند؛، ما عظيم مكانته ورفعة شانه
   ومن  لك ما جاء عن أسيد بن حضري   من األنصاار، قاال  بينماا  ؛ رجل

يف خاصارته  يب  بيناا يضاحكهم فطعناه الن ا-ان فيه مازاج  وك-  القومهو فد   
ولاااي   ،اعلياااك قميًصااا ن  إقاااال   «.اصريريري أ»، فقاااال  أصااارب . فقاااال  بعاااود  
ل كشااحه. فاحتضاانه، وجعاال يقب  اا ،عاان قميصااه يب   . فرفااا الن ااقماايا   علااا  

 . 2نا أردت هذا ت رسول هللاقال  إمن  
 صاااا  ماان نفساااه الشاااريفة وماان روائاااا ماااا جاااء يف  لاااك العااادل واإلن  أناااه

ل باااه يعاااد    ويف ياااد؛ قاااد    ر ،ل صااافو  أصاااحابه ياااوم باااديعاااد    بينماااا كاااان 
وقاااال  -أع متقاادم-ا   ماان الص ااا وهاااو مسااتنتل  -ةاد باان ازي اابساااو   القااوم؛ فماار  

 «.ا َي َبص  اَتب»
 والعدل. قال  فنقد . فقال  ت رسول هللا، أوجعتين وقد بعثك هللا ابحلق   

 «.اَت ا: »عن بطنه، وقال ول هللا فكشا رس
 ل بطنه.قال  فاعتنقه، فقب  

 «.ا ؟لا مح ك ع ى  ذا َي َبص »فقال  
 
 

                                                 
، وهااو ماان كااالم ساالمان أليب الاادرداء ب باان عبااد هللا، هاا ، ماان حااديي و 1968أخرجااه البخااارعن )1(
وقد أقر؛ النيب ،   صاق َ مان»، وقال.» 

    ، ونأصاارب 4352 ، وصااحح األلبااا  إسااناد؛ يف صااحيح ساانن أيب داودن5224جااه أبااو داودنأخر  )2(
مكاااين مااان القصااااص، وناصاااطرب   اقاااتا، ونكشاااحه   ماااا باااني اخلاصااارة إىل الضااالا األقصااار مااان أضاااالع 

 اجلنب.
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 قاااال  ت رسااااول هللا، حضااار مااااا تاااارى، فااانردت أن يكااااون آخاااار العهاااد بااااك أن مياااا   
 .  1ن   خبري  جلدع جلدك. فدعا له رسول هللا

  وماااا كماااال عدلاااه ريريري هريريريمص ال ص »ويقول  ،هماااا اخللاااق؛ فإناااه كاااان يااادعو رب ااا ّص ا إ
ريريري ؛ قغضريريريب كمريريريا قغضريريريب البشريريريرحممص ريريري إم ً  ،ا  بشريريرير  ا لريريرين  هريريريا اختص ذ  عنريريرياْح عهريريريا 

بريه هبريا ت رً   ،ارة   هربأ   ذقته أ  َببته أ  ج اته؛  اجع ها له كفص  ا لؤلن  خت فنيه؛   ميل 
 . (2)«إليك قبم ال يالأ

 ،قلااوب أصااحابهمااا عظاايم مكانتااه يف  ،متااهأنفسااه ماان  فهكااذا كااان إنصااافه  
 ومتام القسإب بني الناس.  ،وما  لك إال حتقيًقا لكمال العدالة

  وقد كانت حياتاه  مالزًماا لاه اخلاصاة آياة مان آتت العادل البشارع؛ عاداًل 
هللايب هااااو وأمااااا وفاااادا؛ نفسااااا  ،يف حل ااااه وترحالااااه؛ باااال وهااااو علااااى فااااراش املااااوت 

 وولدع!! 
ل بعضاانا علااى بعااض  ال يفض  اا  كااان رسااول هللا»تقااول عائشااة رضااا هللا عنهااا  

  وهو يطو  علينا مجيًعا؛ فيدنو مان كال   وكان قل يوم  إال   ،يف القسم من مكثه عندان
 .  3ن«يت هو يومها فيبيت عندهاحىت يبلغ إىل ال  امرأة  من اري مسي    

 كاان رساول هللا »قالات   ،وعن عائشة رضاا هللا عنهاا  إ ا أراد سافرًا أقارع
 يومها  امرأة  منهن   وكان يقسم لكل   ،هبا معه خرج سهمها خرج تهن  فني  بني نسائه؛ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، وماان طريقااه أبااو نعاايم يف معرفااة الصااحابة 2/266ن أخرجااه اباان إسااحاق، كمااا يف ساارية اباان هشااام )1(
  .2835ن  ، وحسن األلبا  إسناد؛ يف الصحيحة2/332ن  ، وابن األثري يف أسد الغابة303/1قن

 واللف، ملسلم. ، , من حديي أيب هريرة 2601 , ومسلم ن6361أخرجه البخارع ن (2)
  , وناملسي    اجلماع.1479وحسنه األاب  يف الصحيحة ن ، 2135أخرجه أبو داود ن )3(
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 .  1ن...«وليلتها 
  وماا نازول املااوت باه،   احلاارص  واشااتداد مرضاه؛ ااال أنااه كاان حريًصااا أشاد
له يف أن  ه؛ حىت أ ن  رام املشقة الشديدة اليت حتصل له من تنقل    ،  العدل بينهنعلى 

 عائشة رضا هللا عنها. ميرض يف بيت 
   يب  ا ثقاااال الن اااامل اااا»قالاااات عائشااااة رضااااا هللا عنهااااا   واشااااتد وجعااااه؛ اسااااتن ن

 .  2ن...«رجال؛ األرض  فخرج بني رُجلني قإب  ،له فن ن   ،ض يف بييتأزواجه أن مير  
  وكان كماا    ،مان اارية ويتحمال ماا قاد يقاا مان بعضاهن   ،يعدل باني نساائه

  عنها ايورة. كانت عائشة رضا هللا
    فعااان أنااا ، يب   قاااال  أهااادت بعاااض أزواج الن ااا  يب   إىل الن ااا   طعاًماااا يف

 طعريريريام    » يب  فنلقااات ماااا فيهاااا. فقاااال الن ااا ،قصاااعة , فضاااربت عائشاااة القصاااعة بيااادها
 .(3)« إ ء  إب ء   ،ب عام  
يف ذع كاااااان عاااااام ال ااااامث جعااااال جيماااااا فيهاااااا الط   ،فحةفلاااااق الص ااااا  يب  فجماااااا الن ااااا 
فااادفا  ،يت هاااو يف بيتهاااامااان عناااد ال ااا ،حاااب  اخلاااادم حاااىت أيت بصااافحة   مث   ،فحةالص ااا
يت  وأمسااااك املكسااااورة يف بياااات ال اااا ،يت كساااارت صاااافحتهاحيحة إىل ال اااافحة الص ااااالص اااا

 .  4نكسرت
    وينصح  ،ب خاطر من ُأساء إليهاوكان ما إقامته العدل بينهن؛ يطي 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2445ومسلم ن ، 2594نأخرجه البخارع  )1(
  .418ومسلم ن ، 665أخرجه البخارع ن )2(

 , وهاااو عناااد 359/ 5 , واللفااا، لاااه, وصاااححه األلباااا  يف إرواء الغليااال ن1359أخرجاااه ال ماااذع ن (3)
  .74البخارع بتفصا أمت, كما تقدم ص 

 .74ص   , وتقدم بتمامه يف مبحي حلمه وعفو؛ وصفحه 5225انظر  البخارع ن )4(
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 رها ابهلل. ويُذك    ،األخرى
حفصة  ة أن  عندما بلغ صفي   ،كما فعل بني صفية وحفصة رضا هللا عنهما

 ،ووجدها تبكا  يب  فلما دخل عليها الن   ،. فبكتبنت يهودع   قالت عنها  
   يب  الن   ع. فقال بنت يهود   فقالت  قالت   حفصة  إ     «لا قبكيك؟»فقال  

مث  «؟ فيم تفخر ع يك ،ك لتحت نُّ    إنص ،ك لنُّ  عمص   إنص  ،ك البنأ نُّ   إنص »
  .(1)«َي حفاأ ، ي هللااتص  » قال 
  وكاااان ب أصاااحابه فياااه ماااا قياماااه ابلعااادل يف مجياااا شاااتونه وأحوالاااه؛ يرا  ااا

 ويرشدهم الى ما يعينهم على حتقيقه.  ،وفثهم عليه
   ريري ذا ج ريري  بريريني قريرياقك !»...  احلكاام والقضاااء بااني الناااس  ويقااول ملاان يتااوىل 
ّص  ان؛  ال ت ضنيص ا ام ه أحريرى ل؛   نص كما ععت لن األ ص   ر، تسمع لن اَخح
 .! (2)« لك ال ضاءأن قبنيص 
  وكااان    ًت الفاارد يف الاادفاع عاان نفسااه؛ حتاار    ينهااى كااذلك عاان مصااادرة حااق
 .  3ن...«ل اال   لااحب ااقص    نص »... فيقول   ،للعدالة
 ريري  هاصريرير ا ، تعريريرف لريريه البشريريرقأ نظريريي االريريذ    ،ا    قكريرين  ريريذا العريريال ازحممص

  ع ى
 
 
 
 
 
 

                                                 
 , وصاحح شاعيب 7211 , وابان حباان يف صاحيحه ن3894 , وال ماذع ن11984أخرجه أمحاد ن )1(

  , وقد تقدم.3055األران وط إسناد؛, وصححه األاب  يف صحيح سنن ال مذع ن
, وقال شعيب  ا    , من حديي عل882 , وأمحد ن1331ن , وال مذع 3582أخرجه أبو داود ن )2(

   .1300األلبا  يف الصحيحة ن األران وط  حسن لغري؛. وصححه
 . ، من حديي أيب هريرة 1601 ، ومسلم ن2183أخرجه البخارع ن )3(
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الرسااول  املسري مني  حريا م؛ بريل ميتريا ليرينعم بريريه غريي املسري مني أقض ريا؛  سرينص  
    سااوء مااا فمااا حياااة اااري املساالمني وفمااا أعراضااهم وأنفسااهم ماان كاال، 

 ،مان ظلمهاام أو انتقااص حقااوقهم ر فحااذ  ويضامن هلام أن ينعمااوا ابلعادل؛ 
 ،لن   م لعا ا ا»  فقال  ،خصًما للمعتدع عليهموجعل نفسه الشريفة 

أ  أخريذ لنريه شريي؛ ا بغريي طيريب نفري    ،فه  بق طاهتريهأ  ك ص  ،اأ  انت اه ح ْ 
  .(1)«لنه؛  أ  ح ي ه قبم ال يالأ

    وعاااان اباااان أيب حاااادرد  األساااالما ، عليااااه أربعااااة دراهاااام ه كااااان ليهااااودع   أن اااا، 
«. وقد الباين عليهاا ،راهمد  على هذا أربعة  إن   ،دت حمم  »فاستعدى عليه؛ فقال  

 «. لا أهار ع يها ذ  بعينك اباق ً  الص »قال   «.هأع ه ح ص   »فقال 
  قال«   قاد أخربتاه  ،ماا أقادر عليهاا ذع بعثك ابحلاق   وال  »قال   «.هأع ه ح ص
«. هأع ريه ح صري»قاال   «.ك تبعثنا إىل خيارب فانرجو أن تغنمناا شايًتا فانرجا فنقضايهأن  

اا إ ا قااال ثااالًًث مل يراجااا.   يب  وكااان الن اا وق وعلااى فخاارج بااه اباان أيب حاادرد  إىل الس 
وناازع الااربدة فقااال   ،زر هبااافناازع العمامااة عاان رأسااه فااات   ،زر  بااربد  رأسااه عصااابة  وهااو مت اا

 !!  2نراهمفباعها منه هللاربعة الد   ،« هذ؛ الربدةاش  مين   »
  ومن روائا مواقفه الشانن ماا حاد  ماا األنصاار يف خيارب؛ حياي  يف هذا

 وكان  ،رض اليهودأ هذا القتل يف وقد مت   ،قتل عبد هللا بن سهل األنصارع 
 
 
 
 
 

                                                 
  .445وصححه األلبا  يف الصحيحة ن ، 3052أخرجه أبو داود ن )1(
  .2108وصححه األلبا  يف الصحيحة ن ، 15063أخرجه أمحد ن )2(



 

 

 99 أعظم إنسان

 ناة  مل تكان هنااك بي    ا... ومل ااالحتمال األكرب واألعظم أن يكون القاتل من اليهاود 
اليهود هللاع  هللا  ؛ فلم يعاقب رسولوالظن    واألمر يف  ال الشك    ،على هذا الظن   
 بل عرض فقإب أن فلفوا على أُنم مل يفعلوا!  ،العقابصورة من صور 

  فقام رسول هللا   بنفساه لاه أحاد ؛ حياي تاوىل  هنا مبا ال يتخي  ياة فاا الد   د
ودون أن يظلاااام اليهااااود ...  ،نصااااارئ ماااان روع األماااان أمااااوال املساااالمني؛ لكااااا يهااااد   

علاااااى  فياااااه شااااابهة   ق حاااااد  يطب ااااا عااااابء؛ يف سااااابيل أال  ة الاإلساااااالمي   فلتتحمااااال الدولاااااة
 .  1نيهودع

 .{َ إنصَك َلَعَ ى ُخُ ق  َعًظيم  }   وصدق هللا
*** 

                                                 
  .1669ومسلم ن ، 6502أخرجه البخارع ن )1(
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 ابلعها  رعاقته له   اقك 
   كااان رسااول هللا وأصاادقهم وأرعاااهم للعهااد؛ شااهد لااه  ،أو  الناااس ابلوعااد

ان باان حاارب قباال إسااالمه لعظاايم بااذلك أعاادا ؛ قباال أصااحابه؛ فقااد شااهد أبااو ساافي
 حينماا جااء؛ كتااب النايب  ،عندما استشهد؛ على رسول هللا  –هرقل  –الروم 

ه أماركم سانلتك ماا  ا أيماركم؟ فزعمات أن ا»قاال هرقال أليب سافيان   ،يدعو؛ لإلسالم
 .  1ن«دق والعفا  والوفاء ابلعهد وأداء األمانة. قال  وهذ؛ صفة نيب   الة والص   ابلص  

َ انت أابط  لكصأ            عزص به ثبر   اتك حراء     اء  به ا
  وقد كان وفا ؛ أعظام الوفااء؛ وفااء ابمليثااق األول الاذع  وجال   ه عاز  ماا رب  ا

يف قمااة  ؛ ماان العهااد علااى اإلميااان بااه؛ فكااان أخااذ؛ هللا علااى عباااد؛ يف عااامل الااذر   
ومل يساااااجد  ،اهيم علياااااه الساااااالمالوفااااااء هباااااذا العهاااااد؛ فنشااااان علاااااى احلنيفياااااة ملاااااة إبااااار 

 وبغض سائر أعمال اجلاهلية.  ،قإب؛ بل نشن على بغض األصناملصنم   
  ووفاء بعهد هللا ألنبيائه ورسله إببالغ رسالته؛ فقام  ابلابالغ املباني أحسان
 ه عاااز  قاااالوا  نعااام. وأشاااهد رب ااا «غريريريت؟أال  ريريريل ب ص »واستشاااهد هلاااى  لاااك أمتاااه   ،قياااام
 .  2ن«شهاا همص ال ص »  وجل  

 ؛ فقاال عاز    إبكمال الدين وإمتام النعمة علياه وعلاى أمتاه  وجل   ه عز  وشهد له رب  
ريريريريُت َع ريريريينُكمن نًعنَمريريريرييًت َ َرًضريريرييُت َلُكريريريريُم }  وجااال   َمن َم نريريريريُت َلُكريريريمن ً قريريريَنُكمن َ َأمتن َم َأكن النيريريريريبن

المَ  َن  اإًل
 
 
 
 

                                                 
  .2681جه البخارع نأخر  )1(
من حديي  ، 1679 , ومسلم ن1741جه البخارع نجزء من حديي صحيح يف حجة الوداع؛ أخر  )2(

 . ةأيب بكر 
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 [. 3]املائدة   {ً قن ا
 اجه َ  –ر  الوفااء لاه نظاريًا!! وكياا ال ويف القارآن فلم يع   ألا   اقك أل

َنُكمن }الذع هو ُخُلقه    َل برييرين  [؟! 237]البقرة   {َ الَ تَنَسُبان النَفضن
  ها أعظم وأروع  ،هاوحفظه لعهدها وود   ،وقصة وفائه خلدجية رضا هللا عنها

 قصا وفاء زوج  لزوجه!! 
 يب   من نسااء الن ا   ما ارت على أحد  تقال ،عن عائشة رضا هللا عنها   ماا

ا ،يكثار  كرهاا  يب  وما رأيتها ولكن كان الن ا ،ارت على خدجية  شااة مث  ا  باح ال  ورمب 
اا مث   ،عهاا أعضااءً يقط    نيا ه مل يكان يف الااد  ا قلات لاه  كنن ايبعثهاا يف صادائق خدجياة؛ فرمب 
 . (1)« لا   كان يل لنها  ، كانت ت،ا كانإنص »خدجية فيقول   إال   امرأة  
   أخات خدجياة ،استن نت هالاة بنات خويلاد  »وتقول عائشة رضا هللا عنها، 

 ،« الريأ هريمص ال ص »لاذلك؛ فقاال   عفاارات ،فعر  اساتتذان خدجياة ،على رسول هللا 
ااا ،فقلااات  ماااا تاااذكر مااان عجاااوز  مااان عجاااائز قاااري    ،قالااات  فغااارت  ،قنيدمحاااراء الش  
 .  2ن«منهاا قد أبدلك هللا خريً  ،هرهلكت يف الد  

 أو عنااااد  ا، عنااااد ناااازول الااااوحمااااا كناااات أرا؛ إال   ،رًار وجهااااه متع ااااقالاااات  فتمع اااا
 .  3ن   ب  أم عذا ينظر أرمحة   حىت   ،املخيلة

