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 مقدمة  
 ِبْسِم اهلل الَّرْحَمِن الَّرِحيِم 

إَّن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، 

وأشهد أّن ال . من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. وسيئات أعاملنا

ا عبده ورسوله، ص ى اهلل عليه إله إال  اهلل ودده ال رشي  له، وأشهد أّن محمدا

ا  . وع ى آله وصحبه وسلم تسلياما كثريا

{                          } ( ) 

 [. 01 : سورة آل عمران، اآلية]

{                                   

                                    } (1) 

 [.  : سورة النساء، اآلية]

{                                      

                    } ( ) [سورة األحزاب، اآليتان :

00 ،0  .] 
 : أما بعد

فإّن الدعوة إىل اهلل أمر جليل ودعامة عظيمة من دعائم ترسيخ املبادئ احلقة 

يف املجتمع املسلم، ومن أهم طرق الدعوة إيل اهلل والتي يكوّن مردودها أوقع 

ا  "القدوة الصاحلة  " النفو  وأقوى يف ا معاشا والتي يرى فيها النا  واقعا

                                                 

 . 01 : سورة آل عمران آية(  )
 .  : سورة النساء آية( 1)
 .  0،  00: تانياآلسورة األحزاب (  )
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 . القول فيها صنو العمل.. للمبادئ التي يدعو إليها

وألمهية هذا األمر أردت يف هذه الورقات أّن أنبه إىل بعض إشارات تعني ع ى 

 . أداء تلكم املهمة العظيمة والرسالة الرشيفة

ذه الكلامت، ودسبي منهم دعوة صاحلة أو واهلل أسأل أّن ينفعني وإخواين هب

جعلنا اهلل من الداعني إىل سبيله ع ى بصرية وهو من وراء . نصيحة صادقة

 . وصِل اللهم ع ى نبينا محمد وع ى آله وصحبه وسلم.. القصد
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 مقصود القدوة ومعناها 
 أنواع القدوة 

 . يق املقتدي بهاألسوة والقدوة مبعىن واحد ويقصد هبا السري واالتباع على طر
 . حسنة وسيئة: وهي نوعان

يف كل ما يتعلق مبعايل األمور فاحلسنة االقتداء بأهل اخلري والفضل والصالح 
 . وفضائلها، من القوة واحلق والعدل

ويف  وقدوة املسلمني األوىل صاحب اخللق األكمل واملنهج األعظم رسولنا حممد، 
 {  ذلك يقول اهلل                          

           } ( ) [1: سورة األحزاب، اآلية  .] 

 هذه اآلية الكرمية أن اهلل سبحانه جعل األسوة يف رسول اهلل، ومن دقيق املعىن يف 
ومل حيصره يف وصف خاص من أوصافه أو خلق من أخالقه أو عمل من أعماله الكرمية، 
وما ذلك إال من أجل أن يشمل االقتداء أقواله عليه الصالة والسالم وأفعاله وسريته كلها 

هيه ويقتدي بأفعاله وسلوكه من الصرب بامتثال أوامره واجتناب نوا فيقتدي به، 
والشجاعة والثبات واألدب وسائر أخالقه، كما يشمل االقتداء بأنواع درجات االقتداء 

 . من الواجب واملستحب وغري ذلك مما هو حمل االقتداء
ويعين السري يف املسالك املذمومة واتباع أهل السوء : األسوة السيئة: والنوع الثاين
  }: ري حجة أو برهان ومن ذلك قول املشركنيواالقتداء من غ            

            } (1) [1: سورة الزخرف، اآلية  .]عليهم  وهلذا رد

 }: القرآن بقوله                    } ( ) [ سورة

                                                 

 .  1: سورة األحزاب آية(  )
 .  1: سورة الزخرف آية( 1)
 . 12: سورة الزخرف آية(  )
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 [. 12: الزخرف، اآلية

 }: ويف آية أخرى                    } ( ) [ سورة

 [. 02 : اآلية، املائدة

                                                 

 . 02 : رة املائدة آيةسو(  )
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 أمهية القدوة احلسنة 
ىل اِلإسالم وامتثال إن من الوسائل املهمة جًدا يف تبليغ الدعوة إىل اهلل وجذب الناس إ

أوامره واجتناب نواهيه، القدوة الطيبة للداعي وأفعاله احلميدة وصفاته العالية وأخالقه 
الزاكية مما جيعله أسوة حسنة لغريه، يكون هبا أمنوذًجا يقرأ فيه الناس معاين اِلإسالم فيقبلون 

 . ن التأثر بالكالم وحدهعليها وينجذبون إليها، ألن التأثر باألفعال والسلوك أبلغ وأكثر م
اليت كانت تبهر إن اِلإسالم انتشّر يف كثري من بالد الدنيا بالقدوة الطيبة للمسلمني 

أنظار غري املسلمني وحتملهم على اعتناق اِلإسالم، فالقدوة احلسنة اليت حيققها الداعي 
راجح العقل من بسريته الطيبة هي يف احلقيقة دعوة عملية لِلإسالم يستدل هبا سليم الفطرة 

 . غري املسلمني على أن اِلإسالم حق من عند اهلل
ومن السوابق القدمية يف أمهية السرية احلسنة للداعي وأثرها يف تصديقه واإِلميان مبا 

 .أنا حممد بن عبد اهلل: من أنت؟ قال: فقال له جاء إىل النيب، أن أعرابًيا  }يدعو إليه 

فقال  .أنا الذي يزعمونين كذلك: أأنت الذي يقال عنك إنك كذاب؟ فقال: قال األعرايب
ما  ليس هذا الوجه وجه كذاب، ما الذي تدعو إليه؟ فذكر له رسول اهلل، : األعرايب

آمنت بك وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد : ايبيدعو إليه من أمور اِلإسالم فقال له األعر
 . { أن حممًدا رسول اهلل

ووجهه املنري الكرمي الذي يكون عليه أهل  فاألعرايب استدَل بَسْمت رسول اهلل، 
 . الصدق واألخالق الكرمية، استدَل بذلك على صدقه فيما يدعو إليه، 

 : وتكمن أمهية القدوة احلسنة يف األمور اآلتية
يثري يف نفس البصري العاقل قدًرا كبرًيا املثال احلي املّرتقي يف درجات الكمال،  -1

ومع هذه األمور تتهيج دوافع الغرية احملمودة . من االستحسان واِلإعجاب والتقرير واحملبة
واملنافسة الشريفة، فإن كان عنده ميل إىل اخلري، وتطلع إىل مراتب الكمال، وليس يف 

