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تمهيد :
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،أما بعد
فهذا مقرر السرية لطالب السنة املحلية للمعاهد اتلابعة ملؤسسة الوقف ,وهو

مؤلف ضمن مرشوع تطوير املناهج يف املؤسسة.
وهذا الكتاب ّ
يقرب إيلك سرية انليب  اذلي حتبه وتوجله وتقتدي به  ،كيف ال
وهو اهلداية املهداة والرمحة املسداة  ،طاعته سبيل انلجاة ,فحري بك أن تعطي سريته
العطرة اهتمامك ,وحترص يف تعلمك ىلع الفهم ملواقفه واالقتداء به .
وقد اجتهدنا أن تكون لغة الكتاب سهلة وسلسة  ،كما حرصنا أن تشارك بفاعلية

يف اتلعلم من خالل أنشطة تعليمية وفرااغت داخل املحتوى تركت؛ تلكتبها بأسلوبك
وترضب أمثلة من حياتك ومعايشتك.

ونود أن نشري إىل أن بعض األسئلة والفرااغت والنشاطات – بطبيعتها – ليس هلا
ً
إجابة حمددة ،فال ترتدد يف اإلجابة عنها بما تراه مناسبا ،فاملجال واسع ,والقصد من
إيرادها تنمية مهارات اتلعلم واتلفكري دليك وتعزيز قدراتك .
ً
واذلي نأمله أن يكون الكتاب دافعا لك يف االرتقاء يف مدارج العلم واهلداية وانطالقة
خلري عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك وأمتك.
واهلل ويل اتلوفيق .
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الفصل ادلرايس اثلاين
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يبني أبرز األحداث األخرية يف حياته .
يمثل ملراسلة انليب  للملوك .

.يمثل للوفود القادمة للنيب  وقصص إسالمهم.
يلخص أحداث حجة الوداع.
ً
يزداد حمبة للنيب .

يفتخر باإلسالم ويعزت باالنتساب إيله .

دعوته  امللوك إىل اإلسالم :
أتيحت الفرصة للرسول  بعد صلح احلديبية؛ تلوسييع ناياا ادلةيوة إإل اإلسيالم

داخل اجلزيرة العربية وخارجها  ،حيث إن اإلسالم رسالة اعملية غري حمدودة املاكن  ،كما
جاء اتلرصيح بذلك يف القرآن الكريم ،قيال  -تعياإل  :-ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﭼ

سبببببببب

, 28و قااااا ا

: -ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

-تعااااا ا

ﮩ ﭼ األعراف  ،١٥٨وق
األنبياء ١٠٧
،

-تعا

: -ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ
آل عمران  , ٦٤فجمع هرقل وزراءه وحاشيته ,وقال هليم :ييا معاي اليروم ،هيل ل يم يف
ُ ُ
الفالح والرشد ،وأن يثبت ملك م ,فتبايعوا هيذا انلييب ؟ فثيار احلاشيية ،ورفعيوا

الصليب وأةلنوا ةصيانهم ،فلما رأى هرقل ذلك يئس من إسالمهم ،وخيا
ً
وملكه ،فقام بتهدئتهم ،ثم قال :إين قلت مقاليت آنفا ألخترب بها شيدت م
فقد رأيت .فسجدوا هل ،ورضوا ةنه.

نفسيه

ديين م،

1

أما كرسى ملك الفرس ،فقد بعث إيله انليب  ب تاب مع ةبد اهلل بن حذافة،
وقد جاء فيه" :بسم اهلل الرمحن الرحيم .من حممد رسيول اهلل إإل كرسيى ةمييم فيارس،
)(1أخرجه البخاري يف صحيحة برقم) 7 ( :
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سالم من اتبع اهلدى ،وإين أدةوك بداعء اهلل ،وإين رسول اهلل إإل انلاس اكفة؛ ألنيذر
من اكن ًّ
حيا وحيق القول الاكفرين ،فأسيلم سسيلم ،وإن تويليت فانميا إثيم املجيوس
ةليك".

فمزا كرسى الرسالة ،وأرسل نلائبه

ايلمن يأمره بأن يرسل رجلني يأتيانه بمحمد ،

ووصل الرجالن تلنفيذ املهمة ،وإذا بانليب  خيرب الرجلني أن اهلل مزا ملك كرسى كما
مزا كتابه ،واعد الرجالن إإل ايلمن ,فوجدا أن كرسى قد قتله ابنه ،فدخال يف اإلسالم.1

مما سبق  :من خالل قراءتك ملوقف هرقل مع وزرائه ,بني أثر ابلاانة الفاسدة.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................

قدوم الوفود إىل الرسول :
يف العام اتلاسع من اهلجرة أقبلت وفود العرب من لك ماكن إإل املدينة؛ تلبايع رسيول

اهلل 

ادلخييول يف اإلسييالم ،و

السييمع والااةيية ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ

النصر ٣ - ١

واكن من الوفود اليت وفد للمدينة وفد قبيلة :تميم  ،ووفد ةبد القيس ,ووفيد بي

حنيفة ،ووفد جنران ،ووفد األشعريني ،وأهل ايلمن ،ووفد دوس( )2وقد استعد املدينية
الستقباهلم ،وقد تمثل هذا االستقبال ،بتهيئة ماكن إلقامتهم ؛ فاكنت هناك دار للضييافة
يزنل فيها الوافدون ،وهناك مسجد رسول اهلل  اذلي اكن ساحة لالستقبال ،واستضيافة

بعض الصحابة مجاةة من القادمني يف بيته .
حرص انليب 

واكن انليب  حريصا

تعليم تلك الوفود دين اإلسيالم وتيربيتهم

أخالقية وآدابيه،

بيان ما سيألوه ةنيه ,واكن  ييأمر أهيل الفقيه والقيرآن مين

 ))1انظر الرحيق املختوم صفحة ( ) 316
( )1انظر :السرية النبوية الصحيحة (.)542/2
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أصحابه بتعليم الوفود ,فاذا رغبوا يف الرحيل إإل بالدهم أوصاهم بلزوم احلق ،وحثهم
االةتصام بالصرب ،ثم جيزيهم باجلوائز احلسان،فاذا رجعوا إإل أقوامهم رجعيوا هيداة داعة
ماقة قلوبهم بنور اإليمان ،يعلمون أقوامهم مما ةلموا.

واكن رسول اهلل  يرسل مع لك وفد من يعلمهم أميور ادليين ،وجيميع مينهم اليزاكة

ويوزةها

فقرائهم.

وملا رأ

ً
قبيلة ثقيف أنه ال طاقة هلم حبرب من حوهلم من املسلمني ،فأرسلوا وفيدا

منهم يرأسهم كنانة بن ةبد يايلل جاءوا بأنفسهم من غري قتال إإل املدينية ،فلميا قربيوا
ُ
من املدينة قابلهم املغرية بن شعبة ،فاستقبلهم وةلمهم كيف حي ُّيون الرسيول  ةنيد
دخوهلم ةليه.

ً
خياميا ,لي
وأنزل رسول اهلل  وفد ثقيف يف املسجد ،وبىن هليم
ويروا انلاس إذا صلوا ،ومكث الوفد ً
أياميا ييذهبون إإل رسيول اهلل  ،وييذهب إيلهيم
سسيمعوا القيرآن

يلعلمهم مبادئ اإلسالم ،واكن يأتيهم لك يللة بعد العشاء فيقف ةليهم حيدثهم ،واكن يف

هذا الوفد ةثمان بن أيب العاص ،واكن أصغرهم ،فاكنوا إذا ذهبوا إإل جملس رسول اهلل 

تركوه ةند رحاهلم.

فاكن ةثمان لكما رجع الوفد وناموا وقت المهرية ،ذهب إإل رسول اهلل  فسأهل ةن
ذلك مرا كثرية ،واكن إذا وجيد رسيول

ادلين ،واستقرأه القرآن ،وذهب إيله ةثمان
اهلل ً 
نائما ذهب إإل أيب ب ر ،واكن ي تم ذلك ةن أصحابه ،فأةجب ذلك رسيول
اهلل  وأحبه ،ودخل اإلسالم أفئدتهم وبايعوا انليب  ،ول ن كنانية بين ةبيد يايليل
قال لرسول اهلل  :أفرأيت الزنا فانا قوم نغرتب والبد نلا منه؟ قال" :هو ةلي م حيرام،

فان اهلل يقول :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ اإلسراء ٣٢
قالوا :أفرأيت الربا فانه أموانلا لكها؟ قال" :ل م رؤوس أموال م ،إن اهلل  -تعياإل -
يقييييول ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ البقببببرة
٢٧٨
قالوا :أفرأيت اخلمر ،فانه ةصري أرضنا البد نلا منهيا؟ قيال " : إن اهلل حرمهيا ،قيال -
تعييياإل  : -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ً
ﭞ ﭟ ﭼ المائبدة , ٩٠وسألوه أيضا أن يضع ةنهم الصيالة ،فقيال رسيول اهلل 
هلم" :ال خري يف دين بال صالة"

1

وخال بعضهم إإل بعض يتشاورون يف األمر ثم اعدوا إإل رسول اهلل  : وقد خضعوا

ذللك لكه ،ولكنهم سألوه أن يرتك هلم وثنهم (الال ) اذلي اكنوا يعبدونه ثالث سينيني ال

يهدمها ،فأىب رسول اهلل  ذلك ،فما زالوا سسألونه سنة سنة ،ويأىب ةلييهم ،حيس سيألوه
ً
ً
شهرا واحدا بعد مقدمهم ،فأىب ةليهم أن يدةها إإل أي أجل ،فقالوا للرسيول  : فتيول
ً
أنت إذن هدمها ،فأما حنن فانا ال نهدمها أبدا.

فقال هلم":سأبعث ل م من ي في م ذلك" .ثم استأذنوا انليب  يف الرجيوع  ،فيأذن
هلم ،وأكرمهم وحياهم ،وأمر ةليهم ةثمان بن أيب العاص يلصيل بهم ملا رأى من حرصيه
اإلسالم ،واكن قد تعلم ً
()2
سورا من القرآن قبل أن خيرج.

ً
وبعث رسول اهلل  إيلهم وفدا

َّ
أثرهم ،أمر ةليهم خادل بن الويلد ،وفيهم املغرية ابن

شعبة وأبو سفيان بن حرب ،فعمدوا إإل الال فهدموها.

()3

اكنت الوفود تأيت إإل انليب  مجااع وربما أتاه وافد واحد ةن قبيلته ومين أمثلية
أوئلك ضمام بن ثعلبة  ،قال أنس بن مالك  :بينما حنن جلوس مع انليب  يف املسجد
دخل رجل مجل فأناخه يف املسجد ,ثم ةقله ,ثم قال هليم :أي يم حمميد؟ وانلييب 
متكئ بني ظهرانيهم ،فقلنا :هذا الرجيل األبييض املتكيئ ،فقيال هل الرجيل :ابين ةبيد
املالب .فقال هل انليب  :قد أجبتك .فقال الرجل للنيب  :إين أسألك فمشدد ةليك يف
ِّ
املسألة فال جتد(َّ )4
لع يف نفسك ,فقال« :سل ةما بدا لك» فقال :أسألك بربك ورب من
قبلك ،آهلل أرسلك إإل انلاس لكهم؟ فقال« :امهلل نعم» .قال :أنشدك بياهلل ،آهلل أميرك أن
تصيل الصلوا اخلمس يف ايلوم والليلة؟ قال« :امهلل نعم» .قال :أنشدك بياهلل ،آهلل أميرك
أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال« :امهلل نعم» قال :أنشدك بياهلل ,آهلل أميرك أن تأخيذ
هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها يف فقرائنا؟ فقال انليب « :امهلل نعيم» .فقيال الرجيل:
آمنت بما جئت به ،وأنا رسول من ورايئ من قويم ,وأنا ضمام بن ثعلبة أخو ب سعد بين

) (1انظر زاد املعاد) 521/3 ( :
) (2املصدر السابق (  ، ) 522/3وانظر دالئل النبوة للبيهقي  ،301/5ومغازي الواقدي .967/3
) (3زاد املعاد ( )524/3

( )4جتد :حتقد وحتمل البغضاء
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ب ر(.)1
قال :فأىت إإل بعريه ،فأطلق ةقاهل ثم خرج حس قدم قومه فياجتمعوا إيليه ,فياكن
أول ما ت لم به أن قال :بئست الال والعزى ،قالوا :صه يا ضمام اتق الربص واجليذام،
اتق اجلنون ،قال :ويل م! إنهما –واهلل -ال يرضان وال ينفعان ،إن اهلل  -ةز وجيل  -قيد
ً
بعث رسوال ،وأنزل ةليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فييه ،وإين أشيهد أن ال إال اهلل
ً
وحده ال رشيك هل وأن حممدا ةبده ورسوهل ،إين قد جئت م مين ةنيده بميا أميركم بيه
ً
مسلما,
ونهاكم ةنه ،قال :فواهلل ما أمىس من ذلك ايلوم ويف حارضه رجل وال امرأة إال
قال ابن ةباس ريض اهلل ةنهما :فما سمعنا بوافد قوم اكن أفضل من ضمام بن ثعلبة(.)2
إرسال الوالة واألمراء إىل قبائل العرب:

أخذ انليب  يرسل أمراءه ووالته إإل قبائل العرب ييدةونهم ،ويعلميونهم اإلسيالم،
اذلي انتا يف شبه اجلزيرة العربية ,واكن ممن أرسلهم معاذ بن جبل ،وهو أةلم انلاس
باحلالل واحلرام ،بعثه إإل ايلمن ،وقال هل" :يا معاذ ،لعلك ال تلقاين بعد اعيم هذا" ،فيب

معاذ خشية فراا انليب .3 
حجة الوداع :

بعد أن أتم انليب  إبالغ الرسالة و أداء األمانة  ،ودخل انلاس يف ديين اهلل أفواجيا

فرض اهلل احلج

انلاس وذلك يف أواخر السنة العارشة من اهلجرة  ،فعزم رسول اهلل 

احلج  ،وأةلن ذلك  ،فتسامع انلاس أن رسول اهلل  يرييد احليج هيذا العيام فقيدم

املدينة خلق كثري لكهم يريد أن حيج مع رسول اهلل  وأن يأتم به.

فخرج من املدينة يف اخلامس والعاين من ذي القعدة مين السينة العيارشة للهجيرة ،
وانالق بعد المهر حس بلغ ذي احلليفة  ،فاغتسل إلحراميه وادهين وتاييب  ،وليبس

إزاره ورداءه  ،وقدل بدنه  ،ثم أهل باحلج والعمرة وقرن بينهما  ،وواصل السري وهيو يلييب
ويقول « :بليك امهلل بليك  ،بليك ال رشيك لك بليك  ،إن احلمد وانلعمة لك وامللك  ،ال
رشيك لك »

( )1صحيح البخاري ،برقم .63
( )2انظر :صحيح السرية النبوية ،ص ،630مسند أمحد (. .)264/1
( )3انظر مسند اإلمام أمحد ()235/5
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واكنت فريضة احلج يه آخر الفرائض الييت ةلمهيا انلييب  ألصيحابه ,واكن يقيول
خذوا ة مناسك م ،ويف حجة اليوداع نيزل قيوهل  -تعياإل  : -ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ المائدة .٣
ووقف رسول اهلل  بني مجوع املسيلمني وهيم حيواا مائية أليف مسيلم يعمهيم
ِّ
ويرشدهم .وهذا ربيعة بن أمية بن خلف ذو الصو القوي العاا يبلغ ةن رسول اهلل 
حس سسمع اجلميع ،واكن مما قاهل رسول اهلل " :أيها انلاس ،اسمعوا قيو ،،فياين ال أدري
ً
لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا بهذا املوقف أبدا ،أيها انلياس ،إن دمياءكم وأميوال م
حرام ةلي م كحرمة يوم م هذا ،يف شهركم هذا ،يف بدلكم هذا".

ونهاهم ةن الربا ،وأكل أموال انلاس بابلاطل ،وأوىص الرجال بالنيسياء ،ي رميونهن
ُ ْ َُ
وحيسنون إيلهن .ثم قال" :وأنتم سسألون ة  ،فما أنتم قيائلون؟" قيالوا :إنيك قيد بلغيت
وأديت ونصحت .فقال ثالث مرا " :امهللَّ فاشهد".1

لقد اكنت خابة الوداع  -اليت ختللت شعائر احلج ً -
لقاء بني أمة ورسوهلا؛ اكن لقياء
َ
توصية ووداع؛ توصية رسول ألمته ،خلص هلم فيها أحاكم ديينهم ومقاصيده األساسيية يف
لكمة جامعة مانعة ،خاطب بها صحابته واألجيال من بعدهم ،بل خاطب الباية اعمية،
َّ
بعد أن أدى األمانة ,وبلغ الرسالة ,ونصح لألمة يف أمر دينها ودنياها.
واكنت اخلابة كذلك ودااع ً هلذه ادلار الفانية إإل دار باقية ،ال نَ َص َ
ب فيها وال تعب.
لقد أرىس رسول اهلل  يف تلك اخلابة جمموةة من املبادئ العميمة منها:

املبدأ األول حرمة سفك ادلماء بغري حق ،ويف هذا يقول -ةليه الصالة والسالم  « :-أيها
انلاس ،إن دماءكم وأموال م ةلي م حرام إإل أن تلقوا رب يم ،كحرمية ييوم م

هذا ،وحرمة شهركم هذا. » ..

املبدأ اثلاين قوهل  « :أال إن لك يشء مين أمير اجلاهليية قيت قيديم موضيوع ،دمياء
اجلاهلية موضوةة...وربا اجلاهلية موضوع » ..وهذا نص واضح ،وترصيح بني يف أن لك ما
اكن ةليه أمر اجلاهلية قد َب َال ،ولم َ
يبق هل أي اةتبار ،بل هو جيفة منتة ،ال يم ين أن
ينهض بأمة ،أو أن يب حضارة ت ون هدى للباية ،بل هو إإل اهلدم واخلراب أقرب.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه برقم.) 3009 ( :
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خريا « :واستوصوا بالنيساء ً
وثالث املبادئ يف خابته  وصيته بالنيساء ً
خريا » إنها وصية
جامعة للعناية باملرأة ،قتاج إيلها جمتمعا ايلوم بعد أن أذاقيت امليرأة أشيد العيذاب -
قت مسىم حرية املرأة  -ودفعت بهيا إإل مهياوي اذلل والرذيلية ،وجردتهيا مين معياين
الكرامة والا  ،قت شعارا مزيفة ،ال تمت إإل احلقيقة يف يشء.

لقد جهل أصحاب تلك الشيعارا بيل جتياهلوا الفيرا بيني كرامية امليرأة ,وحقوقهيا
الابيعية اليت كفلها هلا رشع اهلل ،وما نادوا به من شعارا تااليب حبريية امليرأة ،ويه

ةند اتلحقيق واتلدقيق دةوة الستباحة الوسائل املختلفة للتمتع باملرأة واتلليه بها.
إن املرأة ايلوم  -كما ال خيىف

لك ذي برصي وبصيرية  -تنجير ميع تييار اكسيح

ي اد خيزتل املرأة وقيمتها ووظيفتها يف اجلسد العاري ،واملمهر الفاتن ،املعيروض يف لك
ماكن ،واملبذول للك راغب ومريد!!
أما املبدأ الرابع فاكن وصيته -ةليه الصالة والسيالم -ألمتيه اتلمسيك ب تياب ربهيا
ً
واالةتصام به ،مبينا أنه سبيل العزة وانلجاح « وقد تركت في م ما لن تضلوا بعيده إن
اةتصمتم به :كتاب اهلل » فاكن هذا إةالن للمرجعيية العلييا ابلاقيية يلتحياكم إيلهيا
أساسهما .

املسلمون ,ويراجعوا أنفسهم ومقاييسهم
كم يه الباية ايلوم حباجة َّ
ماسة إإل هدي الكتاب احلكيم ,واالقتداء بسيرية مين
أرسله اهلل رمحة للعاملني ،فهل تيفء الباية إإل رشدها أم تبىق يف غيِّها وضالهلا ،وتفير
يف هذا ادلستور العميم؟!!.

جيش أسامة:

ً
ً
ويف شهر صفر من العام احلادي ةا جهز الرسول  جيشا كبيريا تلأدييب اليروم،
َّ
ً
وأراد رسول اهلل  أن يُعلِّم املسلمني ً
ةميما يف القيادة ،فوَّل اجليش أسامة ابن
درسا

زيد بن حارثة -ريض اهلل ةنهما -وهو لم يبليغ العايين مين ةميره؛ يلعاير الفرصية
للشباب يف تو ،املهام الصعبة ،وتدريبهم

قمل املسئويلة ،برغم أن جيش املسيلمني

اكن به كبار الصحابة مثل :أيب ب ر ،وةمر ،وأيب ةبيدة بن اجليراح ،وغيريهم الكثيري -
ريض اهلل ةنهم أمجعني.-
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ورضب اجليش معسكره خارج املدينة ،ولكنه اعد بعد أن ةلم بمرض رسول اهلل  ،ثيم
رساعن ما خرج اجليش يف ةهد أيب ب ر الصديق -ريض اهلل ةنه -وهزم الروم.
مما سبق  :ما الوسائل اليت اختذها انليب  يف دةوة الوفود وتعليمهم؟

..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................
دروس وعرب وفوائد:

-1أهمية احلرص تبليغ ادلين واستخدام األسايلب املتاحة يف ذلك فاكن أسيلوب
املراسلة من األسايلب اليت استفاد منهيا الرسيول  ، وقيد تنوةيت الوسيائل يف العرصي
احلديث مع اتلاور اتلق  ،فينيبيغ للمسلمني االستفادة منها وتوظيفها حبسب املستااع
يف تبليغ دين اهلل.

-2من األهدا اليت سىع انليب  تلحقيقها من إرسال الرسائل بعيد إقامية احلجية
وتبليغ ادلين  ،تثبيت كيان دولة اإلسالم باحلصول االةرتا العاليم  ،فاكنت هناك
أةرا دويلة للتعامل مع رسائل امللوك  ،وهكذا استقبل معميم مين راسيلهم انلييب 
رسله باالحرتام واتلقدير ,وإةااء احلقوا املعرت بها.
-3اكن يف حجة الوداع إةالن باستكمال ادلين ,وذلك بيزنول قيول اهلل  -تعياإل  : -ﭽ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ المائببببببببببببببدة .٣

واكنت املبادئ اليت قررها انليب  تعد من أصول ادلين اليت بها قوامه واستمراريته فعي
ً
املسلمني أن يعتنوا بهذه األصول والقواةد وجيعلوها نرباسا هلم.
-4يف تويلة أسامة

اجليش مع صغر سنه ,ويف اجليش كبار الصيحابة  ،إشيارة إإل دور

الشباب يف محل رسالة اإلسالم  ،ودةيوة إإل االهتميام بتوظييف طاقياتهم وميواهبهم يف
خدمة هذا ادلين.
استنتج فائدتني إضافيتني :
13
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...................................................................................................................
........
...................................................................................................................
.......