                                                 
  .2435 , ومسلم ن3818أخرجه البخارع ن )1(
دقني   العجااوز الاايت سااقطت أسااناُنا ماان  , نومحااراء الش  اا2437 , ومساالم ن3536أخرجااه البخااارع ن )2(

 ها.ت ي ارات  لذلك   أع ه   وعن مسلم نف.الكرب
 ،ان وط  إسناد؛ صحيح على شرط مسلم , وقال األر 52171أمحد يف املسند ن )3(

= 
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  إن وفاء؛ بال كاان  ،مل يكن أمرًا متكلًفا أو عارًضاا ،خلدجية رضا هللا عنها
وهللايب  غاري؛ وكان  باه ر؛ هباا ويتعظايم ووفااء  أصايل؛ حاىت ياراتع ملان ياذك    عن حاب   
وخيفاق قلباه الطااهر الشاريا شاوقًا  ،كن  به وهو يهتز لاذلك فرًحاا وسارورًا،هو وأما

 ر؛ هبا. ما يذك    وبكل    ،لعهد خدجية رضا هللا عنها
  تقاااااااول عائشاااااااة رضاااااااا هللا عنهاااااااا  إن عجاااااااوزًا جااااااااءت إىل النااااااايب  فنقبااااااال
 « العجاااوز هاااذا اإلقباااال!!تقبااال علاااى هاااذ؛ »فقالااات عائشاااة رضاااا هللا عنهاااا  ،عليها
َلن خاجيأإنص »فقال    . (1)«حسن العها لن اإلميان  إنص  ،ا كانت كتينا 
  فهكااذا كااان وفااا ؛  لزوجااه الاايت قااد واراهااا الثاارى منااذ زماان؛ فلاام ينسااها ومل

 . ين  معروفها قإب  
  وكذلك كان وفا ؛   ؛  2نآياة التخياري وجال   لسائر أزواجه؛ فلما أنزل هللا عاز

 أرقريا أن أعريرا ع يريك ألرير ا إًم   ،َي عائشريأ»وقال هلا   ،بدأ بعائشة رضا هللا عنها
ّص  أالص  أحريريبل  منااه هلااذ؛ الزوجااة الاايت هااا  ؛ وفاااءً « تستشريريي  أببقريريكتع  ريريي  يريريه حريري

 ،اآليااة وتااال عليهااا ،ها مصاالحتها الكاملااةوقااد تغفاال ماان هااا يف ساان    ن  ،حديثااة الساا
 لكنها 
 
 
 
 

                                                                                                                              
ر   تغري لونه؛ كناياة عان الغضاب, وناملخيلاة    . ونمتع  485/ 13وصححه األلبا , كما يف الضعيفة ن =

 ا.السحابة اليت يظن أن فيها مطرً 
 , 9122  وصااححه, ووافقااه الااذهيب, والبيهقااا يف شااعب اإلميااان ن40سااتدركه نأخرجااه احلاااكم يف م )1(

  .216وصححه األلبا  يف الصحيحة ن
ًَقنريتريَها }وها قوله تعاىل يف سورة األحزاب   )2( نرينَيا َ  ََياَة الال َنَ اًجَك ًإن ُكنُ ص تُرً نَن اان َ ََي أَقريلَها النصُّل ُهل ألً 

َ ُأَلريريريت ً  ريريرييال   ريتريَعريريرياَلنين ريريريَراح ا  ًَ ََ ُكنص  ريريرير ًحن ََ اَر اًَخريريريَرَة  ريريريً نص ا صَ َأَعريريرياص *عنُكنص َ ُأ ريريريبَلُه َ الريريرياص َُ َ ًإن ُكنريريريُ ص تريريريرً نَن ا صَ َ َر
ر ا َعًظيم ا ًسَناً  ًلنُكنص َأجن  [.29, 28]األحزاب   {ًل نُمحن
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مل تكان  - اليت عاشرته ورأت عظيم أخالقاه وروائاا ساجات؛ وها ،رضا هللا عنها
ولو كانت الدنيا وزينتها كلها؛ فتعلنها صرفة واضحة  لجلة   ،أبًدا لتختار اري؛ 

 «. ار اآلخرة؟!! بل أختار هللا ورسوله والد  أفيك ت رسول هللا أستشري أبوع  »
قاال  «. ذع قلاتمان نساائك ابل ا  قارب امارأةً وأسانلك أال  »مث قالت رضاا هللا عنهاا  

 لكريريرين  ،ت ريريريات ريريريا  ال لتعنً  عنً  ت  قبعينريريري  ل هللاص   أخأهتريريريا؛ إنص إالص  لريريرينهنص  ال تسريريريأل  الريريريرأة  »
 .  1ن«ر ام ا ليسً  بعين  لع ً  
 وهاو  ،وإمنا كان خيربهن هبذا الذع اختارته رضا هللا عنها؛ ألناه هاو اخلاري 

 ،علااى ألواء املعيشااة الاايت كااان عليهااا علااى صااربهن   ن  إال اخلااري؛ وفاااء هلاا ال يريااد هلاان  
 .  2نوطول الصحبة اليت أمضينها معه

  ألا   رياقك  فقاد بلاغ قماة الوفااء يف الكماال والعظماة!! هاذا ماا  ألهاربريه؛
 بقائهم على كفرهم وشركهم!! 
؛ بعاد وفااة جاد    ،؛الذع راب؛ صغريًا إىل أن بلغ أشاد   ،وقصة وفائه لعمه أيب طالب

ا حضرت أاب فلم   ،مث نصرته له ومنعه إت؛ من سفهاء قومه وتعرضهم له ،عبد املطلب
 اهتااازت مشااااعر الوفااااء يف نفااا  سااايد األوفيااااء  ،وهاااو علاااى شاااركه ،طالاااب الوفااااة

 ،وجعاال ي جااا؛ أن يساالم ،احلاارص علااى نفعااه وإنقااا ؛ ماان النااار فكااان حريًصااا أشااد  
 «.   لك هبا عنا هللاأحال   هللا؛ ك مأ  إالص هل: ال إله  ،أ  عمً    »ويناشد؛ قائالً 

 
 
 
 
 

                                                 
  .1478أخرجه مسلم ن )1(
 بتصر . ، 567/ 2د احلداد نأمح،يف القرآن والسنة أخالق النيب  )2(
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وعبااد هللا باان أيب  فمااا زال بااه أئمااة الكفاار حااىت مااات علااى كفاار؛؛ فقااال أبااو جهاال  
 قال آخار انه حىت  مب؟! فلم يزاال يكل  ة عبد املطل  تراب عن مل   ،ت أاب طالب  »ة  أمي  
 . «لبة عبد املط  مهم به  على مل  كل    شاء  
: حااىت قااال ،ومل ياازل يغالبااه عظاايم وفائااه لااه ،الااذلك حاازاًن شااديدً  لناايب فحاازن ا 
 «. لك لا   أنه عنه ألَتغفرنص »

ريريرًًكنَي َ لريريبن َكريريانُبان ُأ يل }فنزلاات   ريريتريغنًفُر ان لً نُمشن َلريريا َكريرياَن لً نصريريًُّ  َ الصريريًذقَن  َلنريريبان َأن َقسن

َ هَلرُيريمن أَنريصُهريريمن  ًَحريرييمً  هريريريرنىَب ًلريرين بريعنريريًا َلريريا تريبريريرينيص ريريَحاُب اجلن [. ونزلاات  113]التوبااة   {َأصن

ًا  َلن َقَشاء} بريبنَت َ َلًكنص ا صَ قريهن ًا  َلنن َأحن  .  1ن[56]القصا   {ًإنصَك ال تريهن
 

  وامتااد هااذا الوفاااء العظاايم ليشاامل أقاربااه ماان الرضاااعة؛ حيااي ظاال    يعاا
 حدة  ابدر إليها. ويتحني فرص الوفاء هلم؛ حىت إ ا ما سنحت وا ،هلم ابلفضل

 
  وماان  لااك مااا كااان يااوم حنااني؛ حيااي سااا املساالمون يف  لااك اليااوم هااوازن

الاذين تنتساب  ،وكان مانهم مان باين ساعد بان بكار ،وثقيا النساء والذرارع واألمول
 . إليهم حليمة السعدية مرضعة رسول هللا 

 ،؛ فقاااال  ت رسااااول هللازهاااري باااان رصاااد   فجااااء رجااال ماااانهم يقاااال لاااه  أبااااو جااارول  
أع أرضاعنا  –ولاو أان ملحناا  ،اتك وخاالتاك وحواضانك الالئاا كفلناكنسا ان  عم  

ذع أنزلات بناا؛ لرجاوان نازل بناا مناه ال ا مث   ،حار  بن أيب مشر والنعمان بن املناذرلل –
 ومما جاء فيها  ،أنشد قصيدة طويلة  مث   ،وأنت خري املكفولني ،عليناعطفه وعائدته 

 
 

ريريريريريريريريبل   هللا يف كريريريريريريريريرم  الريريريريريريريرينن ع ينريريريريريريريريا َر
 
 
 
 
 

 ك املريريريريريريريريريريريرء نرجريريريريريريريريريريريبك  نريريريريريريريريريريرياخر  نصريريريريريريريريريريري 
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 الريرينن ع ريريى نسريريبة  هريريا كنريريت ترضريريعها

 

  
 ررإذ  ريريريريريبْح مي ريريريريريؤك لريريريريرين طضريريريريريها الريريريريريال 

 

 

  يتااانخر رساااول هللا لفلااام يكااان، عااان الوفااااء الاااذع  ،صااااحب اخللاااق العظااايم
 به له!! طال ترق  
إحريريرياى أصريريرياهه؛  اختريريريار ا  ااريريرياق  إيلص   أحريريريبل  ،لعريريريي لريريرين تريريرير ن إنص »فقاااال  

ريريا املريريال  إلصريريائفتني: إلصريريال صريري   يب  وكااان الن اا –«.  هريريا كنريريت اَريريتأنيت هبريريم ،ُّا السص
 . ائا حني قفل من الط   انتظرهم بضا عشرة ليلةً 

  نتار سبينا. قالوا  فإان  
  ريري نص  ،ا بعريرياألصريري»قااال   مث   ،فاانثا علااى هللا مبااا هااو أهلااه ،اسيف الن اا  يب  فقااام الن اا

لرينكم    إلرييهم َريبيهم؛  مرين أحريبص  رأقريت أن أرص  إم ً  ،جرياء   اتئبريني إخبانكم هريا
ّص أن قكريريبن ع ريريى حظً ريري  لريرين أحريريبص  ،ب ذلريريك   يفعريريلأن ق يً ريري ك لريرين  نع يريريه إَيص ه حريري

  «.ل لا قفيء هللا ع ينا   يفعلأ ص 
 ن    ال نريريار  لريرين أذن لريرينكم َّصريريإ ص »بنااا لااك  لااك. قااال  اس  طي  فقااال الن اا

ّص أيذن؛  ارجع  . « قر ع إلينا عر اقكم ألركمبا ح
ااااا يب   رجعاااااوا إىل الن ااااا مث  ، مهااااام عرفاااااا هماس فكل  فرجاااااا الن ااااا باااااوا م طي  , فااااانخربو؛ أُن 

  . 1نوأ نوا
 
 
 
 

                                                 
وهاو  ،. ونعرفاا كم   مجاا عرياامن حاديي املساور بان خمرماة  ، 2540ا نأخرجه البخارع خمتصرً  )1(

ع للحاااف، اباان القااائم هللامااور الناااس ومصاااحلهم. وانظاار القصااة كاملااة يف تغليااق التعليااق علااى صااحيح البخااار 
 ، واألوسااااااااإب 237، 1/236 ، والصااااااااغري ن5303 ، والطااااااااربا  يف الكبااااااااري ن474 ، 3/473حجاااااااار ن

  .3252 ، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن5/195 ، ويف دالئل النبوة ن4630ن
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إليه بقرابة الرضاعة؛ لقد ظل مستننًيا هبم، يريد أن  ملن ميت   فهكذا كان وفا ؛ 
نيمة حالاًل طيًبا؛ بذل ا، كها أصحابه ل  إليهم ما انمه منهم، وملا مل أيتوا، ومت يرد  

؛ فللاااه ماااا أعظماااه مااان جهاااد؛ يف إعاااادة السااايب، الاااذع هاااو أكااارم هلااام مااان املاااال وأعاااز  
 وفاء!!
  وأخبار وفائه  ملراضعه وإخوانه من الرضاعة كثرية، عامرة هبا كتب احلديي

 والشمائل والسري.
  ألا   اقك  بشار!! ومل يكان وفااء قاصارًا فوفااء مل يساما مبثلاه ال ألصحابه؛

علااى حااال حيااا م فحسااب؛ فهااذا قااد فساان بعضااه الكثااري!! لكنااه وفاااء ممتااد بعااد 
 الوفاة!! وهو الوقت الذع ال فف، فيه الوفاء إال صحاب اخللق العظيم!!

  وفاااااء يف األهاااال والولااااد، وفاااااء يف قضاااااء الاااادين؛ يقااااول  «  ًأ  أ ىل بكريريريريل 
 .(1)« ع يص      ه،  لن ترْح  قن ا أ  ضياع ا   يلص  لؤلن  لن نفسه؛ لن ترْح لاال  

  وتلااه ماان وفاااء للعهااد ورعايااة للااود، وصاايانة املعاارو ؛  لااك الااذع يضااربه لنااا
!! رسول هللا   ما األنصار، بعد فتح مكة، يف موقا رائا مؤثر  مبك 
    فعااان أيب ساااعيد  اخلااادرع ى رساااول هللا طاااا أع، قاااال! مل ااا  ماااا أعطاااى مااان

تلااك العطااات يف قااري   وقبائاال العاارب، ومل يكاان يف األنصااار منهااا شاااء، وجااد هااذا 
 قال قائلهم  لقا رساول  كثرت فيهم القالة، حىت  من األنصار يف أنفسهم، حىت   احلا  
 قومه. هللا 

قاد وجادوا علياك  هذا احلا   فدخل عليه سعد بن عبادة، فقال  ت رسول هللا، إن  
 ذع أصبت؛ قسمت يف قومك، وأعطيت فسهم؛ ملا صنعت يف هذا الفاء ال  أن يف
 
 
 

                                                 
 . ونالضياع   الذرية واألبناء. ، من حديي جابر بن عبد هللا 867أخرجه مسلم ن )1(
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ماان األنصااار شاااء ، قااال   عطااات عظاًمااا يف قبائاال العاارب، ومل يكاان يف هااذا احلااا   
امار   مان قاوما، وماا  قال  ت رسول هللا، ما أان إال   « أقن أنت لن ذلك َي َعا؟»

 «.اظية ا ع يل هبلك يف  ذك ا»أان من  لك. قال  
من األنصار، قال  فاناتهم  ا اجتمعوا أات؛ سعد ، فقال  قد اجتماع لك هذا احلا  فلم  

َي لعشريريريرير »قااااال   ذع هااااو لااااه أهاااال ، مث  ، فحمااااد هللا، وأثااااا عليااااه ابل اااارسااااول هللا 
ال  األناار، لا هالأ  ب غت  عرينكم  جرياة   جريامتب ا يف أنفسريكم؟! أ  تكبنريبا ضريالص 

 «.ف هللا بني ه ببكم؟ ألص  لأ   أغناكم هللا،  أعااء   هااكم هللا،  عا
 وأفضل. قالوا  بلى، هللا ورسول أمن  

 «.أال جتيببم َي لعشر األناار؟»قال  
 والفضل؟!. قالوا  ومبا ا جنيبك ت رسول هللا، وهلل ولرسوله املن  

هناْح  ارياص اب  هتم؛ أتيتنا لكذص ألا  هللا لب ش؛تم ل  تم،   ااهتم،  لااً  »قاال  
ا  آ قناْح،  عالئال   آَيناْح.   طذ ال   نار ْح،  طرقا 

فريريت هبريريا هبل ريريا نيا، كلص أ جريريايف يف أنفسريريكم َي لعشريرير األناريريار؛ يف لعاعريريأ  لريرين الريريال 
 ليس مبا،   ك تكم إىل إَاللكم؟!