عن ذلك، أخذ حياول تقليد ما استحسنه وأعجب به، مبا تولد لديه  نفسه عقبات تصده
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 . من حوافز قوية حتفزه ألن يعمل مثله، حىت حيتل درجة الكمال اليت رآها يف املقتدى به
تعطي اآلخرين قناعة بأن بلوغ هذه القدوة احلسنة املتحلية بالفضائل العالية  -2

تناول القدرات اإِلنسانية وشاهد احلال أقوى من الفضائل من األمور املمكنة، اليت هي يف م
 . شاهد املقال

ولكن اجلميع يتساوى أمام الرؤية مستويات فهم الكالم عند الناس تتفاوت،  -3
فإن ذلك أيسر يف إيصال املعاين اليت يريد الداعية إيصاهلا . بالعني اجملردة ملثال حي

اختذ : قال -ضِي اهلل عنهمار -عن ابن عمر أخّرج البخاري يف صحيحه . للمقتدى
إين اختذت  } خامَتا من ذهب، فاختذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النيب،   النيب

 . ( ) { تيمهمإين لن ألبسه أبًدا، فنبذ الناس خوا: خامًتا من ذهب فنبذه وقال

 ". فدَل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول : " قالت العلماء
دون أن يعلم، فرَب عمل يقوم األتباع ينظّرون إىل الداعية نظّرة دقيقة فاحصة  -4

به ال يلقي له باًلا يكون يف حساهبم من الكبائر، وذلك أهنم يعدونه قدوة هلم، ولكي ندرك 
يروى أن أبا جعفر األنباري صاحب اِلإمام أمحد . ه القصةخطورة ذلك األمر فلنتأمل هذ

عرب الفرات إليه فإذا هو . عندما ُأخرب حبمل اإِلمام أمحد للمأمون يف األيام األوىل للفتنة
يا هذا أنت اليوم رأٌس والناس يقتدون بك، فواهلل لئن : جالس يف اخلان، فسلم عليه، وقال
ابتك خلق من خلق اهلل، وإن أنت مل جتب ليمتنعَن خلق أجبَت إىل خلق القرآن ليجيّنَب بإج

إن مل يقتلك فأنت متوت، وال بد  -يعين املأمون  -من الناس كثري، ومع هذا فإن الرجل
ما قلت؟ فأعاد عليه : فجعل أمحد يبكي ويقول. من املوت فاتق اهلل وال جتبهم إىل شيء

 . ما شاء اهلل، ما شاء اهلل: فجعل يقول
وميتحن فيها أشّد االمتحان ومل ينس نصيحة  ام عصيبة على اِلإمام أمحد،ومتّر األي

                                                 

، (  02 )، الترمذي اللباس (  100)، مسلم اللباس والزينة ( 8686)البخاري االعتصام بالكتاب والسنة (  )
 (.  02 )، مالك اجلامع ( 8  /1)، أمحد ( 0100)النسائي الزينة 
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يا أستاذ قال اهلل : "األنباري، فها هو املروزي أحد أصحابه يدخل عليه أيام احملنة ويقول له
   }: تعاىل     } ( ) [10: سورة النساء، اآلية .]يا مروزي : فقال أمحد

فخرجُت إىل رحبة دار اخلليفة فرأيت خلًقا من الناس : قال! اخرج، انظر أي شيء ترى 
ال حيصي عددهم إال اهلل والصحف يف أيديهم واألقالم واحملابر يف أذرعتهم، فقال هلم 

. مكانكم: ننظر ما يقول أمحد فنكتبه، قال املروزي: فقالوا أي شيء تعملون؟: املروزي
رأيت قوًما بأيديهم الصحف واألقالم ينتظرون ما تقول : فدخل إىل أمحد بن حنبل فقال له

 ". أقتل نفسي وال أضل هؤالء! يا مروزي أضل هؤالء كلهم : فيكتبونه فقال
افز يف املتريب دومنا توجيه أهنا تساعد على تكوين احلفمن أبّرز أسباب أمهية القدوة 

خارجي، وهذا بالتايل يساعد املتريب على أن يكون من املستويات اجليدة يف املسالك 
 . الفاضلة من حسن السرية والصرب والتحمل وغري ذلك

                                                 

 . 10: سورة النساء آية(  )
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 أصول القدوة 
 األصل األول الصالح 

تابع سوف يكون الكالم يف هذه الفقرة عن األصول الظاهرة اليت يلمسها وحيسها ال
 : واملقتدِى ويرقبها يف قدوته ومتبوعه وميكن أن نرجع ذلك إىل ثالثة أصول

 : الصالح وهذا يتحقق بثالثة أركان: األصل األول
ويقصد به كل ما جيب اعتقاده من اِلإميان باهلل ورسله وكتبه واليوم : اِلإميان: الّركن األول

وحتقيق معىن التوحيد ومقتضياته من معرفة  .اآلخر وسائر أركان اِلإميان إمياًنا يقينا جازًما
 . الشهادتني والعمل مبقتضامها

 . ويبدو أن هذا األمر واضح مما ال حنتاج إىل اِلإطالة فيه
فيستقيم القدوة على أمر اهلل من الصالة والزكاة والصيام وسائر : العبادة :الّركن الثاين

وجيد يف اجتناب املنهيات  أركان اِلإسالم العملية ويهتم بالفرائض واملستحبات
 فيأيت من املأمورات مبا استطاع وجيتنب مجيع املنهيات على حد قوله، . واملكروهات

 . ( ) { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما هنيتكم عنه فاجتنبوه }

وما تَقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما  }: ويتمثل القدوة احلديث القدسي

افترضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي 
لذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي عليها ولئن سألين يسمع به، وبصره ا

 . (1) { ألعطيته، ولئن استعاذيت ألعيذنه

وهو  -وهو سر عظيم وباب دقيق والتميز به من أعظم املطالب: اإِلخالص: الّركن الثالث
العلم فيكون املقصود بالقول و. من أوىل ما ينبغي أن ُيفتش عنه يف الرجل املقتدى به

                                                 

، النسائي ( 1800)، الترمذي العلم ( 0   )احلج ، مسلم ( 8606)البخاري االعتصام بالكتاب والسنة (  )
 (. 1/006)، أمحد ( 1)، ابن ماجه املقدمة ( 0 18)مناسك احلج 

 (. 0  8)البخاري الرقاق ( 1)
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بعيًدا عن أغراض النفس وأغراض املخلوقني، بل عبودية خاضعة متام  والعمل وجه اهلل 
واملرء إذا أسلم وجهه لّله وأخلص نيته ملواله . أمًرا وهنًيا ونظًرا وقصًدا اخلضوع هلل 