نشا رقم ( :) 1

اكن من هدي انليب  مراسلة الكفار ودةوتهم لإلسالم ,اكتب رسالة إإل شخص اكفر

تدةوه فيها إإل اإلسالم.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................................................................

نشا رقم ( :) 2

استخدم انليب  أسايلب متعددة دلةوة انلاس لدلخول يف دين اإلسالم ,امجع أكرب قدر
مم ن من الوسائل احلديثة اليت ترى أنها مناسبة دلةوة غري املسلمني.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................

نشا رقم ( :) 3

قم حبرص الوصايا اليت أوىص بها انليب  أصحابه-ريض اهلل ةنهم -يف حجة الوداع.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................
اتلقويم:

س :1من خالل ما قرأته ةن دةوة انليب  ومراسلته للملوك لدلخول يف دين اإلسيالم,أكمل
اجلدول اتلاا بما يناسب:
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امللوك اذلين راسلهم انليب 

رد امللوك ىلع دعوة انليب

استجابتهم دلعوة انليب 

س :2ةلل :لم يدخل املقوقس و ال ملك الروم يف دين اإلسالم.
س :3بني االستعدادا اليت تمت قبل ميجء الوفود للمدينة ,وةالم يدل ذلك؟
س :4ما ادلور االجيايب اذلي قام به ضمام بن ثعلبة يف ادلةوة إإل اهلل ؟
س :5مس فرض احلج ؟ وبماذا سسىم حجة انليب  ؟

س :6ما سبب ب اء أبو ب ر  يوم خابة الوداع ؟
س :7ةلل :تويلة أسامة بن زيد 

اجليش املتوجه للروم مع وجود من هو أكرب منه.
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الوحدة احلادية عرش
وفاته 
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يلخص أحداث قصة وفاته .
يبني حال املسلمني بعد وفاته.

سستشعر نعمة اكتمال ادلين وتوفيقه إيله.

يتأثر لفقد انليب  ويتمىن رؤيته.

سستنتج أهمية االرتبا باملبادئ ال باألشخاص.
سستنتج أثر الرتبية يف اثلبا واالستقامة.

جعل اهلل املو سنة جلميع البا  ،فلك إنسان البد أن يتجرع كأس امليو يلنيتقيل
بعد ذلك حلياة الربزخ ثم ابلعث واحلساب يوم القيامة ,قال  -تعياإل  : -ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ آل عمران ١٨٥

واكنت هناك دالئل وةالما نبهت

دنو أجله  جعلت بعض الصيحابة ييدرك

ذلك ومن هذه ادلالئل:
نزول سورة انلرص بعد فتح مكة مشرية إإل دنو أجله  كما أشار ذللك ةبيداهلل
بن ةباس -ريض اهلل ةنهما  ،-قال  -تعاإل  : -ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﭼ النصر ٣ - ١

ومنها قوهل  يف حجة الوداع « :إين ال أدري لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا » .
ومنها نزول آية كميال ادليين وتماميه  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ المائدة .٣

ومنها أنه  داع فاطمة ابنيته -ريض اهلل ةنها -فحدثها ًّ
رسا فبكت ،ثيم حيدثها
فضحكت ،فقالت اعئشة -ريض اهلل ةنها  -هلا :ما هذا اذلي َّ
سارك به رسول اهلل
17
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 فبكيت ،ثم َّ
سارك فضحكت؟ قالت :سارين فأخربين بموته فبكيت ،ثم سيارين
فأخربين أين أول من يتبعه من أهله ،فضحكت.1
ويف يوم االثنيني  19صفر سنة  11من اهلجرة بدأ امليرض بالرسيول  ،واكن صيدااع
حادا ً منعه احلركة أول يوم  ،ثم أصابت احلىم الرسول  ،وظيل يعياين منهيا ً
أياميا ،فلميا
اشتد به املرض استأذن زوجاته يف أن يمرض يف بيت أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل ةنهيا
فأذ َّن هل  ،و اكن يف بيت أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل ةنها  ،-ف ُحميل إإل بييت اعئشية
ِ
ريض اهلل ةنها  ،فأمر أبا ب ر الصديق  أن يصيل بانلاس ،واكن إذا خرج إإل املسيجد
استند إإل الفضل بن العباس  ،ولع بن أيب طالب -ريض اهلل ةنهما -ورجاله ختايان يف
األرض من شدة املرض.
ويف بيت اعئشة -ريض اهلل ةنها -اشيتد بيه الوجيع ،واكن قيد شيعر بقليق أصيحابه
وحزنهم ةليه ،فأمرهم أن يصبوا ةليه من سبع قرب مليئة باملاء لم ي شيف غااؤهيا،
لعله سستايع اخلروج إإل انلاس فقال" :هريقوا َّ
لع من سبع قرب لم قيل أوكييتُ ُه َن لعييل
أةهد إإل انلاس. " 2

قالت اعئشة -ريض اهلل ةنها :-فأجلسناه يف خمضب ، 3ثم طفقنا نصب ةلييه مين تليك
القرب حس طفق سشري إيلنا بيده أن قد فعلنت.

ثم خرج إإل انلاس فص بهم وخابهم ،واكن اعصبًا رأسه ،فجلس املنرب ،ثم اكن
أصحاب أحد ،واستغفر هلم .ثم قيال" :ةبيد َخ َّ َ
يري ُه بيني أن
أول ما ت لم به أن ص
يؤتيه زهرة ادلنيا ،وبني ما ةنده ،فاختار ما ةنده".

ً
فب أبو ب ر  إذ ةلم ما يقصده انليب  ، وناداه قائال :فديناك بآبائنا وأمهاتنا،
فقال  " : رسلك يا أبا ب ر .أيها انلاس ،إن أمن انلاس َّ
لع يف مياهل وصيحبته أبيو
ً
ً
ُ
ب ر ،ولو كنت متخذا خليال؛ الختذ أبا ب ر خليال ،ول ن أخيوة اإلسيالم ،وأنيا
فر ل م ،وأنا شهيد ةلي م .وإين واهلل ما أخيا

أن سايكوا مين بعيدي ،ول ين

أخىش ةلي م ادلنيا أن تنافسوا فيها". 4
( )1صحيح البخاري برقم ,)3625 ( :مسلم برقم.)2450 ( :
( )2أخرجه البخاري في صحيحه برقم) 4442 ( :
( )3الشيء الذي يغسل فيه الثياب
( )4أخرجه البخاري في صحيحه برقم ,) 6590 ( :مسلم برقم) 2296 ( :
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واكنت وصية رسول اهلل  حني حرضه املو " :الصالة وما ملكت أيمان م" .حيس
اكن رسول اهلل  يغرغر بها صدره ،وما ي اد يفيض بها لسانه.

1

ويف صالة صبح يوم االثنيني اثلاين ةا من شهر ربيع األول يف العام احليادي ةاي
مزنل اعئشة ،فنمير إإل أصيحابه وهيم

للهجرة ،رفع احلبيب حممد  السرت املرضوب

يصلون ،فرسه اجتماةهم ووحدة لكمتهم ،ونمر إيله انلياس ،فاطميأنوا ةلييه ،وظنيوا أن
صحته قد اعد إيله ،ولكنها اكنت نمرة الوداع ،فما إن حل الضىح حس خرجت روحه
ً
الايياهرة إإل خالقهييا  -سييبحانه وتعيياإل  ، -واكن واضييعا رأسييه الايييف صييدر أم
املؤمنني اعئشة -ريض اهلل ةنها  ،-فخرجت يف دهشة ،وأخرب انلاس اخليرب ،اذلي نيزل
ةليهم اكلصاةقة .

وذهل الصحابة للخرب  ،فقالت فاطمة -ريض اهلل ةنها :-يا أبتاه! أجاب ًّ
ربا داعه .يا أبتياه!
جنة الفردوس مأواه .يا أبتاه! إإل جربيل ننعاه.

2

وسرسب انلبأ األيلم يف املدينة ،فأظلمت جنباتهيا بعيد أن أرشقيت ،وسيعد حبيياة

رسول اهلل  أرضها.
ً
لقد اكن حادثًا ً
مفجعا ،فها هو ذا ةمر بين اخلاياب  ليم يصيدا اخليرب ةنيدما
مؤلما
ً
سمعه ،فقال :إن رجاال من املنافقني يزةمون أن رسول اهلل تويف ،وإن رسول اهلل ما ميا ،
ول ن ذهب إإل ربه كما ذهب موىس بن ةمران ،فغاب ةن قومه أربعني يللة ،ثم رجيع

بعد أن قيل قد ما  ،واهلل ليريجعن رسيول اهلل  ،فلييقاعن أييدي رجيال وأرجلهيم
يزةمون أنه ما !.

وأقبل أبو ب ر  حس نزل
يلتفت إإل يشء ،ودخل

باب املسجد حني بلغه اخلرب ،وةمر ي لم انلاس ،فلم

الرسول  يف بييت اعئشية ,وهيو مغاييف يف ناحيية ابلييت،

فكشف وجهه فقبله ،ثم قال :بأيب أنت وأيم ..أما املوتة اليت كتب اهلل ةليك فقد ذقتها،
ً
ثم لن يصيبك بعدها مو أبدا ،ورد اثلوب وجهه ،ثم خيرج وةمير ي ليم انلياس،
فقال :رسلك يا ةمر ..فأنصت .ل ن ةمر ما زال ً
ثائرا ،فلما رآه أبو ب ير كيذلك،
أقبل

انلاس ،ورشع يتلكم ،فلما سمعه انلاس انرصفوا ةن ةمر وأقبلوا ةليه.

( )1أخرجه ابن ماحة في السنن برقم ) 1625 ( :وأحمد في مسنده ( )117/3
( )2أخرجه البخاري في صحيحة برقم) 4462 ( :

19

السيرة النبوية

ً
ً
واكن مما قال أبو ب ر  :أيها انلاس ..من اكن يعبد حممدا ،فيان حمميدا قيد ميا ،
ومن اكن يعبد اهلل ,فان اهلل يح ال يمو  ،ثم تال هذه اآلية :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏﮐﭼ

آل عمران ١٤٤

فلما تالها أبو ب ر  اعد انلاس إإل صوابهم وأفاقوا من هول الصدمة ،وكأنهم لم
سسمعوها من قبل ،قال أبو هريرة  :قال ةمر :فواهلل ما هو إال أن سمعت أن أبا
ب ر تالها فعقر

– أي دهشت وقري

– حس وقعت إإل األرض وما قمل

رجالي ،وةرفت أن رسول اهلل  قد ما .
وقد توَّل غسل رسول  وت فينه ةميه العبياس بين ةبيداملالب و لع بين أيب
طالب و الفضل بن ةباس و قثم بن العباس ،و شقران موَّل انليب  ،و أسيامة بين زييد
ريض اهلل ةنهم .1

وهكذا اغدر انليب  هيذه ادلنييا إإل انلعييم املقييم  ،والرفييق األ

بعيد أن أدى

املحجة ابليضاء ،فص اهلل وسلم وبيارك

األمانة  ،وبلغ الرسالة ،ونصح األمة ،وتركنا
ً
ةليه ،وجزاه ةنا خري ما جزى به نبيا ةين أمتيه ،امهلل وامجعنيا بيه يف اآلخيرة وأوردنيا
حوضه ,وارزقنا شفاةته برمحتك يا أرحم الرامحني.
لقد ما الرسول  ول ن بقيت رشيعة اهلل ،وسينة رسيوهل  بيني املسيلمني ،ميا
ً
ضياء وهدى للك من استضاء واهتدى.
بقيت السماوا واألرض؛
مما سبق  :خلص أثر خرب وفاته 

الصحابة ،وبماذا تفرس ذلك األثر .

......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................

( )1ينظر في حادثة وفاته  : الرحيق المختوم ص () 470 -466

20

السيرة النبوية

دروس وعرب وفوائد:

-1شدة حمبة الصحابة للنيب الكريم  دلرجة أنهم دهشوا ملوته  ،حس لكأن املو ال
يم ن أن يأتيه ،مع أن املو نهاية لك يح ،وما ذلك إال حلبهم لرسول اهلل  حبا

ً

امزتج بدمائهم وأةصابهم ،فال يم ن أن يبلغ أي حب يف ادلنيا حب هؤالء الصحابة

األبرار لرسول اهلل  ،وقد هداهم اهلل به ،وأنقذهم به من الملما

إإل انلور ،وغري

حياتهم ،وفتح ةقوهلم وأبصارهم ،وسما بهم إإل مراتب القادة العمماء ،ثم هو يف حياته
مربيهم وقاضيهم ومرشدهم يلجؤون إيله يف انلكبا  ،وسسرتشدونه يف احلوادث،

ويأخذون منه خااب اهلل هلم  ،فلما ما
ً
أبلغ من هذه الصدمة ,وأشد أثرا.

 -2موقف أيب ب ر  دل

رسول اهلل  انقاع ذلك لكه ،فأي صدمة

أنه يتمتع برباطة جأش وقوة أةصاب ةند انلكبا ،

وهذا ما جعله يثبت يف حركة الردة يف جزيرة العرب ,ويرجع املرتدين إإل حياض ادلين.
-3الصالة هلا أهمية كربى يف اإلسالم  ،فال حظ يف اإلسالم ملن ال صالة هل؛ ذلا اكنت
آخر وصايا انليب  ألمته وهو
حينذاك اتلأكيد

فراش املو يعاين من سكراته ،واكن من وصاياه أيضا

توحيد اهلل ,وةدم اإلرشاك به ,واالهتمام بالضعفاء وإةاائهم

حقوقهم من النيساء واملواا.
استنتج فائدتني إضافيتني :

...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
نشا رقم ( :) 1

يف أحداث وفاته  ةدة إملحيا إإل تويلية أيب ب ير الصيديق  للخالفية بعيده 
استخرج اثنيني منها.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................
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نشا رقم ( )2

جتلت أهمية الصالة من خالل وصية الرسول  بها قبل موته ,قم باةداد موضيوع ةين

الصالة تبني فيه ما ييل:
أ.

بيان مزنلة الصالة.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................
ب.

ح م الصالة .

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................
ت.

فضل املحافمة

الصالة.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................
ث.

خاورة اتلهاون يف الصالة.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................
نشا رقم ( :) 3

صف شعورك بعد قراءتك ألحداث وفاة انليب .
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
............................
اتلقويم:

س :1ةالم يدل استئذان الرسول  زوجاته أن يمرض يف بيت اعئشة ؟
س :2صف ما مر بانليب  من أوجاع قبل موته ؟
س :3ما اذلي خشيه انليب 

أصحابه  بعد موته؟

س :4ما ادلاعء اذلي اكن يدةو به انليب  وهو يف مرض موته؟
س :5اكن لوفاة انليب  أثر
الوفاة ,وأثر ما قام به

نفوس أصحابه  , وضح كيف واجه أبو ب ر  خرب

بايق الصحابة  ؟

س :6من توَّل من الصحابة  جتهزي انليب  وتغسيله ؟
س :7ضع ةالمة ( √ ) أما العبارة الصحيحة وةالمة ( × ) أمام العبارة اخلاطئة مما ييل:

أ .أول من حلق بانليب  بعد موته من أهل بيته زوجته زينيب بنيت جحيش ريض
).
(
اهلل ةنها.
ب .تويف انليب  يف يوم االثنيني اثلاين ةا من شهر ربيع األول مين العيام العيارش
).
(
للهجرة
 .أوىص انليب  ةند موته بالصالة

(

ث .ملا مرض انليب  واشتد وجعه أوىص ةمر بن اخلااب  أن يصيل
بانلاس

(

).

).
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الوحدة اثلانية عرش

أسماء انليب  ووظائفه
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يعدد أسماء انليب .
يبني معاين أسماء انليب .

يفخر بنيبيه .

يربط بني معاين أسماء انليب  وأخالقه.
سستنتج وظائف انليب  كما جاء يف القرآن.
أسماؤه مشتقة من صفا قائمة به  ،سستوجب احلمد وامليدح والكميال البايي،
ويه

نوةني نوع خمتص به  ال سشاركه فيه غريه من األنبياء واملرسلني مثل :حممد,

و أمحد ,والعاقب واحلارش ,ونيب امللحمة.
وانلوع اثلاين سشاركه فيه غريه من األنبياء واملرسلني ول ن هل منها الكمال فهو خميتص
ب ماهلا دون أصلها كرسول اهلل ونيب اهلل وةبد اهلل والشياهد والبشيري وانليذير ونييب

الرمحة ونيب اتلوبة.

فأول أسمائه  وأشهرها حممد ,وهذا االسم معناه أنه متصف بصفا اخلري وخصال

اخلري اليت حيمد ةليها أي أحد من البا؛ وهلذا سيم بهذا االسم يف اتليوراة؛ لكيةة ميا
مدح يف اتلوراة خبصاهل وصفاته  هو ودينه وأمته؛ حس تمىن موىس -ةليه السالم -أن
ي ون من أمته  ،فمحمد  هو املحمود ةند اهلل واملحمود ةنيد مالئ تيه واملحميود
ةند إخوانه األنبياء واملرسلني ,واملحمود ةند العقالء من أهل األرض قاطبية ,واملحميود
ةند أهل ادلنيا واآلخرة حيث يبعثه اهلل  -تعاإل  -املقام املحمود ,فياختص مين صيفا

احلمد ما لم جيتمع لغريه.
وسيم أيضا أمحد ,وهو االسم اذلي با به ةيىس -ةليه السالم -أمته قال  -تعياإل -
 :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

الصببف ٦

,وهييذا االسييم -أيضييا -

مشتق من احلمد فهو وزن أفعل اتلفضيل ,ومعناه أنه  األوَّل من غريه مين انلياس
ً
باحلمد واألحق باملدح ,والفرا بينه وبني حممد أن حممدا معناه اذلي اتصيف بالصيفا
25
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اليت حيمد ةليها،وأمحد معناه اذلي حيمد أةمم مما حيميد غيريه ,فمحميد معنياه متعليق
بالكةة والكمية ,وأمحد معناه متعلق بالصفة والكيفية .ويف الصيحيحني ةين جبيري بين
ماعم ريض اهلل ةنه قال :سىم نلا رسول اهلل  نفسه أسماء فقال « :أنا حممد وأنيا أمحيد
وأنا املايح اذلي يمحو به اهلل  -تعياإل  -ال فير وأنيا احليارش اذلي حياي انلياس
قدميه وأن العاقب فال نيب بعدي ». 1
ومن أسمائه املايح ،كما فرس يف احلديث معناه اذلي يمحو به اهلل ال فر،فقد ميىح
اهلل به ال فر ما لم يمح بأي أحد من اخللق  ،حيث بُعث  وأهيل األرض لكهيم كفيار
إال بقايا من أهل الكتاب ؛ فأظهر اهلل دينه اذلي أرسله به

ادلين لكه ,وبلغ به ما بليغ

الليل وانلهار ،وسيتم اهلل هذا ادلين حس ال يبىق بيت مدر وال وبر إال دخله حبول اهلل -
تعاإل  -وقوته.
ومن أسمائه  احلارش ,ومعناه كما فرس يف احلديث اذلي حيا انلياس

قدمييه أي

كأنما بعث حممد  ليسوا انلاس إإل املحا يلحا انلاس ,ويف هذا تنوييه وإشيارة إإل
ً
أن بعثته  قريبة جدا من قيام الساةة ،بل ت اد ت ون مقرتنة بقييام السياةة حيس

قال  « :بعثت أنا والساةة كهاتني » 2وأشار بأصبعيه . 
ً
ومن أسمائه أيضا العاقب والعاقب معناه اذلي جاء ةقيب األنبيياء واملرسيلني مين
ً
قبله وجاء من بعدهم متأخرا ةنهم ,فهو بمعىن اآلخر ,ألنه  خاتم األنبيياء واملرسيلني,

فال نيب وال رسول من بعده  ،فما بعده إال قيام الساةة ,وأن حيا انلاس إإل رب العاملني.
ً
األثر فهيو 
ومن أسمائه أيضا  املقىف وهذا معناه مشتق من قىف يقفو إذا جاء
ً
جاء أثر األنبياء من قبله أي جاء من بعدهم متأخرا ةنهم  ،فمعناه قريب من معيىن
العاقب ,وهذا كما قيال اهلل  -تعياإل  -يف نبييه ةيىسي بين ميريم ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ
ً
ً
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ المائبدة  ٤٦أي جاء من بعيدهم مقتفييا إيياهم سيائرا آثيارهم
ً
مصدقا هلم.
ومن أسمائه  اليت سيم بها املتولك فيف صحيح ابلخاري :ةن ةبد اهلل بين ةميرو
بن العاص ريض اهلل ةنهما قال « :إنه -يع انليب -ملوصو يف اتلوراة ببعض صفته يف
( )1أخرجه البخاري في صحيحه برقم ,) 3532 ( :ومسلم في صحيحه برقم) 6251 ( :
( )2أخرجه البخاري في صحيحه برقم ,) 6504 ( :ومسلم في صحيحه برقم) 2042 ( :
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ً
ً
ً
ً
القرآن يا أيها انليب إنا أرسلناك شاهدا ومباا ونيذيرا وحيرزا لألمييني  ،أنيت ةبيدي
ورسو ،سميتك املتولك » ,1وهذا معناه أنه املستحق بهذا الوصف أكة مين غيريه فهيو 

اذلي قام بهذا ادلين متوالك

ً

ً
رب العاملني بالغا يف اتلولك من الكمال ما لم يبلغه غيريه

بل اختص بذلك الكمال يف اتليولك  ,فيلك أسيمائه الاييفة -وهيذا منهيا -تيدل
أوصا

جليلة ةميمة قائمة بشخصيته .