  اة  البعريي،  ترجعريبن اس ابلشص أال ترضبن َي لعشر األناار، أن قذ ب النص
بل هللا   رحالكم؟يف  بَر
 ريري ريريب الصريري األناريريار،  لريريب  ا  بيريرياك، لريريبال اهل ريريرة لكنريريت الريريرأ  لريرينذ  نفريري  حممص

 هريريمص سريري كت األناريريار شريريعب ا؛ لسريري كت شريريعب األناريريار، ال ص لَريري ك النريرياس شريريعب ا، 
 «.األناار،  أبناء أبناء األناارارحم األناار،  أبناء 
 قسًما    أخضلوا حلاهم، وقالوا  رضينا برسول هللاقال  فبكى القوم حىت  
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 . 1نقواوتفر   انصر  رسول هللا  ا، مث  وحظ  
  وكتب السرية واألحادياي الصاحيحة الثابتاة عناه مليتاة ابملواقاا العظيماة ،

 واخلالدة، يف ضربه ألروع األمثال يف الوفاء ابلعهد.
  وإ ا كان املارء أيخاذ؛ العجاب والدهشاة، وهاو يقارأ هاذ؛ القصاا الرائعاة؛ إال
ألعدائااه، الااذين مااا فتتااوا جيتهاادون يف  ه يتضاااءل أمااام قصااا وفائااه كل ااأن  لااك  

الكيد له وألصحابه رضا هللا عنهم، مكايد عظيمة، ورام  لك مل يتخلا وفا ؛ هلم 
 ! 2نقإب، حىت شهدوا هم أنفسهم بذلك

 مواقا عديدة من الوفاء ابلعهد ما املشركني واليهود. وقد كان لرسول هللا 
 ؛ وماان  لااك وفااا  تلااك الشااروط  ،للمشااركني بشااروط عقااد صاالح احلديبيااة

اليت اماتعض منهاا كثاري مان أصاحابه؛ ملاا رأوا فيهاا مان قساوة وظلام للمسالمني؛ وكاان 
أن ماان أتاى املساالمني ماان املشااركني ردو؛ إلايهم، وماان أاتهاام ماان »مان تلااك الشااروط  
 «.املسلمني مل يردو؛
و، يف و جندل بان ساهيل بان عمار  يكتب الكتاب؛ إ  جاء؛ أب فبينا رسول هللا 

اااحلديااد، قااد انفلاات إىل رسااول هللا  ا رأى سااهيل  أاب جناادل  قااام إليااه فضاارب ، فلم 
 ة بيين وبينك قبل أن أيتيك هذا.ت القضي  د، قد جل  قال  ت حمم   وجهه، مث  

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، 311 – 2/310 ، وقال األران وط  إسناد؛ حسن، وابن هشام يف سريته ن81174أخرجه أمحد ن )1(

 – 4/358، و كااار؛ ابااان كثاااري يف البداياااة ن418وصاااححه األلباااا  يف تعليقاااه علاااى فقاااه السااارية للغااازا  ص
عاعااة    ، ونلُ 1059 ، ومساالم ن3778  وقااال  وهااو صااحيح. وأصااله يف الصااحيحني؛ البخااارع ن359

 بقية يسرية.
  ، وتقدمت قريًبا.2681يف قصة أيب سفيان ما هرقل عند البخارع نكما   )2(



 

 

 110 أعظم إنسان

 فقام إليه فنخذ؛ بتلبيبه. ،«صاهت»قال  
ااااملسااالمني، أتاارد   هللاعلاااى صاااوته  ت معاشاار وصاارخ أباااو جناادل   رك ونين إىل أهااال الش  
 فيفتنو  يف ديين؟!!
الوجااادان، ولكااان هيهاااات أن تاااؤدع إىل إخاااالل ابلوفااااء، مااان  وإُناااا لصااارخة  اااز  
 !!صاحب اخللق العظيم
 لااه خاااطر؛، وفااتح لااه ابب األماال والرجاااء والثقااة ابهلل، وبااني   فطيااب رسااول هللا 

َي »ال الوفاء، ولي  فيها ادر أبًدا، وقاال لاه  أن أخالق النبوة واإلسالم لي  فيها إ
، اصريريريأ  احتسريريريب؛  ريريري نص  جاعريريريل  لريريريك  ملريريرين لعريريريك لريريرين   جريريريلص  هللا عريريريزص  أاب جنريريريال 

 ها ع ا  بيننا  بني ال بم ص ح ا؛  أع ينا م ع ى املستضعفني  رج ا  طرج ا؛ إ ص 
ا،  إ ص   .(1)« لن نغار هبمذلك  أع ب  ع يه عها 

  ومن وفائه دائه أيًضا علاى هاذا النحاو؛ إرجاعاه أاب بصاري  إلايهم بعادما ألع
ذع جعلاات لنااا. فدفعااة جااء؛ وهااو مساالم ، فنرساالوا يف طلبااه رجلااني؛ فقاالوا  العهااد ال اا

 . 2نجلني فخرجا بهإىل الر  
   ومااان  لاااك ماااا فكياااه أباااو رافاااا قاااال  بعثتاااين قاااري   إىل رساااول هللا ، ،
 وهللا، ال  قليب اإلسالم، فقلت  ت رساول هللا، إ    ، ألقا يفا رأيت رسول هللا فلم  

 أرجا إليهم أبًدا.
 
 
 
 

                                                 
 ، وأصاله عناد 31/220 ، وحسن األران وط إساناد؛ يف تعليقاه علاى املساند ن18431أخرجه أمحد ن )1(

ت   وجبت؛ أع فرانا من املناقشة قبل  ، ونانفلت   قلا وفرد وهرب يف خفية، ونجل  2734البخارع ن
 بيبه   التلبيب   ما الثياب عند النحر.أن أيتيك هذا. ونتل

  .2734قصة أيب بصري عند البخارع ن )2(
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 ال أخريريي  ابلعهريريا،  ال أحريريب  الريريأ ،  لكريرين راجريريع؛ إم ً »  فقااال رسااول هللا 
 يب  أتيات الن اا قاال  فااذهبت، مث  « ذ  يف نفسريريك اَن  ريريارجع ري ن كريريان يف نفسريريك الصري

1ن، فنسلمت . 
  وماان روائااا قصااا وفائااه عدائااه؛ تلااك القصااة العجيبااة، الاايت يقااا املاارء أل

صاااور أن فاااد  مثااال  لاااك؛ لاااوال أن  لاااك حاااد  تأمامهاااا مشااادوًها منبهااارًا، ااااري م
 حقيقة!!

 وأتمل معا، أيها القارئ، تلك الروعة، وانظر هل توافقين الرأع؟!!
 خرجااات أان وأيب  أ      ماااا منعااين أن أشااهد باادرًا إال  يقااول حذيفااة باان اليمااان 

، قاالوا  إن   . قاال  فنخاذان كف احسيل   ًدا، فقلناا  ماا نرياد؛، ماا كام تريادون حمم اار قاري  
إىل املدينااة وال نقاتاال معااه،  ا عهااد هللا وميثاقااه؛ لننصاارفن   املدينااة، فنخااذوا من اانريااد إال  

اناريرير ا؛ نفريريي هلريريم بعهريريا م،  نسريريتعني »فاانخربان؛ اخلاارب؛ فقااال   فنتينااا رسااول هللا 
 !!(2)«هللا ع يهم

إُنااا قااري  الاايت حارباات دعااوة احلااق، وآ ت املساالمني وأخاارجتهم ماان دترهاام بغااري 
 حق إال أن يقولوا ربنا هللا!!

 إُنا قري  اليت قتلت سية وعمارًا ظلًما، وعذبت بالاًل واملستضعفني، بل
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، وصاححه شاعيب 4877 ، وابن حباان يف صاحيحه ن2758 ، أبو داود ن23345أخرجه أمحد ن )1(

 . ونال أخاااي  ابلعهاااد   أع ال أنقضاااه. ونال أحاااب  702األران وط، وصاااححه األلباااا  يف الصاااحيحة ن
 .أحب  الرسل الواردين علا  الربد   أع  ال 

  .1787أخرجه مسلم ن )2(
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 !!أمرها لتقتل سيد اخللق وأمجعت  
 ن كثرة!!مث إُنا معركة فرقان، واملسلمون قلة، واملشركو 

نفريريي هلريم بعهريريا م،  نسريريتعني هللا »ه حاق؛ ولكنااه الوفااء العظايم؛ نعام إن  لاك كل اا
 «!!.ع يهم
  وإن تعجب فاعجب لوفائه !!للحيوان البهيم 
   عاان عمااران باان حصااني   قااال  كاناات اماارأة  ماان األنصااار أساارها العاادو ، ،

ن نعمهااام باااني يااادع وأصااايبت العضاااباء، وكانااات املااارأة يف الاااوًثق، وكاااان القاااوم يرفاااو 
بيو م؛ فانفلتت  ات ليلة  من الوًثق، فنتت اإلبل، فجعلت إ ا دنت من البعري راا 

 قاة ، فقعادت يف عجزهاا، مث   تنتها إىل العضاباء فلام تارغ. قاال  وانقاة  منو  فت كه، حىت  
 زجر ا، فانطلقت، ونذروا هبا فطلبوها فنعجز م.

ااااهاااا هللا علقاااال  وناااذرت هلل إن جن   اس ماااا قااادمت املديناااة رآهاااا الن اااا، فل  يهاااا لتنحرُن 
 ا.اها هللا عليها لتنحرُن  ا نذرت إن جن  فقالت  إُن   فقالوا  العضباء انقة رسول هللا 

َريبحان هللا!! ب؛سريما جزهتريا؛ نريذر  »فذكروا  لك له فقاال   توا رسول هللا نف
ريريري، إن َنص  يف لعاريريرييأ ،  ال  يمريريريا ال مي ريريريك  ا!! ال   ريريرياء لنريريريذر  ا ريريريا هللا ع يهريريريا لتنحرنص

 .(1)«العبا
مااان صااانيا هاااذ؛ املااارأة؛ ألناااه كانااات يقتضاااا الوفااااء هلاااذ؛ الناقاااة  فقاااد تعجاااب 

 وحسن ا ازاة هلا؛ أن فسن إليها يف اإلطعام والرعاية، ال أن تذبح!!
 !!وإ ا كان الوفاء حليوان هبيم عجيًبا؛ فكيا ابلوفاء جلماد؟ 
 
 
 

                                                 
 . ونالعضباء   انقة مشقوقة األ ن، وهو لقب انقاة رساول 19362 ، وأمحد ن1641أخرجه مسلم ن )1(
 لة، ونعجزها   مؤخر ا، ونونذروا   أحسوا هبرهبا.قة    مذل  ، ونمنو  هللا 
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اإنه وفااء سايد األوف  ايااء جلاذع  مجااد ، كاان خيطاب إلياه، فلم  ذ املنارب  هاب إىل ا اق 
إىل قريبم  لب   احتضرينه ارينص   »اجلذع، فنات؛ فاحتضنه فسكن. فقاال  املنرب، فحن  

 . 1ن«ال يالأ
 .{َ ًإنصَك َلَع ى ُخُ ق  َعًظيم  }وصدق هللا  
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نني، ويكون عند الشوق، وتوصا به اإلبل، وتقدم  ، وناحلنني   صوت كاأل3583أخرجه البخارع ن )1(

 قرجيه.
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خاقك كرله  جب ك   َ 
  فهااو أكاارم ماان خلااق هللا، وأزكااى الربيااة نفًسااا، وأكاارمهم عشاارة، وأجااودهم كًفااا

 ه امامة ابخلري، ويد؛ ايي اجلود، بل هو أسرع ابخلري من الريح املرسلة.ويًدا، فكف  
  وال جرم أن يكون هاذا موقعاه مان الكارم، الاذع هاو جااما ملكاارم األخاالق؛

الق مكارم األخ موهو الذع بُعي ليتم
 . 1ن

   ابلكاااارم، شااااهادة مؤكاااادة وجاااال   وهااااو الااااذع شااااهد لااااه أكاااارم األكاااارمني، عااااز ،
ُل }بقسمه؛ فقال سبحانه    رياَل أُهنًسريُم ًكريا تريبنًاريُر َن * َ َلريا اَل تريبنًاريُر َن * ًإنصريُه َلَ ريبن

َُبل  َكًرف    [.40 – 38]احلاقة   {َر
خالقه العظيمة؛ كالصادق فوصفه سبحانه يف هذا املوضا ابلكرم دون اري؛ من أ 

هااا عظيمااة كرميااة، كل    هااذ؛ األخااالق مندرجااة فيااه؛ فنخالقااه  واألمانااة؛ لكااون كاال   
وألُنم رأوا آًثر هذا الكرم ويعرفوُنا مجيًعا، حىت قبل بعثته 

 . 2ن
  تصاافه زوجااه خدجيااة رضااا هللا عنهااا، ملااا جاءهااا فزًعااا بعااد ناازول الااوحا عليااه

 ، حم، وحتمل الكل  ك لتصل الر  إن  »فتقول له   أول مرة، وها  دئ من روعه؛
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  10/191  وصااححه علااى شاارط مساالم، والبيهقااا يف الكااربى ن2/670روى احلاااكم يف مسااتدركه ن )1(

ّ ً   »من حديي أيب هريرة    .45وصححه األلبا  يف الصحيحة ن«. م لكارم األخالقا بعينت ألمت ً إ
   بتصر .2/647نة نيف القرآن والس أخالق النيب  )2(



 

 

 116 أعظم إنسان

 . 1ن«يا، وتعني على نوائب احلق   وتكسب املعدوم، وتقرع الض  
هكذا تصفه رضا هللا عنها، هبذ؛ الصفات البالغاة عظماًة وداللاًة علاى ابلاغ كرماه 

 !!وعظيم جود؛ 
 عاد بعثتاه ونبوتاه؟!! وهذا كله قبل أن يكرماه هللا ابلنباوة؛ فكياا يكاون كرماه ب

؟!! كيا يكون كرمه وقد نزل عليه  2نه وأحسن أتديبهبه رب  كيا يكون كرمه وقد أد  
 ؟!!القرآن؛ الذع هو خلقه 

  فااال جاارم أن يكااون  أكاارم الناااس وأجااود الناااس، ومل مينااا يوًمااا أحااًدا شاايًتا
 خيشااى ساانله إت؛، باال كااان ينفااق مااا العاادم، ويعطااا مااا الفقاار، يعطااا عطاااء ماان ال

 د األجواد على اإلطالق.الفقر؛ فهو سي   
  شاهد لااه بااذلك أعاادا ؛ قباال أصاحابه وقااد أدهشااه هااذا  –؛ يقااول أحاادهم

 يااوم حنااني   يقااول  أعطااا  رسااول هللا  - ا ماان حمبتااه الكاارم؛ فنساالم ومل جيااد بااد  
 هوإن  
 
 
 
 
 
 

                                                 
   العااااااجز مااااان حاااااديي عائشاااااة، رضاااااا هللا عنهاااااا. ونالكااااال    160 ، ومسااااالم ن4أخرجاااااه البخاااااارع ن )1(

الضعيا الذع فتاج ملن يعوله، ونوتكسب  وضبإب نوتكسب  بضم أوله، ورجحه النووع يف شر  مسلم، 
قاري، ونتقارع   القارى  الضاايافة ومعناهاا  تعطاا النااس ماا ال جيدوناه عناد ااريك، وناملعادوم   املفلا  أو الف

   النوائب  املصائب. أع  إ ا وقعت انئبة ألحد يف خري أعنت فيها، وقمت وحسن الوفادة، وننوائب احلق   
 ما صاحبها.

، وال يعر  له إسناد ًثبت، لكن املعا صحيح، كما قال « فنحسن أتدييببين ريب   أد  »مل يثبت حديي   )2(
، 327 . وانظر  الفوائد ا موعة يف األحاديي املوضوعة للشوكا  ص18/375ن« ا موع»ابن تيمية يف 

 ،، والدرر املنتثرة يف األحادياي املشاتهرة للسايوطا160ص ،والآللن املنتثرة يف األحاديي املشتهرة للزركشا
  .2185، والضعيفة لأللبا  ن160ص
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 . 1ن!!   اخللق إ نه ألحب   إ  ، فما زال يعطيين حىت  اخللق إ   ألبغض  
  وكااان كرمااه وجااود؛  مشااهورًا مستفيًضااا عنااد أصااحابه رضااا هللا عاانهم، باال

 متواترًا عندهم.
    يصفه خادمه أن  بن مالك فيقول  كان رساول هللا ، اس، أحسان الن ا

 . 2ناساس، وكان أشجا الن  وكان أجود الن  
  ويقول ابن عمرا، وال أضاوأ   ماا رأيات أحاًدا أجناد، وال أجاود، وال أشاج

وأوضن من رسول هللا 
 . 3ن

  ويقول جابر بن عبد هللا ما ستل رسول هللا     4ن، فقال  الشيًتا قإب . 
 إال يف تشريريريريهاكلريريريريا هريريريريال  ال  هريريريريط ل 

 

 (5)لريريريريريبال التشريريريريريها كانريريريريريت القك نعريريريريريم 
 

 هلا!! طالب حاجة، حىت ما حاجته هو نفسه  وكان ال يرد  
 اا لاا ى موقًفااا ماان مواقفااه العظيمااة يف الكاارم  –أيهااا القااارئ  –ل عينيااك وكح  

 هللايب هو وأما عليه الصالة والسالم!! –والبذل واجلود، ال نظري له 
  عن سهل بن سعد  يب  جاءت الن   امرأةً    أن    بربدة  منسوجة ؛ قالت 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، وأصاااله عناااد مسااالم 666ماااذع ن ، وصاااححه األلباااا  يف صاااحيح سااانن ال  666أخرجاااه ال ماااذع ن )1(
 ة.  خمتصرًا، والقائل هو  صفوان بن أمي  2213ن
  .2307 ، ومسلم ن2820أخرجه البخارع ن )2(
 ، ورجاال إساناد؛ ثقاات. ونأجناد   396 ، وابان أيب الادنيا يف مكاارم األخاالق ن59أخرجه الدارما ن )3(

 أمجل وأحسن. . ونأوضن  أسرع يف النجدة، وهذا دليل على عظم شجاعته 
  .2311 ، ومسلم ن6034أخرجه البخارع ن )4(
 قاله الفرزدق يف زين العابدين رمحه هللا. )5(
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 نسجتها بيدع، فجتت ألكسوكها. 
ااحمتاًجااا إليهااا، فخاارج إلينااا وإ  يب  فنخااذها الن اا ا إزار؛، فقااال رجاال  ماان القااوم  ت ُن 

 رسول هللا، اكسنيها. 
أرساال هبااا إليااه. رجااا فطواهااا، مث    يف ا لاا ، مث    يب  فجلاا  الن اا« نعريريم»فقااال  

ه ال سانلته، وعلمات أن ا حمتاًجا إليهاا، مث    يب  فقال له القوم  ما أحسنت، لبسها الن  
ا وهللا، ماا سانلته أل!! قال  إ    يرد   فكانات  ل  ساه ا سانلته لتكاون كفاين. قااللبساه؛ إمن 
 .  1نكفنه
  إ ا كان هذا هو عطا ؛  حال عسر؛ وحاجته؛ فكياا يكاون عطاا ؛ حاال

 اليسار؟!! 
 هحريريريريريريريّ لريريريريريريريريب أنصريريريريريريريري   بسريريريريريريريريط الكريريريريريريريريفً  تعريريريريريريريبص 

 

 ثنا ريريريريريريريريريريريا ل ريريريريريريريريريريريبم    جتبريريريريريريريريريريريه أ ل ريريريريريريريريريريريه 
 

 تريريريريريريريريريريريريريريريريريراك إذا لريريريريريريريريريريريريريريريريريا ج؛تريريريريريريريريريريريريريريريريريه لريريريريريريريريريريريريريريريريريته ال  
 