بل إن النصح واِلإخالص يرقى . فإن حركاته وسكناته ونومه ويقظته حمسوبة يف مرضاة اهلل
د الضعيف العاجز إىل رتبة القادر العامل، ففي غزوة العسرة من تبوك سجل القرآن بالعب

  }: الكرمي خرب هؤالء الضعفاء الناصحني املخلصني يف قوله سبحانه            

                                                 

                                                

                                                          

      }  ( ) [01،  0: سورة التوبة، اآليتان .] ،وسجل هلم الرسول  هذا

إن أقواًما  }: خاطب جنده الغازين يف سبيل اهلل خبرب هذه الطائفة بقولهاملوقف حني 

 . (1) { ...خلفنا باملدينة ما سلكنا شعًبا وال وادًيا إال وهم معنا حبسهم العذر

يقابل هؤالء املثابني املأجورين أصحاب النوايا املدخولة حني ينادي هبم بالويل وحبوط 
    }: العمل، ولو كانت صور عملهم صورة عمل الصاحلني املخلصني

                    } ( ) 

  [.0-2: سورة املاعون، اآليات]
 من ذوي املواهب واملواقع ومن أجل هذا فإنك ترى أن ضعف اإِلخالص عند كثري

 . القيادية جعل تابعيهم واملعجبني هبم َيْشَقْون مبواهبهم ويرجعون هبا القهقري
يتبني من كل ذلك أن اِلإسالم يلحظ يف أعمال الناس ما يقارهنا من نيات وما 

 . يصاحبها من دواعي وبواعث
                                                 

 . 01،   0: تانياآلسورة التوبة (  )
 (. 1082)، ابن ماجه اجلهاد ( 1862)البخاري اجلهاد والسري ( 1)
 . 0 - 2: اتياآلسورة املاعون (  )
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 :األصل الثاين حسن اخللق
تدى به ليكون صاحًلا يف نفسه قومًيا يف مسلكه إذا كان الصالح يتوجه إىل ذات املق

فإن حسن اخللق يتوجه إىل طبيعة عالقته مع الناس وأصول تعامله معهم وإليه الدعوة 
والكالم يف حسن اخللق واسع  ( ) { وخالق الناس خبُلٍق حسن } النبوية يف قوله، 

 -الرمحة -الصرب -الصدق: صر عناصره الكربى يف خالل مسمتشعب وحناول أن حن
 . الرفق -التواضع

 الصدق 
إن الصدَق  } تربز أمهية الصدق وعظم أثره يف مسلك القدوة يف قوله : الصدق

 . احلديث (1) { ..يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة

هل كنتم تتهمونه بالكذب  }: قاَئاَل وقد سأل هرقل أبا سفيان عن سرية النيب، 

أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب : فقال هرقل. ال: قبل أن يقول ما قال؟ أجاب أبو سفيان
 . ( ) { لى الناس ويكذب على اهللع

حني  وما أجنى الثالثة الذين ُخلفوا يف غزوة تبوك إال صدقهم مع اهلل ومع رسوله 
ظنوا أال ملجأ من اهلل إال إليه، ولقد نادى اهلل سبحانه عباده املؤمنني يف ختام قصتهم 

  }: بقوله                    } (2) [ ،سورة التوبة

 [. 0  : اآلية
حصول الشيء : " رمحه اهلل حقيقة الصدق هبذه العبارةوجيمع احلافظ ابن القيم 

                                                 

 (.  100)، الدارمي الرقاق ( 00 /0)، أمحد ( 060 )الترمذي الرب والصلة (  )
، أبو داود (  00 )، الترمذي الرب والصلة ( 1800)، مسلم الرب والصلة واآلداب (  002)البخاري األدب ( 1)

 (. 0 10)، الدارمي الرقاق ( 200/ )، أمحد ( 28)، ابن ماجه املقدمة ( 2060)األدب 
 (.  18/ )، أمحد (  00 )، مسلم اجلهاد والسري ( 0)البخاري بدء الوحي (  )
 . 0  : سورة التوبة آية( 2)
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واملسلك ". لقول والعمل ومتامه وكمال قوته واجتماع أجزائه ويكون يف القصد وا
هو الذي ال ريبة فيه البتنائه على اليقني، وال هوى معه  -الصادق النقي قوًلا وفعًلا وقصًدا

 . العتماده على اإلخالص، وال عوج فيه التباع احلق واهلدى فيه
وهل رأيت سوأة أزرى ممن يتسنم مواقع القيادة والقدوة بينما ترمقه األحلاظ وتشري 

وما كان للتهريج واخلبط واالدعاء واهلزل أن يغين فتيال عن . بع باخليانة والكذبإليه األصا
 . أصحابه

 . ( ) { يطبع املؤمن على اخلالل كِلها إال اخليانة والكذب }: ويف احلديث

 الصرب 
ال إذا تعقدت والضوائق إذا ترادفت ال دفع هلا وال األزمات إذا استحكمت واحلب

 . ضياء -كما يف احلديث -إال بالصرب ذلك أن الصرب -بإذن اهلل -توقي
وَمْن أوىل من الرجل األسوة بتوطني نفسه على احتمال املكارة من غري ضجر، والتأين 

هتم وطبقاهتم ال حميص يف انتظار النتائج مهما َبُعدت، وهو عليم بأن ابتالء الناس جبميع فئا
وشأن . هذا شأن الدنيا. فالدنيا مبنية على هذا، بل قد ميتحن املرء بالشيء وضده. عنه

   }: آخر وهو أن اإِلميان يقترن بالبالء ليمحصه ويصفيه           

          } (1) [1: سورة العنكبوت، اآلية .] 