وظائف الرسول : 

لقد أرسل اهلل ةزوجل الرسل هلداية انلاس ,وإرشادهم لارييق احليق ،وهفهيم اهلل -

تبارك وتعاإل -بوظائف ومهام حرصها العلماء يف ماييل :
أوال :ابالغ املبني :
وابلالغ املبني يه املهمة األساسية للرسل ,فما بعثهم اهلل  -تعاإل  -إال إلبالغ انلاس ما
نزل إيلهم من ربهم قال اهلل  -تعاإل  -آمرا رسوهل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ المائدة ٦٧
وقد بلغ  أكمل تبليغ ،وداع وأنذر ،وبا وسرس ،حس كمل اهلل بيه ادليين وانتاي
ً
ً
بني العاملني ،وقد بلغ بقوهل وفعله وكتبه ورسله ,فلم يبق خريا إال دل أمته ةليه ،وال رشا

إال حذرها ةنه ،وشهد هل باتلبليغ أفاضل األمة من الصحابة ،ومن جاء من بعيدهم مين
أئمة ادلين ورجال املسلمني.
ثانيا :اتلبشري واإلنذار:

ومن وظائف الرسل الكرام اتلبشري واإلنذار حس تقوم احلجة

انلاس كميا قيال

اهلل  -تعاإل  : -ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ النسبببباء ١٦٥

و قاا ا  -تعاااا

-ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ ﭼ األنعبا ٤٨ :وهذه الوظيفة تقتضيها حكمية اهلل  -تعياإل  , -وكميال ةيدهل,
ولافه بعباده إذ أنه ال يعذبهم حس يبني هلم ميا يتقيون ,فيال يؤخيذون

حيني غيرة

وغفلة بل كما قال اهلل  -تعاإل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ

األنفال ٤٢

( )1أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( .)2125
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 ,ومن كمال رمحته وةدهل أنه ت فل ببيان صنو انلعييم ,وأليوان املتيع الييت أةيدها
لعباده املؤمنني كما بني أنواع العذاب اليت أةدها للمجرمني الاكفرين.
ً
ثاثلا :تعبيد انلاس لرب العاملني:
خلق اهلل  -تعاإل  -ةباده حنفاء ,ول ن جاءتهم الشيياطني,فاجتاتلهم ةين ديينهم
واحنرفوا ةن الفارة السليمة اليت اكنوا ةليها ،وألجل ذلك أرسيل اهلل  -تعياإل  -رمحية
منه رسله لكما زاغ انلاس ةن الاريق املستقيم  ،وإذا اكنت دةوة الرسل مجيعا تقيوم
اتلوحيد اخلالص هلل  -تعاإل  -إال أن لك رسول اكن خيتص بتقويم االحنيرا
ةرصه وموطنه ذلك أن االحنرا

خيتلف باختال

احليادث يف

ظيرو الزميان واملياكن  ،ومليا اكن

حممد  خاتم األنبياء واملرسلني ,فقد جاء رساتله اعمة شياملة ليلك أسيس اتلقيويم
واهلداية اليت جاء يف الكتب السماوية وزائدة ةليها حس ت ون صياحلة ليلك زميان

وماكن ،كميا قيال اهلل  -تعياإل  : -ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﭼ المائدة .٤٨
ً
رابعا :تبيني الكم اهلل وإيضاحه للناس:

ومن وظائف الرسل اليت تعد مكملة لوظيفة ابلالغ ،يه بييان ادليين احليق للنياس،

وأةمم احلقائق اليت دةت إيلها الرسل مجيعيا :توحييد اهلل  -تعياإل  , -وإفيراده بياخللق,
وامللك واتلدبري والعبادة,قيال -تعياإل -ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﭼ

النحبببل

 ٣٦وقا ا

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭼ

-تعا ا

 -ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

األنبياء ٢٥

وهذا ابليان ي ون بأقوال الرسول وأفعاهل وتقريراته وتابيقه ملا أنيزهل اهلل مين اهليدى؛
وذلا يقول انليب  « : أال إين أوتيت القرآن ومثله معه » (.)1

) (1سنن أبي داوود  . 324 / 13ومسند اإلمام أحمد  107 / 37برقم(.)16546
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واملقصود بمثيل القرآن السنة انلبوية ,فيه مثيلة القرآن بوجوب االتباع واألخذ بها؛
ألنها مبينة للقرآن كما قيال  -تعياإل  : -ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭼ النحبل ٤٤

كما قال  -تعاإل : -

 ،واذلكر هنا السنة انلبوية فيه ويح ميزنل

حمميد 

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ النج٤ - ٣ :

ً
خامسا:القدوة احلسنة واتلطبيق العميل لدلين:
قام الرسول  بتعليم انلاس شئوون ةباداتهم وشعائرهم من صيالة وصييام وحيج وزاكة

وأحاكم هذه العبادا ميع اتلابييق العمييل انلميوذ

،قيال الرسيول  « :صيلوا كميا

رأيتموين أص » ،1وفوا ذلك فانه يف مجيع ما يدةو انلاس إيله يمثل القدوة احلسنة يقول
 تعيييياإل  -ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﭼ األحزاب ٢١
ً
سادسا :الرتبية والزتكية واتلعليم :
اكن من داعء إبرهيم اخلليل ألهل ابليدل األميني  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ البقببببببببببرة
١٢٩

ً
 ،وقد استجاب اهلل دةوته وأرسل هلم من ودل إسيماةيل بين إبيرهيم حمميدا

وامنت اهلل ىع العرب بارساهل هلم فقال سبحانه  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭼ
الجمعة ، ٢

فاكن من أبرز وظيائف الرسيول  الييت ذكير يف اآليتيني السيابقتني يه الزتكيية
وتعليم القرآن .
مما سبق  :قالت اعئشة ريض اهلل ةنها تصف أخالا انليب  « : اكن خلقه القرآن » اربط بني
هذا القول وبني وظائفه .

.............................................................................................................................................
) (1أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم.) 1658 ( :
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................
دروس وعرب وفوائد:

 -1حيسن باألب حسن اختيار اسم ابنيه  ،فاالسيم احلسين هل أثير يف سيلوك االبين
وتربيته  ،ولقد اكنت أسماء انليب  من خري األسيماء ففيهيا ادلاللية محيد اهلل
واتلعبد هل  ،واكن  يغري بعض أسماء أصحابه اليت قمل معىن فيه قبح .
ةليم

 -2طاةة الرسول  من الواجبا اليت بها يتم ن املسلم من ةبيادة اهلل
وبينة  ،فالرسول  هو املبلغ ةن اهلل ,واذلي ال يم ن معرفة الايعة إال ةن طريقه  ،فمين
قرص يف طاةته فقد قرص يف ةبادته لربه.

 -3للرتبية والزتكية أهمية كربى  ،فال ي يف نقل املعرفة واتلعلم يف بناء الشخصية
ً
ً
 ،بل البد من تعهد املرتيب ,والعناية بتدرجه يف سلم املعاا حس ييرت شييئا فشييئا,
وت تمل شخصيته وسشتد ةوده.
 -4من أهم وسائل الرتبية الرتبية بالقدوة فلكما اكن املريب يمتثل ما يأمر به وتنابيق
أفعاهل مع أقواهل اكن ذلك ادىع الستجابة من يربيهم ويعلمهم ويرشدهم.
استنتج فائدتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
نشا رقم ( :) 1

اكتب أمام االسم املعىن اذلي يدل ةليه:
االسم

املعىن

حممد
أمحد
املايح
احلارش
العاقب
املقىف
املتولك
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نشا رقم ( )2

معىن أمحد :اذلي ي ة احلمد هلل ,اذكر املواضع اليت رشع انليب  أن حنميد اهلل فيهيا،

مع ذكر صيغة احلمد الواردة.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................
......................................................................................................................................................
نشا رقم ( :) 3

ً
الرتبية بالقدوة من أكةوسائل الرتبية تأثريا ،بني كيفية توظيف هذه الوسييلة يف تربيية
األوالد مع املقارنة بني تأثري القدوة احلسنة والقدوة السيئة.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................
اتلقويم:

س :1أسماء انليب 

نوةني اذكرها ؟

س :2ةلل :تمىن موىس -ةليه السالم -أن ي ون من أمة حممد .
س :3ما الفرا بني اسم حممد وأمحد؟
س :4قارن بني وظيفة الزتكية ,ووظيفة ابلالغ من حيث من توجه هل وأثارها وما قتاجه
من جهد ووقت ؟
س :5ورد ةن انليب  ةدة أحاديث تأمر باالقتداء به يف ةباداته اذكر اثنيني منها؟

س :6ةدل العبارا اآلتية تلكون صحيحة:
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أ .أول أسماء انليب  وأشهرها أمحد.
ب .من أسماء انليب  " املايح " ومعناه  :اذلي جاء ةقب األنبياء واملرسلني.
ً
 .أةمم ما دةت إيلها الرسل مجيعا الرب بالوادلين.
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الوحدة اثلاثلة عرش
ْ
صفات انليب  اخللقية
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
خللقية.
يعدد صفا انليب  ا ِ
يبني كمال خلقته  ومجاهل .

يبني طيب راحئة ةرقه  واهتمامه بالايب.
حيب انليب .

مجال ِخلقته  -ةليه الصالة والسالم :-

َ ً ُ ً
انلفوس جمبولة حب لك مجيل ,و قد اكن  أمجل انلاس خلقا وخلقا؛ و ذلا فقيد
ً
ً
أحبه انلاس حبا ةميما ,فقد مجع بني مجال اخللقية و اخلليق -ةلييه أفضيل الصيالة و
التسليم .-
لون برشته ووضاءة وجهه 

ةن أنس بن مالك  قال « :اكن رسول اهلل  أزهر اللون » ، 1و معىن (أزهر اللون) هيو
األبيض املستنري ,وهو أحسن األلوان .

ةن الرباء  قال « :ما رأيت أحدا أحسن يف حلة محراء من رسول اهلل  ومجته ترضب
منكبيه»

2

ً
مجيال مستنرياً ،وخاصة إذا ُ َّ
رس ،فعن ةبد اهلل بن كعب قال :سيمعت
واكن وجهه 
رسول اهلل

كعب بن مالك  حيدث حني ختلف ةن غزوة تبوك قال  «:فلما سلمت
 وهو يربا وجهه من الرسور ،واكن رسول اهلل  إذا ُ َّ
رس استنار وجهه ،حس كأنه قاعة
قمر ،وكنا نعر ذلك منه »

3

وةن ابن ةمر-ريض اهلل ةنهما « :-ما رأيت أحدا أجنيد ,وال أجيود ,وال أشيجع ,وال
أضوأ ,وأوضأ من رسول اهلل . 4» 
صفة جسمه :

( )1أخرجه البخاري في صحيحه برقم ,) 3547 ( :ومسلم في صحيحه برقم) 6200 ( :
( )2رواه النسائي في سننه برقم ) 6050 ( :وصححه األلباني
( )3أخرجه البخاري في صحيحه برقم ,) 3556 ( :ومسلم في صحيحه برقم) 7192 ( :
( )4رواه الدارمي بسند صحيح.رقم ( ) 59
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ةن الرباء  يقول « :اكن رسول اهلل  أحسين انلياس وجهيا وأحسينهم خلقيا لييس
بالاويل ابلائن وال بالقصري ».1
وةن لع بن أيب طالب  قال « :لم ي ن رسول اهلل  بالاويل وال بالقصري شي

الكفني والقدمني ,ضخم الرأس ,ضيخم الكيرادسس ,طوييل املرسيبة إذا مىشي ت فيأ
ت فؤا كأنما احنط من صبب ليم أر قبليه وال بعيده مثليه» 2واكن وجهيه  مسيتديرا
اكلقمر والشمس  ،فقد ُسئل الرباء  أكان وجه انليب  مثيل السييف؟ قيال « :ال بيل
ً
مثيييل القمييير » ، 3ويف مسيييلم « اكن مثيييل الشيييمس والقمييير ،واكن مسيييتديرا». 4
واكن  كث اللحية ،كما وصفه جيابر بين سيمرة  حييث قيال « :واكن كثريشيعر
ََ
َ
اللحية» .5واكن  ضخم ايلدين ،ذو شعر مجيل ،فيف اخلرب ةن أنس  قال  « :اكن انليب
ً
َ ْ
َ ْ
ْ َ
خ َم ْايلَ َديْن ،لم َ
أر بعده مثله ،واكن شع ُر انليب َ ر ِجال ال َجعد  -أي ال اتليواء فييه
ض
ِ
ييييييييييييييب َط-أي والمسرتسييييييييييييييل. 6» -
وال تقييييييييييييييبضَ -وال َس
ِ
َْ
َ َ
يم،
ف
ووصفه الصحايب اجلليل جابر بن سمرة  فقال « :اكن رسول  ض ِليع  -واسيع  -ال ِ
َُْ َ ْ ْ
َ ْ ََ َْْ
وس ال َع ِقبَني -قليل حلم العقب . 7» -واكن هل
ني  -محرة يف بياض العينيني  -منه
أشلك الع ِ
خاتم انلبوة بني كتفيه ،وهو شئ بارز يف جسده  اكلشامة  ،فعين جيابر ابين سيمرة 
قال « :ورأيت اخلاتم ةند كتفه مثل بيضة احلمامة ،سشبه جسده ». 8
طيب راحئة انليب حممد :

ةر -ةليه الصالة والسالم -بايب راحئته  ،حس أنه لو سلك طريقيا ً ُ
ير أنيه
لع
ِ
سلكه من آثار الراحئة اليت ينيةها ةرب أرجائه .
قال ٌ
أنس  " :اكن رسول اهلل  إذا َّ
مر يف طريق من طيرا املدينية ُوجيد منيه راحئية

املسك  ،فيُقال َّ :
مر رسول اهلل 9"

( )1أخرجه البخاري في صحيحه برقم ,) 3548 ( :ومسلم في صحيحه برقم) 6235 ( :
( )2رواه الترمذي في سننه برقم  ) 3637 ( :و صححه األلباني
( )3رواه البخاري في صحيحه برقم) 3552 ( :
( )4رواه مسلم في صحيحه برقم) 6230 ( :
( )5رواه مسلم في صحيحه برقم) 6230 ( :
( )6رواه البخاري في صحيحه برقم) 5906 ( :
( )7رواه مسلم في صحيحه برقم) 6216 ( :
( )8رواه مسلم في صحيحه برقم) 6230 ( :
( )9رواه أبو يعلى والبزار  ،وصححه الحافظ ابن حجر " فتح الباري " (  573/6ـ . ) 574

35

ً

السيرة النبوية

وةن أيب جحيفة قال « :خرج رسول اهلل  باهلاجرة إإل ابلاحاء ,فتوضأ ثم صي
المهر ركعتني والعرص ركعتني ,وبني يدييه ةزنة،وقيام انلياس ,فجعليوا يأخيذون يدييه
فيمسحون بهما وجوههم ,قال فأخذ بيده ,فوضعتها

وجيه ,فاذا يه أبرد من اثلليج

وأطيب راحئة من املسك».1
ً
ً
واكن بصاقه طيبا مباراك ،فعن ةبد اجلبار بن وائل قال حدث أهييل ةين أيب قيال «:
ُ
ُ
أيت انليب  بدلو من ماء ،فاب منه ،ثم مج يف ادللو ،ثيم صيب ،يف ابلي ،،أو رشب مين
ادللييييو ،ثييييم مييييج يف ابليييي ،،ففيييياح منهييييا مثييييل ريييييح املسييييك ».2
راحئة عرقه طيب:

ً
ً
ً
وقد خصه اهلل بأن جعيل لعرقيه راحئية طيبية ,وأثيرا مبياراك ,واكن -ةلييه الصيالة
هذا ما رواه أنس بن مالك قال  « :دخيل ةلينيا رسيول

والسالم -كثري العرا ، 3يدل
َ ََ 4
يرا  ،وجياء أيم بقيارورة  ،فجعليت سسيلت العيرا فيهيا،5
اهلل  فقال ةنيدنا  ،فع ِ
فاستيقظ انليب  فقال  " :يا أم ُسليم ما هذا اذلي تصنعني ؟" قالت  :هذا ةرقك جنعليه
يف طيبنا  ،وهو من أطيب الايب » رواه ابلخاري ومسلم واللفظ ملسلم.6

اهتمامه بالطيب:

ً
اكنت هذه الريح الايبة صفته -ةليه الصالة والسالم ,-وإن ليم يميس طيبيا  ،وميع

هذا فاكن سستعمل الايب يف كثري من األوقا مبالغة يف طيب رحيه؛ ملالقياة املالئ ية

وأخذ الويح الكريم ,وجمالسة املسلمني.7
ُ
كنت أطيب رسول اهلل  بأطيب ما جيد  ،حس أجد وبيص الايب
وةن اعئشة قالت « :
يف رأسه وحليته ». 8

مما سبق  :اختص  بايب ةرقه ,ومجال خلقته وكماهلا  ،فما داللة ذلك.
......................................................................................................................................
( )1رواه البخاري في صحيحه برقم) 3553 ( :
( )2رواه أحمد في مسنده (  ) 315 /4وحسنه األرنؤوط
( ) 3ثبت هذا في " صحيح مسلم " (.) 2332
( ) 4أي نام وقت القيلولة .
( ) 5أي تمسحه .
( " ) 6صحيح البخاري " (  ) 6281و" صحيح مسلم " ( ) 2331
( " ) 7شرح مسلم " ( . ) 85/15
(" ) 8صحيح البخاري"رقم ( .) 5923
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................

دروس وعرب وفوائد:

-1بعث اهلل الرسل
سبيل للتنقص.

أكمل خلقة؛ وذلك ئليال ي يون للنياس ةلييهم ماعين أو

-2جعل اهلل نلبينا حممد  الكميال يف رشيعتيه ,والعامليية يف دةوتيه ,وجعيل دينيه
ً
ً
مهيمنا األديان لكها  ،وأيضا جعل هل الكمال يف اخللقة ,فقد أويت يوسف بين يعقيوب
ُ ُ
شار اجلمال بينما مجع انليب  اجلمال لكه  ،وهكيذا اكن خليق انلييب ,فقيد اكن أتيم
ْ ً
ُ ً
انلاس خلقا كما أنه أكملهم خلقا.
استنتج فائدتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
نشا رقم ( :) 1

من خالل درس صفا انليب  خلص ما ذكره الصحابة  يف وصف انليب  , مراةييا
يف اتلصنيف ما ييل:
صفا انليب 
الوجه

اجلسم

الباة

الشعر

الراحئة

نشا رقم ( )2

بعد دراستك هلذه الوحدة وظف ما تعلمته يف:
أ.

بيان حرص اإلسالم

انلمافة والايب.
37
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.................................
ب.

ً
ابتكر ةبارة خمترصة مناسبة؛ تلكون شعارا يدل

ْ
ُ
كمال خلق انليب  وخلقه.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................
اتلقويم:

س:1ةلل:
أ.
ب.
ت.

ً
ً
أحب انلاس انليب  حبا ةميما.
ً
لو سلك انليب  طريقا لعلم انلاس أنه سلك هذا الاريق.
كةة استخدام انليب  للايب.

ً
س :2صف وجه انليب  إذا اكن مرسورا.؟
س :3ماذا فعلت أم سليم بعرا انليب  ؟ وملاذا؟

س :4رأيت انليب  يف منامك  ،كيف تتحق من صحة الرؤيا؟
س :5أكمل الفرااغ اآلتية بما يناسب:

أ .وصيييييييييييف لع  طيييييييييييول انلييييييييييييب  فقيييييييييييال:
......................................................................
ب .من صفا يدي رسول اهلل ......................................................................... 
 .اكن شعر انليب ........................................................................................ 
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الوحدة الرابعة عرش
فضل انليب  وحقوقه
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يبني ماكنة انليب  ةند اهلل  -ةز وجل .-
ً
يعدد بعضا من فضائل انليب .
يعدد حقوا انليب .
يوقر انليب  ويقتدي به.