 كأنريريريريريك تع يريريريريريه الريريريريريذ  أنريريريريريت َريريريريريائ ه 
 

 النريريريريريريريريباحي أتيتريريريريريريريريهن أ ً    ريريريريريريريريب البحريريريريريريريرير لريريريريريريريري
 

 تريريريريريريه املعريريريريريرير ف  اجلريريريريريريب  َريريريريريرياح ه   ص  
 

ريريريريريريريريريري  ه غريريريريريريريريريريي ر حريريريريريريريريريريهلريريريريريريريريريريب   قكريريريريريريريريريرين يف كفً 
 

 (2)جلريريريريريريريريريا  هبريريريريريريريريريا   يتريريريريريريريريريق هللا َريريريريريريريريريائ ه 
 

  ،فكان أسعد ابلعطية يعطيها من السائل، وكان أيمر ابإلنفاق والكرم والباذل
 البخل واإلمساك. ويدعو للجود والسخاء، ويذم  

 رة والاذهب مث صاار ملكااً لاه ؛ ماسارة  لاك جبال أحاد  مان احلجاا و حتولل
 حىت

 
 
 
 
 

                                                 
  ، ونالربد   رداء يلب  فوق الثياب، أو كساء خمطإب.1277أخرجه البخارع ن )1(
 195، وعازا؛ ابان رجاب يف لطاائا املعاار  ص 15قاله أبو متام يف مد  املعتصم، دياوان أيب متاام ص )2(

 .لبعض الشعراء، ميد  فيها بعض األجواد، وقال  وما تصلح إال أن تكون للرسول 
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يف حر ة املدينة    كنت أمشا ما الن يب   يف سبيل هللا !! يقول أبو  ر   هينفق 
لاقسرلم  » فقلت لب يك ترسول هللا ،فقال   ؛«َي أاب ذر    »،فاستقبلنا أحد  ، فقال 

، إال شي  أرصاك أنص عنا  لينل أحا  ذ با ، متضي ع يص هلينأ   ع نا  لنه  قنار  
عن ميينه، وعن مشاله ،  -إال أن أهبل به يف عبا  هللا  كذا   كذا   كذالاقن  ،

إنص األكينرقن  م األه لبن قبم ال يالأ، إال لن » مث  مشى مث  قال «-ومن خلفه 
  . 1ن« ه يل  لا م...-عن ميينه ،عن مشاله،ومن خلفه–هال  كذا   كذا   كذا 

  عن التزيد واملبالغه؛ فقد جاءته لها أصحابة بعيدة تلك حقيقة سج  و
الكنوز من الذهب والفضه وأنفقها يف  ل  واحد ،ومل يد خر منها درنًا وال 

 دينارًا وال قطقه.
  وملا جاء؛ مال البحرين، وكان أكثر مال  أيت به رسول هللا  فقال ،
 ال  ت رسول هللا، أعطين؛ إ    اس، فقإ  جاء؛ العب   ؛«انينر ك يف املس ا»

ه،  هب يقل   فحثا يف ثوبه، مث   «.خذ». قال  الً عقي فاديت نفسا وفاديت
قال  فارفعه أنت  «.ال». قال  فلم يستطا. فقال  أمر بعضهم يرفعه إ   

ه، فلم يرفعه، فقال  فمر بعضهم  هب يقل   فنثر منه، مث   «ال». قال  علا  
 «.ال»قال  فارفعه أنت علا. قال  «. ال: ». قاليرفعه علا  
  خفا علينا انطلق، فما زال يتبعه بصر؛ حىت   احتمله على كاهله، مث  فنثر منه، مث   

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . وناحلر ة    كل أرض  ات حجارة سود. 94نمسلم  ، و 6268أخرجه البخارع ن )1(
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 .  1نمنها درهم   ومث   عجًبا من حرصه!! فما قام رسول هللا 
  جيما الغنائم ويوزعها يف ساعة، وال أيخذ منها شايًتا، وأعطاى انًماا باني و

 . 2نجبلني
  ومل يكااان  ينتظاااار حاااىت أييت سااااائل ليعطيااااه؛ بااال كااااان يبتااادئ ابلنااااوال قباااال

كااان يتضااايق ماان بقاااء املااال عنااد؛ إ ا مل   السااؤال كلمااا وجااد عنااد؛ املااال، باال أنااه 
 يتهين له إنفاقه!! 

    رسااول هللا  الاات  دخاال علااا  قساالمة رضااا هللا عنهااا،  فعاان أم  وهااو ساااهم
هللا، مالااااك، ساااااهم  ، فقلاااات  ت ناااايب  ك ماااان وجااااا لاااا لوجااااه. قالاااات  فحساااابت أن  ا

يت أتتنريا ألريري  ألسريينا،    ن سريريمها، بعأ، الصريري ني السصريأجريل الريرياص لريرين » الوجاه؟! قاال 
 .. !!(3)«  ي يف خام الفرا 

  وعن جبري بن مطعامه بيناا هاو ماا رساول هللا ، أن االً اس مقاب، ومعاه الن ا 
و؛ إىل ساااااارة ،  اضاااااطر  ساااااانلونه، حاااااىت  األعاااااراب ي رساااااول هللا  مااااان حناااااني ؛ علقاااااات

 ر ائي،   ب كان عا   ذك  أع بم»فقال   فخطفت رداء؛. فوقا رسول هللا 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، ماااان حااااديي جااااابر باااان عبااااد هللا رضااااا هللا عنهمااااا. 2314 ، ومساااالم ن3165أخرجااااه البخااااارع ن )1(

أن يرفعااه عليااه؛ ألنااه رأى شاادة حاارص العباااس  الكفااني. وإمنااا مل ياارد الناايب  ونحثااا   احلثااا  األخااذ مباالء
 ولكمال كرمه، وابلغ ساحته وجود؛ ، .مل مينعه ومل يع ض عليه، وتركه يغ   ما شاء حىت عجز 

 .  من حديي أن  بن مالك 2312أخرجه مسلم ن )2(
 ، وقال 5160وابن حبان يف صحيحه ن ، 12809 ، والبيهقا يف الكربى ن25975أخرجه أمحد ن )3(

   إسااااناد؛ صااااحيح رجالااااه ثقااااات رجااااال الشاااايخني. 44/272شااااعيب األران وط يف تعليقااااه علااااى املسااااند ن
 . ونخصم   طر  الثوب.ونساهم   أع من أثر التفكري واهلم   
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 . (1)« ال كذ اب   ال جبا    خبيال   ال جتا م العضاك نعم ا، ل سمته بينكم،  ص 
  هاذا هااو بعااض كرمااه ،؛ مائدتااه معروضااة لكال قااادم، وبيتااه قبلااة لكاال وافااد
وينفااق، ويعطااا اجلااائا هللاكلااه، ويااؤثر احملتاااج بااذات يااد؛، ويصاال القريااب مبااا يضاايا 

 م الغريب على نفسه. ميلك، ويواسا احملتاج مبا عند؛، ويقد   
  فكان   آية يف اجلود والكرم، وجيود جود من هانات علياه نفساه ومالاه وكال 

ياًدا، امار أصاحابه  ، وأسخاهماً ه وموال؛، فهو أندى العامني كف  ما ميلك يف سبيل رب   
 .  2ن؛ وإحسانه وجود؛ وكرمه وتفضلهوأحبابه وأتباعه، بل حىت أعدائه برب   

   املناااافقون  أكااال اليهاااود علاااى مائدتاااه، وجلااا  األعاااراب علاااى طعاماااه، وحاااا
ر ماان سااائل، أو تضااايق ماان م بضاايا، أو تضااج  أنااه تاارب   بساافرته، ومل ففاا، عنااه 

ر يف عنقااه، وقااال لااه  أعطااين ماان مااال هللا الااذع أث ااباارد؛ حااىت  أعاارايب   طالااب، باال جاار  
 .  3نوضحك وأعطا؛ ك فالتفت إليه وأم   عندك، ال من مال أبيك 

   لع  ذا الع اء  السخاء يف اليا؛ إال أن َخاءك لن  ع النظي يف اجلريب 
 فكاان ماان عادتااه أن يااب    البريريذل  طيريريب الريرينف   حسريرين املعاشريريرة  صريرياق ازحمبريريأ؛ 

 أصحابه إىل قلبه.  أنه أحب   من جيل  إليه، حىت يظن   ويبتسم إىل كل
   وكف  اس بر  قد وسا الن ، ، وصدر؛ واسا ، وخلقه ؛؛ طعامه مبذول   ه مدرار 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 لح. ونالعضا؛   شجر عظيم له شوك. ، ونسرة    نوع من شجر الط  2821أخرجه البخارع ن )1(
 .16ص،للشيخ عايض القر ، بتصر  يسري  ،كننك ترا؛  حممد  )2(
 . ، وتقدم يف عفو النيب 1057 ، ومسلم ن5809أخرجه البخارع ن )3(
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 ام . سهل ، ووجهه بس  
     يقااول أناا خااادم رسااول هللا ، وهااو يصااا شاايًتا ماان تلااك الصاافات ،

 -د بعضاها يف رجال، أو أن جتتماا يف أانسأن جت العظيمة واخلصال الكرمية، اليت قل  
إال أصاغى إلياه؛  اس لطًفاا؛ فماا سانله ساائل  قاإب  الن   أشد   كان رسول هللا   » يقول 

حااىت يكااون السااائل هااو الااذع ينصاار ، ومااا تناااول أحااد   فااال ينصاار  رسااول هللا 
 . 1ن«ايد؛ حىت يكون الرجل هو الذع ينزعها منه  فال ينزع، إال انوله إتها  قإب  

 وقاد فااق جااود؛   ، كال جااود ؛ فجااد جباهااه الشاريا ، وجاااد بوقتاه وراحتااه
 وأمه !! يف مصلحة أمته من  كر وأنثى وحر    اتعباً وكد  

 اجلب  بذل اجلاك  اجلب  كلل               جيب  كاله  جبا ه  غي   
  يب   إن كانت األمة من إماء املدينة لتنخاذ بياد الن ا»   يقول أن  بن مالك 
 !!. 2ن«، فتنطلق به حيي شاءت

 وكان   على بذل اجلا؛ والشفاعة ألصحاب احلاجات ليبلغوا حاجا م  في
ريَفعن َشريَفاَعأ  َحَسريَنأ  َقُكرينن لريُه  َلرينن  }كر ؛ ؛ ويعد ابألجار فيماا أنازل علياه مان الاذ    َقشن

َها  [85]النساء   { َنًايب  ًلنرين
، ويعاد علاى  لاك ابألجار   3ن«با تؤجر ااشفع»   ويندب إىل  لك ؛ فيقول 

 حّ  ...  لن لشى لع أخيه يف حاجأ  »   اجلزيل ، فيقول 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 3916 ، و كااار؛ احلااااف، يف املطالاااب العالياااة ن116أخرجاااه أباااو نعااايم األصااابها  يف دالئااال النباااوة ن )1(

  .4780وانظر  صحيح اجلاما ن
 معل قاً وجزم به. ، 6072ن البخارعأخرجه  )2(
  .2627ومسلم ن  ،7476ن البخارعأخرجه )3(
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  1ن«قتهيأ له ، أثبت هللا هاله قبم تز ل األهاام
  ويثباات  لااك بفعلااه  ؛ فيشاافا ُلمغيااي ؛  لااك العبااد األسااود الااذع فارقتااه

عااه تساايل علااى حليتااه ؛ امرأتااه بعااد أن أعتقاات ؛ فكااان يطااو  خلفهااا ويبكااا ودمو 
إال أن  أن يشافا إليهاا ، فماا كاان مان أجاود اخللاق وأكارمهم  يب فطلب من الن  

إىل بريارة ، وقاال  جاد جباهه و هب بنفساه الشاريفة ليشافا هلاذا العباد ؛ فياذهب 
َ جريريك  أبريريب  لريرياْح ي ريريَي برقريريرة ، اتص »هلاا    !! فقالاات ا وقااد اسااتقر يف  «هللا ؛   نريريه 

  وبني شفاعته ا   ت رسول هللا أأتمر  بذلك ؟ فقاال  بني أمر؛  نفسها التفريق
 . «ا أ  شا عإّص »
فنظاارت وقااد قااام يف نفسااها ماان بغااض ُمغيااي وعاادم قاادر ا علااى معايشااته ؛ مااا  

شااافاعته ؛ فتقاااول   ال حاجاااة   فياااه ت رساااول هللا !!  جعلهاااا أن تااارد مااان يعظااام رد  
ُلغيريريريريري  برقريريريريريرة  بغضريريريريريها  ع ريريريريريب لريريريريرين حريريريريريب ً أال ت»للعبااااااس    فقاااااال رساااااول هللا 

 . 2ن«ك؟!إَيص 
  فريجا   وقد جاد جباهه الشريا ، وإن ُرد  فال يضري؛ 

 لنه الغمائم تراب  كان أ  ح را .           الغي  لي  قبايل أقنما انسكبت 
  بل كان من عظم جود؛   أو يبخل هبا !!  أنه جاد بنفسه الشريفه ، ومل يضن 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،  8/194ن ويف األوساااااإب كماااااا يف ا ماااااا  ، 13646/ رقااااام  12ج ن الطاااااربا  يف الكباااااري أخرجاااااه  )1(

  .906ن وحسنه األلبا  بشواهد؛ يف الصحيحة
ماان   2075نباان ماجااه ، وا  5417نواللفاا، لااه ، وأخرجااه النسااائا   ، 2231ن داود أخرجااه أبااو  )2(

، وهااو عنااد   1933نساانن أيب داود صااحيح حااديي اباان عباااس رضااا هللا عنهمااا ، وصااححه األلبااا  يف 
 . 5283نالبخارع بنحو؛ 
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  اجلب  ابلنصف  أهاى غاقأ اجلب           ابلنصف  إن ضنص البخيل هبا جيب  
فجااااد يف سااابيل هللا بياااد؛ ولساااانه وقلباااه طيلاااة عمااار؛ وعااادد أنفاساااه ، وكاااان أقااارب 
الناس إىل عدو  ؛ يف كل معركاة ، وأشاد هم هللاسااً ، فاألبطاال الشاجعان تلاو  باه وتتقاا 

 به !!.
جاااود؛ وبذلاااه ؛ وهاااذا قماااة اجلاااود وااياااة  يستصاااغر وماااا هاااذا كلاااه ؛ فقاااد كاااان 

يف بعااض تلااك املشاااهد فقااال خماطباااً هلااا  البااذل والكاارم ؛ دمياات إصاابعه الشااريفة 
 ريريريريل أنريريريريت إال إصريريريريبع   ليريريريريت  يف َريريريريبيل هللا »ومستصااااغراً بذلااااه وعطاااااء؛ وجااااود؛ 

 . 1ن«لال يت
  !!فهل مثل هذا الكرم واجلود كرًما وجوًدا؟ 

 {َعًظيم   ُخُ ق   ىٰ َلَع َ  َ ًإنصكَ }وصدق هللا  
*** 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .، من حديي جندب بن سفيان   1796نومسلم   ، 2802ن البخارعأخرجه  )1(



 

 

 125 أعظم إنسان

 ش اعته  هبته 
   كااااان ا، ال يبلااااغ مبلغااااه يف ثبااااات اجلاااانش وقااااوة اس وأثبااااتهم قلبًااااأشااااجا الن اااا

القلاااب واجلسااام خملاااوق، فهاااو الشاااجاع الفرياااد الاااذع كملااات فياااه صااافات الشاااجاعة، 
 ت فيه سجات اإلقدام وقوة البنس. ومت  

  ومل تكااااان شاااااجاعته  والقتاااااال فحساااااب؛ بااااال سااااابقتها يف مياااااادين اجلهااااااد
ه، شجاعة أدبية عظيمة، ظهرت يف حماوراته وخماطباته ما كباار قوماه مناذ حداثاة سان   

ابحلااااق ماااان اااااري مواربااااة، ال  جتلاااات يف صاااادعه  وقباااال أن يكرمااااه هللا ابلنبااااوة، كمااااا
 .  1نخيشى يف  لك لومة الئم

    تنبهاا، دون أن هها، وجيوكان يظهر بغضاه الشاديد آلهلاة قوماه املزعوماة، ويساف
 .  2نيلتفت إلنكار أحد  أو اضبهم لذلك

  فلمااااا أكرمااااه هللا ابلنبااااوة صاااادع بكلمااااة التوحيااااد، جبنااااان ًثباااات، ويف شااااجاعة
ه آهلااتهم وأحالمهاام، ومل أيبااه بعااداو م الشااديدة، وال إبيااذائهم منقطعااة النظااري، وسااف  

 و ديدهم له. 
  وكماااا ظهااارت شاااجاعته    ؛ فاااإن شاااجاعته القتالياااة هاألدبياااة مناااذ حداثاااة سااان

ماا أعماماه يف حارب  حاضرة بقوة منذ نعوماة أظفاار؛؛ حياي اشا ك أيًضا كانت 
 الفجار؛ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   بتصر .1335 – 3/1334يف القرآن والسنة ن أخالق النيب  )1(
 ، والساارية النبويااة الباان كثااري 1/1/100 ، وطبقااات اباان سااعد ن127ر  دالئاال النبااوة أليب نعاايم نانظاا )2(
  .2862 ، وصحيح سنن ال مذع لأللبا  ن1/247ن
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 هم إ ا رموهم هبا. عنهم نبل عدو    فكان يرد  
  وبعد بعثتاه   اجلهااد، وضارب أروع األمثلاة البشارية  واإل ن لاه ابلقتاال، سان

األبطال عنه اري مرة، وهو ًثبات ثباات اجلباال على الشجاعة والثبات، وفر الكماة و 
 وقااااد إال   سااااوا؛  ال ياااادبر وال يتزحااااز ، ومااااا ماااان شااااجاعالرواسااااا ال ياااارب ، مقباااال 

 ة، وحفظت عنه جولة. ُأحصيت له فر  
   لريرين املريريؤلنني ال ت يريريب رجريرياال   ذ  نفسريريي بيريرياك، لريريبال أنص  الصريري»وهااو القائاال 