الكمال العايل ودالئل التحكم يف النفس والصرب من معامل العظمة احملمودة وشارات 
فأثقال احلياة وأعباؤها ال يطيقها . وهواها وهو عنصر من عناصر الرجولة الناضجة

واحلياة ال ينهض بأعبائها ورسالتها إال األكفاء الصَبارون وقد استحقت الضعاف املهازيل، 
  }: فئة من بين إسرائيل اِلإمامة والريادة بصربهم وحسن بالئهم         

                                                 

 (. 0/101)أمحد (  )
 . 1: سورة العنكبوت آية( 1)
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                    }  ( ) [سورة السجدة، اآلية :

، وأدركت بين إسرائيل حالٌة استحقوا هبا مرياث األرض املباركة وكان درعهم يف [12
  }: ذلك الصرب                     

                             } (1) [ سورة

 [. 0  : األعراف، اآلية
ا فإن نصيب ذوي القدوة واألسوة من العناء والبالء مكافًئا ملا أوتوا من مواهب وهلذ

أشد الناس بالًء األنبياء، مث  } وما حتملوا من مشاق، جيسد هذا قول رسول اهلل، 

 . ( ) { يبتلى املرء على قدر دينهاألمثل فاألمثل 

وهلذا فإن نصيب ذوي القدوة واألسوة من العناء والبالء مكافًئا ملا أوتوا من مواهب 
اس بالًء األنبياء، مث أشد الن } وما حتملوا من مشاق، جيسد هذا قول رسول اهلل، 

 . (2) { األمثل فاألمثل يبتلى املرء على قدر دينه

ال تسأل اهلل أن خيفف محلك ولكن اسأله أن : " وقد قال بعض حكماء القياديني
 . وإن كان هذا فيه ما فيه لكنه يزيد املعىن الذي نقصد إليه وضوًحا". يقوي ظهرك 

 الّرمحة 
جتعل املرء يرّق آلالم اخللق ويسعى ِلإزالتها ويأسى  الرمحة كمال يف الطبيعة: الّرمحة

الرمحة عاطفة حية نابضة باحلب للناس والرأفة هبم والشفقة . ألخطائهم فيتمىن هلَم اهلدى
 . عليهم

وربنا تبارك وتعاىل هو أرحم الرامحني وخري الرامحني بل إن رمحته وسعت كل شيء، 
                                                 

 . 12: سورة السجدة آية(  )
 . 0  : سورة األعراف آية( 1)
 (.  106)، الدارمي الرقاق ( 60 / )، أمحد (  201)، ابن ماجه الفنت ( 06 1)الترمذي الزهد (  )
 (.  106)، الدارمي الرقاق ( 60 / )، أمحد (  201)، ابن ماجه الفنت ( 06 1)الترمذي الزهد ( 2)
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محِن يلهجون هبذا الدعاء الشفوق من أجل كما أن علمه قد وسع كل شيء، ومالئكُة الر
  }: املؤمنني                             

     } ( ) [0: سورة غافر، اآلية .] 

هو الرمحة املهداة للعاملني كلهم بل كأن الغاية من رسالته حمصورة يف  والرسول، 
  }: الرمحة               }  (1) [ 00 : األنبياء، اآليةسورة .] 

والرمحة املذكورة هنا يقصد هبا الرمحة العامة لكل اخللق ترامحا عاما ليلقى املسلم 
الناس قاطبة وقلبه هلم بالعطف مملوء وبالرب مكنون؛ ألن الرمحة اخلاصة قد تتوفر يف بعض 

املطلوبة من الناس فريق ألوالده حني يلقاهم ويهش ألصدقائه حني جيالسهم ولكن الَرمحَة 
 ( ) { ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء }: القدوة أوسع من ذلك وأرحب

واهلل . لبشربل إن الرحيم تنال رمحته احليوان من غري ا (2) { ومن ال َيرحم ال ُيرحم }

فالذي سقى الكلب ملا رآه يأكل الثرى من . يثيب على هذه الرمحة ويغفر هبا الذنوب
العطش شكر اهلل له فغفر له، واملرأة البغي من بين إسرائيل سقت كلًبا كان يطيف حول 

 . بئر يف يوم حار، قد دلع لسانه من العطش فزنعت له خفها وسقته فغفر هلا
ن كانت الرمحة بكلب تغفر ذنوب البغايا، فإن الرمحة بالبشر سبحان اهلل الرحيم لئ

تصنع العجائب، وال تزنع الرمحة إال من شقي، أولئك هم غالظ األكباد اجلبارون 
حقا إن القسوة يف خلق اإِلنسان دليل نقص كبري ويف تاريخ األمة دليل فساد . املستكربون

 . خطري

                                                 

 . 0: سورة غافر آية(  )
 . 00 : سورة األنبياء آية( 1)
 (.  202)، أبو داود األدب ( 012 )الترمذي الرب والصلة (  )
، أبو داود األدب (   0 )، الترمذي الرب والصلة ( 6  1)لم الفضائل ، مس(  080)البخاري األدب ( 2)

 (. 1/180)، أمحد ( 6 01)
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ع القسوة فهي أبًدا إىل الصفح والعفو أميل ولكن القلوب الكبرية قلما تستجيشها دواف
 . وعن الضغينة والغلظة أبعد

 التواضع 
جبلت النفوس على كره من يستطيل عليها وحيتقرها ويستصغرها، كما جبلت على 

إن قلوهبم دون . حىت ولو كان ما يقوله حًقا وصدًقا. النفرة ممِن يتكرب عليها ويتعاىل عنها
إرشاده ووعظه موصدة بل لعلهم يكرهون أو يستثقلون ما كالمه مغلقة، وصدورهم عن 

: هذا الباب فخاطبه بقولهيف  وقد أدب اهلل نبيه حممًدا، . يصدر منه من علم وحق
{                                                   

                             } ( ) [16: سورة الكهف، اآلية .]

هم املستضعفون من الصحب الكرام أمثال صهيب وعمار وبالل وخباب؛ أراد أولئك 
أن يطردهم من جملسه أو أن خيص هلم جملًسا  قريش من الرسول، املأل املستكربون من 

    }: ال جيتمعون فيه مع الضعفاء والفقراء فأنزل اهلل عليه              

             } (1) [16: سورة الكهف، اآلية .] 

التواضع خلق يكسب صاحبه  .إن التواضع هو بذل االحتّرام والعطف ملن يستحقه
رضا أهل الفضل ومودهتم، وَمْن أحّق هبذا اخللق من رجل القدوة فهو أجنح وسيلة إىل 

 . االئتالف
ذلك أن . ِلإفادة من طريق التواضع هو أيسر الطرق وأوثقهاإن ابتغاء الرفعة وحسن ا

 . التواضع يف حمله يورث املودة، فمن عمر فؤاده باملودة امتألت عينه باملهابة
ويستطيع اخلوض يف كل ميدان ويعيش يف إن املتواضع هو الّرجل الذي يّرجى لنفع األمة 

 . لثقة بنفسه مبسوط احمليا جلليسهكل جمتمع، يعيش وهو ضايف الكرامة أنيس امللتقى شديد ا
                                                 