يفخر بانليب  ويدافع ةنه.
فضل انليب : 
خلق اهلل البا ,واصاىف منهم األنبياء والرسل ,واصاىف من الرسل أو ،العزم
ً
مجيع األنبياء واملرسلني
واصاىف من أو ،العزم خليله وحبيبه حممدا  ,ففضله

فرفع هل ذكره ورشح صدره ,وجعل اذلل والصغار

من خالف أمره ،ونشري إإل بعض

فضائله  اليت امتدحه اهلل بها ،فمن فضائله :

سيد ودل آدم:

ةن أيب هريرة  قال  :قال رسول اهلل  « : أنا سييد ودل آدم ييوم القيامية ,وأول مين
ينيشق ةنه القرب وأول شافع وأول مشفع ».1

فهو  أفضل اخلليق أمجعيني ,وسييد انلياس ييوم ادليين حيني يقيوم انلياس ليرب

العاملني،والسيد هو اذلي يفوا قومه يف اخلري ,فهو سابق للخيري يفيزع إيليه قوميه ةنيد

الشدائد ,وهكذا انليب , فيف ادلنيا اكن الصحابة حيتمون به ةند القتيال ,واكن أقيربهم
للعدو ,ويف اآلخرة يالب منه انلاس الشفاةة ةند اهلل .
خليل الرمحن :

ً
ً
فقد اختذه اهلل خليال كما اختذ إبراهيم ةليه السالم خليال ،فهيو حبييب اهلل وهيو

خليل اهلل ,وهو أكرم اخللق

اهلل  -ةز وجل  ، -فعن جندب بن ةبد اهلل ةن رسول

( )1أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)6079 ( :
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اهلل  أنه قال « :فان اهلل  -تعاإل  -قد اختذين خليال  ،كما اختيذ إبيراهيم خلييال ,وليو
ً
كنت متخذا من أميت خليال الختذ أبا ب ر خليال».1
احتفاء األنبياء به:

ما من نيب من األنبياء إال وقد أخذ اهلل ةليه العهد وامليثاا أن يؤمن برسول اهلل
  أن ينرصه إذ بُعث كما قال اهلل جل وةال :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ آل
عمران , ٨١واكن لك نيب يبا قومه ببعثته ,ويويص أتباةه باتباةه واإليمان به.
فضل ىلع سائر األنبياء بأمور:
منها ما ورد يف احلديث اذلي أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة -ريض اهلل ةنه -

أن انليب  قال "فضلت

األنبياء بست  :أةايت جوامع اللكم ,ونرص بالرةب

,وأحلت ا الغنائم  ,وجعلت ا األرض طهورا ومسجدا  ,وأرسلت إإل اخللق اكفة  ,وختم
يب انلبيون ".2

ومن ذلك أنه أرسي به للمسجد األقىصَّ ,
وأم األنبياء يف الصالة ,وةرج به إإل

السماء ,ولم ي ن ذلك لغريه من األنبياء.
صاحب املقام املحمود:
وهو مقام الشفاةة الكرب ى سشفع للناس أمجعني ةند رب العاملني,ويه خاصة به 
َ َ
َ ْ َ َ ْ
ِّ ِّ
يق  ، قال  « :أصبح رسول اهلل  ,ذا يوم فص الغداة  ,ثم
د
الص
ر
فعن أ ِيب ب
ِ
جلس حس إذا اكن من الضىح ضحك رسول اهلل  ,ثم جلس ماكنه حس ص األوَّل  ,و
العرص  ,و املغرب  ,لك ذلك ال يتلكم حس ص العشاء اآلخرة  ,ثم قام إإل أهله  ,فقال
انلاس أليب ب ر  :سل رسول اهلل  ما شأنه ؟ صنع ايلوم شيئا لم يصنعه قط  ,فسأهل ,
فقال  :نعم ُ ,ةرض لع ما هو اكئن من أمر ادلنيا و أمر اآلخرة فجمع األولون و اآلخرون
يف صعيد واحد  ,ففمع انلاس ذللك حس انالقوا إإل آدم  ,والعرا اكد يلجمهم  ,فقالوا :

(- )1أخرجه مسلم برقم .)532 ( :
( - )2أخرجه مسلم برقم)523 ( :
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يا آدم  ,أنت أبو البا و أنت اصافاك اهلل  ,اشفع نلا إإل ربك  ,قال  :قد لقيت مثل
اذلي لقيتم  ,انالقوا إإل أبي م بعد أبي م إإل نوح  :ﭧ ﭨ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ

آل عمران

، ٣٣قال  :فينالقون إإل نوح  ,فيقولون :

اشفع نلا إإل ربك و أنت اصافاك اهلل  ,واستجاب لك يف داعئك  ,ولم يدع

األرض من

الاكفرين ديارا  ,فيقول  :ليس ذاكم ةندي  ,ول ن انالقوا إإل إبراهيم  ,فان اهلل اختذه

خليال  ,قال  :فيأتون إبراهيم فيقول :ليس ذاكم ةندي  ,ول ن انالقوا إإل موىس  ,فان اهلل
لكمه ت ليما  ,فيقول موىس  :ليس ذاكم ةندي  ,ول ن انالقوا إإل ةيىس فانه يربئ
ُ
األكمه و األبرص وحييي املوىت  ,فيقول ةيىس  :ليس ذاكم ةندي  ,ول ن انالقوا إإل سيد

ودل آدم  ,فانه أول من تنيشق ةنه األرض يوم القيامة  ,انالقوا إإل حممد  , فليشفع ل م إإل
رب م  ,قال  :فينالق  ,فآيت جربيل  ,فيأيت جربيل  ,فيقول اهلل هل  :ائذن هل وباه باجلنة  ,قال :
فينالق به جربيل  ,فيخر ساجدا قدر مجعة  ,ثم يقول اهلل يا حممد  ,ارفع رأسك  ,وقل سسمع ,

واشفع سشفع  ,قال  :فريفع  ,فاذا نمر إإل ربه خر ساجدا قدر مجعة أخرى  ,فيقول اهلل  :يا حممد
 ,ارفع رأسك وقل سسمع واشفع سشفع  ,قال  :فيذهب يلقع ساجدا قال  :فيأخذ جربيل بضعيه ,

فيفتح اهلل ةليه من ادلاعء شيئا لم يفتحه

با قط قال  :فيقول  :أي رب  ,جعلت

سيد

ودل آدم وال فخر  ,و أول من تنيشق ةنه األرض يوم القيامة وال فخر  ,حس إنه يلربد لع

احلوض ألكة مما بني صنعاء  ,و أيلة  ,ثم يقال  :ادةوا الصديقني فيشفعون  ,ثم يقال  :ادةوا
األنبياء  ,قال  :فيجيئ انليب معه العصابة  ,وانليب معه اخلمسة والستة  ,وانليب ليس معه أحد

 ,ثم يقال  :ادةوا الشهداء  ,قال  :فيشفعون ملن أرادوا  ,فاذا فعلت الشهداء ذلك  ,قال  :يقول
اهلل  :أنا أرحم الرامحني  ,ادخلوا جنيت من اكن ال ساك باهلل يشءا  ,قال  :فيدخلون اجلنة ,
قال  :ثم يقول  :انمروا يف انلار هل من أحد ةمل خريا قط  ,قال  :فيجدون يف انلار رجال ,

فيقال هل  :هل ةملت خريا قط ؟ فيقول  :ال  ,غري أين كنت اسامح انلاس يف ابليع  ,فيقول
اسمحوا لعبدي كاسماحه إإل ةبيدي  ,ثم خيرجون من انلار رجال آخر  ,فيقول  :هل ةملت
خريا قط ؟  ,فيقول ال  ,غري أين أمر ودلي إذا مت فأحرقوين بانلار  ,ثم اطحنوين حس إذا

كنت مثل الكحل  ,فاذهبوا إإل ابلحر فذروين يف الريح  ,قال  :فقال اهلل  :لم فعلت ذلك ؟ قال :
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من خمافتك  ,قال  :فيقول  :انمر إإل ملك أةمم ملك فان لك مثله وةاة أمثاهل  ,قال  :فيقول
 :لم سسخر يب و أنت امللك ؟ فذلك اذلي ضحكت منه الضىح ».1

اب ن حبا ن في صحيح ه برقم)6476 ( :
اه أح مد في م سنده ( ,) 4/1و
( - )1ر و
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مما سبق  :خلص فضائل انليب  يف الشلك اتلاا.

حقوا انليب :
للنيب الكريم  حقوا

اإليمان به وتصديقه:

أمته ويه كثرية ,منها:

ﭧ ﭨ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ التغابن  ٨وﭧ
ﭨﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﭼ األعراف ،١٥٨وﭧ ﭨ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﭼ الحديد ، ٢٨وق  « :أمر أن أقاتل انلاس حس سشهدوا أن ال

إال اهلل

ويؤمنوا ىب وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك ةصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال حبقها
وحسابهم

اهلل » .1

واإليمان به  هو تصديق نبوته ,وأن اهلل أرسله للجن واإلنس ,وتصيديقه يف مجييع

ما جاء به وقاهل ,وماابقة تصديق القلب بيذلك شيهادة اللسيان ,بأنيه رسيول اهلل ,فياذا
( )1صحيح مسلم () 135
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اجتمع اتلصديق به بالقلب وانلاق بالشهادة باللسان ,ثم تابيق ذلك العمل بما جاء بيه
َّ
تم اإليمان به .1 
وجوب طاعته  واحلذر من معصيته:

إذا وجب اإليمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاةته؛ ألن ذلك مما أىت بيه ,قيال

تعيياإل  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ األنفببال
 ,٢٠وﭧ ﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ

الحشبببر

 .٧وقا ا تعا ا :

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭼ

النبببببور ,٥٤

وقااا ا تعااا ا

ﮖ ﮗﮘﭼ
األحببببزاب

النببور

 ,٧١وقاا ا تعاا ا

تعاااااااااااا ا

 :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

 ,٦٣وقاا تعاا

 :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

 :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

األحببببزاب

 ,٣٦وقاا ا

 :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﭼ
َ ْ ََ َ ََ ْ ََ َ
اع َّ َ
اَّلل َ ،و َم ْن َة َص ِاِن
وةن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  « من أطاة ِىن فقد أط
َف َق ْد َة َىص َّ َ
اَّلل 2 »..
َ ُ
ُ ُّ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ
َ
وةنه  قال :قال رسول اهلل  « :لك أم ِس ييدخلون اجلنية  ،إِال مين أىب »  .قيالوا ييا
َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ
ََ ْ ََ
اة ِىن دخل اجلَنة َ ،و َم ْن َة َص ِاِن فقد أىب ».3
اَّلل ومن يأىب قال « من أط
رسول ِ
اتباعه  واالقتداء بهديه:
النساء

ﭧ ﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ
آل عمببببببببببببران ، 31وﭧ ﭨ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﯾﯿ ﭼ
األعبراف ١٥٨

األحبببببببببببببببببببببببببببببزاب

 ،فيجب السري

٢١وﭧ ﭨ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

هديه والزتام سنيته واحلذر من خمالفته ,فعن محيد بين أيب

( )1انظر :الشفاء بتعريف حقوق المصطفى  للقاضي عياض .539/2
( )2صحيح البخاري ( )7137
( )3صحيح البخاري ( )7280
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محيد الاويل أنه سمع أنس بن مالك ريض اهلل ةنه يقيول جياء ثالثية رهيط إإل بييو
أزواج انليب ص اهلل ةليه وسلم سسألون ةن ةبادة انلييب صي اهلل ةلييه وسيلم فلميا
أخربوا كأنهم تقالوها فقالوا وأين حنن من انليب ص اهلل ةليه وسلم قد غفر هل ما تقيدم

من ذنبه وما تأخر قال أحدهم  :أما أنا فاين أصيل الليل أبدا وقال آخر  :أنا أصيوم ادلهير
وال أفار وقال آخر أنا أةزتل النيساء فال أتزوج أبيدا فجياء رسيول اهلل صي اهلل ةلييه
وسلم إيلهم فقال « :أنتم اذلين قلتم كذا وكذا أما واهلل إين ألخشياكم هلل وأتقياكم هل
لك أصوم وأفار وأصيل وأرقد وأتزوج النيساء فمن رغب ةن سنييت فليس م »

1

حمبته : 
ﭧﭨﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ
التوبة ٢٤
وةن أنس  قال قال انليب  « : ال يؤمن أحدكم حس أكون أحب إيليه مين وادله
دله وانلاس أمجعني » . 2
وو ِ

َّ
وةن أنس بن مالك  قال جياء رجيل إإل رسيول اهلل , فقيال :ييا رسيول اَّلل ميس

الساةة قال « :وما أةدد للساةة » .قال :حب اهلل ورسوهل قال « :فانك مع من أحببيت
َ
» .قال أنس  فما فرحنا بعد اإلسالم فرحا أشيد مين قيول انليى  « :فانيك ميع مين
َ
أحببت » .قال أنس « :فأنا أحب اهلل ورسوهل وأبا ب ر وةمر فأرجو أن أكيون معهيم وإن
لم أةمل بِأةماهلم ».3
َ َ
َ
َ ْ َّ
وةن عب ِد اَّلل ب ْ ِن ِهشام  قال :كنا مع انليب  وهو آخذ بيد ةمر بن اخلااب فقال هل
ةمر :يا رسول اهلل ألنت أحب إا من لك يشء إال من نفيس فقال انليب ص اهلل ةليه
وسلم  « :ال واذلي نفيس بيده حس أكون أحب إيلك من نفسك » فقال هل ةمر  :فانه
اآلن واهلل ألنت أحب إا من نفيس فقال انليب ص اهلل ةليه وسلم  « :اآلن يا ةمر »
()1
()2
()3
()4

.4

صحيح البخاري ()5063
صحيح البخارى () 15
صحيح مسلم () 6881
صحيح البخارى () 6632
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َّ ِّ َ َ
َ
وع ْن أَنَس َ 
ى  قال « :ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان أن ي ون
انل
ن
ة
ِ ِ
اهلل ورسوهل أحب إيله مما سواهما وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل وأن ي ره أن يعود يف
ال فر كما ي ره أن يقذ

يف انلار»

.1

وةالما حمبته  تمهر يف االقتداء به  ,واتباع سنيته ,وامتثيال أواميره ,واجتنياب

نواهيه ,واتلأدب بآدابه ,يف الشدة والرخاء ,ويف العرس واليرس ,وال شك أن من أحب شيئا
ً
ً
آثره ,وآثر موافقته ,وإال لم ي ن صادقا يف حبه وي ون مدةيا .
َ َّ َّ َّ َ َ
ومن ةالما حمبته :انلصيحة هل؛ َ
يال ِّ « :
ادل ِّ
ين تَمييم َّ
فع ْ
ادليينُ
يى  ق
ِ
ِ
ارى  أن انل ِ
َ َ
َ ُ َُْ
َّ
يحة » قلنا :ل ِ َم ْن؟ قالَّ « :لل ولكتابه ولرسوهل وألئمة املسلمني واعمتهم ».2
انل ِص
أما انلصيحة لرسول اهلل  فتصديقه

الرسيالة  ،واإليميان يمييع ميا جياء بِي ِه ،

وطاةته يف أمره ونهيه  ،ونرصته حييا وميتيا  ،ومعياداة مين اعداه  ،وميواالة مين وااله ،
وإةمام حقه  ،وتوقريه  ،واتلخلق بِأخالقه  ،واتلأدب بِآدابِه  ،وحمبَة أهل بيته وأصيحابه،
وإحياء طريقته وسنيته  ،ونيف اتلهمة ةنها  ،وإةمامها  ،وإجالهلا  ،واتلأدب ةند قراءتها ،
وإجالل أهلها النتسابِهم إيلهيا  ،وجمانبية مين ابتيدع يف سينيته  ،أو تعيرض ألحيد مين
أصحابه  ،وحنو ذلك.3

احرتامه وتوقريه ونرصته :
قال  -تعاإل  : -ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﭼ الفببببت

 ,٩وقااا

 -تعااا

ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ الحجبببببببرا

  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ,١وقاااااا

 -تعااااا ا

 -ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ النور .٦٣
وحرمة انليب  بعد موته ,وتوقريه الزم كحال حياته ,وذلك ةند ذكر حديثه ,وسينيته,
وسماع اسمه وسريته ,وتعلم سنيته ,وادلةوة إيلها ,ونرصتها.4
( )1صحيح البخارى () 16
( )2صحيح مسلم() 205
( )3شرح النووي على مسلم ( -ج  / 1ص  )144و الشفاء بتعريف حقوق المصطفي صلّى هللا عليه وسلّم للقاضي عياض
.584- 582/2
( )4الشفاء  595/2و.612
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الصالة عليه : 
ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﭼ األحزاب , ,٥٦وةن ةبد اهلل بن ةمرو بين العياص  أنيه سيمع انلييب 

يقول  «:إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ,ثم صلوا

فانه من ص لع صالة ص

اهلل ةليه بِها ةاا ,ثم سلوا اهلل ا الوسيلة ,فانها مزنلة يف اجلنة ال تنييب إال لعبيد مين

ةباد اهلل وأرجو أن أكون أنا هو ,فمن سأل إل الوسيلة حلت هل الشفاةة ».1

وةن ِأىب هريرة  ةن انليب  قال « :ما جلس قوم جملسا لم ييذكروا اهلل فييه ,وليم

يصلوا

نبيهم إال اكن ةليهم ترة ,فان شاء ةذبهم ,وإن شاء غفر هلم »2.

وقال " :إن هلل مالئ ة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم" 3

وةن أ ِىب هريرة  :أن رسول اهلل  ارتىق املنرب فقال «:آمني آمني آمني » .فقيل هل  :يا
َ َ
َ َْ ُ
رب ِئيل َةليه السيالم  :رغيم أنيف ةبيد
رسول اهلل ما كنت تصنع هذا؟ فقال  «:قال ا ج
َ
دخل ةليه رمضان فلم يغفر هل فقلت آمني  ،ثم قال  :رغم أنف ةبد ذكير ةنيده فليم
يصل ةليك فقلت آمني  ،ثم قال  :رغم أنف ةبد أدرك وادليه أو أحيدهما فليم ييدخل
اجلنة فقلت آمني ».4

وةن أ ِىب هريرة  أن رسول اهلل  قال « :ما من أحد سسيلم

إال رد اهلل

رويح

حس أرد ةليه السالم »5 .

وللصالة انليب  مواطن كثرية ذكر منها اإلمام ابين القييم -رمحيه اهلل تعياإل -
ً
ً
واحدا وأربعني موطنا منها سبيل املثال :الصالة ةليه  ةند دخول املسجد ,وةنيد
اخلروج منه ,وبعد إجابة املؤذن ,وةند اإلقامة ,وةند ادلاعء ,ويف التشهد يف الصيالة ،ويف
صالة اجلنازة ،ويف الصباح واملساء ،ويف يوم اجلمعة ,وةند اجتماع القيوم قبيل تفيرقهم,
ويف اخلاب :كخابيت صالة اجلمعة ,وةند كتابة اسمه ,ويف أثنياء صيالة العييدين بيني
اتلكبريا  ,وآخر داعء القنو  ,و

الصفا واملروة ,وةند الوقيو

قيربه ,وةنيد اهليم

( )1صحيح مسلم () 875
( )2سنن الترمذى (  ، )3708الترة  :الحسرة والندامة
( )3سنن النسائي  ,43/3وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي .274/1
( )4السنن الكبرى للبيهقي ()8767
( )5سنن أبى داود () 2043
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والشدائد وطلب املغفرة ,وةقب اذلنب إذا أراد أن ي فر ةنه ,وغري ذليك مين امليواطن
اليت ذكرها رمحه اهلل يف كتابه.1
ولو لم يرد يف فضل الصالة

انليب  إال حديث أنس ريض اهلل ةنيه لكيىف ةين

بريد بن أ ِىب مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال  :قال رسيول اهلل  « :--مين صي

صالة واحدة ص اهلل ةليه ةا صلوا  ,وحات ةنه ةا خايئا  ,ورفعت هل ةا

درجا ».2

وجوب اتلحاكم إيله والريض حبكمه :
َْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ ُْ
ير
قال اهلل  -تعاإل { : -يا أيها ِ
اذليين آمنيوا أ ِطيعيوا اَّلل وأ ِطيعيوا الرسيول وأو ِ ،األم ِ
ُ ْ ُ َ ِّ ْ
ُ
ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ ِّ
الر ُ
اَّلل َو َّ
اآلخي ِر
س
ِمن م ف ِان تنازعتم ِيف يشء فردوه ِإإل
ول ِإن كنتُ ْم تؤ ِمنون بِاَّلل َوايلَ ْومِ
ِ
ِ
َ َ َ ٌْ ََ ْ َ ُ َْ ً
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ
ذلِك خري وأحسن تأ ِويال} ( )59سورة النيساء ,وقال  -تعاإل { : -فال وربيك ال يؤ ِمنيون
ْ َ َ ً ِّ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ
َ َّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ
يهم حرجيا مميا قضييت وسسيلموا
حس حيكموك ِفيما شجر بينهم ثم ال ِ
جييدوا ِيف أنف ِس ِ
س َ ْسل ً
يما} ( )65سورة النيساء ،وي ون اتلحاكم إإل سنيته ورشيعته بعده .
ِ
إنزاهل ماكنته  بال غلو وال تقصري :

حممد  هو ةبد هلل ورسوهل ,وهو أفضل األنبياء واملرسلني ,وهو سيد األولني

واآلخرين ,وهو صاحب املقام املحمود واحلوض املورود ,ولكنه مع ذلك با ال يملك
ً
ً
نلفسه وال لغريه رضا وال نفعا إال ما شاء اهلل كماﭧ ﭨ ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﭼ األنعا .٥٠ :وق

 -تع

 : -ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ الجن - ٢١
٢٢
وقد م ت  كغريه من األنبي ء ,ولكن دينه ب قٍ إ يوم القي م ﭧ ﭨ ﭽ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﭼ الزمر ,٣٠وﭧ ﭨ ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﭼ األنبياء  ,٣٤وبهذا يعلم أنه ال يستحق العب دة إال اهلل وحده ال شريك له
( )1راجع كتاب جالء األفهام في الصالة والسالم على خير األنام صلّى هللا عليه وسلّم لإلمام ابن القيم رحمه هلل تعالى.
( )2سنن النسائى ()1305

49

السيرة النبوية

ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ األنعا١٦٣ - ١٦٢ :
مما سبق  :خلص حقوا انليب  يف الشلك اتلاا.

دروس وعرب وفوائد:

-1ةلو مزنلة انليب  فهو أفضل اخللق ,وأكرمهم ةند اهلل  -تعاإل  ، -وةلو مزنتله
لم تؤ ِد به إإل العجب واتلكرب بل اكن يف اغية اتلواضع  ،وأتباةه ينييبيغ أن يقتيدوا بيه يف
تواضعه .

-2تفضيل انليب  ثابت يف الكتاب والسينة  ،إال أنيه ال جييوز اتلينقص مين بقيية
األنبياء بل نىه انليب  تفضيله أي نيب سبيل املباهاة واتلقلييل مين انلييب
املفضل .
استنتج فائدتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
نشا رقم ( :) 1
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أ-ما فضائل انليب  اليت سشرتك معه فيها بعض األنبياء؟
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................

ً
ب-انليب  أكة األنبياء أتبااع يوم القيامة  ،هل تعد هذه املنقبة من فضائل انليب  ؟ تناقش
مع زمالئك يف ذلك  ،ثم دونوا ما توصلتم إيله مع وضع مربرا لالختيار:

.............................................................................................................................................
....................................................................... ......................................................................
.............................................................................................................................................

.........................
نشا رقم ( :) 2

بالرجوع للنصوص اليت مر بك يف وجوب طاةة الرسول  بني جزاء من أطاةه . 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

..............................
نشا رقم ( :) 3

ً

ً

من ينمر إإل حال كثري من انلياس ميع سينة انلييب  جييد هنياك تقصيريا واضيحا يف

اتلمسك بها ,ضع جمموةة من األفاكر سستايع من خالهلا أن قيي سنة انليب .
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
..............................
نشا رقم ( :) 4
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ً
ً
من انلصيحة للرسول  نرصته حيا وميتا ,ميا ادلور اذلي سسيتايع أن تقيوم بيه نرصية
للرسول  ؟
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.اتلقويم:

س :1بماذا فضل انليب 

بقية األنبياء؟

س:2حق من حقوا انليب  يتأكد فعله يوم اجلمعة ,فما هو ؟
س :3بني ما ييل:

أ .موقف املسلم مما أىت به الرسول  ؟
ب .جزاء من توَّل ةن طاةة الرسول  ؟
 .ثواب حمبة انليب ؟

ث .األجر املرتتب ملن ص

انليب  صالة واحدة.

س :4اذكر صيغة من صيغ السالم

الرسول .

س :5ما ح م اتلحاكم إإل القوانني الوضعية اليت ختالف رشيعة اهلل؟
س :6أكمل الفرااغ اآلتية :
أ .من لوازم اإليمان بانليب :

.................................................................................. .1
.................................................................................. .2
.................................................................................. .3

ب .من ةالما حمبة انليب :

.................................................................................. .1
.................................................................................. .2
.................................................................................. .3
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الوحدة اخلامسة عرش
هيئة انليب
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يصف بلاسه .
يصف هيئته يف جملسه .

يصف هيئته يف منامه .

يصف هيئته يف مأكله .
هدي انليب  يف بلاسه:

أوصاف بلاسه : 
للبسه  ةدة صفا من أبرزها :
ً
أوال  :انلظافة ,فاكن  حيب انلمافة  ،واكنت ثيابه نميفية  ،واكن ييأمر أصيحابه بيذلك
خاصة يف اجلمعة واألةياد .