تغز  يف  أ  فت عن َرقص أمح هم ع يه؛ لا خت ص  ،  ال أجا لافبا ع ً  أنفسهم أن قتخ ص 
أهتريل،  أحيريا،  ص   أهتريل يف َريبيل هللا،  ص ذ  نفسي بياك لريب    أم ً َبيل هللا،  الص 

 .  1ن«أهتل أحيا،  ص  أهتل،  ص  أحيا،  ص   ص 
  .وبرز يوم بدر وقاد املعركة بنفسه، وخاض امار املوت بروحه الشريفة 
 وقُت ال سابعون  2نه الصاالة والساالم يف وجهاه، وكسارت رابعيتاهعليا    وقد ُشا ،

 ما أصحابه، فما وهن وال ضعا وال خار، بل كان أمضى من السيا. 
   ؛ احلاااواد  ال خياااا  التهدياااد والوعياااد، وال ترهباااه املواقاااا واألزماااات، وال  اااز
واكتفاى بنصار؛،  ه، وتوكل عليه، وأانب إليه، ورضا حبكمه،ض أمر؛ لرب   ات، فو  وامللم  

 ووثق بوعد؛. 
 التسألنص ال بايف عن ش اعته    إن ش؛ت  اَتن ق ال ر ن  الا حف

    يصفه خادمه أن  بن مالك فيقول  كان رسول هللا ،   اس، أحسن الن 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  من حديي أيب هريرة 1876 ، ومسلم ن2797أخرجه البخارع ن )1(
 .  من حديي أيب هريرة 1790 ، ومسلم ن2903أخرجه البخارع ن )2(
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 .  1ناساس، وكان أشجا الن  وكان أجود الن  
  ويقول ابن عمرأشاجا، وال أضاوأ   ماا رأيات أحاًدا أجناد، وال أجاود، وال 

وأوضن من رسول هللا 
 .  2ن

  فكان ض روحاه الكرا، يعر    خيوض املعارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه
ماان معركااة قااإب، ومااا  م نفسااه للمااوت، اااري هائااب وال خااائا، ومل يفاار  للمنااات، ويقااد   

تراجااااا خطااااوة واحاااادة ساااااعة فمااااا الااااوطي ، وتقااااوم احلاااارب علااااى ساااااق، وتشاااارع 
وس، ويادور كاانس املنااات عاال النفااوس، فهااو يف ءومتتشااق الرمااا ، و ااوع الاار السايو ، 

 .تلك اللحظة أقرب أصحابه إىل اخلطر، فتمون أحيااًن به وهو صامد  اهد
ولاااو كثاار عااادد؛، وال أيباااه ابخلصاام ولاااو قاااوع هللاسااه، بااال كاااان  ال يكاا   ابلعااادو   

 يعدل الصفو  ويشجا املقاتلني ويتقدم الكتائب. 
  اء فعاان الاارب   اا قااا بااه، وإن  الباانس نت   ا وهللا، إ ا امحاار  كن اا»قااال ا جاع من ااالش 
 .  3ن« - يب  يعين الن   -ذع فا ع بهلل  

 قكبن ألام ا يل أ ل طاعن            قضرب أخرا ا أذا  ي  لت
  بل إن الفارس الشجاع صاحب املواقا املشهورة والوقائا املعروفة علا بن

 البنس، ولقا القوم ا إ ا امحر  كن    »يقول عن رسول هللا ، أيب طالب 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2307 ، ومسلم ن2820جه البخارع نأخر  )1(
ونأجناد    . ، ورجاال إساناد؛ ثقاات963 ، وابان أيب الادنيا يف مكاارم األخاالق ن59أخرجه الدارما ن )2(

 . وتقدم قريًبا.أسرع يف النجدة، وهذا دليل على عظم شجاعته 
ا   كناية عند شادة البنس ومح  ، ونامحر  4317 ، وهو عند البخارع خمتصرًا ن1776أخرجه مسلم ن )3(

 احلرب.
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 .  1ن«ا أحد  أدك من القوم منه، فما يكون من  قينا برسول هللا القوم؛ ات   
 قت ي املب  به أشياعه        حني جفص الرقق  أنشقص البار

   النااااس ياااوم حناااني، وماااا ثبااات إال هاااو  وقاااد فااار قبااال ، وطفاااق ياااركض بغلتاااه
ها عن اإلسراع؛ فنقبال املشاركون إلياه فلماا ه العباس آخذ  بلجامها، يكف  الكفار، وعم  
هم مان نفساه، وجعال يقاول  ، ومل ينكا؛ بل نزل عن بغلتاه؛ كنمناا ميكان  اشو؛ مل يفر  

 هلم على مكانه!! . كنمنا يتحداهم ويد   2ن« بابن عبا امل ص  أ ،ال كذب  ُّل أ  النص »
 ر؛ ابرزًا للسيو  والرما ، ُيصرع األبطال باني يدياه، ويُاذبح الكمااة وكان صد

 أمام انظريه، وهو ابسم احمليا، طلق الوجه، ساكن النف . 
   لشاااجاعة الشاااجعان أن  إُناااا شاااجاعة مل تعااار  هلاااا البشااارية نظاااريًا؛ ولقاااد حاااق

 !! إكبارًا هلا وإجالالً  تتواضا لشجاعته 
   املناااادع، ولقاااد فااازع أهااال املديناااة  ات ليلاااة   عناااد سااااع وكاااان أول مااان يهاااب ،

وت، راجًعاا، وقاد سابقهم إىل الص ا قبل الصوت، فتلقااهم رساول هللا  فانطلق أانس  
؛! مااااا عليااااه ساااارج، ويف عنقااااه  اخلاااارب، وهااااو علااااى فاااارس  أليب طلحااااة عاااارع  وقااااد تبااااني  

 .  3ن«  تراعبا   تراعبا: »يا، وهو يقولالس  
 إىل موطن اخلطر وحد؛، قبل أن يتحرك الناس،  هب  فيا هلا من شجاعة!! إ   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ، وقال األران وط  إسناد؛ صحيح.1349أخرجه أمحد ن )1(
  .1776 ، ومسلم ن2930أخرجه البخارع ن )2(
   لي  عليها رع  ، ونعُ  ، من حديي أن  بن مالك 2307 ، ومسلم ن2908أخرجه البخارع ن )3(

 سرج، ونتراعوا   الروع؛ اخلو  والفزع.
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 وهذا من أصعب األشياء، حىت على نفوس الشجعان. 
َل   َلبك كان أ ل      ن طاعنبك كان أ ل طاعبن      إن  

    مكااااان، وضاااااق األماااار  وتكالباااات عليااااه األحاااازاب يااااوم اخلناااادق ماااان كاااال
شاااديًدا،  ناااون زلااازاالً الكااارب، وبلغااات القلاااوب احلنااااجر، وزلااازل املؤموحااال   
كيااااد   ه، ورد  ، يصاااالا وياااادعو ويسااااتغيي مااااوال؛، حااااىت نصاااار؛ رب اااافقااااام 
؛، وأخااازى خصاااومه، وأرسااال علااايهم رفًاااا وجناااوًدا، وابءوا ابخلساااران عااادو   

 واهلوان. 
  ومااا ازواتااه الكثاارية الاايت ازاهااا   ر ا كتااب السااري واملغااازع واألحاديااي وسااط

شااجاعته يف املعااارك الاايت خاضااها ضااد الكفااار الصااحيحة الاايت حتاادثت عاان بسااالته و 
مااا هااا إال دلياال صاادق ال  -الاايت مل نااذكر منهااا إال النااذر اليسااري -واملشااركني واليهااود

مرية فيه، يؤكد ويدلل على خلق الشجاعة والبسالة الذع كان يتحلى به ويتصا به 
 . 

  ومل أتخذ؛   وجال   هللا عاز  ، فكان ال يهااب إال ، لومة الئم  وجل   يف هللا عز ،
وكااان جياهااد بنفسااه ومالااه إلعااالء كلمااة هللا تعاااىل؛ لتكااون هااا العليااا، ولكااا يظهاار 

، وأعلاااى وجااال   ماااا أراد، ونصااار؛ هللا عاااز   احلااق ويزهاااق الباطااال ويساااحقه؛ فكاااان لااه 
 ها. قدر؛ وشننه، وأظهر دينه على األدتن كل   

  فاإ ا  كارت الشااجاعة  كار رساول هللاالبطولاة والبساالة  كاار  ، وإ ا  ُكاارت
 . رسول هللا 
 وكانااات قوتاااه  ؛ فعااان أيب قتاااادة، سااادية عظيماااة، تبلاااغ قاااوة ثالثاااني رجاااالً اجل
ا يب  ، قاال  كاان الن ا ثنا أنا  بان مالاك  قال  حد   اعة ، يادور علاى نساائه يف الس 

ه؟! إحادى عشارة. قاال  قلات ألنا    أو كاان يطيقا هاار، وهان  يل والن  الواحدة من الل  
 ا قال  كن  
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 .  1نة ثالثنيأعطى قو  ه   أن  نتحد  
، كمااا وهااذا رُكانااة الااذع مااا صاارعه أحااد  علااى وجااه األرض، قباال رسااول هللا  

يف بعاااض شاااعاب مكاااة؛ فقاااال لاااه  خاااال يوًماااا برساااول هللا  -يقاااول هاااو عااان نفساااه
 لااو إ   »قااال   ،« ريريي هللا،  ت بريريل لريريا أ عريريبْح إليريريه؟َي ركانريريأ، أال تت    » رسااول هللا
أ رأقريريريريريريت إن   »فقااااااال لااااااه رسااااااول هللا  ،«بعتااااااكذع تقااااااول حااااااق  الت  ال اااااا أعلااااام أن  

ّ  »، قال  «نعم»قال   «؟لا أهبل حق   صرعتك، أتع م أنص   «.  أصارعك  م ح
أضاجعه وهاو ال ميلاك  ا بط  به رسول هللا قال  فقام إليه ركانة يصارعه، فلم  

 د، وهللا، إن  ت حمم ا»فعااد فصارعه. فقاال  «. دعاد ت حمم ا»قال   من نفسه شيًتا، مث  
 . 2ن«أتصرعين؟!!،هذا للعجب 
ثال  مرات، كال مارة علاى مائاة مان الغانم، فلماا كاان يف الثالثاة قاال   فصرعه 

منك،  ت حممد، ما وضا ظهرع على األرض أحد  قبلك، وما كان أحد  أبغض إ   »
علياااه  ورد   فقاااام عناااه رساااول هللا « وأان أشاااهد أن ال الاااه إال هللا، وأناااك رساااول هللا

 .  3نانمه
الايت كاان يتحلاى هباا  غة، وتلك القاوة العظيماةوما هذ؛ الشجاعة البال ؛ إال

 أُنا مل تكن أبًدا شجاعة  ور، وال قوة بط ؛ وإمنا كانت شجاعة مضبوطة
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .309 ، ومسلم ن268أخرجه البخارع ن )1(
 ، 2/82والااراوع هااو  إسااحاق باان يسااار، والقصااة يف كتااب الساارية، راجااا الساارية النبويااة الباان كثااري ن )2(

  .1503 ، وحسنه األلبا  يف إرواء الغليل ن3556وحديي مصارعة ركانة يف سنن أيب داود ن
 .217ص ، وراجا صحيح السرية لأللبا  2/83السرية النبوية البن كثري ن )3(
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 اجلهااد إال يف ماواطن الاواى يف مشوبة ابلرمحاة؛ فلام يساتعملها قاإب  ابلعقل، وقوة  
 يف سبيل إعالء كلمة هللا. 

  فلااام يناااتقم   ومل يضااارب بياااد؛ إال يف سااابيل هللا؛ فعااان عائشااااة لنفساااه قاااإب ،
، إال أن تنتهاك حرماة لنفساه قاإب   وما انتقم ». . . رضا هللا تعاىل عنها، قالت  

 .  1ن«هللا؛ فينتقم هلل تعاىل
   ماااا ضااارب رساااول هللا »وقالااات رضاااا هللا عنهاااا ا لاااه وال امااارأة، وال خادًمااا

 .  2ن، إال أن جياهد يف سبيل هللاضرب بيد؛ شيًتا قإب  
 {َعًظيم   ُخُ ق   َلَعَ ىٰ  َ ًإنصكَ }وصدق هللا  

*** 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2328  واللف، له، ومسلم ن3560أخرجه البخارع ن )1(
 نف  احلديي السابق، وهذا لف، مسلم. )2(
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 ضحكه  لزاحه 
   كااان  اا  ،، ويُؤنسااهن  اًما مااا أهلااه وأصااحابه؛ مياااز  زوجاتااه، وُيالطفهاان  بس 
ا؛ الطاااهر البساامة واحلنااان والعطااا؛ وكاناات تعلااو حمي اا واحلااب    حااديي الااود    وُفااادثهن  

اس أسار قلاوهبم أسارًا، فمالات نفوساهم ابلكلياة إلياه، املشرقة املوحية، فإ ا قابل هبا الن  
 و افتت أرواحهم عليه. 

 وكاان مياز  وال يقاول إال حًقاا، فيكااون مزاحاه علاى أروا  أصاحابه ألطاا ماان 
يد الوالد احلا  على رأس ابنه الوديا، ميازحهم فتنشإب أرواحهام، وتنشار  صادورهم، 

 وتنطلق أسارير وجوهم. 
   يقااااول جرياااار باااان عبااااد هللا البجلااااا  مااااا رآ  رسااااول هللا     ااااإال م يف  تبس 
 .  1نوجها
  وكاااان   خلقاااه، وياااب   يف ضاااحكه ومزاحاااه ودعابتاااه وساااطًا باااني مااان جاااا

ا؛، وعب  وجهه، وباني مان أكثار مان الضاحك، واساته  يف املازا ، حمي  م طبعه، وجته  
 ة. وأدمن الدعابة واخلف  

  فكااان ماان هديااه   أن مياااز  بعااض أصااحابه؛ فعاان أناا  باان مالااك   أن ، 
فقااال  ت « اهريريأ حال ريريك ع ريريى  لريريا النص إم ً   »فقاال  اسااتحمل رسااول هللا  الً رجا

  ريريريريل ت ريريريريا اإلبريريريريل إال   »! فقااااال رسااااول هللا اقااااة؟رسااااول هللا، مااااا أصاااانا بولااااد الن  
 ولد انقة.  أصالً أع إن اجلمل  .(2)«بق؟النل 
 
 
 
 

                                                 
  .2475 ، ومسلم ن3036أخرجه البخارع ن )1(
 ، وصااااااححه األلبااااااا  يف صااااااحيح ساااااانن ال مااااااذع 4998 ، وأبااااااو داود ن1991أخرجااااااه ال مااااااذع ن )2(
  .2076ن
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   قالت  ت رسول هللا! ادع هللا أن يدخلين اجلنة، فقال هلا وسنلته امرأة عجوز ،
، إنص  َي أمص   » يب  الن ااااا ت تبكاااااا، فقاااااال  ، فول ااااا«أ ال قريريريريرياخ ها ع ريريريريريبَ  اجلنصريريريريري  ريريريريريالن 
ريريري اأخأ  ريريري»  أَنَشريريريأنَ ُ نص  ًإ ص }، إن هللا تعااااىل يقاااول  «ا ال تريريرياخ ها   ريريريي ع ريريريبَ  أنص

َرااب   أَبنَكار ا * ُعُراب   َ َ َع نَناُ نص  * ًإنَشاء    .  1ن[37 -35]الواقعة   {أَترين
  وعاان أيب هرياارةال إًم  »ك تااداعبنا، قااال  ، قااال  قااالوا  ت رسااول هللا، إن اا 

 .  2ن«اح ْ  أهبل إالص 
  مزاحه ومن ما روا؛ أن  بان مالاك ، قاال  إن النايب ،   َي »قاال لاه

 يعين مازحه.   3ن«ذا األذنني
    ومااان  لاااك؛ ماااا جااااء عااان صاااهيبيب    ، قاااال  قااادمت علاااى الن ااا وباااني ،

، فقاال الن ا  يب  مار، فقاال الن افنخاذت آكال مان الت   «ا ن  كريل  » يب  يديه خبز  ومتار 
«    قاال  فقلات  إ     -وكاان صاهيب حسان البديهاة - !«؟ككل مترير ا  بريك رلريا 

م رسول هللا أمضغ من انحية  أخرى. فتبس  
 .  4ن

  ومن  لك أيًضا، ما روا؛ أن  بن مالك  رجاًل من أهل  ، فيقول  إن 
 
 
 
 
 

                                                 
 . وانظار  الصاحيحة 205وحسنه األلبا  يف خمتصر الشمائل ن  ،240أخرجه ال مذع يف الشمائل ن )1(
  .2987ن
 ، 265 ، وصاااححه األلباااا  يف صاااحيح األدب املفااارد ن1990 ، وال ماااذع ن5806أخرجاااه أمحاااد ن )2(

 ونتداعبنا   متازحنا.
 ، وصااااااححه األلبااااااا  يف صااااااحيح ساااااانن ال مااااااذع 1992 ، وال مااااااذع ن5002أخرجااااااه أبااااااو داود ن )3(
  .2077ن
  .2776 ، وحسنه األلبا  يف صحيح سنن ابن ماجه ن3443أخرجه ابن ماجه ن )4(
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ه، وكااان دميًمااا، فب اا  يب  . . . قااال  وكااان الن ااالباديااة، كااان اسااه زاهاار باان حاارام  
يوًمااا، وهااو يبيااا متاعااه، فاحتضاانه ماان خلفااه، وهااو ال يبصاار؛، فقااال،   يب  فاانات؛ الن اا

ل ال أيلااو مااا ألاازق ظهاار؛ بصاادر عاا، فج يب  أرساالين، ماان هااذا؟ فالتفاات، فعاار  الن اا
فقاال، ت رساول « لن قشريرت  العبريا؟»، يقول   يب  حني عرفه، وجعل الن    يب   الن  

، أو «لكريرين عنريريا هللا لسريريت بكاَريريا    » يب  هللا، إً ا وهللا، جتااد  كاسااًدا، فقااال الن اا
 .  1ن«لكن عنا هللا، أنت غال  »قال  
 ااا ماااا أهلاااه وقوماااه؛ فاااإن لضاااحكه حاااًدا فاااال تااارا؛ إال  إب الرساااول وماااا تبس 

مساااااتجمًعا   يب  ماااااا رأيااااات الن ااااا»مبتساااااًما، كماااااا قالااااات عائشاااااة رضاااااا هللا عنهاااااا  
 .  2ن«ما كان يبتس   أرى منه هلواته إمن  ضاحًكا حىت  قإب   

 .{ُخُ ق  َعًظيم   َلَعَ ىٰ  ًإنصكَ  َ }وصدق هللا  
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، وصااااححه األلبااااا  يف خمتصاااار الشاااامائل 239 ، وال مااااذع يف الشاااامائل ن12237أخرجااااه أمحااااد ن )1(
  .204ن
 ، ونمساااااتجمًعا   مبالغًاااااا يف الضاااااحك، منخرطًاااااا فياااااه، 899 ، ومسااااالم ن6092أخرجاااااه البخاااااارع ن )2(

   وها اللحمة اليت يف أقصى سقا الفم.ةهلا ونهلواته   مجا
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 لع أ  ه أخالهه 
   كان   تاه، وخاريهم ألهلاه، وكياا ال يكاون كاذلك، خري الناس؛ خاريهم ألم

 ؟.  1ن«خيكم خيكم أل  ه،  أ  خيكم أل  ي  »وهو القائل 
  اخلريياااة ألهلاااه يف أسااى صاااورها علاااى اإلطاااالق؛ بكااال ماااا ولقااد حتققااات هاااذ؛

تعنيه من كمال خلقا يف السلوك، والتعامال األديب؛ مان اإلكارام، واالحا ام، وحسان 
املعاملة؛ من حمبة ومالعبة، ومالطفة، ومضاحكة، وعدل، ورمحة، ووفاء، واري  لك 

مجياال العشاارة،  عهاان  م ممااا تقتضاايه احلياااة الزوجيااة يف مجيااا أحواهلااا وأتمهااا؛ فكااان 
 دائم البشر. 