 . 16: سورة الكهف آية(  )
 . 16: سورة الكهف آية( 1)
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ويلتحق هبذا األمر ويلتصق به حديث املرء عن نفسه وكثرة الثناء عليها، فذلك شيء 
فينبغي لّرجل الدعوة وحمل القدوة أال ممقوت يتناىف مع خلق التواضع وإنكار الذات، 

لم أو مزنلة بل إن حًقا عليه أن يعرف أن كل ما عنده من عَيّدعي شيًئا يدل على تعاليه 
بفضل اهلل ال بفضل  -إن شاء أن يتحدث -أو مرتبة هو حمُض فضل اهلل عليه فليتحدث 

نفسه فإذا أدرك الناس منه ذلك فتحوا له قلوهبم وحتلقت حوله نفوُسهم قبل أجساِدهم 
ووقع وعُظه وتوجيهه منهم موقع القبول والرضا ونال من احلظوة على قدر إحسانه 

 . وقصده
 الّرفق 

ويف تقديرنا أن حاجة . ديث عن الرفق مجيل وطويل وهو يف ذات الوقت ممتعاحل
الدعاة إليه من أهل العلم والفضل والقدوة ماسة للغاية، وخباصة إذا انضم إليه ما سبق من 

 . حديث يف الرمحة والتواضع
ول اليت رحم اهلل العباد هبا فاصطفاه هلا، يق ونستفتح يف حديث الرفق بصفة املصطفى، 

 ( )   {                  }اهلل 

اهلل بفضله ورمحته أن مينن على العامل برجل نعم لقد أراد [. 00 : سورة آل عمران، اآلية]
ميسح آالمه وخيفف أحزانه، ويستميت يف هدايته ويناصر الضعيف، ويهذب القوي حىت يرده 

وسكب يف قلبه من العلم واحللم،  سويا سليم الفطرة ال يشقى وال يطغى فأرسل حممًدا، 
يف يده من الكرم والندى، ما جعله ويف خلقه من اِلإحسان والرب، ويف طبعه من اللني والرفق، و

 . أزكى عباد اهلل قلًبا وأوسعهم عطًفا وأرحبهم صدًرا وألينهم عريكة

  }: اجملتزأ من قول احلق تبارك وتعاىل هذا بعض نعت حممد،        

   } (1) [2 :سورة القلم، اآلية .] 

                                                 

 . 00 : سورة آل عمران آية(  )
 . 2: سورة القلم آية( 1)
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وهذا إيراد من قبس النبوة يف باب الرفق وبيان أثره لننطلق منه إىل ما خيّص هذا 
 . املبحث

إن اهلل رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال  }: يقول عليه الصالة والسالم

 . رواه مسلم ( ) { على العنف وما ال يعطي على ما سواه يعطي

إن الرفق ال يكون يف شيء إال .. عليك بالرفق }: وقال خماطًبا عائشة رضي اهلل عنها

 . (1) { زانه، وال يزنع من شيء إال شانه

إن الناس يف حاجة إىل كنف رفيق، وإىل رعاية حانية، وبشاشة : يا أيها امُلقتدى هبم
يف حاجة إىل . مسحة، حباجة إىل وّد يسعهم، وحلم ال يضيق جبهلهم وضعفهم ونقصهم

قلب كبري يعطيهم وال حيتاج إىل عطائهم، وحيمل مههم وال يثقلهم هبمه، جيدون عنده 
 . عطف والسماحة واملودة والرضااالهتمام والرعاية وال

وقد حيسن أن خنص الدعاة املقتدى هبم خبطاب عن الرفق أخًذا من هنج السلف إذ أن 
هذا امليدان وحنن نعيش الصحوة اِلإسالمية وأجواءها املباركة حنتاج فيه إىل مزيد عناية 

 . وفقه وترفق
فقيل كيف اهلل إىل عباده أيها الناس ال ُتَبِغُضوا " : وهو على املنرب يقول عمر 

فيقول على الناس حىت يبغض إليهم ما  (3)جيلس أحدكم قاصا : ذلك أصلحك اهلل؟ قال
 ". هم فيه، ويقوم أحدكم إماًما فيطول على الناس حىت يبغض إليهم ما هم فيه 

حدث الناس كل مجعة فإن أكثّرت فمّرتني فإن ": -عنهما  -ويقول ابن عباس 
ل الناس من هذا القّرآن، وال تأت القوم وهم يف حديث فتقطع أكثّرت فثالث وال مت

                                                 

، الدارمي (  100)االستئذان واآلداب ، الترمذي ( 8016)البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم (  )
 (. 1002)الرقاق 

، أمحد ( 1206)، أبو داود اجلهاد (  100)، الترمذي االستئذان واآلداب ( 0806)البخاري األدب ( 1)
 (. 1002)، الدارمي الرقاق ( 10 /8)

 . أي واعظ: قاص(  )
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فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وإياك والسجع يف .. أنصت: وقالعليهم حديثهم 
 ". وأصحابه ال يفعلونه  الدعاء، فإين عهدت رسول اهلل، 

يا أبا عبد الرمحن  -فقال رجل من القوم لوددتوكان ابن مسعود ُيذِكّر كل مخيس 
أما إنه مينعين من : " فرد عليه هذا الكنيف الذي قد مليء علًما. لو أنك ذكرتنا كل يوم -

يتخولنا هبا خمافة  ذلك أين أكره أن أمَلكم وإين أختولكم باملوعظة كما كان النيب، 
 ". السآمة علينا 

ويف هذا : يعلق على هذا احلافظ ابن حجّر يف الفتح مستنبًطا مستخلًصا بقوله
ب ترك املداومة يف اجلد يف العمل الصاحل خشية املالل، وإن كانت املواظبة مطلوبة، استحبا

إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوًما بعد يوم فيكون الترك ألجل  :لكنها على قسمني
الراحة ليقبل على الثاين بنشاط، وإما يوم اجلمعة وخيتلف باختالف األحوال واألشخاص 

 . ود النشاطوالضابط احلاجة مع وج
إما جهل علم، أو : وجماالت عريضة فرفق مع اجلهالوالّرفق ذو ميادين فسيحة 

باألعّرايب الذي بال يف املسجد وتّركه حىت فّرغ من  ولقد رفق النيب، جهل حتضر، 
وأخربه أن  وأمر أصحابه بالكف عنه وأال يقطعوا عليه بوله، فلما فرغ دعاه النيب، بوله 

 . ذا وإمنا هي لذكر اهلل والصالةاملساجد مل تّنَب هل
جذب برداء النيب، صلى اهلل عليه وسلم، جذبة شديدة وكان وجلٌف أعّرايب آخّر 