ً
ً
قال جابر بن ةبداهلل  « :أتانا رسول اهلل  زائرا يف مزننلا فيرأى رجيال ةلييه ثيياب

وسخة  ،فقال  :أما اكن هلذا ما يغسل به ثوبه».1
ً
ً
ثانيا  :اتلواضعع ,فقد اكن  متواضعا يف بلاسه يلبس ما تيرس من اثلياب ,فلبس الغليظ
من اثلياب ,ولبس القان ,ولبس الصو  ,ونىه ةن ألبسة الشهرة ,وما فيه شبه بلبياس

النيساء ,وما فيه شبه بلباس الكفار ,وما يدل
ومما يدل

الكرب والغرور.

تواضعه:

ً
أن ةمر بن اخلااب  رأى ثوبا من حرير يباع يف السوا ,فأخذه فيأىت رسيول اهلل

 فقال « :يا رسول اهلل اشرت هذا جتمل به للعيد والضيو  ,فقيال هل رسيول اهلل  :إنميا

هذا بلاس من ال نصيب هل يف اآلخرة».
َ
ُْ ُ ْ
َ ُ
َ ْ
وةلي ِه ثيوب غ ِلييظ ِ فجياء
رسول اهلل 
ت أم ِِش َم َع
بن مالِك  قال « :كن
س
وةن أن
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ ُ
رسول اهلل  قد أثر بِها اثلوب  ،ثم قيال:
كتف
رجل فسحب ثوبه بشدة حس نمر إإل ِ
ِ

يا حممد مر ا من مال اهلل اذلي ةندك ,فاتلفت إيله رسول اهلل  ثم ضحك ,ثم أمير هل
بمال فأةااه إياه » .

( )1صحيح ابن حبان باب ذكر األمر باإلحسان إلى الشعر وتنظيف الثياب برقم 5483
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األلوان اليت اكن يفضلها  يف بلاسه
 -1اللون األبيض  :وهو من أفضيل اثليياب ,واكن  يليبس ابليياض ,وحييض
بلاسه ويأمر بتكفني األموا فيه.

حل َربة ,ويه ثيوب يصينع مين
 -2اللون األخرض :فقد اكن أحب اثلياب إإل انليب  ا ِ
القان لونه أخرض خماط ببياض ,وقد غار بها انليب  ةند وفاته.

طريقة انليب  يف بلاسه:

اكن  إذا لبس ثوبه ابتدأ بشقه األيمن؛ ألنه اكن حييب اتلييامن يف لك يشء  ،واكن

إذا خلع ثوبه بدأ بشقه األسرس.

وإذا لبس نعله  بدأ برجله ايلمىن  ،وإذا خلع نعله بدأ برجله اليرسى .
ً
ونىه أن يلبس الرجل نعال يف إحدى قدميه دون األخرى .
وإذا رسح شعره بدأ يانبه األيمن  ،وإذا حلقه بدأ يانبه األيمن .

ُ
هديه  يف جلوسه وات ائه :

اكن  جيلس

األرض  ،و

احلصري والبسا  ,فعن قيلية بِنيت خمرمية « :أنهيا

رأ انليب  وهو قاةد القرفصاء قالت  :فلما رأيت رسول اهلل  املتخشيع يف اجللسية
أرةد من الفرا ». 1

َ
َ
و ةن ةدي بن حاتم  ،قال  « :ملا قدمت املدينة وقد اكن يبلغ أن رسول اهلل  يقول :

إِن ألرجو أن جيعل اهلل يده يف يدي قال  :فانالق ِيب إإل رحله ,وألقت نلا اجلارية وسادة ،

أو قال :بساطا فجلسنا  ،فقال رسول اهلل  : أتنكر أن يقال  :ال

إال اَّلل ,فهيل مين

غري اهلل ؟ قال  :قلت :ال ,قال  :فتنكر أن يقال اهلل أكرب ,فهل مين يشء أكيرب مين اهلل ؟
قال  :قلت  :ال ,قال :فان ايلهود مغضوب ةليهم ,وانلصارى ضيالون ,قيال  :قليت  :فياين

مسلم ,قال  :فرأيت وجه رسول اهلل  استبا ذللك أو استنار ذللك ».2

وةن ةباد بن تميم ةن ةميه « :أنيه رأى رسيول اهلل  مسيتلقيا يف املسيجد  ،واضيعا

إحدى رجليه

األخرى ».3

( )1سنن أبى داود ( ) 4849الفَرق  :الخوف والفزع وذلك مهابة للنبي 
( )2مسند الطيالسي ()1135
( )3صحيح البخارى () 475
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ُ
هديه  يف نومه وانتباهه :

ةندما اكن  يريد أن ينام بعد ةناء نهار طويل سستحرض ةممة اهلل  ،وسستذكر
مجلة انلعم اليت أنعم اهلل بها ةليه يف يومه ويللته  ،ويمهر ذلك من قوهل -ةليه الصالة

والسالم -ةندما يأوي إإل فراشه « :احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا  ،ف م
ٌ
ممن ال اكيف هل وال مؤوي» 1فيه ألوان من انلعم املستوجبة للحمد والشكر ملعايها وماحنها
.
ً
ً
َّ
وكذلك اكن  إذا أسلم انلفس لراحتها ذكرها بأن أمرها أوال وآخرا بيد بارئها ال
ً
بيد أحد غريه ،فيقول داةيا « :امهلل أسلمت نفيس إيلك  ،وفوضت أمري إيلك  ،وأجلأ
ظهري إيلك  ،رهبة ورغبة إيلك  ،ال ملجأ وال منجا منك إال إيلك  ،آمنت ب تابك
اذلي أنزلت  ،وبنيبيك اذلي أرسلت ». 2
ومن داعئه 

تلك احلال :باسمك ريب وضعت جنيب ،وبك أرفعه ،إن أمسكت

نفيس فارمحها ،وإن أرسلتها فاحفمها بما قفظ به ةبادك الصاحلني ». 3

كذلك اكن من هديه  بعد الوضوء واالستعداد للنوم أن جيمع كفيه  ،وينفث فيهما
ً
قارئا سور اإلخالص واملعوذتني  ،ثم يمسح ب فيه ما وصل إيله من جسده  ،وبعد ذلك
يضع يده قت خده األيمن ثم يدةو ثالث مرا  « :امهلل ق ةذابك يوم تبعث
ةبادك» . 4ويف هيئته ةند انلوم يقول ابن القيم  ( :اكن ينام

تارة ,و

احلصري تارة ,و

األرض تارة ,و

الفراش تارة ,و

الرسير تارة بني رماهل ,وتارة

انلاع

كساء

أسود ).

واكن فراشه أدما حشوه يلف  .واكن هل مسح ينام ةليه يثيىن بثنيتيني ,وثي هل يوميا

أربع ثنييا  ,فنهاهم ةن ذلك وقال « :ردوه إإل حاهل األول فانه منع صاليت الليلة» .
واكن ينام

شقه األيمن ,ويضع يده ايلمىن قت خده األيمن  ،واكن ينام أول اللييل

ويقوم آخره ,وربما سهر أول الليل يف مصالح املسلمني ,واكن تنام ةيناه ,وال ينيام قلبيه ,

( )1رواه مسلم ( ) 7069
( )2متفق عليه البخاري برقم ( ) 247مسلم برقم ( ) 7057
( )3متفق عليه البخاري برقم ( ) 7393مسلم برقم ( ) 7067
( )4رواه أبو داودفي سننه (  )50479وأحمد( ) 443/1
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واكن إذا نام لم يوقموه حس ي ون هو اذلي سستيقظ  ،واكن نومه أةدل انلوم ,وهو أنفيع
ما ي ون من انلوم ,واألطباء يقولون  :هو ثلث الليل وانلهار ثمان سااع . 1".
واكن إذا انتبه من نومه قال  « :احلمد هلل اذلي أحيانا بعد ما أماتنا وإيله النيشور» ثيم
يتسوك وربما قرأ العا اآليا من آخر آل ةمران مين قيوهل  -تعياإل  -ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﭼ

آل عمران

 .٢٠٠ - ١٩٠وقيال:

« امهلل لك احلمد أنت نور السموا واألرض ومن فيهن ,ولك احلمد أنت قيوم السموا
واألرض ومن فيهن ,ولك احلمد أنت احلق ووةدك احلق ,ولقاؤك حق واجلنة حق ,وانليار
حق ,وانلبيون حق ,وحممد حق ,والساةة حق ,امهلل ليك أسيلمت وبيك آمنيت وةلييك
توهت وإيلك أنبت وبك خاصمت ,وإيلك حاكمت ,فاغفر ا ما قدمت وما أخر  ,وميا
أرسر وما أةلنت أنت إليه ال

إال أنت ».2

هدي انليب  يف األكل:

اكن  يأكل بيمينه  ،وأكل رجل مرة ةند انليب  بشماهل فقال  " :لك بيمينيك " ،
قال  :ال أستايع  ،قال  " :ال استاعت "  ،ما منعه إال الكرب ،قال فما رفعها إإل فييه
.3

واكن  يغسل يديه بعد األكل وييأمر بيذلك  ،واكن يلعيق أصيابعه بعيد األكيل
ويأمر بذلك .

ً
ومن هديه  يف األكل أنه ال يأكل متكئا  ،وجاء يف صفة جلوسه ةند األكل :
ً
 -1أن ي ون جالسا ركبتيه وظهور قدميه .
 -2أن ت ون الرجل ايلمىن قائمة  ،وجيلس

الرجل اليرسى .

 -3واكن إذا أكل ةند قوم لم خيرج حس يدةو هلم ,فداع يف مزنل ةبد اهلل بين برسي,
فقال « :امهلل بارك هلم فيما رزقتهم ,واغفر هلم وأرمحهم ».
ً
ً
ً
ً
واكن ال يتكرب يف أن يأكل معه أحد صغريا أو كبريا  ،غنيا أو فقريا .
( )1باختصار من زاد المعاد
( )2رواه البخاري برقم (  ،) 7499مسلم برقم ( ) 769
( )3مسلم برقم ( ) 2021
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ً
ولم ي ن  يعيب طعاما  ،ول ن إن اشتهاه أكله ,وإن كرهه تركه .
واكن ينىه ةن كةة األكل ,واكن يقيول « :ميا ميأل بين آدم واعء رشا مين بانيه
حسب ابن آدم أكال يقمن صلبه ,فان اكن ال بد ,فثلث لاعامه ,وثلث لايابه

وثلث نلفسه».1

هدي انليب  يف الاب:

اكن ساب  وهو جالس.
وال ساب إال بايلمني .
واكن  إذا رشب تنفس خارج اإلناء ثالث مرا  ،فياب رشبة ثم يرفع اإلناء
من فيه ,ويتنفس خارج اإلناء  ،ثم ساب رشبة ثم يرفع اإلناء ويتنفس خارجه ،
ثم ساب رشبة ثم يرفع اإلناء ويتنفس خارجه .
مما سبق  :ظهر من خالل هيئة انليب  تواضعه وبعده ةن الكرب  ،استشهد ذللك.

................................................................................................................ .............................
.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ...
.............................................................................................................................................
................................
مزاح انليب  وضحكه:

من حسن تعامل انليب  ما اكن يتلاف به من مزاح مع الصحابة ي ريض اهلل ةينهم

ي  ,ولم يمنعه مقام انلبوة ووقار الرسالة من تلبية هذه احلاجة يف نفوس أصحابه .
ممازحته  لعامة الصحابة :

ُ
أتت ةجوز إإل انليب  ،فقالت  :يا رسول اهلل  ،ادع اهلل أن يُدخل اجلنة  .فقيال  " :ييا
َّ
أم فالن  ،إن اجلنة ال تدخلها ةجوز "  ,قيال  :فوليت تيب  ،فقيال  " :أخربوهيا أنهيا ال
( )1ابن حبان برقم ( ) 674
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تدخلها ويه ةجوز ، ,إن اهلل  -تعياإل  -يقيول  :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ الواقعة . 1 ٣٧ - ٣٥
ً
وأتاه أحد أصحابه يالب مركبا يلذهب إإل اجلهاد  ،فقال هل  « :إنيا حياملوك
انلاقة  ،فقال وما أصنع بودل انلاقة ؟ فقال هل انليب  وهل تدل اإلبل إال انلوا».2

ودل

وةن أنس بن مالك -ريض اهلل ةنه -أن رجال من أهل ابلادية يقال هل زاهر بن حرام
اكن يهدي إإل انليب ص اهلل ةلييه وسيلم اهلديية ,فيجهيزه رسيول اهلل  إذا أراد أن

خيرج ,فقال رسول اهلل  :أن زاهرا بادينا وحنن حارضوه ,قال :فأتاه انليب  وهيو يبييع
متاةه ,فاحتضنه من خلفه ,والرجل ال يبرصه فقال :أرسل من هذا فاتلفيت إيليه فلميا

ةر أنه انليب  جعل يلزا ظهره بصدره ,فقال رسول اهلل  : من سشرتي هذا العبد؟
فقال :زاهر جتدين يا رسول اهلل اكسدا ,قال :لكنك ةند اهلل لست ب اسد ,أو قال  بل
أنت ةند اهلل اغل.3

ممازحته  للصغار :

ً
ً
ً
ً
رأى انليب  طفال صغريا حزينا بسبب مو ةصفوره  ،فقال هل انليب  مالطفا « :

يا أبا ةمري ما فعل انلغري » .4وانلغري العصفور.

وةن أم خادل بنت خادل بن سعيد قالت « :أتيت رسول اهلل  مع أيب ولع قميص أصفر
 ,قال رسول اهلل  : سنه سنه  ,قال ةبيد اهلل  :ويه باحلبشيية حسينة ,قاليت :فيذهبت
ألعب خباتم انلبوة ,فزبرين أيب ,قال رسول اهلل  :دةها» ثم قيال رسيول اهلل  « : أبييل

واخل ثم أبيل واخل ثم أبيل واخل ».5
صفة ضحك انليب :

ً
ُ
جالسيت
اكن انليب  ال يضحك إال تبسما  ،يقول جابر بن سمرة ي ريض اهلل ةنه ي "
انليب  أكة من مائة مرة  ،واكن أصحابُه يتناشدون الشعر ،ويتذاكرون أشياء مين أمير

ٌ
ساكت  ،وربما تبسم معهم ".6
اجلاهلية ،وهو

(" )1الشمائل" للترمذي رقم ( . )232
( (2رواه أبو داود في سننه (  ,) 4998والترمذي )1991 (:
( ) 3صحيح ابن حبان  :رقم ( )5790
() 4صحيح البخاري  :رقم (  ، ) 5778صحيح مسلم  :رقم ( ) 2150
( ) 5صحيح البخاري  :رقم ( . ) 5647
( ) 6الترمذي برقم (  ، ) 2854ابن حبان برقم)5781( :
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ً
ً
واكن  كثري اتلبسم  ،يقول ةبداهلل بن احلارث  " : ما رأيت أحدا أكة تبسما من

ً
رسول اهلل  ، 1 " واكن ضحك أصحابه ةنده اتلبسم من غري صو اقتداء به وتوقريا هل .
ً
واكن  إذا ضحك بانت نواجذه من غري أن يرفع بذلك صوتا  ،تقول اعئشية -ريض
ً
ً
اهلل ةنها  :-ما رأيت رسول اهلل  مستجمعا ضاحاك قط  ،حس أرى منه هلاته. 2
ً
واتلبسم واالنبسا مع املسلمني ينال به املسلم أجرا  ،يقيول  « : وتبسيمك يف وجيه
أخيك صدقة » ، 3وقد اكن انليب  يفعل ذلك  ،يقول جريير بين ةبيداهلل  « ميا رآين

رسول اهلل  إال تبسم يف وجيه ». 4

( )1الترمذي برقم  ، )3641( :وأحمد 190 /4 :
( ) 2صحيح البخاري رقم  ، )5741 ( :صحيح مسلم رقم.)899 ( :
( ) 3ابن حبان  :برقم 529
( ) 4البخاري  :برقم 2871
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مما سبق  :استنتج آداب املزاح اليت ورد يف مزاح انليب .
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................
دروس وعرب وفوائد:

-1تمهر يف هيئته  أخالا انلبوة من البساطة ,واتلواضع ,والعاف ,وليني اجلانيب
ولنئ ظهر ذلك يف هيئته فهو يف تعامالته وسلوكه أظهر كميا سييأيت ةنيد احليديث ةين
أخالقه .
ً
-2من قرأ هدي انليب  يمهر هل جليا تعلقه بربه وكيةة ذكيره هل ,وإظهيار احلاجية
واالفتقار إيله ,وهذا من مقاما العبودية هل سبحانه  ،فانليب  ال ينفيك ةين ةبوديتيه
هلل يف نومه وانتباهه  ،يف أكله ورشبه  ،ويف الكمه ومزاحه.
استنتج فائدتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

نشا رقم ( :) 1

خلص السنن اليت مر بك يف هدي انليب  يف اللباس.
................................................................................................. ............................................
.............................................................................................................................................

........................................................................................................................... ..................
..............................

نشا رقم ( :) 2

ً
سواء
للتبسم ثمرا ةدة ,اكتب جمموةة من هذه اثلمرا اجلميلة

اآلخرين.

انلفس أم
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.............................................................................................................................................
............................................................................................................................... ..............
.............................................................................................................................................

..............................

نشا رقم ( :) 3

ي ة املزاح بني انلاس ،إال أن بعض ترصفا املازحني تتسب يف الفرقة والكراهة
وبعضها يودل األلفة واملحبة ،امجع بعض صور املزاح اليت حيبها انلاس ,وبعض صور

املزاح اليت ي رهها انلاس ,وبني ما يوافق السنة منها وما خيالفها:
مزاح حيبه انلاس

م

موافقته
للسنة

مزاح يكرهه انلاس

موافقته
للسنة

1
2
3
4
5
ماذا سستنتج ؟

.....................................................................................................................................

اتلقويم:

س:1ةلل:
أ.

اكن انليب  يأمر أصحابه -ريض اهلل ةنهم  -بانلمافة وخاصة يف اجلمعة
واألةياد.

ب.

نيه انليب  ةن كةة األكل.

س :2ةالم يدل لبس انليب  ما تيرس من اثلياب؟
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س :3هناك ألبسة حيرم لبسها اذكرها مع بيان العلة من اتلحريم ؟
س :4اذكر صفة من صفا جلوس انليب  ةند األكل؟
س :5ما ادلاعء اذلي اكن يقوهل الرسول  ملن استضافه
س :6كيف اكن ضحك انليب  ؟
ً
س :7اذكر موقفا يدل ممازحة انليب  للصغار؟

طعام ؟

س :8ةدل العبارا اآلتية تلكون صحيحة:

أ .اكن انليب  يتجنب لبس اثلياب الغليمة.

ب .اكن انليب  يأمر بتكفني املوىت يف اثلياب اخلرض.
 .اكن انليب  إذا خلع ثوبه بدأ بشقه األيمن.

ث .لم ي ن الصغري والفقري سشارك انليب  يف األكل.
ً
ج .اكن انليب  إذا رشب تنفس داخل اإلناء ثالثا.
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الوحدة السادسة عرش
انليب يف بيته
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يصف تعامله مع أزواجه.
يبني حسن تربيته أوالده.
سستنتج سماته الشخصية من خالل نماذج من مواقفه وأةماهل .

من هديه مع أزواجه:

اكنت سريته  ابليان العميل يف إةااء الصورة احلقة اليت يريدها اإلسالم من الزوج
جتاه الزوجة.

ثم اكن ابليان القو ،اذلي يلخص سريته  العملية ملن لم يتح هل الوقو ةليهيا ،فقيال

 « :خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل ». 1
فقد وضع  املزيان اذلي تقاس به فضيلة الرجل وخرييتيه ،وهيو حسين معارشتيه

ألهله ومصاحبته إياهم ،وبمقدار ما يرتفع هذا املستوى من احلسين بمقيدار ميا يرتفيع
ةنرص اخلري فيه ،واألهل هنا :الزوجة
ومن صور تعامله  مع أزواجه:
-1حسن العرشة :

اكن من أخالقه  مع أزواجه أنه مجيل العاة ،دائم البا ،يداةب أهله ويتلاف

بهم ،ويوسعهم نفقته ،ويضاحك نساءه ،حس إنيه اكن سسيابق اعئشية أم امليؤمنني  -ريض
اهلل ةنها  -يف الربية يف بعض سفراته يتيودد إيلهيا بيذلك ،قاليت " :سيابق رسيول اهلل
فسبقته ,وذلك قبل أن أمحل اللحم ،ثم سابقته بعد ما محلت اللحم ,فسبق فقال " :هذه

بتلك ".2

-2العدل:

([ )1الترمذي برقم  ) 3895 ( :وقال :حسن غريب صحيح] .وابن ماجه برقم ) 1977 ( :
( )2رواه أبو داود برقم,) 2580 ( :احمد في مسنده ( ) 264/6
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قال ابن القيم :واكن  يقسم بينهن يف املبيت واإليواء وانلفقية ،وأميا املحبية فياكن
يقول « :امهلل هذا قسيم فيما أملك فال تلم فيما ال أملك ».1
وقالت اعئشة :اكن رسول اهلل  ال يفضل بعضينا

ةندنا.2

بعيض يف القسيم مين مكثيه

وملا اكن يف مرضه استأذنهن أن يمرض يف بيت اعئشة -ريض اهلل ةنها -فأذن هل.
واكن  إذا أراد سفرا أقرع بني أزواجه ،فأيتهن خرج سهمها ،خرج بهيا رسيول اهلل

 معه

3

واكنت اهلدية إذا جاءته وزةها ةليهن بالتساوي ،فقد أخرج اإلمام أمحد ةن أنس« :
أن أم سليم بعثته إإل رسول اهلل  بقناع (وهو الابق اذلي ييؤلك ةلييه) ةلييه رطيب،
فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إإل بعض أزواجه ،ويقبض القبضة ,فيبعث بها إإل بعيض
أزواجه ..وإنه ليشتهيه »
وهكذا قدم زوجاته

4

نفسه يف اتلوزيع ،ولم يبق هل إال القليل  ،كما سيوى بيينهن,

فاكن للك منهن قبضة.

-3احلب:

أخرج الشيخان ةن ةمرو بن العاص  « :أن انليب  بعثه

جيش ذا السالسيل،

فأتيته فقلت :أي انلاس أحب إيلك؟ فقال( :اعئشة) فقلت :من الرجال؟ فقيال( :أبوهيا)

».5

وهكذا يرصح  حببه ،حس انتا ذلك بني الصحابة.