  وقد بلغ اح امه وتقدير؛  لزوجاته رضا هللا عانهن، مبلغًاا عظيًماا، مل تعرفاه
يضااا ركبتاه الشاريفة لتضااا عليهاا زوجااه صافية رضااا  العارب وال العجام، حااىت إناه 

 .  2نهللا عنها رجلها؛ حىت تركب على بعريها
    واالحااااا ام واإلحساااااان ألزواجاااااه  والوفااااااء والتقاااااديرومل يكااااان  لاااااك احلاااااب 

عارًضااا قاصاارًا حااال احلياااة فقااإب؛ باال هااو راسااخ  ممتااد  بعااد املااوت أيًضااا؛ فكااان يااذبح 
 . 3ناة مث يهديها إىل صديقات خدجية رضا هللا عنها، و لك بعد مما االش  
 
 
 
 
 

                                                 
 ، مااان حااااديي عائشاااة، رضااااا هللا عنهاااا، وصااااححه األلباااا  يف الصااااحيحة 8953أخرجاااه ال مااااذع ن )1(
  .285ن
 . ويف روايااة صااححها األلبااا  يف جلباااب املاارأة املساالمة 1365 ، ومساالم ن2235أخرجااه البخااارع ن )2(
 «.لى فخذ؛ فنبت، ووضعت ركبتها ع»... زتدة   106ص

 ابلعهد ورعايته له.  ، وتقدم يف  كر وفائه 2435 ، ومسلم ن3818البخارع ن )3(
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  وكان ما أهله أحلم الناس، ويعفو عنهم فيما يصدُر منهم، ويرأ  هبم، وكان
علاى ماا يكاون باني أزواجاه مان الغارية، الايت تكاون باني النسااء، ويطياب خااطر يصرب 

 ر؛ ابهلل. من أساء إليه، وينصح اآلخر، ويذك   
  ناا   أفعاان   فبكاات، حفصااة قالاات  بناات يهااودع    ة أن  ، قااال  بلااغ صاافي .

فقالات  قالات   حفصاة   «لا قبكيريك؟»وها تبكا فقال    يب  فدخل عليها الن  
ك لتحريت ك لنُّ ،  إنص عمص  ،  إنص ك البنأ نُّ   إنص »   يب  . فقال الن ايهودع     بنتإ    
 . 1ن« ي هللا، َي حفاأاتص »قال   مث  « ،  فيم تفخر ع يك؟نُّ   

  وكان  .يدخل عليهم ابسًا، ميأل قلوهبم وبيو م أنًسا وسعادة 
  وكان من كرا أخالقه نه كان ُفسان إلايهم، يف تعامله ما أهله وزوجاته، أ
 د إليهم، فكان مياز  أهله ويالطفهم ويداعبهم. ا إليهم، ويتود  ويتلط  
  وكان من شننه    َي »م اسم عائشة رضاا هللا عنهاا؛ كاان يقاول هلاا  أن يرخ
، ويكرمهاااا؛ هللان يناديهاااا ابسااام أبيهاااا؛ هللان   3ن«َي محريريريياء»، ويقاااول هلاااا   2ن«عريريريائش

ريري»يقااول هلااا    ،واح اًماااًدا وتقااراًب وتلطًفااا إليهاومااا  لااك إال تااود  ،  4ن«ققا ً َي بنريريت الاً 
 وتقديرًا 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، وصااحح شااعيب 7211 ، واباان حبااان يف صااحيحه ن3894  وال مااذع ن11984أخرجااه أمحااد ن )1(

  .3055األران وط إسناد؛، وصححه األلبا  يف صحيح سنن ال مذع ن
  .3768أخرجه البخارع ن )2(
  وصاااححه 1/117 ، والطحااااوع يف مشاااكل اآلًثر ن5/307/8951رجاااه النساااائا يف الكاااربى نأخ )3(

  .3277األلبا  يف الصحيحة ن
 ، وصاااااااححه األلباااااااا  يف 4198 ، وابااااااان ماجاااااااه ن3175 ، وال ماااااااذع ن24735أخرجاااااااه أمحاااااااد ن )4(

  .162الصحيحة ن



 

 

 139 أعظم إنسان

 ألهلها. 
  وكاااان  يعاااني أهلاااه، ويسااااعدهم يف أماااورهم، ويكاااون يف حااااجتهم، وكانااات

، وتقاااول لااااه  دع « عريريريريي يل»مااان إانء  واحاااد، فيقااااول هلاااا   عائشاااة تغتسااال معااااه 
 .  1ن 

     ت األنصار؛ يلعنب معها. ب إىل عائشة بناكان يسر   و 
، علااى وتااذكر عائشااة رضااا هللا عنهااا،  لااك اخللااق الرفيااا واحلاارص البااالغ منااه 

، وكاان   صاواحب  يب   كنت ألعب ابلبنات عند الن  »تسليتها وإسعادها؛ فتقول  
، فيلعاااانب إ    هبن  عن منااااه، فيساااار   ، إ ا دخاااال يااااتقم  يلعاااانب معااااا؛ فكااااان رسااااول هللا 

 . 2ن«معا
  كان و ً؛ أع أجاهباا إلياه؛ إ ا   3ناء اتبعها عليهإ ا هويت الش   سهالً  ، رجال

 مثل طلبها االعتمار واري؛.  -كان ال حمذور فيه، وال نقا فيه يف الدين
  .وكان إ ا شربت من اإلانء أخذ؛، فوضا فمه يف موضا فمها، وشرب 
   أانولاااه  مث  ، كنااات أشااارب وأان حاااائض  »فعااان عائشاااة رضاااا هللا عنهاااا، قالااات
، مث  ، فيشرب، وأتعار  ، فيضا فا؛ على موضا يف   يب  الن   أانولاه  ق العارق، وأان حاائض 
 .  4ن«فيضا فا؛ على موضا يف  ،  يب  الن  

                                                 
  .321  واللف، له، ومسلم ن239أخرجه النسائا ن )1(
عن   يتغيااانب مناااه ويااادخلن وراء السااا ، وعناااد  ، ونياااتقم  2440  ومسااالم ن1982ارع نأخرجاااه البخااا )2(

    يرسلهن.هبن  ، ونيسر    ويفررن؛ حياء وهيبة منه نبمسلم  نينقمعن   يتغي
  ، من حديي جابر بن عبد هللا، رضا هللا عنهما.1213أخرجه مسلم ن )3(
ا ماا ق العظام  أع تتب اق   تعار  هللا عنها، ونتعر    بنحو؛، من حديي عائشة رضا 300أخرجه مسلم ن )4(

 يسري حم، ونالعرق   العظم الذع أخذ أكثر ما عليه من اللحم، وبقا عليه شاء  عليه من الل  
= 
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  وكاااااان يتكااااان يف حجرهاااااا، ويقااااارأ القااااارآن ورأساااااه يف حجرهاااااا، ورمباااااا كانااااات
 .  1نحائًضا
   ؛ فتت  .  3ن   لها وهو صائم، وكان يقب    2نزر؛ مث يباشرهاوكان أيمرها وها حائض 
    4نعبنها من الل  وكان من لطفه وحسن خلقه ما أهله أنه ميك  . 
  وساااتلت عائشاااة رضاااا هللا عنهاااا  ماااا كاااان النااايب   يصااانا يف بيتاااه؟ قالااات
 . 5ن«كان يكون يف مهنة أهله، فإ ا حضرت الصالة يتوضن وخيرج إىل الصالة»

 ،كااااان خياااايإب ثوبااااه، وخيصااااا نعلااااه، »قالاااات   وعاااان عائشااااة رضااااا هللا عنهااااا
 .  6ن«جال يف بيو مويعمل ما يعمل الر   

   يب   وعن عائشة رضا هللا عنها، قالت، خرجت ما الن   يف بعض أسفار؛ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
 ومجعه عراق. =
  .301 ، ومسلم ن297أخرجه البخارع ن )1(
فمااااا حتتهااااا إبزار. ونيباشاااارها    ازر   تساااا  ساااار    . ونفتت اااا293 ، ومساااالم ن301أخرجااااه البخااااارع ن )2(

 املباشرة  املعاشرة فيما دون اجلماع.
  .1106 ، ومسلم ن1928أخرجه البخارع ن )3(
صاااواحبها ليلعااانب معهاااا، أخرجاااه البخاااارع  كماااا تقااادم مااان حاااديي لعبهاااا ابلبناااات، وتساااريب النااايب   )4(
  .2440  ومسلم ن1982ن
  .676أخرجه البخارع ن )5(
 ، وقال شعيب األران وط  إسناد؛ صحيح 5677 ، وابن حبان يف صحيحه ن38224أخرجه أمحد ن )6(

  .4937 ، وصححه األلبا  يف صحيح اجلاما ن676على شرط الشيخني. وأصله عند البخارع ن
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قال     موا، مث  فتقد  « لبات اص »اس  حم ومل أبدن، فقال للن  وأان جارية  ال أمحل الل  
ّص »  فسابقته فسبقته.  « أَاب كتعايل ح

    اااافساااكت عاااين حاااام وبااادنت ونساااايت، فخرجااات معااااه يف ىت إ ا محلااات الل  ، ح 
ّص »قااال   موا، مث  فتقااد  « لبات ريرياص »اس  بعااض أساافار؛، فقااال للن اا «  أَريرياب كتعريريايل حريري

  . 1ن« ذك بت ك»فسابقته فسبقين؛ فجعل يضحك، وهو يقول  
 {م  ُخُ ق  َعًظي َلَعَ ىٰ  َ ًإنصكَ }وصدق هللا  

*** 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .131  خمتصرًا، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن2578 ، وأبو داود ن25745أخرجه أمحد ن )1(
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 لع األطفال  الابيان أخالهه 
   عن أن  كان »، قال  1ن«م ع يهمبيان  يس ً  ابلاً   ميرل  . 
  يب  كااان الن اا»قالاات  ،وعاان عائشااة رضااا هللا عنهااا  بيان فياادعو يااؤتى الص  اا

 .  2ن«؛، ومل يغسلهدعا مباء  فنتبعه إت  ، فبال على ثوبه، فهلم؛ فنيت بصيب   
  وكان أع  3ننت أماهتايسما بكاء الصيب؛ فيسرع يف الصاالة؛ خمافاة أن تف .

 .  4نتشتغل به عن الصالة
  ومواقفه  ما األطفال وأتلفه هلم وعطفه عليهم، كثرية مشهورة؛ ومن  لاك
الصاااالة فظااال  يف ني ميتطاااا ظهااار؛ الشاااريا، وهاااو سااااجداحلسااان أو احلسااا تركاااه 
 حىت نزل الصيب وحد؛.  ساجًدا
ك ساجدت باني اس  ت رساول هللا، إن االة، قاال الن االص   ا قضى رسول هللا فلم   

، أو أن اا أن ا ظنن اأطلتها، حاىت   ظهرا  صالتك سجدةً  ه ياوحى إلياك؟ ه قاد حاد  أمار 
ّص  ريريه ابريري  ارحت ريري ؛  كر ريريت أن أع ً   ذلريريك   قكريرين،  لكريرينص  كريريلل »قااال    ق ضريريي حريري
 .(5)«حاجته
 
 
 
 
 

                                                 
  .2168مسلم ن ، و 6247أخرجه البخارع ن )1(
  .286 ، ومسلم ن6355أخرجه البخارع ن )2(
 . ، من حديي أن  بن مالك 470 ، ومسلم ن708أخرجه البخارع ن )3(
 .وتقدم كثري من  لك يف مبحي رمحته  )4(
م يف مبحاي ، وقد تقد   ، من حديي شداد بن اهلاد 15603 ، وأمحد ن1141أخرجه النسائا ن )5(

 حيح.. وهو حديي صرمحته 
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  وكاااان أيخاااذ أساااامة بااان زياااد فيقعاااد؛ علاااى فخاااذ؛، ويقعاااد احلسااان علاااى ،
 .  1ن« أرمحهماارمحهما   م ً  همص ال ص »يقول   هما مث  فخذ؛ األخرى، مث يضم  

   وعن أن قال  كان رساول هللا ،  يالعاب زيناب بنات أم سالمة، وهاو
َ قنب»يقول   َ قنب، َي   .  2نامرارً «َي 
  وكاااان   فمااال ابناااة ابنتاااه وهاااو يصااالا ابلنااااس؛ إ ا قاااام محلهاااا، وإ ا ساااجد
 وضعها. 
  وجاء احلسن واحلسني، عليهما قميصان أمحران، ميشيان ويعثران، فنزل رسول
ريريبله»قااال   عاان املناارب، فحملهمااا، فوضااعهما بااني يديااه، مث   هللا    صريرياق هللا  َر
رَيريريا} ّص ريريريَباُلُكمن  ًإ نريريريأ   اَل ُُكريريريمن َ َأ ن َألن ! بينيص نظريريرير  إىل  ريريريذقن الاصريريري[ 15]التغاااابن   {ً ترين

ّص   .(3)« ه عت حاقيني  ر عتهماميشيان  قعينران،   م أصأ ح
   الرسول  وسن إلياه  ة؛ و لاك ابإلحساانرعاياة الطفال مان الناحياة الوجداني ا

 ورمحته ومالعبته وإدخال السرور عليه. 
  وكاااان ،ا م، ويتباساااإب ومبراعااااة مشااااعرهم ونفساااي   شاااديد العناياااة ابلصاااغار

اااا م يف وجااااه معهاااام، ويااااداعبهم، ويؤانسااااهم، ومل يااااذكر عنااااه مطلًقااااا أنااااه عااااب  أو جته 
 ا تطبيًقا عملي   هلم، وكانت سريته  ويه     ويب   أحدهم، بل كان ما إن يراهم إال  

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .. وتقدم يف مبحي رمحته  . من حديي أسامة بن زيد 6003أخرجه البخارع ن )1(
  .2141أخرجه الضياء املقدسا يف املختارة، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن )2(
 ، مااان 3600 ، وابااان ماجاااه ن1413 ، والنساااائا ن3774 ، وال ماااذع ن1109أخرجاااه أباااو داود ن )3(

  .3600األلبا  يف صحيح سنن ابن ماجه ن، وصححه حديي أيب بريدة 
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 لذلك. 
 ة باان ماار   ىفعاان يعلاايب   خرجنااا مااا الن اا  ، قااال  ؛ فااإ ا دعينااا إىل طعااام  ، و

أماام القاوم، مث بساإب يدياه، فجعال الغاالم   رياق، فنسارع النايب  حسني  يلعاب يف الط  
ياااه يف  قناااه ، حاااىت أخاااذ؛، فجعااال إحااادى يد ناااا، ويضااااحكه النااايب  هناااا وههيفااار ه

هللا حسريريني  لريري   أ  لنريريه، أحريريب ص »   عتنقااه، مث قااال الناايب  أواألخاارى يف رأسااه، مث 
 .(1)«ااسن  ااسني َب ان لن األَبا ه، لن أحبص 
    رضا هللا عنها، قالت  أتيت رسول هللا بنت خالد بن سعيد   خالد   وعن أم ،
   قميا  أصفر، قال رسول هللا  ما أيب، وعلا«  وها  -«َناك َناك

ة، فزبر  أيب. قال رسول هللا بو  قالت  فذهبت ألعب خبامت الن   -ة  حسنة  ابحلبشي  
«   مث قال رسول هللا «. عها«   أب ي  أب ي  أخ  ي،  ص أب ي  أخ  ي،   ص

 .  2ن« أخ  ي
   لا  عل  َي أاب عمي  »ها هو  ا يواسا أاب عمري يف طائر؛، فيقول له

 «.غيالنل 
يدخل علينا، وكان   أخ  صغري ، يكا  أاب  ، قال  كان النيب فعن أن  

  يب  ذع كان يلعب به، فدخل الن  ، فمات نغر؛ ال  عمري ، وكان له نغري  يلعب به
  ات 
 
 
 