يا حممد : عرايبقال األ }مث  عليه برد جنراين غليظ احلاشية فأثر يف صفحة عنق النيب، 

. ( ) { مر يل من مال اهلل الذي عندك فالتفت نيب الرفق والرمحة ضاحًكا مث أمر له بعطاء

 . ما كهر وال هنر وال تربم وال ضجر بأيب هو وأمي، 
والغفلة . يف اإِلسالم والعلم وطريق االهتداءاملتبدئون ومن الذين خيصون مبزيد من الترفق 

وقد قال عليه الصالة والسالم ملعاذ . ىل فتنة وانعكاس يف املقصوديف هذا اجلانب قد تؤدي إ

                                                 

 (. 112/ )، أمحد ( 000 )، مسلم الزكاة ( 0201)البخاري اللباس (  )
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  ( ) { بشرا وال تنفرا ويسرا وال تعسرا }: وأيب موسى ملا بعثهما إىل اليمن

داء، واملراد تأليف من قرب إسالمه وترك التشديد عليه يف االبت"  :يقول ابن حجّر
وكذلك الزجر عن املعاصي ينبغي أن يكون بتلطف لُيقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن 
يكون بالتدرج، ألن الشيء إذا كان يف ابتدائه سهًلا ُحبب إىل من يدخل فيه وتلقاه 

 ". بانبساط وكانت عاقبته غالًبا االزدياد خبالف ضده 
فيتحمل من كان منهم ذا لسيه وينبغي أن يتمثل القدوة يف هذا الباب الّرفق مبجا

فهم بطيء، ويسع حبلمه جفاء ذي اجلهالة، ال يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، وال 
 . يزجره فيضع من قدره

وأَخرَيا فالرفق ليس حًقا مقصوًرا على بين اِلإنسان بل هو حق حمفوظ لكل ذي كبد 
ت حني يقول الرسول عليه رطبة جيسد ذلك يف أدّق صوره بل أغلظ ما يتصور من حاال

إن اهلل كتَب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقْتلة،  }: الصالة والسالم

 . (1) { وإذا ذحبتم َفأحسنوا الذحبة، وليحّد أحُدكم شفرته ولريح ذبيحته

وأي رفق بعد هذا الرفق يف حالة إزهاق الروح وفصل الرأس عن اجلسد، ولنختم هذا 
اللهم من وِلي من أمر أميت أمرا فرفق هبم فارفق به، ومن ويل من  }: هبذا الدعاء النبوي

 . ( ) { ر أميت شيَئا فشّق عليهم فاشقق عليهأم

                                                 

 (.   0 )، مسلم األشربة ( 2066)البخاري املغازي (  )
، النسائي الضحايا ( 200 )، الترمذي الديات ( 000 )مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ( 1)

، الدارمي األضاحي ( 10 /2)، أمحد ( 00  )، ابن ماجه الذبائح ( 0 16)، أبو داود الضحايا (   22)
( 000 .) 

 (. 8/106)، أمحد ( 616 )م اإلمارة مسل(  )
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 األصل الثالث موافقة القول العمل 
 احلث على موافقة القول العمل والتحذيّر من خمالفة ذلك 

 {  يقول اهلل                            

           } ( ) [1: سورة الصف، اآليتان ،  .] 

 سبق احلديث قرِيًبا عن الصدق كمظهر أخالقي يف املسلم بصفة عامة ويف القدوة
 . بصفة خاصة

ولعلك أدركت أن الصدق ليس لفظة خترج من اللسان فحسب، ولكنه صدق يف 
 . الباطن فيه كالظاهر والقول فيه صنو العمل. اللهجة واستقامة يف املسلك

هذا جانب وجانب آخر أن الناس والنفوس جمبولة على عدم االنتفاع مبن علمت أنه 
  }: ذا قال شعيب عليه السالميقول وال يعمل، أو يعلم مث ال يعمل وهل     

                                    

         } (1) [66: سورة هود، اآلية .] 

ال يفقه الرجل كل الفقه حىت ميقت الناس يف ذات اهلل مث "  يقول أبو الدرداء 
 ". يرجع إىل نفسه فيكون هلا أشد مقًتا 

لناس ال وهو ما أشرنا إليه يف مبحث أمهية القدوة مِن أن كثرًيا من اوجانب ثالث 
يتوجه حنو العمل حىت يرى واقًعا ماثًلا وأمنوذًجا مطبًقا يتخذه أسوة ويدرك به أن هذا 

 . املطلوب أمر يف مقدور كل أحد
بل مىت يكون املرء قدوة صاحلة وأسوة حسنة ما مل يسابق إىل فعل ما يأمر به من خري 

رضي  -سامة بن زيد وقد جاء يف الصحيحني وغريمها عن أ! وترك ما ينهى عنه من سوء؟
 -جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه }: قال أن النيب،  -اهلل عنهما

                                                 

 .  ،  1: تانياآلسورة الصف (  )
 . 66: سورة هود آية( 1)
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: النار عليه فيقولون يف النار فيدور هبا كما يدور احلمار برحاه فيجتمع أهل -يعين أمعاءه
كنت آمركم : أي فالن ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال

 . ( ) { باملعروف وال آتيه، وأهناكم عن املنكر وآتيه

 : وقد قيل: وقد قيل
 تقي يأأمُّر النأاَس بأالتق ى     وغرُي




 يداوي الناَس وهأو عليأل     طبيٌب


تنبيه إليها يف هذا املقام وهو أن املسلم، حىت ولو كان قدوة مسألة هامة حيسن ال وهنا

مترقًيا يف مدارج الكمال قد يغلبه هوى أو شهوة أو تدفعه نفس أمارة بالسوء أو يزنغه 
 . الشيطان، فتصدر منه زلة أو حيصل منه تقصري

 فإذا حدث ذلك فليبادر بالتوبة والرجوع ولُيْعلم أن هذا ليس مبانع من التأسي به
 . واالقتداء، فالضعف البشري غالب والكمال هلل وحده وال معصوم إال من عصم اهلل

لو كان املرء ال يأمر : مسعت سعيد بن جبري يقول: قالوقد حدث مالك عن ربيعة 
باملعروف وال ينهى عن املنكر حىت ال يكون فيه شيء ما أمر أحد مبعروف وال هنى عن 

 ". فيه شيء وصدق من ذا الذي ليس : قال. منكر
. يا مطرف عظ أصحابك: وقد قال احلسن البصّري ملطّرف بن عبد اهلل بن الَشخري