قال ابن القيم يف بيان شدة حمبة انليب  لعائشية ريض اهلل ةنهيا :واكن  إذا هيو

شيئا ال حمذور فيه تابعها ةليه ،واكنت إذا رشبت من اإلناء أخيذه ,فوضيع فميه موضيع
ً
فمها ورشب ،واكن إذا تعرقت ِة ْرقا وهو العمم اذلي ةليه حلم أخذه ,فوضع فميه موضيع
فمها ،واكن يتكئ يف حجرها.6

( )1رواه أبو داود برقم.) 2134 ( :
( )2رواه أبو داود برقم.) 2137 ( :
( )3صحيح البخاري برقم  ، ) 4141 ( :صحيح مسلم )2770( :
()4صحيح موارد الظمآن -األلباني  -رقم2145 :
([ )5متفق عليه] .البخاري برقم  ,) 3662 ( :مسلم برقم)6328 ( :
([ )6زاد المعاد ( )152/1وانظر حديث مسلم ذي الرقم ( )300الذي نص على الشرب والتعرق].
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إنها صورة احلب يف كماهلا اإلنساين ،ترسمها أفعاهل وترصفاته.
ومن حسن معارشته  ألزواجه ما رواه أنس  ،واذلي ينقل نليا صيورته  وهيو
سساةد صفية

رجلها

ركوب الراحلة فيقول :ثم جيلس ةند بعريه ،فيضع ركبته ،فتضع صفية

ركبته حس تركب.1

وحني وقع  ووقعت معه صفية  -ريض اهلل ةنها  ،-واكن أبيو طلحية قريبيا منهميا
فقال :يا نيب اهلل جعل اهلل فداك -هل أصابك مين يشء؟ فقيال « :ال ،ول ين ةلييك

باملرأة» ,فألىق أبو طلحة ثوبه

وجهه فقصد قصدها ,فألىق ثوبه ةليها فقامت امليرأة.2

فاكن اهتمامه  بأهله أكة من اهتمامه بنفسه ،فوجه أبا طلحة للعناية بها.
واكن أبو طلحة  رسيع ابلديهة وحسن اتلرص  ،حيث ألىق ثوبيه

وجهيه حيس ال

يبرص املرأة ,ثم قصد جتاهها فألىق اثلوب ةليها ،وما هيذا بمسيتغرب

مين تتلميذ يف

مدرسة انلبوة والرمحة.

واةتكف  يف العا األواخر من رمضان ،فزارته صيفية يف اةتاكفيه ،وقيدثت

ةنده ساةة ثم أراد أن ترجع إإل بيتها ،فقام  معها حس يوصلها إيله.3

ويزداد اهتمامه  بمن تمرض منهن ،فيف حديث اإلفك تقول اعئشية « :وييريب يف

وجيع أين ال أةر من رسول اهلل  اللاف اذلي كنت أرى منه حني أشت ».4
ويف حجة الوداع رغبت اعئشة  -ريض اهلل ةنها  -أن تأيت بالعمرة بعد احلج فأرسيلها
ً
مع أخيها ةبد الرمحن  تلبية لرغبتها ..يقول جابر «:واكن رسول اهلل  رجال سيهال
إذا هو الِشء تابعها ةليه».5

وتصف اعئشة  -ريض اهلل ةنها  -جانبا من سلوكه  فتقول « :ما رضب رسيول اهلل

 شيئا قط بيده ،وال امرأة وال خادما إال أن جياهد يف سبيل اهلل».6
ً
ً
ويف تعامله مع زوجاته  يمهر ةيدهل جلييا بيينهن ،خصوصيا ميع وجيود اخليال

الابييع ,والغرية املعروفة بني الرضائر ،فعن أنس بن مالك  قال " :أهد بعيض أزواج

([ )1البخاري برقم)2235 (:
([ )2البخاري برقم) 3086 ( :
( )3متفق عليه :البخاري (  ,) 2038مسلم ( ) 5809
( )4متفق عليه متفق عليه :البخاري (  ,) 2661مسلم ( ) 5809
( )5رواه مسلم في صحيحه برقم)1213 ( :
( )6رواه مسلم في صحيحه برقم)6195 ( :
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انليب  إيله طعاما يف قصعة ،فرضبت اعئشة القصعة بيدها ,فألقت ما فيها ،فقال انلييب
 « :طعام باعام ،وإناء باناء».1

ً
واكن سسامرهن يف الليل وربما سهر حيادثهن ويؤنسهن  ،واكن قائما حبقوا أزواجه ويليب

متالباتهن ويتجاوز ةن ةةاتهن .2

هديه  يف معاملة خدمه :

ُ
خدمت رسول
وصف أنس بن مالك طيب تعامل رسول اهلل  معه حيث يقول " :
َ ْ
َ
اهلل  ةا سنيني  ،فما قال ا  :أ قط  ،وال قال لِش فعلته ل ِ َم ف َعلتَه  ،وال لِشء ل ْم
َ ْ
ً
ُ ً
ً
ً
أفعله أال ف َعلتَه  ،واكن  أحسن انلاس خلقا  ،وال مسست خزا وال حريرا وال شيئا اكن
ً
ً
ألني من كف رسول اهلل  ،وال شممت مساك وال ةارا اكن أطيب من ةرا رسول اهلل
.3 "
هديه  يف معاملته ألوالده :

ً
اكن للنيب  ةناية بالصغري من ودله بدءا من والدته إإل كربه ,ومن انلماذج يف ذلك:
 .1أذانه يف أذن احلسني:

َّ
ةن أيب رافع  قال " :رأيت رسيول اهلل  أذن يف أذن احلسيني ،حيني ودلتيه فاطمية -
ريض اهلل ةنها  4" -وبذلك ت ون أول لكمة سسمعها الصيب يف ادلنيا يه لكمة اتلوحيد.

 .2تسمية املولود:
ً
وتوَّل أيضا  سسمية أحفاده ،واكن هل دور مهم يف ذلك.
ً
فعن لع  قال :ملا ُودل احلسين سيميته حربيا فجياء انلييب  فقيال " :أروين ابي  ،ميا
ً
ً
سميتموه؟ " قلت :حربا .قال " :بل هو حسن " ،فلما ودل احلسني سميته حربا ،فجاء انليب
ً
 فقال" :أروين اب  ،ما سميتموه؟ " قلت :حربا .قال" :هو حسني".5
 .3العقيقة للحفيد:

ومن ةنايته بأحفاده أنه  ةق ةن احلسن واحلسني بصفته جدهما.1
( )1رواه الترمذي برقم ،) 1359 ( :وأصله في البخاري برقم.)2481 ( :
( )2ينظر " :مختصر سيرة النبي صلى هللا عليهه وسهلم " ( ص  77ـ  ) 81للحهافظ عبهد الغنهي المقدسهي  .و "السهيرة النبويهة فهي ضهوء
القرآن والسنة" ( 663/2ـ  ) 664للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة  .ط الخامسة 1419هـ دار القلم  ،دمشق .
( " ) 3صحيح البخاري " (  ) 3561و ( )6038و" صحيح مسلم " ( . ) 2309
( )4رواه الحاكم برقم ( )4827
( )5رواه أحمد في مسنده (  ,) 98/1صحيح بن حبان (,)6958البزار()742
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 .4تأديب احلفيد ومنعه عن احلرام:
واكن رسول اهلل  األب احلاين

ََ
ودلي ابنيته يؤدبهما ويعلمهما ,وحيجزهما ةما ال حيل

منذ الصغر ،فاكن يؤىت باتلمر ةند ِِصام انلخل ,فييجء هذا من تمره ,وهذا من تمره حس
ً
يصري ةنده كوما من تمر فجعل احلسين واحلسييين  -ريض اهلل ةنهما  -يلعبيان بيذلك
اتلمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها يف فيه ,فنمر إيله رسول اهلل  فأخرجها من فيه فقال:
"أما ةلمت أن آل حممد  ال يأكلون الصدقة"

2

ويف رواية أن احلسن بن لع أخذ تمرة من تمر الصدقة  ،فجعلها يف فيه  ،فقال انليب ص
اهلل ةليه وسلم بالفارسية  " :كخ كخ  ،أما تعر أنا ال نأكل الصدقة " . 3
-5املحبة واالحرتام:

يمهر احلنو األبوي اذلي يوضحه قول اعئشة أم املؤمنني ي ريض اهلل ةنها ي  ":ما
َ ْ ً َ ً َ ْ ً
ً
بنت رسول اهلل  ،قالت :
فاطمة
من

اهلل
برسول
يا
د
وه
ال
ود
تا
م
س
أشبه
رأيت أحدا
ِ
واكنت إذا دخلت انليب  قام إيلها َّ
فقبلها  ،وأجلسها يف جملسه ،واكن انليب  إذا
دخل ةليها قامت من جملسها ,فقبلته وأجلسته يف جملسها .4" ..
مما سبق  :خلص هديه  يف تربيته ألوالده.
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................
دروس وعرب وفوائد:

-1مجع انليب  يف شخصيته بني ادلاةية املعلم واملريب والقائد واملصلح االجتميا
ً
والعابد الزاهد وبني الزوج املحب الويف واألب املشفق احلنون  ،فاكن بذلك مثاال حيتذى
يف مجيع سبل اإلصالح والرتبية .
( )1رواه أبو داود برقم,)2843 ( :النسائي برقم)4213( :
( )2رواه البخاري في صحيحه برقم ) 1485 ( :
( ) 3رواه البخاري برقم (  ، )3072ومسلم برقم .)1069 ( :
(" ) 4سنن أبي داود" (  ) 5217و "جامع الترمذي" ( . ) 3871
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-2يمهر تواضع انليب  وكريم خلقه يف تعامله مع خدمه  ،ويف هذا رفعة ال جتاريها
رفعة  ،حيث اخلادم واململوك اذلي يؤمر وينىه يتأدب  يف أمره ,وال يزجره وال ينهره بل
ي رمه ,ويأمر باكرامه.
استنتج فائدتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
نشا رقم ( :) 1

أكمل الشلك اآليت:

نشا رقم ( :) 2

ً

ً

أةايف انليب  املرأة حقوقها سواء اكنت زوجة أم أما أم بنيتا  ،من خالل قراءتك للوحدة
بني أهم حقوا املرأة الواردة فيها.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................
نشا رقم ( :) 3
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بالرجوع لسنة املصاىف  اكتب ما سسن فعله للمولود.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................

اتلقويم:

س :1بني هدي انليب  فيما ييل:
ً
أ .إذا أراد سفرا وأراد أن يأخذ معه إحدى زوجاته.
ب.

إذا دخلت ةليه ابنيته فاطمة -ريض اهلل ةنها  ,-وإذا هو دخل ةليها؟

س :2رغبت اعئشة ريض اهلل ةنها يف حجة الوداع أن تأيت بالعمرة بعد احليج ,فمياذا اكن
جواب انليب  ,وةالم يدل ,وما تعليق جابر 

املوقف؟

س :3ملاذا أخرج انليب  اتلمرة من فم احلسن أو احلسني ؟
س :4خدم أنس ريض اهلل ةنه الرسول  ةا سنيني ,وهو يف املدينة ,صيف كييف اكن
تعامل الرسول  معه ريض اهلل ةنه؟

س :5اربط بني العمود ( أ ) وما يناسبه من العمود ( ب ) مما ييل:
العمود ( أ )
حن ةاته  ألهل بيته

العمود ( ب )
اكن  إذا هو اعئشة  -ريض اهلل ةنها  -شيئا
ال حمذور فيه تابعها ةليه.

ةدهل 

ةق  ةن احلسن واحلسني.

حبه 

يضاحك نساءه.

معاملته  للخدم

يقسم بينهن يف املبيت.

معاملته  ألوالده

قال أنس  «:ما قال ا انليب  :أ

قط ».
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الوحدة السابعة عرش
عبادة انليب 
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يدرك منيزلة العبادة ةند انليب . 
يتعر

دوامه 

العبادة.

يقتدي بانليب  يف ةبادته.
يمثل تلاواعته وذكره  لربه.

انليب  أةبد انلاس لربه جل وةال ,وهو قدوتنا يف ذلك ,وقد اكن حريصا
ً
العبادة مبادرا إيلها  ،ومن أمثلة حرصه العبادة:

ً

▪ املبادرة إإل العبادة :فقد سئلت اعئشة -ريض اهلل ةنها  « :-ما اكن انليب  يصنع

يف ابليت ؟ قالت :اكن ي ون يف مهنة أهله ,فاذا سمع األذان خرج إإل الصالة ».1

▪ اختاذ األسباب املعينة العبادة :فقد اكن رسول اهلل  إذا سافر ,وأراد أن ينام
ً
من الليل أمر أحد أصحابه أن يبىق مستيقما ,يلدرك الفجر خشية أن ال
سستيقموا من شدة اتلعب ,فعن أيب قتادة  قال « :رسنا مع رسول اهلل  , وحنن
يف سفر ذا يللة ,فقلنا يا رسول اهلل :لو توقفنا للنوم ,فقال :إين أخا

ةن الصالة ,فمن يوقمنا للصالة ,فقال بالل :أنا يا رسول اهلل».2
دوام عبادته :
اكن  حيب املدوامة
مداومته

العمل:

أن تناموا

ً
العمل الصالح ،فاذا ةمل ةمال داوم ةليه ،ومن أمثلة

( )1أخرجه البخاري برقم. ) 6039( :
( )2أخرجه أمحد.) 307 / 5 ( :
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▪ اكن يصيل من الليل إحدى ةاة ركعة ,واكن إذا غلبه نوم ,أو وجع ةن قيام
الليل ص من انلهار ثنييت ةاة ركعة.1
▪ اكن يعتكف العا األواخر من رمضان بمالزمة املسجد للعبادة يف لك سنة
حس توفاه اهلل . 2

مداومته  ىلع ذكر اهلل:

ً
تعلق قلب انليب  باهلل ،فأكة من ذكره – تعاإل  ,-واكن لسانه رطبا بيذكر ميواله ومين
أمثلة ذلك:

لك أحيانه ,3أي يف لك أوقاته وأحواهل.

▪ يف بيته:اكن  يذكر اهلل

▪ ومع أصحابه :يقول ةبداهلل بن ةمر -ريض اهلل ةنهما -صاحب رسول اهلل « :
إن كنا نلعد لرسول اهلل  يف املجلس الواحد مئية ميرة رب اغفير ا وتيب لع
إنك أنت اتلواب الرحيم » . 4

▪ وإذا اكن وحده اكن يذكر ربه :فقد اكن  إذا ص الفجر جلس يف مصاله حيس
تالع الشمس حسنا ً. 5

حرصه  ىلع األذاكر اجلامعة:
اكن  حيرص

األذاكر قليلة األلفاظ ،كثرية املعاين ,ومن أمثلة ذلك:

▪ ما ذكرته أم املؤمنني جويريية بنيت احليارث -ريض اهلل ةنهيا  « :-أن انلييب 
خرج من ةندها حني ص الصبح وىه يف مسجدها ,ثم رجع بعد أن أضىح ويه

جالسة ،فقال :ما زلت

احلال اليت فارقتك ةليها ؟ قالت :نعم ،قال :لقد قليت

بعدك أربع لكما ثالث مرا لو وزنت بما قلت منذ ايلوم لوزنتهن سبحان اهلل

وحبمده ةدد خلقه ورضا نفسه وزنة ةرشه ومداد لكماته ». 6

( )1أخرجه مسلم برقم.) 746 ( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،) 2026 ( :مسلم برقم.) 1172 ( :
( )3أخرجه مسلم برقم.) 373 ( :
( )4أخرجه أبو داود :برقم ( ، )1516ابن ماجه برقم (.)3814
( )5أخرجه مسلم برقم ( ) 670
( )6أخرجه مسلم برقم ( ) 2726
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▪ واكن  يعلم أصحابه جوامع اذلكر ,فقيد جياء رجيل إإل رسيول اهلل  فقيال« :
ةلم الكما أقوهل ،قال :قيل ال

إال اهلل وحيده ال رشييك هل ,اهلل أكيرب كبيريا

واحلمد هلل كثريا ,سيبحان اهلل رب العياملني ,ال حيول وال قيوة إال بياهلل العزييز

احلكيم ».1

من أنواع اذلكر اليت اكن انليب  يداوم عليها قراءة القرآن .
صفة قراءة رسول اهلل  للقرآن:

▪ اكن  «يفتتح قراءته باالستعاذة ويه أن يقول أةوذ باهلل من الشياان الرجيم »

2

ويفتتح السورة بي ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ . 3
▪ واكن  حيسن صوته ةند قراءة القرآن ,يقول الرباء بن اعزب  « :سمعت انليب 
ً
ً
قرأ :يف العشاء باتلني والزيتون ,فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه».4
▪ ولم ي

ن سرسع يف قراءته بل يتأِن ويقرأ برتتيل5.

تدبره  للقرآن وتأثره به:

اكنت قراءة انليب  للقرآن قراءة تدبر وفهم ملعانيه ،يتأمل يف اآلييا ويرددهيا
ً
تأثرا بمعانيها ,فقد قام انليب  من الليل حس أصبح يصيل ,وييردد آيية واحيدة ويه
قوهل  -تعاإل  : -ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ املائدة ( .6) 118

واكن يب

ً
أحيانا ةند قراءته أو استماةه للقرآن ,فعن ةبيد اهلل بين مسيعود 

قال :قال ا انليب  « :اقرأ لع ,قلت :أقرأ ةليك وةليك أنزل ! قال :فاين أحيب أن
أسمعه من غريي ،فقرأ

ةليه سورة النيساء حس بلغت :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ فق  ( :أمسك ) ,فإذا عين ه تذرف ن».7
( )1أخرجه مسلم برقم. )2696( :
( )2امتثاالً لقوله تعاىل  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ سورة النحل آية (  ,) 98وينظر :صحيح ابن خزمية
رقم ,) 472 ( :ابن ماجة رقم ( ) 1779
( )3أخرجه البخاري برقم ، ) 5046 ( :مسلم برقم) 400( :
( )4أخرجه البخاري :برقم ( ,)769مسلم :برقم (. )464
( )5أخرجه مسلم :برقم (. )733
( )6أخرجه أمحد ,)170/5( :النسائي برقم)1011 ( :
() 7أخرجه البخاري برقم ، ) 4582 ( :مسلم برقم) 800( :
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هدي انليب  يف الصالة:
حمبة انليب  للصالة و راحته بها:
ً
ً
اكن انليب  حمبا للصالة مقبال ةليها جيد فيها سعادته وأنسه وراحته ،ذلا اكن يقيول« :

وجعلت قرة ةي

يف الصالة » ،1واكن يأمر مؤذنيه بيالل بين ربياح  باقامية الصيالة

فيقول « :يا بالل أقم الصالة ،أرحنا بها ». 2
واكن  إذا أصابه هم أو حزن أو اشتد ةليه كرب توجه إإل الصالة.3
حرصه  ىلع الرواتب واتلطواعت:

▪ اكن  حيافظ

أداء السنن الرواتب ,ويه صلوا يتاوع بها قبل وبعد الفريضة .

▪ واكن  حيافظ

قيام الليل ,فيصيل إحدى ةاة ركعة سسلم من لك اثنيتني وييوتر

بواحدة ,فان نام ةنها قضاها من انلهار اثنيتا ةاة ركعة.4
خشوعه يف الصالة وبكاؤه فيها:
اكن انليب  يف صالته حارض القلب يتأمل ,ويتدبر فيما يقرأ من آيا  ,أو ذكير أو داعء,
ً
ً
ً
ذلا اكن أحيانا يتأثر ويغلبه ابلاكء ؛ خشواع وتعميما هلل فيُسيمع لصيدره صيو ب ياء

َََْ
وأزيز ،5ومن خشوةه يف صالته ما حدث به ُحذيفة  أنه صي ميع انلييب  , فياكن
ً
ُ
َ َّ
رتسال ِإذا مر بِآية فيها سسبيح سبح ,و إذا مر بسؤال سأل ,و إذا مر بتعوذ تعوذ6.
يقرأ م ِ
هدي انليب  يف الصيام:
هدي انليب  يف الصيام يف احلرض:

( )1أخرجه النسائي برقم ، )3940 ( :أمحد)128/3 ( :
( )2أخرجه أبو داود برقم. )4985 ( :
( )3أخرجه أبو داود برقم.)1319 ( :
( )4أخرجه مسلم برقم) 746 ( :
( )5أخرجه أبو داود برقم ,)904 ( :النسائي برقم. ) 1214 ( :
( )6أخرجه مسلم برقم) 772 ( :
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اإلكثار من الصيام :ةن اعئشة -ريض اهلل ةنها -قالت « :اكن رسول اهلل  يصوم حيس
نقول :ال يفار ,ويفار حس نقول :ال يصوم ،فما رأييت رسيول اهلل  اسيتكمل صييام
ً
شهر إال رمضان ,وما رأيته أكة صياما منه يف شعبان ».1

معىن أن انليب  اكن يصوم حس يقال ال يفار أنه اكن يصوم أكة الشهر

حرصه ىلع صيام ثالثة أيام من لك شهر ,وصوم يوم عرفة ,واعشوراء ,ويوم االثنني:
ةن أيب قتادة األنصاري  قالُ « :سئل رسول اهلل  ةن صوم يوم االثنييني ,قيال :ذاك

يوم ودل فيه ,ويوم بعثت فيه ,قال :فقال :صوم ثالثة من لك شهر ,ورمضان إإل رمضان
صوم ادلهر ,قال :وسئل ةن صوم يوم ةرفة ,فقال :ي فر السنة املاضيية وابلاقيية ,قيال:
وسئل ةن صوم يوم اعشوراء ,فقال :ي فر السنة املاضية».2

َ َّ ُ
َ
صيام ييوم فضيله
وقال ابن ةباس -ريض اهلل ةنهما  « :-ما رأيت انليب  يتحرى
غريه إال هذا ايلوم يع يوم اعشوراء وهذا الشهر يع شهر رمضان ».3

ً
إذا اكنت احلسنة بعا أمثاهلا فصيام ثالثة أيام تعدل صيام ثالثني يوما  ،فمن صيام

ثالثة أيام من لك شهر مع صيامه رمضان ي ون كمن صام السنة اكملة.

هديه  يف الصيام يف السفر:

ً
اكن انليب  سسافر مع أصحابه  يف رمضان ,والغالب يف حياهل أن ي يون صيائما إال
ةند وجود مشقة فانه يفار ,واإلفاار يف السفر جائز ,ولو بدون مشقة ,فعن ابين ةبياس

ريض اهلل ةنهما -قال « :قد صام رسول اهلل  يف السفر وأفار فمن شاء صام ومن شاءأفار».4

▪ ترغيبه  يف اإلكثار من الصيام:
▪ اكن انليب  يُرغ ُ
ب يف اإلكثار من الصيام ,وخييرب أن الصييام سشيفع ألصيحابه ييوم
ِ
ً
القيامة ، 5.وأن يف اجلنة بابا يقال هل الرييان ييدخل منيه الصيائمون ييوم القيامية ال

( )1أخرجه البخاري برقم ، )1969( :مسلم برقم.)1156 ( :
( )2أخرجه مسلم برقم.)1162( :
( )3أخرجه البخاري برقم ، )2006( :مسلم برقم.)1132(:
( )4أخرجه البخاري برقم ، )1948 ( :مسلم برقم)1113 ( :
( )5أخرجه أمحد برقم . ) 174/2( :
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يدخل منه أحد غريهم يقال « :أين الصائمون ؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غيريهم,
فاذا دخلوا أغلق ,فلم يدخل منه أحد»1.