                                                 
 ، وال ماااذع 17111  واللفااا، لاااه، وأخرجاااه أيًضاااا  أمحاااد ن364أخرجاااه البخاااارع يف األدب املفااارد ن )1(
 . 1227 ، ابختصااااااار  كاااااار احلساااااان، وحساااااانه األلبااااااا  يف الصااااااحيحة ن144 ، واباااااان ماجااااااه ن3775ن

  أُنما أمة من األمم يف اخلري، واألسباط يف أوالد وناألسباط   مجا سبإب، وهو ولد االبن واالبنة. واملقصود
 مبنزلة القبائل يف ولد إساعيل. إبراهيم 

 . ونزباار    ُناار  وزجاار . نأبلااا وأخلقااا   املااراد الاادعاء هلااا بطااول احلياااة 3071أخرجااه البخااارع ن )2(
شة، وقدمت منها وها بنت حىت يبلى ثوهبا ويقطا. وإمنا خاطبها بلسان احلبشة؛ ألُنا ولدت يف أرض احلب

 صغرية.
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ذع  نغر؛ ال   فقالوا مات  «حزقن ا؟ لا شأن أاب عمي  »فقال هلل  ، حزيًنا يوم  فرآ؛ 
 . 1ن«غي! لا  عل النل َي أاب عمي  »كان يلعب به، ت رسول هللا، فقال  

  فكان   توُنم، حريًصاا علاى ماا اس ابألطفاال والصابيان، مهتًماا بشاأرحم الن
ما رأيت أحاًدا كاان أرحام ابلعياال مان رساول   »يصلحهم؛ يقول أن  بن مالك 

 . 2ن«هللا 
 {ُخُ ق  َعًظيم   َلَعَ ىٰ  َ ًإنصكَ }وصدق هللا  

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  وهاو طاائر يشابه العصافور، ريغاغاري   تصاغري نالن   . ونالن  2150 ، ومسالم ن5850أخرجه البخارع ن )1(

 أمحر املنقار.
  .2316أخرجه مسلم ن )2(
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 لع ا ام أخالهه 
 د؛، مثاال مااا قااال خااادم ه خادًمااا يثااين علااى سااي   هاال علاام أحااد  يف التاااريخ كل  اا
 ؟! سول هللا ر 

   يقول أن   كالًما ما أعجباه! وشاهادة ماا أصادقها! وثنااء ماا أعطار؛! عان
عشر سنني، وهللا ماا قاال    خدمت رسول هللا »معه؛ قال   حال رسول هللا 

 . 1ن« فعلت كذا!!، وال قال   لشاء   مل فعلت كذا؟ وهال  قإب   أ    
 ؛ فياااه الفااار  طويااال   ؛ إناااه عمااار  عشااار سااانوات كاملاااة، ليسااات أتًماااا أو شاااهورًا

وال  ، واحلزن والغضب، وتقلباات الانف  واضاطراهبا، وفقرهاا واناهاا، وماا هاذا فلام 
باال ويكافتااه ويطيااب خاااطر  -هللايب هااو وأمااا عليااه الصااالة والسااالم -ينهاار؛ ومل أيماار؛

 خادمه، ويليب حاجته وحاجة أهله، ويدعو هلم. 
 هريريريمص ال ص »ادمااك ادع هللا لااه، قاااال    قالااات أمااا  ت رساااول هللا، خيقااول أناا  

 . 2ن«أكينر لاله   لاك،  ابرْح له  يما أع يته
  ما ضرب رسول هللا »قالت   ،عنهاتعاىل وعن عائشة رضا هللا   شيًتا قإب 

 . 3ن« أن جياهد يف سبيل هللاوال خادًما، إال   بيد؛، وال امرأةً 
   هللا   رساولماا خاري   »وعن عائشة رضا هللا عنها، قالات   باني أمارين قاإب ،
 إال  
 
 
 
 
 

                                                 
  .2309 ، ومسلم ن6038أخرجه البخارع ن )1(
  .2480 ، ومسلم ن6334أخرجه البخارع ن )2(
  ، واللف، له.2328 ، ومسلم ن3560ع نأخرجه البخار  )3(
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اس منااه، ومااا انااتقم وأخااذ أيساارنا، مااا مل يكاان إمثًااا، فااإن كااان إمثًااا كااان أبعااد الن اا 
 .  1ن« أن تنتهك حرمة هللا، فينتقم هبا هلل، إال  لنفسه قا شاء  قإب   رسول هللا 
  وكان   نهم علاى برعاية خدمه، ويتفقد أحاواهلم وأماورهم اخلاصاة، ويعيا يهتم

أمااور معاشااهم؛ ويعااودهم إ ا مرضااوا، ويبتاادئهم ابلسااؤال عاان حاااجتهم، ومل يكاان هااذا 
، بال كاان يشاغل ابلاه ويتابعاه ويسانل عناه؛ وال ينتظار حاىت األمر حديثًا عابرًا منه 

، قاال  قاال   رساول هللا ، خاادم رساول هللا يسنلو؛ هم؛ فعن ربيعة بن كعاب  
«  ريانظر يف »هللا، أنظر ؛ أنظر يف أمرع. قال   قلت  ت رسول« َ   أع ك 

 «. ألرْح
مان شااء  آخاذ؛  انيا ينقطاا، فاال أرى شايًتا خاريً أمر الد   قال  فنظرت، فقلت  إن  

فقلات  ت رساول «. لريا حاجتريك؟»، فقاال   يب   لنفسا آلخريت؛ فدخلت علاى الن ا
 ار. ؛ فليعتقين من الن  وجل   ك، عز  هللا، اشفا   إىل رب   

فقلااات  ال وهللا، ت رساااول هللا، ماااا أمااار  باااه أحاااد ،  «.لريريرين ألريريريرْح هبريريريذا؟»فقاااال  
نيا زائلة  من أهلها؛ فنحببات أن آخاذ آلخاريت. ن الد   نظرت يف أمرع؛ فرأيت أ  ولكين   
 .  2ن« ب  ع ى نفسك بكينرة السل  أع ً  »قال  
   ت عنايته وقد امتد ا فعل ما خبدمه لتشمل اري املؤمنني به، و لك كم 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2328  واللف، له، ومسلم ن3560أخرجه البخارع ن )1(
 ، وقاال شاعيب األران وط يف 1353 ، والطاربا  يف مساند الشااميني خمتصارًا ن16142أخرجه أمحد ن )2(

  ريريأع  ع ريريى نفسريريك بكينريريرة»   حااديي حساان هبااذا السااياق، دون قولااه  27/114تعليقااه علااى املسااند ن
  .2/109فصحيح لغري؛، وحسن األلبا  إسناد؛ يف اإلرواء ن« الس ب 
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خيادم  يهاودع  ، قاال  كاان ااالم    اليهودع الذع كان خيدمه؛ فعن أنا   الغالم 
فنظار « أَري م»، يعود؛، فقعد عند رأسه، فقال له   يب  ، فمرض؛ فنات؛ الن   يب  الن  

وهاااو   يب  فنسااالم، فخااارج الن ااا إىل أبياااه، وهاااو عناااد؛؛ فقاااال لاااه  أطاااا أاب القاسااام 
 . (1)«ارذ  أن ذك لن النص  الص ااما ،»يقول  
   كماااا كاااان  يباااذل نفساااه الشاااريفة ووقتاااه؛ ألجااال قضااااء حاجاااات الضاااعفاء

واملساااكني، رااام اشااتغاله ابألمااور العظااام واملهااام اجلسااام؛ فعاان عبااد هللا باان أيب أو  
  يب  كااان الن اا»، قااال   ال أينااا وال يسااتنكا أن ميشااا مااا األرملااة واملسااكني؛

 . 2ن«حاجتهما فيقضا هلما
  وعاان أناا  باان مالااك  كااان يف عقلهااا شاااء ، فقالاات  ت رسااول   اماارأةً  ، أن
ريري انظريرير  أ ص   »  إليااك حاجااًة، فقااال رسااول هللا  هللا، أن   ّص السً   كك شريري؛ت؛ حريري

 .  3ن فرات من حاجتهارق، حىت  فخال معها يف بعض الط  « أهضي لك حاجتك
 {ُ ق  َعًظيم  خُ  َلَعَ ىٰ  َ ًإنصكَ }وصدق هللا  

*** 
  ماان خصااال وأخااالق أعظاام إنسااان اااهااذا ، ، وقطاارة  ماان حماايإب  يض  ماان فاايض 
 عرفته 
 
 
 
 
 

                                                 
  .1356أخرجه البخارع ن )1(
  واللفاا، لااه، وصااححه األلبااا  يف صااحيح ساانن النسااائا 74 ، والاادارما ن1414أخرجااه النسااائا ن )2(
  . ونيستنكا   يستكرب.1341ن
  .2326أخرجه مسلم ن )3(
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؛ مسانًة متواضعة، وكلمات  خمتصارة؛ لعلناا نادرك البشرية  ، مجعتها على عجل 
 . جانًبا يسريًا من جوانب العظمة، يف حياة سيد اخللق، وحبيب احلق 

*** 
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 ؟ ف ننار  ذا النُّ الكرف كي
   الكريريريرف  يف حمبتريريريه هلريريريذا النريريريًُّ   صريريريا ق   حمريريريب    َريريؤال جيريريريب أن قسريريريأله كريريريل 

عرين عرضريه الشريرقف  ؟ كيريف أذبل الكرف  لنفسه،   ب: كيف انار  ذا النُّص 
 ؟ 

  ا ع ريى محريال  التشريبقه الظاملريأ،  اإلَرياءة الغالريأ، الرييت قتعريرص   كيف أر ل
 يف الشرق  الغرب؟  هلا شخاه الكرف 

  ا زحمبته  ؟  لاذا جيب ع يص   اء   ه  ككيا 
 لريرين اتاريريف بكريريل  ع ريريى  ريريذا السريريؤال؛ لتسريريأل نفسريريك:  ك هبريريل أن أجيبريري

ألريريي  جريرياقر ا  ن  - ريريذك الاريريفا  الرائعريريأ العظيمريريأ الريرييت ب غريريت الكمريريال البشريرير 
 ؟!! حيبص 
 تاق لاااك يشااا هاااو ك؟!! بااال كياااا إ ا علمااات أناااهفكياااا إ ا علمااات أناااه فب ااا

 ؟!  2ن؟!! بل ويبكا من أجلك خوفًا عليك وشفقًة بك 1نويتما ر يتك
 اظأ  أنك َت بل لن كل ه بك  كيانك: ب ى، أحبه  ال أشكل . 
  عندها سنقول لاك  إن  ارد حمبتاه  ال تكفاا وحادها!! بال الباد أن حتقاق
ّص   »قول نبيك وحبيبك حقيقة  لرين  لرياك  ب إليريه أكبن أحصريال قؤلن أحاكم ح
   الاك 
 
 
 

                                                 
قاالوا  «.  هريا رأقنريا إخباننريا     أ ص »قاال   ، أن رساول هللا  أخرج مسلم من حديي أيب هريرة )1(

 «.ذقن   أيتبا بعا...أنتم أصحاب،  إخباننا الص »أولسنا إخوانك ت رسول هللا؟ قال  
يف  وجاال   تااال قااول هللا عااز    يب  الن اا أن  » ، وفيااه  202كمااا يف حااديي عماارو باان العاااص عنااد مساالم ن  )2(

ريريَ  نَن َكينريريي ا لً ريري َرب ً }إباراهيم    {ًحريرييم  َن النصريرياًس َ َمريرينن تًَبَعريريً   ًَ نصريريُه ًلريري ً  َ َلريرينن َعَاريرياًم  ًَ نصريريَك َغُفريريبر  رص ًإنريصُهريرينص َأضن

ًَكرييمُ }  وقال عيساى  برينُهمن  ًَ نريصُهمن ًعَباُ َْح َ ًإنن تريغنًفرن هَلُمن  ًَ نصريَك أَننريَت النَعزًقريُز اان فرفاا يدياه،  {ًإنن تريَعذً 
 .69. وتقدم كاماًل ص « بكى...، يتيت ألص ألص  همص ال ص »ال  وق
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 .(1)«اس أ عني النص 
 :ناا وحبيبناا لكاا ننصار نبي     ذا  ب اجلباب ع ريى كريل األَري؛ أ املت الريأ 
أعظاام يف قلوبنااا  ه ، وأن يكااون حب ااأن حنقااق يف أنفساانا حقيقااة حمبتااه  أوالً  البااد  

لموًسااا واقًعااا م ؛ باال أعظاام ماان حمبينااا أنفساانا، وأن جنعاال  لااك احلااب  حااب    ماان كاال   
 مشاهًدا ال زعًما. 

  قق اً  الذ  ل  ه ب الا ً  كذاْح اابً    ا  حبص مريأ حبيبريه، حّ  جا ر  ص  
  !!يف جوفه حقيقة ال ادعاء وال مبالغة؛ فرضا لذلك 

  فكا أبو بكر  عن رحلة اهلجرة ما حبيبه من مكة إىل املدينة؛ فيقاول ،
، فشارب حاىت   كثباةً ، فحلبات  مرران براع  وقاد عطا  رساول هللا »  مان لانب  يف قاد  

 .  2ن « رضيت...
 «!!  رضيتفشرب حىت  »ابهلل ما أعظم وأصدق هذا احلب!    

 ؟!! إال وقد  هب العط  عن حبيبه  يقد   وكيا يرضى الص   
اااا أاب بكاااار وكاااانن   يق الااااذع جاااااء د   ، هااااو الااااذع ارتااااوى؛ فااااذهب عطشااااه، والص  

 ثه، وال يقول إال ما وجد؛ حقيقة!!ق به، ال يبالغ يف حديابلصدق وصد  
  ه؛ حّ ال قكا  قاُأ الذ  ل  كيان  ذا الاحاب ك ص    ب نفسه اابل

؛ بل إن هذا الشوق فريجا لينظر إىل وجهه الشريا ، ع ى ر اق حبيبه 
يتجاوز حدود الزمان واملكان؛ ليمتد إىل يوم القيامة، حىت وهو يف اجلنة!! فيقول 

من أهلا،  إ    من نفسا، وإنك ألحب   إ     ، وهللا إنك ألحب  له  ت رسول هللا
  إ    وأحب  
 
 

                                                 
  .44 ، ومسلم ن15أخرجه البخارع ن )1(
 ثبة   اجلرعة يف اإلانء. واملقصود  كمية قليلة. . ونالكُ 2009 ، ومسلم ن5607أخرجه البخارع ن )2(
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من ولادع، وإ  ألكاون يف البيات فان كرك؛ فماا اصارب حاىت آتياك؛ فاننظر إلياك، 
  إ ا إا دخلاات اجلناة رفعاات ماا النبيااني، و وإ ا  كارت مااويت وموتاك؛ عرفاات أناك إ 

 !!  1ن أراك...دخلت اجلنة خشيت أال  
  الذ  ل  ه ب بريالل    ب نفسه اابل  حريّ جع ريه قسريتعذب املريب ،

 !!  رح ا لستبشر ا ل ا له؛ ألنه َيمكنه لن رققأ حبيبه 
تقول امرأته عند احتضار؛  واويال؛! ويقول هو  وافرحا؛! اًدا نلقى األحبة حممًدا 

 !!  2نوحزبه
  َقريريا بريرين الاص    ريريب ااريريبل راضريريي ا ل م؛ن ريريا،  ، قريريؤثر املريريب ثنريريأ الريريذ  جعريريل 

  شبكأ  تؤذقه   ب يف جم سه!! ع ى أن تايب حبيبه 
فيساانله حااني قاادم ليقتاال   -وقااد أخرجااو؛ ماان احلاارم ليقتلااو؛ -يقااول لااه أبااو ساافيان
ك يف ًدا عندان اآلن يف مكانك، نضرب عنقه، وأن  حمم   أن   أنشدك هللا، ت زيد، أحتب  

ذع هااو فياه، تصاايبُه شااوكة  اآلن يف مكانااه ال ا ًداحمم ا أن   أهلاك؟ قااال  وهللا، ماا أحااب  
  اس أحًدا ُفب  أهلا. قال  يقول أبو سفيان  ما رأيت من الن    جال   يفتؤ يه، وأ   

 
 
 
 
 
 

                                                 
   ورجاله 7/63ا ما ن  ، وقال اهليثما يف1/152 ، واألوسإب ن1/53أخرجه الطربا  يف الصغري ن )1(

رجاااااال الصاااااحيح ااااااري عباااااد هللا بااااان عماااااران العابااااادع، وهاااااو ثقاااااة. وقاااااال احلااااااف، ابااااان حجااااار يف العجااااااب 
   رجالاااااه موثقاااااون. وحسااااانه ساااااليم اهلاااااال  وحمماااااد آل نصااااار يف االساااااتيعاب يف بياااااان األساااااباب 2/914ن
ل جربياال عليااه السااالم هباااذ؛ شاايًتا حااىت ناااز   علياااه الناايب   فلاام ياارد  » ، وبقيااة احلااديي  430 – 1/429ن

قً نيَ }اآلية   ُ َع ريينًهمن ًلريَن النصًبي رينَي َ الاً رياً  َُريبَل  َُأ لَ؛ريَك َلريَع الصريًذقَن أَنرينَعريَم ا ص َ الشلريَهَااًء  َ َلنن قًُ ريًع ا صَ َ الرص

 [«.69]النساء   {َ الاصاًاًنيَ 
  .1/359سري أعالم النبالء ن )2(
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 . 1نًدا!!حمم   د  أصحاب حمم   أحًدا؛ كحب   
  بيع؛   عل ناريرة حبيبريه الذ  ل  ه ب َعا بن الرص    ب نفسه اابل 

ر اح،  ريريي  خريرير  صريرييأ قبصريريي هبريريا هبلريريه األناريريار،   ريريب جيريريب    ريريااءك ابملهريريل  األ
ا    !!بنفسه شهيا 