يرمحك اهلل وأينا يفعل ما : فقال احلسن -إين أخاف أن أقول ما ال أفعل: فقال مطرف
 . يقول؟؟ لود الشيطان أنه ظفر هبذه منكم فلِم يأمر أحد مبعروف ومل ينه عن منكر

ا الناس إين أعظكم ولست خبريكم وال أصلحكم وإين لكثري أيه: وقال احلسن أيًضا
اإِلسراف على نفسي غري حمكم هلا وال حاملها على الواجب يف طاعة رهبا، ولو كان 
املؤِمن ال يعظ أخاه إال بعد إحكام أمر نفسه لُعدم الواعظون، وقَل املذكرون وملا ُوِجد من 

نهى عن معصيته، ولكن يف اجتماع أهل يدعو إىل اهلل جل ثناؤه ويرَغب يف طاعته وي
البصائر ومذاكرة املؤمنني بعضهم بعًضا حياة لقلوب املتقني، وإذكار من الغفلة، وأمن من 

                                                 

 (. 0/100)، أمحد ( 1060)، مسلم الزهد والرقائق ( 002 )البخاري بدء اخللق (  )
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 . جمالس الذكر، فرب كلمة مسموعٌة وحمتقٍر نافٌع -عافاكم اهلل -النسيان، فألزموا 

   }: له تعاىلما ذكروا يف تفسري قوومن لطائف الفقه عند أهل العلم رمحهم اهلل 

                             } ( ) [ سورة

 [. 22: البقرة، اآلية
ىن أن اهلل ذم بين إسرائيل على هذا الصنيع حيث كانوا يأمرون باخلري وال يفعلونه، فاملع

وليس املراد ذمهم على أمرهم بالرب مع تركهم له بل الذم على الترك وحده وليس على 
األمر، فإن األمر باملعروف مطلوب من العامل ومن املقصر ويتأكد هذا املعىن من اآلية 

    }: هالثانية يف قوله سبحان          } (1) [ ،سورة املائدة

 [. 00: اآلية
فاهلل ذمهم ولعنهم ليس على فعلهم املنكر فحسب بل على تركهم التناهي عنه، 

دعوة املقصرين إىل ترك : والثاينالكف عن التقصري : ولاأل: فاملقصر عليه واجبان
 . وهو فقه دقيق ينبغي أن ينتبه له الدعاة واملربون وكفى بربك هادًيا ونصرًيا. التقصري

 شواهد حية يف مواقف القدوة 
 توضيح موقف وتفسري تصّرف

العملية  نعرض يف هذه الفقرة إىل بعض الوقائع املاثلة البارزة من سرية رسول اهلل، 
كشاهد للصحابة رضوان اهلل عليهم ومن بعدهم يف ممارسة القدوة ملا يطلبه من أتباعه وأثر 

لكن ما خنتاره يف . ذلك السريع يف املتابعة واالنصياع، ويف بعض ما سلف داللة ظاهرة
وعلى ذلك  هذه الفقرة أكثر بروًزا يف احلياة العملية من سرية خري الربية نبينا حممد، 

وإن كان القارئ  تصر يف غري مزيد على سرية القدوة األوىل وإمام األئمة نبينا حممد، نق
مناذج ماثلة وتأس حمفوظ وفيما سبق إشارات  الكرمي يعلم أن يف السلف من بعد النيب، 

                                                 

 . 22: سورة البقرة آية(  )
 . 00: سورة املائدة آية( 1)
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 . كقصة اإلمام أمحد يف فتنة خلق القرآن وغريها

أمر  }لح مع قريش، من كتابة الص وبعد أن فرغ الرسول، يف صلح احلديبية 

عليه الصالة والسالم الصحابة أن ينحروا مث حيلقوا من أجل أن يتحللوا من عمرهتم، ألهنم 
حد حىت قال ذلك فواهلل ما قام منهم رجل وا: يقول الراوي. قد حصروا ومنعوا من البيت

فلما مل يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي من .. ثالث مرات
يا رسول اهلل أحتب ذلك؟ اخرج مث ال تكلم : -رضي اهلل عنها -فقالت أم سلمة . الناس

فقام فخرج فلم يكلم . أحًدا منهم كلمة حىت تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلق لك
ل ذلك، حنر بدنته، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك قاموا أحًدا منهم حىت فع

 . ( ) { فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعًضا حىت كاد يقتل بعُضهم بعضا

 : توضيح موقف وتفسري تصّرف
حيسن بالقدوة أن يكون على درجة من الشفافية والتحسس ليبقى بعيدا عن موارد 

لتزوره  نني صفية بنت حيي زوج رسول اهلل، الظنون ومواقع التأويالت جاءت أم املؤم
يف معتكفه يف املسجد يف العشر األخري من رمضان، فمكثت عنده وحتدثت ساعة مث قامت 

مصاحًبا هلا حىت يبلغها بيتها، حىت إذا بلغت باب  راجعة إىل بيتها، فقام معها النيب، 
فقال  } سول اهلل، املسجد عند باب أم سلمة مر رجالن من األنصار، فسلما على ر

سبحان اهلل يا رسول اهلل : على رسلكما إمنا هي صفيُة بنت حيي فقاال هلما النيب، 
ُت أن إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإين خشي وَكُبر عليهم فقال النيب، 
 . (1) { يقذف يف قلوبكما شيئا

وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن واالحتياط من كيد ": قال احلافظ يف الفتح

                                                 

 (.  106)البخاري الشروط (  )
، ابن ماجه الصيام  (1200)، أبو داود الصوم  (00 1)، مسلم السالم  (0 0 )االعتكاف البخاري ( 1)

 (. 0  /8)، أمحد ( 000  )
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 ". الشيطان واالعتذار 
وهذا متأكد يف حق العلماء ومن يقتدى هبم فال جيوز هلم أن : ويقول ابن دقيق العيد

؛ ألن ذلك سبب إىل إبطال يفعلوا فعًلا يوجب سوء الظن هبم وإن كان هلم فيه خملص
 . االنتفاع بعلمهم

 نيب امللحمة 
  ".قذيفة من حديد خري من ألف قذيفة من كالم "

إن مئات املواعظ واخلطب الرنانة ال تفعل فعل الشجاع الثابت اجلأش، وهو ينقض 
على صفوف األعداء َيْقُدم جنوده ليقودهم إىل النصر املؤزر، ذلكم هو موقف القائد 

يف غزوة حنني حني كانت ساعاهتا األوىل لثقيف وهوازن  مد بن عبد اهلل، األول حم
اليت سبقت إىل صعيد املعركة، واحتلت املضايق، وانبثوا يف الشعاب واملواقع املنيعة، 