▪ وقد جاء أبو أمامة  إإل انليب  فقال « :يا رسول اهلل :مرين بعمل أدخل بيه اجلنية,
فقال :ةليك بالصوم فانه ال مثل هل ».2

هدي انليب  يف احلج:

تعظيمه  احلرمات يف احلج:

▪ ةن أيب ب رة  قال :خابنا انليب  يوم انلحر ,قال :أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنيا:
َ
فسك َ
ت حس ظننا أنه سيسميه بغري اسمه ,قال :أليس يوم انلحر ؟
اهلل ورسوهل أةلم,
َ
فسك َ
ت حس ظننا أنه سيسيميه
قلنا :ب  ,قال :أي شهر هذا ؟ قلنا :اهلل ورسوهل أةلم,
بغري اسمه ,فقال :أليس ذو احلجة ؟ قلنا :ب  ,قال :أي بيدل هيذا ؟ قلنيا :اهلل ورسيوهل
َ
فسك َ
ت حس ظننا أنه سيسميه بغري اسمه ,قال  :أليست بابلدلة احلرام ؟ قلنيا:
أةلم,
ب  ,قال :فان دماءكم وأموال م ةلي م حرام كحرمة يوم م هيذا يف شيهركم

هذا يف بدلكم هذا إإل يوم تلقون رب

م3.

كرثة داعئه  يف احلج:
▪ اكن انليب  ي ة من اذلكير وادلاعء يف احليج واكن يقيول « :إنميا جعيل الايوا
بابليت ,وريم اجلمار ,والسيع بني الصفا واملروة إلقامة ذكر اهلل ».4
مما سبق  :بني بعض أنواع األذاكر اليت اكن  يرددها:

▪ أذاكر الصباح واملساء مثل.............................................................................. :

..............................................................................................................................
....................................................

( )1أخرجه البخاري برقم ،1896 :مسلم برقم . ) 1152 ( :
( )2أخرجه النسائي برقم ، ) 2223 ( :وصححه ابن خزمية برقم ،) 1893 ( :وابن حبان واللفظ له برقم. ) 3425 ( :
( )3أخرجه البخاري :برقم (  ، )1741مسلم برقم)1679 ( :
( )4أخرجه أبو داود برقم ,) 1888 ( :الرتمذي برقم ، )902( :وقال حسن صحيح.
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▪ أذاكر انلوم واالستيقاظ مثل:
.........................................................................................
........................................................................................

.........................................................................................
اذلكر بعد الصالة مثل:.
▪
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
دروس وعرب وفوائد:

-1اكن انليب  ي ة من تعبده لربه متعلق القلب به ,وهو بذلك يرسيم مينهج
املسلم الصادا يف ةالقته باهلل  -ةز وجل . -
-2لم ي ين  ي يتيف بيأداء الوجبيا  ,وإنميا اكن ي ية مين اتلقيرب هلل
ً
بانلوافل ,وانلافلة جترب نقص الفريضة ,وت ون مانعا من االخالل بها فاذا ضييع
العبد انلوافل ربما أوقعه ذلك يف اتلفريط بالفرائض.
-3العبادة واذلكر زاد للعبد يف الصرب ةند ابلالء ,واشيتداد املحين ,واثلبيا
اهلل يف الرخاء تعر اهلل ةليه يف الشدة ،
احلق ,واالستقامة ةليه ,ومن تعر
فكشف شدته ,وأزال همه ووقاه من رش لك سوء.
ً
-4يتفاو انلاس يف ميزنتلهم مين اهلل ,فلكميا اكن العبيد مقتيديا بيانليب  يف
ً
ةبادته ومعامالته اكن من اهلل أقرب حس يصبح ويلا من أويلاء اهلل .
استنتج فائدتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

نشا رقم ( :) 1

اكن انليب  يداوم
أ.

ذكر ربه ,باتلعاون مع زمالئك بني ما ييل:

فضائل اذلكر.
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................................................................................................................. ......................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.................................
ب.

األسباب املعينة

املداومة

اذلكر.

................................................................................................................................ .......................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.................................
ت.

املخالفا الاةية املتعلقة باألذاكر.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................

نشا رقم ( :) 2

قم باةداد ماوية قتوي

داعء.

أذاكر الصباح واملساء ,وبعض األذاكر اجلامعة ,وفضل لك

حمتويا املاوية:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................

نشا رقم ( :) 3

أكمل الشلك اتلاا:
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اتلقويم:

ً

س :1اذكر موقفا يدل
س :2ةلل:
أ.
ب.

مبادرة انليب  إإل الصالة؟

ً
إذا سافر انليب  , وأراد أن ينام من الليل أمر أحد أصحابه أن يبىق مستيقما.

لم ي ن انليب  سرسع يف قراءته للقرآن بل يتأِن ويقرأ برتتيل ويردد اآليا .

س :3ماذا اكن يفعل انليب  إذا غلبه نوم أو وجع ةن قيام الليل؟

س :4ماذا اكن انليب  يفعل إذا أصابه هم أو حزن أو اشتد ةليه كرب ؟
س :5بني فضل صيام:
أ.

يوم اعشوراء.

ب.

يوم ةرفة.

س :6بني هدي انليب  يف الصيام يف السفر؟
س :7اذكر حكمة من ح م الاوا

بابليت وريم اجلمار؟
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الوحدة اثلامنة عرش
أخالق انليب 
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

يدرك مزنلة األخالا ةند انليب . 

يتعر

نماذج من أخالقه .

يقتدي بانليب  يف هديه وأخالقه.
يمثل ملواقف تدل

كريم خلقه .

وصف اهلل نبيه حبسن اخللق ,ومدحه بيذلك ,وأثيىن ةلييه بقيوهل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﭼ

القلبب٤ :

 ،وق ا

 -تع ا

 :-ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭼ

آل عمران ١٥٩

وقد اكن  انلموذج األمثل يف حسن اخللق وماكرم اخلصال ,فهو مثيال الكميال يف رقية
ِّ
وكف األذى ،وبذل انلدى ،وةفة انلفس ،واستقامة السيريةَ .
فع ْ
ين
القلب ،وسماحة ايلد،
َ َ
َ
ع َاا ِء ب ْ ِن س َ َسار قال  :لقيت ةبد اهلل بين ةميرو بين العياص ريض اهلل ةنهميا  :قليت :
أخربين ةن صفة رسول اهلل ص اهلل ةلييه وسيلم يف اتليوراة  ،قيال " :أجيل  ،واهلل إنيه
ملوصو يف اتلوراة ببعض صفته يف القرآن  ،يا أيها انلييب إنيا أرسيلناك شياهدا ومبايا
ونذيرا  ،وحرزا لألميني  ،أنت ةبدي ورسو ، ،سميتك املتولك  ،ليس بفيظ وال غلييظ ،
وال سخاب يف األسواا  ،وال يدفع بالسيئة السيئة  ،ول ن يعفو ويغفر  ،ولن يقبضه اهلل
حس يقيم به امللة العوجاء  ،بأن يقولوا  :ال

إال اهلل  ،ويفتح بهيا أةينيا ةمييا  ،وآذانيا

صما  ،وقلوبا غلفا» 1.

قال ابن القيم  -رمحه اهلل [ :-ومما حيمد ةليه ما جبله اهلل ةليه من ماكرم األخيالا

وكرائم الشيم ,فان من نمر يف أخالقه وشيمه ةلم أنها خري أخالا اخللق ,وأكرم شيمائل
اخللق ,فانه اكن أةلم اخللق ,وأةممهم أمانية ,وأصيدقهم حيديثا ,وأحلمهيم وأجيودهم,

وأسخاهم ,وأشدهم احتماال ,وأةممهم ةفوا ومغفرة ,واكن ال يزيده شدة اجلهل ةلييه إال
( )1صحيح البخاري برقم ()2125
الحرز  :الحصن  -سخاب  :صيَّاح  -الغلف  :جمع األغلف وهى القلوب المغشاة المغطاة
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حلما  ......وهو أرحم اخللق ,وأرأفهم بهيم ,وأةميم اخلليق نفعيا هليم يف ديينهم ودنيياهم
وأفصح خلق اهلل ,وأحسنهم تعبريا ةن املعاين الكثرية باأللفاظ الوجزية ادلالة

امليراد,

وأصربهم يف مواطن الصرب ,وأصدقهم يف مواطن اللقاء ,وأوفاهم بالعهد واذلمة ,وأةممهم

ماكفأة

اجلميل بأضعافه ,وأشدهم تواضعا ,و أةممهم إيثارا

نفسيه ,وأشيد اخلليق

ذبا ةن أصحابه ومحاية هلم ,ودفااع ةنهم ,وأقوم اخللق بما يأمر به وأتركهم ملا يينىه ةنيه
وأوصل اخللق لرمحه.1

وظهر حسن خلقه وكمال شيمه يف مجيع تعامالته ،فمهر ذلك يف معامالته ألصحابه

وأهل بيته وزوجاته ،بل ومع أةدائه  ،كما ظهير ذليك يف سياسية ادلولية اإلسيالمية ويف
ةبادته لربه ،ويف نفقته وبذهل ،ويف قوته وجهاده ،وحرصه

أداء رسالة اهلل وتبليغ دةوة

ربه تبارك وتعاإل.
نماذج من أخالقه
الرفق واتليسري:

ةن اعئشة  -رىض اهلل ةنهيا – قاليت « :ميا خيري رسيول اهلل  بيني أميرين إال أخيذ
أسرسهما  ،مالم ي ن إثما  ،فان اكن إثما اكن أبعد انلاس منه  ،وما انيتقم رسيول اهلل 
نلفسه  ،إال أن تنيتهك حرمة اهلل فينيتقم هلل بها». 2
ومن نماذج رفقه ما جاء يف قصة األةرايب اذلي بال يف ناحيية املسيجد ،حيني نهيره
الصحابة  ،فقال  « :دةوه ،ال تزرموه » ،أي :ال تقاعوا بيوهل ،فقيال هليم  « :إنميا بُعثيتم
مباين ،ولم تبعثوا معرسين » وأرشده برفق وحكمة. 3
ومن ذلك قصة ثمامة بن أثال حينما أُرس ُ
وربط بسارية املسجد وهو ماك وسيد قومه
َ َ
ُ َ
فعن أيب ه َريْ َرة  قال قال بعث انليب ص اهلل ةليه وسلم خيال قبل جند فجاء برجل
من ب حنيفة يقال هل ثمامة بن أثال فرباوه بسارية من سواري املسجد فخرج إيله

انليب ص اهلل ةليه وسلم فقال ما ةندك يا ثمامة فقال ةندي خري يا حممد إن تقتل
( )1جالء اإلفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام  :ص ( ) 182
( )2صحيح البخارى () 3560
( )3أخرجه البخاري ( )220مختصرا ،ومسلم (.)285
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تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم

شاكر وإن كنت تريد املال فسل منه ما شئت فرتك حس

اكن الغد ثم قال هل ما ةندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم

شاكر فرتكه حس

اكن بعد الغد فقال ما ةندك يا ثمامة فقال ةندي ما قلت لك فقال أطلقوا ثمامة

فانالق إإل جنل قريب من املسجد فاغتسل ثم دخل املسجد فقال أشهد أن ال
وأشهد أن حممدا رسول اهلل يا حممد واهلل ما اكن

إال اهلل

األرض وجه أبغض إا من وجهك

فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إا واهلل ما اكن من دين أبغض إا من دينك فأصبح

دينك أحب ادلين إا واهلل ما اكن من بدل أبغض إا من بدلك فأصبح بدلك أحب ابلالد
إا وإن خيلك أخذت وأنا أريد العمرة فماذا ترى فباه رسول اهلل ص اهلل ةليه
وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال هل قائل صبو قال ال ول ن أسلمت مع حممد
رسول اهلل ص اهلل ةليه وسلم وال واهلل ال يأتي م من ايلمامة حبة حناة حس يأذن
فيها انليب .1 
تلك آثار ادلةوة بالرفق والرمحة واحلسيىن ،وابلعيد ةين مسيالك العنيف والغلمية

والفماظة ،وهو درس بليغ للمسلمني إإل قيام الساةة.
ابلعد ةن الفحش من القول :

ةن ةبد اهلل بين ةميرو  -ريض اهلل ةنهميا  -قيال « :ليم ي ين انلي ِيب  فاحشيا وال
متفحشا »  ,واكن يقول « إن من خياركم أحسن م أخالقا » .2

انليب  إذا بلغه ةن الرجل الىشء لم يقيل ميا
وةن اعئشة ريض اهلل ةنها قالت « :اكن ِ
بال فالن يقول ,ول ن يقول  « :ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ».3
ةدل انليب : 

اكن العدل من األخالا انلبوية والشمائل املحمدية اليت اتصف بها  ونشأ ةليها،
ٌ
ٌ
ةدل وسع القريب وابلعيد ،والصديق والعدو ،واملؤمن والاكفر ،ةدل ييزن بياحلق ويقييم
( )1صحيح البخاري () 4372
( )2صحيح البخاري () 3559
( )3سنن أبى داود () 4790
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القسط ،وحيفظ حق لك إنسان ؛ بل وحيفيظ حقيوا ابلهيائم واحليوانيا  ،إإل درجية أن
ٌ
يالب من اآلخرين أن يقتصوا منه خشية أن ي ون قد حلقهم حيف أو أذى ،وهو أبلغ
ما ي ون من صور العدل.

ومن املواقف اليت سشهد بعممته  وةدهل ما رواه أبوسعيد اخلدري  قال « :بينميا

رسول اهلل  يقسم شيئا ،أقبل رجل فأكب ةليه ،فاعنه رسيول اهلل  بعرجيون ,وهيو
ةود انلخل اكن معه ،فخرج الرجل ،فقال هل رسول اهلل  « :تعال فاستقد أي اقتص مي
» ،فقال الرجل :قد ةفو يا رسول اهلل ».1

ويف قصة املرأة املخزومية اليت رسقت ،اسيتعان أهلهيا بأسيامة بين زييد -ريض اهلل
ةنهما  ,-يك سشفع هلم ةند رسول اهلل  فلم يقبل شفاةته ،وقيال « :أيهيا انلياس ،إنميا
أهلك اذلين قبل م أنهم اكنوا إذا رسا فيهم الايف تركوه ،وإذا رسا فيهم الضيعيف
أقاموا ةليه احلد ،واييم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقاعت يدها».2
هبة للنعمان قيال هل« :
وةندما أراد وادل انلعمان بن بشري  أن سُشهد رسول اهلل 
يا بشري ألك ودل سوى هذا؟ » فقال هل :نعم ،فقال هل « :أكلهم وهبت هل مثل هذا» ،قال :ال،
ً
ُ
فقال انليب  « :فال سشهدين إذا؛ فاين ال أشهد جور ».3
ً
بل حس احليوانا اكنت تنال حما من راعيته  وةدهل ،فعن ةبد اهلل بن جعفير -
ريض اهلل ةنهما  -قال « :دخل رسول اهلل  حائاا لرجل من األنصار ،فاذا مجيل ،فلميا
رأى انليب  حن وذرفت ةيناه ،فأتاه انليب  فمسح ةليه فسكت ،فقيال « :ملين هيذا

اجلمل » ،فجاء فس من األنصار فقال :ا يا رسول اهلل ،فقال هل « :أفيال تيت اهلل يف هيذه
ابلهيمة اليت ملكك اهلل إياها؛ فانه ش

إا أنك جتيعه وتدئبه أي تتعبه»

4

حياؤه : 

احلياء خلق يبعث

جتنب القبائح  ،ويرغب اإلنسان يف فعل احلسين ،ويمنيع مين

اتلقصري يف حق أصحاب احلقوا.
( )1رواه النسائي برقم ,)4773 ( :أحمد في مسنده ( ) 28/3
( )2متفق عليه رواه البخاري في صحيحه برقم ,)3475 ( :مسلم برقم .) 1688 ( :
( )3رواه مسلم ( )1623
( )4رواه أبو داوود( .) 2551
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َ َ
َ َ
فع ْن أىب ُه َريْ َر َة  -رىض اهلل ةنيه َ -ةين َّ
انل ِّ
يى  قيال« :
واحلياء من شعب اإليمان
ِ
ِ
ِ
ْ ٌ َ ُّ َ ُ ْ َ ً َ ْ َ َ ُ ُ ْ ٌ
اء شعبَة ِم َن اإليمان » .1
اإليمان بِضع و ِستون شعبة  ،واحلي
حياء ,وأةممهم اتصافا ً بهذا اخللق الرفيعَ ،
فع ْ
ً
ين
وقد اكن رسول اهلل  أكة انلاس
َ
َ
ْ
َ َ َّ َ َ ً َ َ ْ
ْ َ َ َ
َ ْ
ْ ُ ْ ِّ َ َ َ َ
َ
َ
َّ
ُّ
ياذا َرأى شييئًا
ف
،
ا
ه
ر
يد
خ
ِف
ء
ا
ر
ذ
ع
ال
ن
م
اء
ي
ح
د
ش
أ

ى
انل
ن
اك
ال
ق
ى
ر
د
اخل
يد
ع
س
ىب
ِ
أِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ْ ُُ َْ
يَ َرهه َة َرفن ُاه ِِف َوج ِه ِه . 2
َ َ
وتعدد مواقفه  اليت تدل شدة حيائه ،منها ميا روي َع ْ
ين َاعئِشية -ريض اهلل
ةنها  «-أن امرأة سئلت انليب  ةن غسلها من املحيض فأمرها كيف تغتسل « خيذي

فرصة من مسك فتاهري بها »  .قالت كيف أتاهر قال  «:تاهري بها»  .قالت كيف قال
َ
« سبحان اَّلل تاهري »  .قالت اعئشة ريض اهلل ةنها :فاجتبذتها إا فقلت تتبيع بها أثير
ادلم ».3

َ َ
َ ْ ََ
ومن ذلك ما روي عن أنس  قال  « :بىن

وحلم  ,فأرسلت

انليب  بزينب ابنية جحيش خبي
ُ
الاعام داةيا ,فييجء قوم فيأكلون وخيرجون ،ث َّم ييجء قوم فييأكلون

وخيرجون  ،فدةو حس ما أجد أحدا أدةو,فقلت:بانيب اهلل ما أجد أحدا أدةيوه ,قيال:

ارفعوا طعام م  ،وب ثالثة رهط يتحيدثون يف ابلييت ،فخيرج انلييب  فيانالق إإل
َ
حجرة اعئشة فقال « :السالم ةلي م أهل ابليت ورمحة اهلل » فقاليت وةلييك السيالم
ورمحة اهلل ،كيف وجد أهلك بارك اهلل لك ؟ فتقرى جحر نسائهن لكهين ،يقيول هلين
كما يقول لعائشة ،ويقلن هل كما قالت اعئشة ،ثم رجع انليب  فاذا ثالثة رهط يف ابليت

يتحدثون ،واكن انليب  شديد احلياء ،فخرج منالقيا حنيو حجيرة اعئشية  ,فميا أدرى
ُ
آخربته ,أو أخرب أن القوم خرجوا ،فرجع حيس وضيع رجليه يف أسيكفة ابلياب داخلية و
ُ
اخرى خارجة أرىخ السرت بي ِ وبينه  ،و أنزلت آية احلجاب».4
وهذا احلديث من أةمم األدلة شدة حيائه  ,فقد محله احلياء ةدم مواجهة
ً
أصحابه بشأن خروجهم ،حس توَّل اهلل  -تعاإل  -بيان ذلك؛ إةماما حلق نبيه  ، قال -
تعيييييياإل  : -ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
( - )1صحيح البخارى () 9
( - )2صحيح البخارى () 6102

( )3صحيح البخارى ( ) 314ومسلم (-) 774الفرصة  :قطعة من قطن أو صوف
( )4صحيح البخارى ( -) 4793األسكفة  :عتبة الباب
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ األحزاب ٥٣
خلقه يف الوفاء :

مما ق به الرسول الكريم  ، الوفاء بالعهد  ،وأداء احلقوا ألصحابها  ،وةدم الغدر

 ،وختلق الرسول  بهذا اخللق الكريم ظاهر بني  ،سواء يف تعامله مع ربه جيل وةيال ،
أم يف تعامله مع أزواجه  ،أم أصحابه  ،أم حس مع أةدائه.
ً
ً
فيف تعامله مع ربه اكن  وفيا أمينا  ،فقام بالااةة والعبادة خري قييام  ،وقيام بتبلييغ
رسالة ربه ب ل أمانية ووفياء  ،فبيني للنياس ديين اهلل القيويم  ،وهيداهم إإل ِصاطيه
املستقيم  ،وفق ما جاءه من اهلل  ،وأمره به  ،قيال  -تعياإل  : -ﭽ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭼ
ً
واكن وفيا مع زوجاته  ،فحفظ خلدجية -ريض اهلل ةنها -مواقفها العميمة  ،وبذهلا السيخ
النحل .٤٤

 ،وةقلها الراجح ،وتضحياتها املتعددة  ،واكن يذكرها باخلري بعد وفاتها  ،ويصل أقرباءها،
َ َ َ َ ْ
وحيسن إإل صديقاتها؛ وفاءا ً هلا ريض اهلل ةنهاَ ،
فع ْن َاعئِشة قالت :اكن انليب  إذا ذكر
خدجية أثىن ةليها فأحسن اثلناء – قالت  : -فغر يوما فقلت  :ما أكة ما تذكرها

محراء الشدا  ,قد أبدلك اهلل – ةز وجل – بها خريا منها  ,قال  « :ما أبدل اهلل – ةز
وجل – خريا منها قد آمنت يب إذ كفر يب انلاس وصدقت إذ كذب انلاس وواست

بماهلا إذ حرم انلاس ورزق اهلل ةز وجل ودلها إذ حرم أوالد النيساء ».1
ً
واكن وفيا ألقاربه فلم ينيس مواقف ةمه أيب طالب من تربيته ,وهو يف اثلامنة من ةمره
ً
وراعيته هل  ،فاكن حريصا هدايته قبل موته  ،وسستغفر هل بعد موته حس نيه ةن
ذلك ،ةن ايب شهاب قال  :أخربين سعيد بن املسبب ةن أبيه أنه أخربه أنه ملا حرض أبا
طالب الوفاة جاءه رسول اهلل فوجد ةنده أبا جهل بن هشام  ,وةبد اهلل ابن أيب أمية بن
املغرية  ,قال رسول اهلل أليب طالب  « :يا ةم  ,قل ال

إال اهلل  ,لكمة أشهد لك بها ةند

اهلل ».