 يوم أحد أطلب سعد بن الربيا.    بعثين رسول هللا يقول زيد بن ًثبت 
قال  فجعلات أطاو  باني القتلاى، فنتيتاه وهاو تخار رماق، وباه سابعون ضاربة؛ ماا 

 رسااول هللا  أن   بااني طعنااة باارمح، وضااربة بساايا، ورميااة بسااهم، فقلاات  ت سااعد!
 أمر  أن أنظر أيف األحياء أنت أم يف األموات؟ 
اااعاااين    قاااال  أان يف األماااوات، فااانبلغ رساااول هللا  ساااعد بااان  الم، وقااال لاااه  إن   الس 

 تاااه، وأبلاااغ قوماااك عاااين   عااان أم   اً ي اااا خاااري ماااا جااازى نبلاااك  جااازاك هللا عن ااابياااا يقاااول الر  
ااا ه ال عاااذر لكااام عناااد هللا، إن ياااا يقاااول لكااام  إن ااابساااعد بااان الر   الم، وقااال هلااام  إن  الس 

 .  2نعني  تطر  ، وفاضت نفسه من وقته وفيكم كم خلا إىل نبي  
   تعتذر باه الياوم أماة امللياار، وقاد خلاا إىل رساوهلا  عذر   فنع  واجا أ علياه

 األرا ل والسفهاء؟!! 
  ريريريبلنا  إن ااريريريبص ه ا، ح  ريريريا  صريريرياإذا اللريريري  شريريريغاف ه ببنريريريا  اا ي ريريريي لَر

  أصب  
 
 
 
 

                                                 
 ، 3/172عن شيخه عاصم بن عمرو مصرًحا ابلتحديي عناه؛ سارية ابان هشاام ن أخرجه ابن إسحاق )1(

  .2/400 . وانظر  السرية النبوية الصحيحة ن2/362واملغازع للواقدع ن
 ، وقااااال  هااااذا حااااديي صااااحيح اإلسااااناد، ومل خيرجااااا؛. ووافقااااه 3/201أخرجااااه احلاااااكم يف املسااااتدرك ن )2(

 . وقاال العمارع يف 4/145يف االساتيعاب ن ، وابان عباد الارب    2/94الذهيب، و كر؛ ابن هشاام يف السارية ن
    من رواية ابن إسحاق، إبسناد رجاله ثقات.3  هام  ن2/386السرية النبوية الصحيحة ن
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ا نعيشه،  ن م   هرك يف  الباص  قأح ي أ ال  عب   َ  حتم ا أن قاب   اهع ا ل مب
 ها. َ بكنا  يف ا تمالاتنا،  يف حياتنا ك ً   أخالهنا،  يف

  قريا عنا أ ل لريا قريا عنا إىل ناريرة  قرين حبيبنريا  إن  ذا اابص،  وأن نباذل
 واحنااا، وشااعاران هااو كلمااة أعظاام حمااب   وأر  ألجاال الاادعوة إليااه، واحلفااام عليااه، مهجنااا

ه للخطار؛ فصاا  صايحته اخلالادة  إن ا ، ياوم تعارض ديان حمبوباه  وأصدق حمب   
 . 1نين، أينقا وأان حا ؟!الد    قد انقطا الوحا، ومت  

   من ابتدع يف »وما أفقه إمام دار اهلجرة، وفقيه اإلسالم رمحه هللا، وهو يقول
هللا يقااول   سااالة، ألن  خااان الر   حممااًدا  ة، فقااد زعاام أن  اإلسااالم بدعااًة يراهااا حساان

مَ } َم نريتُ  النيريبن فماا مل يكان يومتاذ  دينًاا، فاال يكاون  [٣ ]املائادة  {ً قريَنُكمن  َلُكريمن  َأكن
 . 2ن«اليوم ديًنا
  فلياات شاااعرع كياااا يااادعا حمبتاااه هااادم  لشاااريعته  أقااوام ؛ مث هااام أوُل معاااول

  ؛ ابالبتااداع يف دينااه باادعوى حمبتااه، متجاااهلني حتااذير؛ الشااديد وحماربااة ساانته 
 ؟!! (3)«باعأ  ضاللأ حماثأ  باعأ ،  كلص  كلص   إَيكم  حماه  األلبر،   نص »

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .6426ن جاما األصول يف أحاديي الرسول  )1(
لاااادين خم عااااة والبدعااااة شاااارعاً   طريقااااة يف ا»   وقااااال يف تعريااااا البدعااااة  1/49االعتصااااام للشاااااطيب ن )2(

فما كاان مان االخ عاات يف أماور الادنيا فاال  «تضاها الشرعي ة ، يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل
وأم ااا مااا وقااا يف كااالم الساالا ماان استحسااان بعااض » قااال اباان رجااب   .يعتاارب ماان البدعااة املذمومااة شاارعاً 

ا  لك يف البدع اللغوية ال الشرعية   .2/128لوم واحلكم نجاما الع «البدع فإمن 
 ، مان حاديي العارابض بان ساارية 42 ، وابان ماجاه ن2676 ، وال ماذع ن4607أخرجه أبو داود ن )3(
2735، وصححه األلبا  يف الصحيحة ن.  

javascript:void(0)
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  ريريبله   ازحمريبل ، حريريرقإ  ع ريى إتباعريريه  الاريا ق لَر الريذ  قرقريريا ناريرته  ريق 
 م إىل شااريعته الطاااهرة، والرضااا هبااا، والتسااليم التااام هلااا، يف كاال شااتونه، واالحتكااا

 وتعظيم سنته الشريفة. 
  الاا ق الذ  قرقا نارة حبيبه   ازحمبل ق يعه يف نيريه عرين الغ ريب  يريه ،

؛ وهاا أناه عباد هللا وجال   عز  رب ه  وال يُنزله فوق منزلته، اليت أنزله هللا إتها، ورضيها له
 .ورسوله 
  الاا ق الذ  قرقا نارة حبيبريه   ازحمبل    ع ريى أن  اارير  أشرياص  حرير

مهااااا أوالد؛ وأهلااااه الشااااريفة، وأن يعل   ريته ، وعلااااى ساااا أ حبيبريريريريهقتعريريريريرف ع ريريريريى َريريريرينص 
 يف العمل.  ء؛وزمال

احلارص علاى التنساا  فارص أشاد   ،الاا ق الذ  قرقا ناريرة حبيبريه  بل  ازحم
، وليانعم ة مشرفة لدينه ودعوته الكرمية وخصاله الشريفة، ليعطا صور  هللاخالقه 

جبوار؛ يوم القياماة، تلاك املنزلاة العالياة الايت ال تُناال إال حبسان  ىوفظ ابلقرب منه 
ريا قريبم ،  أهريربكم لري ً  كم إيلص لن أحبً  إن ص »بذلك؛ فقاال   اخللق، كما أخرب   جم س 

 .(1)«ال يالأ أحاَنكم أخاله ا
  يبريهالاريا ق الريذ  قرقريا ناريرة حب  ازحمبل   ال تفاارق حمبتاه  قلباه طرفاة

واحااد منااا؛  عليااه، وعلااى كاال    عااني ، فهااو دائًمااا يستحضاار عظاايم فضااله وإحسااانه 
فقد بلغنا الرسالة أمت البالغ، وأدى األمانة أحسن األداء، ونصح األمة أعظم النصح 

 وأصدقه. 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، مااان حاااديي جاااابر بااان عباااد هللا رضاااا هللا عنهماااا، وصاااححه األلباااا  يف 2018أخرجاااه ال ماااذع ن )1(

  .791الصحيحة ن
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  الاا ق الذ  قرقا نارة حبيبريه  ازحمبل    م األخياار أهال بيتاه الكارا فاب
ماااان  هاااام، وياااابغض كاااال  تااااه وقرابتااااه األطهااااار، ويااااواليهم وجيل  األباااارار؛ ماااان أزواجااااه و ري  

 يبغضهم، أو ينتقا من قدرهم. 
والاذع نفساا بياد؛، لقراباة رسااول هللا »ماا أصاادقه وأصادقها   وت هلاا مان كلماة حماب   

   1ن«أن أصل من قرابيت إ    أحب  !! 
  ناريريرة حبيبريريه الاريريا ق الريريذ  قرقريريا  ازحمريريبل   أصااحابه الكاارام رضااا  ، فااب
 ابجلميال، م، وال يذكرهم إال  ديهرهم، ويقتدع هبم، ويهتدع هبأمجعني، ويوق    هللا عنهم
ااا ويكاااا   ويعتقاااد فضااالهم علاااى مااان جااااء  ،ويااادعو ويساااتغفر هلااام ،ا شاااجر بيااانهمعم 

 هم. من يبغضهم، أو ينتقا من واملنزلة، ويبغض كل   ،بعدهم، يف العلم، والعمل
بل حبيب  أَي َاك  أكناف طيبأ ك كم     إىل ال  ب  لن أجل الَر

العلماااء الاارابنيني، والاادعاة  ، فااب   الاريريا ق الريريذ  قرقريريا ناريريرة حبيبريريأ  ازحمريريبل 
ا رهم، ويعار  هلام فضالهم ويقادرهم، ويطايعهم يف املعارو ، وال يتتب االصادقني، ويقد   

اااااازال   اااااا ر عاااااانات، ويصااااااد اااااام، ويرجااااااا إلاااااايهم يف امللم  ات، وينشاااااار فتاااااااويهم يف املهم 
 . عنهم؛ ملكانتهم وصلتهم مبريا  حبيبه  حسنا م، ويذب  

  الاريريا ق الريريذ  قرقريريا ناريريرة حبيبريريه  ازحمريريبل    ماان ترطيااب  وال مياال   ال يكاال
حني ، ويبادر إىل  لاك  يف كل    لسانه وتعطري؛، بكثرة الصالة والسالم على حبيبه 

 . عند ساع اسه الشريا 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .1759 ، ومسلم ن3712؛ جزء من حديي طويل أخرجه البخارع نيق د   هو قول الص    )1(
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ها جالء األبصار، ونور البصائر،  ؟! والصالة على احلبيب ويكل   وكيا ميل  
وهبجة القلوب، وراحة األروا ، وقرة العيون، وانشرا  الصدور، وها جالبة السرور، 
وهبا  هاب اهلموم والغموم، وها مسك ا ال ، وطيب احلياة، وزكاة العمر، ومجال 

  البخيل من ، وشاهد املتابعة، وبرهان املواالة، والبخيل كل  األتم، وها عالمة احلب   
  .  2ناام مصري من امتنا عنهاوالر   ، والذل   1نهبا ضن  
  الاا ق الذ  قرقا نارة حبيبه  ازحمبل  إلياه  يغاار علاى حمبوباه أن يسان

ه اضاااب  الغضاااب؛ ولكن ااا أو ينتقصاااه أحاااد ، كائنًاااا مااان كاااان، ويغضاااب لاااذلك أشاااد  
 ، ولي  اضًبا مندفًعا بال رشد أو هد . إجيايب
، وقااا يف وجااه أبيااه، عناادما أساااء إىل حبيبااه  يتنسااى فيااه مبحااب    اضااب    صااادق 
  فمنا أاب؛ من دخول املدينة، وقال له  وهللا، ال تدخل حاىت أي ن لاك رساول هللا
  أناات أم رسااول هللا ماان األ ل    ، لااتعلم أيهمااا األعااز  ا ؟! فيقااول لااه أبااو؛  تصاان

 وعبااد هللا واطاان  علااى يااد راحلااة أبيااه، واباان أيب    رسااول هللا  هااذا هللابيااك؟!... فماار  
عرين  خريلً    »مان النسااء، فقاال رساول هللا  من الصبيان، ألان أ ل   يقول  ألان أ ل  

 .  3ن«، فجز اآلنأما إ ا أ ن لك رسول هللا »ى عنه، وقال له  فخل  « أبيك

                                                 
 ، مان حاديي 3546أخرجاه ال ماذع ن« ع رييص  ذ  لن ذكر  عناك   م قال ً البخيل الص   »قال  )1(

  .2811، وصححه األلبا  يف صحيح سنن ال مذع نعلا بن أيب طالب 
 ، من حديي أيب 3545أخرجه ال مذع ن« ع يص  ذكر  عناك   م قالً   رغم أنف رجل    »قال  )2(

 . يقال  نرام أنفه ؛ بفتح الغني وكسارها؛ 2810، وصححه األلبا  يف صحيح سنن ال مذع نهريرة 
 ه.اام وأ ل  اام بفتح الراء  وهو ال اب؛ أع ألصقه ابلر  من الر  

ابان سالول؛ انظار  تفساري ابان كثاري   بان أيب   ابن سلول ما أبيه عبد هللا قصة عبد هللا بن عبد هللا بن أيب    )3(
  .4/158 ، واتريخ ن4/372ن

= 
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ولااتعلم الاادنيا   -لاايعلم أباو؛ حاىت أي ن لااه حبيباه  مناا أاب؛ ماان دخاول مدينتااه،يف
ال  ، وأن الاااذع جتااارأ علاااى اإلسااااءة ملقاااام حبيبناااا ة هلل ولرساااوله أن العاااز   -هااااكل  

 مكان له بيننا، وال كرامة له أبًدا. 
    ن ياا ك بعااض الصااادق؛ ليدفعااه أل هااذا هااو الغضااب الااذع نريااد؛ ماان احملااب

 منلوفاته وحمبوابته... 
   يعلنهاا واضاحًة  لجلاًة  وهللا، ال يادخل جاويف شااء   حماب    جيعل كال  اضب

لت لااه نفسااه حااىت أيخااذوا علااى يااد ماان سااو   ماان بلااد  أساااء إىل حبياايب وقاارة عيااين 
ل لااه نفساه اخلبيثااة اإلسااءة إىل حبيبنااا ماان تساو    اخلبيثاة فعال  لااك؛ ليكاون عااربًة لكال   

  .مرة ًثنية 
إلينااا ماان آابئنااا وأمهاتنااا وأوالدان!! باال ماان  أحااب   وليعلمااوا أن رسااولنا وحبيبنااا 

 أنفسنا وأرواحنا ومهجنا؛ فكيا ببطوننا وملذاتنا وبعض شهواتنا؟!! 
ريريريريريريريري ني  ريريريريريريريريااْح ر حريريريريريريريريي  إلريريريريريريريريام املَر

 

  أر اح األئمريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريأ  الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياعاة 
 

ريريريريريريبل العريريريريريرياملني  ريريريريريريااْح عرضريريريريريريي  َر
 

  أعريريريريريريريريريريريريريريراا األحبريريريريريريريريريريريريريريأ  الت ريريريريريريريريريريريريريرياة 
 

  َي ع ريريريريم اهلريريريرياى قفريريريرياقك عمريريريرير 
 

 ملكرلريريريريريريريريريريريريريريريا ا لريريريريريريريريريريريريريريريايل َي بريريريريريريريريريريريريريريري  ص  
 

  عرضريريريريريريريريك عرضريريريريريريريرينا  رقاْح  ينريريريريريريريريا
 

 كنزلريريريريريريريريريريريريريأ الشريريريريريريريريريريريريريها ة  الاريريريريريريريريريريريريريالة 
 

َل  شريريريريريرحت صريريريريريار ا  ر عريريريريريت لنريريريريريا
 

   قنريريريريريريريريريك  ريريريريريريريريريا ر  رغريريريريريريريريريم العريريريريريريريريريااة 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

                                                                                                                              
 ، وهاااا عناااد 1/193وانظااار أيًضاااا  ماااروتت اااازوة باااين املصاااطلق وهاااا اااازوة املريسااايا، إلباااراهيم قااارييب ن= 

يل، ورسول أنك الذل فقال له ابنه عبد هللا بن عبد هللا  وهللا ال تنقلب حىت تقر  »  بلف،  3315ال مذع ن
 ، وأصااااااال القصاااااااة يف 2641وصاااااااححه األلباااااااا  يف صاااااااحيح سااااااانن ال ماااااااذع ن«. العزياااااااز، ففعااااااال هللا 

  .2584  ومسلم ن3518الصحيحني؛ البخارع ن
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ريريريريريريك لينمريريريريريرير  يف كريريريريريريل صريريريريريري ع   غَر
 

   ريريريريريريريرياقك لشريريريريريريريريرق  يف كريريريريريريريريل ذا 
 

  أع ريريريريريريريريريريى هللا شريريريريريريريريريريأنك يف الريريريريريريريريريريأاَي
 

  ت ريريريريريريك اليريريريريريريبم أج ريريريريريريى املع ريريريريريريزا  
 

 رحريريريريريريريريريريريرييم  ابليتيمريريريريريريريريريريريريأ  األَريريريريريريريريريريريريريارى
 

 ابجلهريريريريريريريريريريريريريريريريبل  اجلنريريريريريريريريريريريريريريريرياةر يريريريريريريريريريريريريريريريريق   
 

ريريريريريريريريري  تحاب إذا أ  صريريريريريريريريريكريريريريريريريريريرف  كالسص
 

 أركريريريريريريريريريريريان البغريريريريريريريريريريرياة شريريريريريريريريريريري اع   ريريريريريريريريريريرياص  
 

 

 م الريريريريريريريريريريريانيا بريريريريريريريريريريريبحيب يريريريريريريريريريريري   ع صريريريريريريريريريريري
 

    ق ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرأ ب ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريبح أ    اة 
 

 حكريريريريريريرييم  جريريريريريريرياء ابليسريريريريريريريرى شريريريريريريريفيق  
 

 (1) النريريريريريريريت لنريريريريريريريه أ ؛ريريريريريريرياة ال سريريريريريريرياة 
 

  الاريريريريا ق الريريريريذ  قرقريريريريا ناريريريريرة حبيبريريريريه   أخريريريريي ا،  ازحمريريريريبل  بع ياتريريريريه  قعتريريريريزل
ا ألّريريريريا   شريريريريرقعته،  قتم يريريريريز بشخاريريريرييته   كريريريريرك،  أينريريريريف أن قكريريريريبن إلعريريريريأ ل  ريريريريا 

 . مبن حبيبه  عا ا  َ بكيأ   كرقأ، أل س ال قؤلنبن باقنه،  ال قعظً  
*** 
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