 . وبادروا يف استقبال املسلمني بوابل من السهام، وكانوا رماة ال خيطئون
ذه املفاجأة املتكاتفة فنكصت كما ذكر فارتاعت الصفوف املتقدمة من املسلمني هل

  }: اهلل          } ( ) [10: سورة التوبة، اآلية .] واحناز النيب القائد

 (1) { هلموا إيَل أنا رسول اهلل، أنا حممد بن عبد اهلل }: ذات اليمني منادًيا يف الناس

شهدت مع  }: " يروي موقف الثبات النبوي يقول -رضي اهلل عنه -ولنترك العباس 

يوم حنني فلزمت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب رسول اهلل،  رسول اهلل، 
  ،فلم نفارقه ورسول اهلل  على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة اجلذامي، فلما

التقى املسلمون والكفار ويل املسلمون مدبرين، فطفق رسول اهلل ُيركض بغلته ِقَبل 
أكفها إرادة أال تسرع وأبو  وأنا آخذ بلجمام بغلة رسول اهلل، : ل عباسقا. الكفار

أي عباس ناد أصحاب الَسُمَرة فقال : فقال رسول اهلل سفيان آخذ بركاب رسول اهلل، 

                                                 

 . 10: سورة التوبة آية(  )
 (. 00 / )أمحد ( 1)
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: أين أصحاب السمرة؟ يقول العباس: فقلت بأعلى صويت -وكان رجًلا َصيتا -عباس 
". يا لبيك يا لبيك: ة البقر على أوالدها فقالوافواهلل لكأن عطفتهم حني مسعوا صويت عطف

  }: فكانت العاقبة نصر املؤمنني                       

                           } ( ) } [ سورة

 [. 18: التوبة، اآلية
 أمنة للصحب الكّرام 

راجًعا  فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اهلل،  فزع أهل املدينة ذات ليلة }

وقد سبقهم إىل الصوت وهو على فرس أليب طلحة عرى يف عنقه السيف وهو يقول 
 . (1) { مهدًئا من روعهم مل تراعوا، مل تراعوا

بأيب هو وأمي عليه الصالة والسالم لقد كان أحسن الناس وأجود الناس، وأشجع 
 . الناس قوًلا وعمال

ينطلق الناس قبل الصوت فيجدون ن املتأمل ليقف متعجبا هلذه الشجاعة احملمدية، إ
إمامهم قد سبقهم بل قد رجع وهم يف بداية االنطالق، إن هذه الدعوة الصامتة للشجاعة 
مع قوارع القرآن هي اليت استنهضت مهة األعمى كابن أم مكتوم ليصر على اجلهاد 

إين ألرجو أن : "اجلموح ليطلب اجلهاد بإحلاح قائًلا وحيمل الراية، واألعرج كعمرو بن
 . فيقاتل حىت يقتل" أطأ بعرجيت هذه اجلنة

 كّرهت أن حيبسين 
هذا مثال من غري الشجاعة ولكنه منظوم يف سلك السرية العملية اليت ترسم لألتباع، 

د روى تقطع دابر الوسواس لدى بعض املتفيقهة ليميزوا ما كان رياًء مما ليس كذلك، فق

                                                 

 . 18: سورة التوبة آية(  )
أبو داود األدب ، ( 860 )، الترمذي اجلهاد ( 00 1)، مسلم الفضائل (  100)البخاري اجلهاد والسري ( 1)

 (. 20 / )، أمحد ( 1001)، ابن ماجه اجلهاد ( 2066)
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باملدينة العصر فسلم  صليت وراء النيب،  }: " قال البخاري يف صحيحه عن عقبة 

مث قام مسرًعا فتخطى رقاب الناس إىل بعض ُحَجر نسائه، ففزع الناس مِن سرعته فخرج 
ذكرت شيَئا من ترب عندنا فكرهت أن حيبسين : ى أهنم عجبوا من سرعته فقالعليهم فرأ

 ".  ( ) { فأمرُت بقسمته

فهذا ما يسر اهلل سبحانه لعل فيه ما أفاد، فإن كان كذلك فلله احلمد واملنة، : وبعد
   }: وإن كان سوى ذلك فأرجو أن ال يضّن حمّب بنصح        

                        }  (1)  وصلى اهلل على خري خلقه

 .نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 

 (. 2/6)، أمحد ( 80  )، النسائي السهو (   6)البخاري األذان (  )
 . 66: سورة هود آية( 1)
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 8 ............................. ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون
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 9 ............................... إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما هنيتكم عنه فاجتنبوه

 13 ......................... أشد الناس بالء األنبياء، مث األمثل فاألمثل يبتلى املرء على قدر دينه
 23 ................. وا من أجل أن يتحللواأمر عليه الصالة والسالم الصحابة أن ينحروا مث حيلق

 6 ...................... النيب، فقال له من أنت ؟ قال أنا حممد بن عبد اهلل 6أن أعرابيا جاء إىل 
 11 ................ إن أقواما خلفنا باملدينة ما سلكنا شعبا وال واديا إال وهم معنا حبسهم العذر

 11 ........................................ إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة
 17 .................. الرفق ما ال يعطي على العنف وما الإن اهلل رفيق حيب الرفق ويعطي على 

 19 ................ إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم
 7 ................ إين اختذت خامتا من ذهب فنبذه وقال إين لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم

 14 ............................................. ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء
 19 ................... فرفق هبم فارفق به، ومن ويل من أمر أميت اللهم من ويل من أمر أميت أمرا
 19 .......................................................... بشرا وال تنفرا ويسرا وال تعسرا
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 26 .................. صليت وراء النيب، باملدينة العصر فسلم مث قام مسرعا فتخطى رقاب الناس

 17 .............. زانه، وال يزنع من شيء إال شانهعليك بالرفق إن الرفق ال يكون يف شيء إال 
 25 .............. فزع أهل املدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اهلل، راجعا

 23 .................... فقال هلما النيب، على رسلكما إمنا هي صفية بنت حيي فقاال سبحان اهلل
 18 ...................... قال األعرايب يا حممد مر يل من مال اهلل الذي عندك فالتفت نيب الرفق

 11 ................ همونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ أجاب أبو سفيان ال فقالهل كنتم تت
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 9 ............... وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب
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 21 ......................... يف النار فتندلق أقتابه يعين أمعاءه يف جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى

 12 ........................................ يطبع املؤمن على اخلالل كلها إال اخليانة والكذب
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