( )1مسند أحمد()25606
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فقال أبو جهل وةبد اهلل بن أيب أمية يا أبا طالب  :أترغب ةن ملة ةبد املالب ؟ فلم
يزل رسول اهلل يعرضها ةليه  ,ويعودان بتلك املقالة  ,حس قال أبو طالب آخر ما لكمهم
هو ملة ةبد املالب  ,و أىب أن يقول ال إال اهلل  ,فقال رسول اهلل  « : أما واهلل
ألستغفرن لك  ,ما لم أنه ةنك  ,فأنزل اهلل – تعاإل  ,» -فَأَن ْ َز َل َّ ُ
اَّلل  -تعاإل ِ -في ِه ﭽ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ التوبة ١١٣
واكن من وفائه ألصحابه موقفه مع حاطب بن أيب بلتعة  مع ما بدر منيه حيني أفىشي
َ
َ َ
ُ َ ْ َّ
اَّلل ب ْ ِن أ ِىب َرا ِفع قال:
رس الرسول  وصحبه الكرام يف أشد املواقف خاورة  ،ةن عبي ِد ِ
سمعت ةليا  يقول  :بعث رسول اهلل  أنا و الزبري و املقداد بن األسيود  , قيال « :
انالقوا حس تأتوا روضة خاخ  ,فان بها ظعينة و معها كتاب  ,فخذوه منهيا »  ,فانالقنيا
تعادي بنا خيلنا حس انتهينا إإل الروضة  ,فاذا حنن بالمغينة فقلنيا  ,اخير

الكتياب ,

فقالت  :ما ميع من كتاب  ,فقلنا  :تلخرجن الكتاب أو نللقني اثليياب  ,فأخرجتيه مين

ةقاصها  ,فأتينا به رسول اهلل  , فياذا فييه مين حاطيب بين أيب بلتعية إإل أنياس مين
املاكني من أهل مكة  ,خيربهم ببعض أمير رسيول اهلل  , فقيال رسيول اهلل  « : ييا
حاطب  ,ما هذا » ,قال يا رسول اهلل  ,ال تعجل لع  ,إين كنت امرأ ملصقا يف قرسش  ,ولم

أكن من أنفسها  ,واكن معك من املهاجرين هلم قرابيا بمكية  ,حيميون بهيا أهلييهم و
ً
أمواهلم  ,فأحببت إذ فات ذلك من النيسب فيهم أن أختذ ةندهم يدا حيمون بها قرابيت ,
وما فعلت كفرا وال ارتدادا  ,وال رضا بال فر بعد اإلسيالم  ,فقيال رسيول اهلل « : 

لقد صدق م »  ,قال ةمر  :يارسول اهلل دة أرضب ةنق هذا املنافق  ,قال  « :إنيه قيد
ً
شهد بدرا  ,ومايدريك لعيل اهلل أن ي يون قيد اطليع أهيل بيدر  ,فقيال  :اةمليوا

ماشاكم فقد غفر ل م ». 1

ً
ً
أما وفاؤه ألةدائه فماهر كما يف صلح احلديبة  ،حيث اكن ملزتما بالاو وفيا ميع

قرسش .

( )1صحيح البخاري( - ) 3007العقاص  :جمع عقيصة أو عقصة وهى الضفائر
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ٌْ
و ةن حذيفة بن ايلمان قال  :ما منع أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا و أيب ُ -ح َسيل –
قال  :فأخذنا كفار قرسش قالوا  :إن م تريدون حممدا ً ,فقلنا  :ما نريده ما نريد إال
املدينة  ,فأخذوا منا ةهد اهلل وميثاقة نلنرصفن إإل املدينة وال نقاتل معه فأتينا رسول

اهلل  فأخربناه اخلرب فقال  « :انرصفا نيف هلم بعهدهم و نستعني اهلل ةليهم ».1
كرمه 

" أجود انلاس " 2هكذا ةرب أنس بن مالك  ةن شخصية انليب  ، تلكون لكماته تلك
ُ ً
ً
شاهدة مدى كرمه  وجوده ،وال ةجب يف ذلك ،فقيد اكنيت تليك اخلصيلة خلقيا
ً
ً
أصيال ُج ِبل ةليه ،ثم ازداد رسوخا من خالل ابليئية العربيية الييت نشيأ فيهيا وتير يف
أحضانها ،والشهرية بألوان اجلود والعااء.
وتبني نلا أم املؤمنني خدجية  -ريض اهلل ةنها  -قليه  بهذه اخلصيلة قبيل بعثتيه

بقوهلا الشهري " :إنك تلصل الرحم ،وقمل اللك ،وت سب املعدوم ،وتقيري الضييف "،3
وهها صفا قمل يف طياتها معاين الكرم واجلود.
وةندما نستناق ذاكرة األيام ستح

نلا ةن جوانب العممة يف كرم انليب  ، سسيتوي

يف ذلك ةنده حالة الفقر والغىن ،وهذا ابلذل والعاياء اكن يتضياةف يف مواسيم اخليري
َ َ
َ
واألزمنة الفاضلة كشهر رمضان ،فعن ْاب َن ع َّباس  -رىض اهلل ةنهما – قال « :اكن انليب

 أجود انلاس باخلري  ,واكن أجود ماي ون يف رمضان  ,حني يلقاه جربيل  ,واكن جربيل
– ةليه السالم – يلقاه لك يللة يف رمضان حس ينيسلخ  ,يعرض ةليه انليب  القيرآن ,

فاذا لقيه جربيل –ةليه السالم – اكن أجود باخلري من الريح املرسلة .4»..

ولقد نال انليب  أةمم املنازل وأرشفها يف صفو أهل الكرم واجلود؛ فلم ي ين
ً
ً
َّ
يرد سائال أو حمتاجا ،واكن يعار بسخاء قل أن يوجد مثله ,فعن جيابر بين ةبيد اَّلل 
َّ
قال :ما سئل رسول اَّلل  شيئا قط فقال ال.5

( )1صحيح مسلم() 4740
( )2صحيح البخاري() 3040
( )3صحيح البخارى() 3
( )4صحيح البخارى () 1902
( )5صحيح مسلم ) 6158(-
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ً
وقد ةرب أحد األةراب ةن ذليك حينميا ذهيب إإل انلييب  ,فيرأى قايعيا مين
ً
األغنام مأل واديا بأكمله ،فامع يف كرم انليب  , فسأهل أن يعايه لك ميا يف اليوادي،
ً
ً
فأةااه إياه ،فعاد الرجل مستباا إإل قومه ،وقال " :ييا قيوم! أسيلموا؛ فيواهلل إن حمميدا
يلعار ةااء من ال خيا الفقر ".1
ٌ
واكن ملثل هذه املواقف ٌ
أثر بيالغ يف نفيوس األةيراب ،اذليين اكنيوا ييأتون إإل انلييب 

قاصدين بادئ األمر العيودة بالشياة وابلعيري ،وادلينيار وادلرهيم ،فرسياعن ميا تنيايح
ً
صدورهم لقبول اإلسالم واتلمسك به ،وذللك يقول أنس  معلقا املوقف السابق" :
إن اكن الرجل ليسلم ما يريد إال ادلنيا ،فما سسلم حس ي ون اإلسالم أحيب إيليه مين
ادلنيا وما ةليها ".2
ً
وكثريا ما اكن انليب  يمنح العاايا يتألف بها قلوب املسلمني اجليدد ،فييف غيزوة
ًّ
حنني أةايف الك من ةيينة بن حصن ,واألقرع بن حيابس ,والعبياس بين ميرداس ,وأيب
ً
ً
سفيان بن حرب وصفوان بن أمية  ةددا كبريا من اإلبل ،وةند ةودته  -ةليه الصالة
والسالم  -من تلك الغزوة تبعه بعض األةراب سسألونه ،فقال هلم « :لو اكن ا ةدد هذه
ً
ً
َ ً
ً
العضاه 3ن َعما لقسمته بين م ،ثم ال جتدوين خبيال وال كذوبا وال جبانا ».4
ومن املواقف ادلالة

كرمه  حديث أنس بن ماليك  " :أيت انلييب  بميال مين

ابلحرين ،فقال « :انةوه يف املسجد» ،واكن أكة مال أيت به رسول اهلل  ، فخيرج رسيول

اهلل  إإل الصالة ولم يلتفت إيله ،فلما قىض الصالة جاء فجلس إيليه ،فميا اكن ييرى
أحدا إال أةااه ،وما قام رسول اهلل  وثم منها درهم ".5
وةنه  قال " :كنت أمِش مع انليب  وةليه بُرد أي :رداء  -جنراين غلييظ احلاشيية،
فأدركه أةرايب فجذبه جذبه شديدة حس نمر إإل صفحة اعتق انليب  قد أثير بيه
حاشية الرداء من شدة جذبته ،ثم قال هلُ :مر ا من مال اهلل اذلي ةنيدك ،فاتلفيت إيليه
فضحك ،ثم أمر هل بعااء ".6

( )1رواه مسلم()6161
( )2رواه مسلم()6161
( )3شجر تهامة كما في بعض الرويات.
( )4صحيح البخاري برقم ( )2821
( )5رواه البخاري()421
( )6رواه البخاري(  ,)3149مسلم ( )2476
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وربما أحس انليب  حباجة أحد من أصحابه ,وةر ذلك يف وجهه ،فيوصيل إيليه
ُ
العااء باريقة ال جترح مشاةره ،وال توقعه يف اإلحراج ،كما فعل مع جابر بين ةبيداهلل
 حينما اكنا اعئدين من أحد األسفار ،وقد ةلم انلييب  بيزواج جيابر  ،فعيرض
ةليه أن سشرتي منه بعريه بأربعة دنانري ،وملا قدم املدينة أمير انلييب  بيالال أن يعييد

ادلنانري إإل جابر ويزيده ،وأن يرد ةليه بعريه.
ً
ومرة رأى انليب  يف وجه أيب هريرة  اجلوع ،فتبسم وداعه إإل إناء فييه لي  ،ثيم
1

أمره أن ساب منه ،فاب حس ارتوى ،وظل انليب  يعيد هل اإلناء حس قال أبو هريرة

 " :واذلي بعثك باحلق ما أجد هل مسلاك ".2
وقد ألقت سحائب جود انليب  بمالهلا

لك من حوهل ،حيس شيملت أةيداءه،

فحينما ما رأس املنافقني ةبداهلل بن أيب بن سلول ،جاء ودله إإل انليب  فقيال " :ييا
رسول اهلل أةا قميصيك أكفنيه فييه ،وصيل ةلييه واسيتغفر هل " ،فأةاياه انلييب 

قميصه.
و

3

مثل هذا اخللق انلبيل اكن انليب  يريب أصحابه ،فقد قال ألحد أصحابه يوميا« :

أنفق وال ختف من ذي العرش إقالال»
وهكذا اكن سخاؤه  برهانا

4

رشفه ،وةلو ماكنته ،وأصالة معدنيه ،وطهيارة نفسيه،

وصدا الشاةر إذ يقول:
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ ُ
َّ
َ
ُ
َّ
ابل ُ
ُه َو َ
ساحله
حر ِمن أي انل ِ
وايح أتيته *** فلجته املعرو واجلود ِ
َّ
ً
َ َ َ ُ
َ
َ َّ َ ُ
َ
تيراه ِإذا ما ِجيئيتَيه ِميييتييهيلي ِيال *** كيأنيك تيعي ِاييه الييذي أنت سائِله
تواضعه 

بلغ انليب  من املجد والعممة ما ليم تبلغيه مليوك األرض,وتهييأ هل مين امليال
ً
ً
واجليوش وامللك الِشء العميم  ،ومع هذا لكه لم يزده ذلك إال زهدا وتواضعا.

( )1رواه البخاري(  ,)2309مسلم ( )4191
( )2رواه البخاري()6452
( )3رواه البخاري()1269
( )4رواه أبو يعلى في مسنده ( .) 429 /10
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ً
ً
إن حالة دخوهل  إإل مكة فاقا منترصا  ,وهل كتيبته اخلرضاء  ،هذه احلالية مين
اتلواضع واتلذلل يف مثل هذا املوطن اذلي يدةو إإل الزهو واتلعياظم ،لييه رسيالة إإل لك
ةقل حر  ،وقلب يح  ،وإنسان صادا يف حبثه ةن احلقيقة ختربه ةن حقيقة هيذا الرجيل
من هو ؟! أهو طالب ملك ؟ ها هو امللك بني يديه,فلماذا ال يتعاظم به؟ أهو سسىع لدلنييا

والعممة ؟ ها يه ادلنيا والعممة تتضاءل بني يديه,فلماذا ال يمتلكها ؟ أم هو نيب مرسيل
يرجو رمحة ربه,وخيا

ةذابه ويبتيغ رضوانه ؟

أجل لقد اقرتب منه رجل أةرايب,فرأى حوهل أصحابه  ،فأخذته رةدة من اخلو
فهدأ انليب  من روةه وقال هل  « :اأخا العرب إنما أنا ابين اميرأة اكنيت تأكيل القدييد
بمكة » ! 1
ومن صور تواضعه ما رواه أنس  قال  « :إن اكنت األمة من إماء املدينة تلأخذ بيد
رسول اهلل فتنالق به حيث شاء ».2

وةنه  « : أن امرأة اكن يف ةقلها يشء ،فقالت يا رسول اهلل ،إن ا إيلك حاجة فقال يا
أم فالن انمري أي السكك شئت حس أقيض لك حاجتك ،فخال معها يف بعض الارا

حس فرغت من حاجتها» .3

واكن يقول  « : ال تاروين كما أطر انلصارى ابن مريم ،إنما أنا ةبد ،فقولوا ةبيد اهلل
ورسوهل » ,.4وقال  « : لو دةييت إإل ذراع أو كيراع ألجبيت ،وليو أهيدي إا ذراع أو
أحد,فاكن سسيلم

مين لقييه,ولو اكنيوا

كراع لقبلت » .5لم ي ن يتكرب بالسالم
ً
ً
أطفاال صغارا  ،فعن أنس  قال  « :أن انليب  مر بصبيان فسلم ةليهم ».6

( )2سنن أيب داود ()3303
( )2أخرجه البخاري برقم .) 6072 ( :
( )3أخرجه مسلم برقم .) 2326 ( :
( )4أخرجه البخاري برقم .) 3445 ( :
( )5أخرجه البخاري برقم .) 2568 ( :
( )6أخرجه البخاري برقم ,) 6247 ( :مسلم برقم.) 2168 ( :
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ً
ومن تواضعه أنه اكن ينىه أن يقوم انلاس تعميما هل ،فعن أيب أمامة ابلاهيل  قيال
 « :خرج ةلينا رسول اهلل  متوكئًا ةصا ،فقمنيا إيليه ،فقيال:ال تقوميوا كميا يقيوم
ً
األاعجم يعمم بعضهم بعضا ».1
حلم انليب : 

اكن انليب  من أحلم انلاس  ،مع كةة ما تعرض هل من ت يذيب وأذى وميع ذليك ال

يمهر منه اتلضجر واالمتعاض بل هو احللم واألناة والصرب ومن صور حلمه : 
اكن انليب  يمِش وةليه رداء خشن ومعه بعض أصحابه ,فأتاه أةرايب فجذبيه جذبية
شديدة ,حس أثر الرداء

اعتق انليب  ,فامحر من شدة جذبته ,ثم قيال :امحيل ا

بعريي هذين ,فانك ال قمل ا من ماليك,وال مين ميال أبييك ,فاتلفيت إيليه انلييب 
فضحك ,ثم أمر هل بعااء فداع رجال ,فقال هل « :محل هل
ً
و اآلخر تمرا».2

بعرييه هذين,

بعري شعريا

انليب  ,فقالوا  « :يا رسول اهلل إن

وقدم الافيل بن ةمرو ادلويس وأصحابه 
ً
دوسا ةصت وأبيت أن تيدخل يف اإلسيالم ,فيادع اهلل ةليهيا ،فقييل :هلكيت دوس- ,
يقصدون إن داع ةليها انليب  ,-فقال انليب  : امهلل اهد دوسيا ,وأ بهيم مسيلمني,
فذهب إيلهم الافيل ,فداعهم إإل اإلسالم فأسلموا».3
صربه : 

رضب انليب  أروع صور الصرب ونماذجه يف مواقف متعددة من ذلك ما جاء أن

ةروة بن الزبري سأل ةبد اهلل بن ةمرو بن العاص ريض اهلل ةنهما ةن أشد يشء صنعه

املاكون بانليب  ؟ فقال  « :بينا انليب  يصيل يف حجر الكعبة  ،إذ أقبل ةقبة بن أيب
معيط ،فوضع ثوبه يف ةنقه فخنقه خنقا شديدا  ،فأقبل أبو ب ر  حس أخذ بمنكبه ،
ودفعه ةن انليب  ، وقال  :أتقتلون رجال أن يقول ريب اهلل ؟ ».4
( )1أخرجه أبو داود برقم ) 5230 ( :
( )2أخرجه أبو داود برقم  ,)4775 ( :النسائي برقم . ) 4776 ( :
( )3أخرجه البخاري برقم  ، )2937 ( :مسلم برقم . )2524 ( :
( )4أخرجه البخاري برقم .) 3678 ( :
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ٌ
ومن ذلك أنه اكن  يصيل ةند ابليت  ،وأبو جهل وأصحاب هل جلوس  ،فقال بعضهم
بلعض :أي م ييجء بس جزور ب

فالن ,فيضعه

ظهر حممد إذا سجد  ،فانبعث

أشىق القوم فجاء به  ،فانتمر حس سجد انليب  فوضعه

يضحكون ويميل بعضهم

ظهره بني كتفيه  ،فجعلوا

بعض  ،ورسول اهلل  ساجد ال يرفع رأسه  ،حس جاءته

فاطمة ,فارحت ةن ظهره األذى. 1
ْ
واكن أبو هلب يتبَع انليب  يف جمامع انلاس وأسواقهم  ،وي ذبه  ،بينما اكنت امرأته
أم مجيل جتمع احلاب والشوك وتلقيه يف طريقه. 2
َّ
وقد حدث  ةن موقف من مواقف األىس والكرب  ،حني يبلغ باإلنسان احلد أن
ينيىس نفسه وهو يف غيبوبة اهلم واحلزن ،وذلك بعد أن ضاقت ةليه مكة ,فخرج إإل

الاائف يالب انلرصة  ،فقد روى ابلخاري ومسلم أن اعئشة -ريض اهلل ةنها -سألت
ً
انليب  يوما فقالت  :هل أىت ةليك يوم اكن أشد من يوم أحد ؟ قال  « :لقد لقيت من
ابن ةبد

ق ومك ما لقيت  ،واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة  ،إذ ةرضت نفيس
ُ
وجيه  ،فلم
يَ ِايلل بن ةبد الكل فلم جيب إإل ما أرد  ،فانالقت وأنا مهموم

أستفق إال وأنا بقرن اثلعالب  ،فرفعت رأيس  ،فاذا أنا بسحابة قد أظلت  ،فنمر فاذا

فيها جربيل  ،فناداين فقال  :إن اهلل قد سمع قول قومك لك وما ردوا ةليك  ،وقد بعث
إيلك ملك اجلبال تلأمره بما شئت فيهم فناداين ملك اجلبال فسلم لع  ،ثم قال  :يا
حممد ,فقال  :إن شئت أن أطبق ةليهم األخشبني  ،فقال انليب  :بل أرجو أن خيرج اهلل
من أصالبهم من يعبد اهلل وحده ال ساك به شيئا » .3
ويف املدينة تعدد مواقف صربه  وتضحيته ,فقد أصابه الكثري من اجلهد والشدة
ُ
 ،حس جاع  ،وربط بانه احلجر  ،يقول انليب  « : قد أخفت يف اهلل وما خيا أحد

( )1متفق عليه  :البخاري برقم  ,) 240 ( :مسلم برقم .) 1794 ( :
( )2ينظر املسند  ,) 492/3 ( :وتفسري سورة ( املسد )يف تفسري ابن كثري.
( )3متفق عليه  :البخاري برقم  ,) 3231 ( :مسلم برقم .) 1795 ( :
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 ،ولقد أوذيت يف اهلل وما يُؤذى أحد  ،ولقد أتت لع ثالثون من بني يوم ويللة وماا
ٌ
طعام يأكله ذو كبد  ،إال يشء يواريه إبط بالل ».1
وبلالل
وما بدر وأحد واألحزاب وتبوك وحنني وغريها من غزواته ورساياه ،إال صفحا من
ُ
صربه وجهاده  ، ولم ي ن خيرج من غزوة إال ويدخل يف أخرى  ،حس ش َّج وجهه
الايف  ،وكرس

رباةيته  ،واتهم يف ةرضه  ،وحلقه األذى من املنافقني وجهلة

األةراب.
مو أوالده وبناته  ،حيث اكن هل

ومن املواطن اليت صرب فيها انليب  ، صربه
ً
ٌ
من اذلرية سبعة  ،تواإل موتهم واحدا تلو اآلخر حس لم يبق منهم إال فاطمة -ريض اهلل
ُ
ً
ً
ةنها  ،-فما وهن وال الن  ،ول ن صرب صربا مجيال  ،حس أثر ةنه يوم مو ودله

إبراهيم قوهل « :إن العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرىض ربنا وإنا بفراقك يا
إبراهيم ملحزونون ». 2
ولم ي ن صرب انليب  مقترصا

ً

األذى واالبتالء  ،بل من صور صربه  صربه

طاةة اهلل  -سبحانه وتعاإل  -حيث أمره ربه بذلك يف قوهل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﭼ األحقاف ، ) 35 ( :

وقوله:ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ طه ) 32 ( :

فاكن

جيتهد يف العبادة والااةة حس تفار قدماه من طول القيام  ،واكن ي ة من الصيام
واذلكر وغريها من العبادا  ،واكن شعاره يف ذلك  :أفال أكون ةبدا شكورا؟.3
الرمحة :

اكن من أخالقه  الرمحة ,بل وصفه اهلل بأنه رمحة للعاملني ﭧ ﭨ ﭽ ﮐ ﮑ
ً
ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ األنبياء  , ١٠٧واكن هذا اخللق ظاهرا يف مجيع تعامالته ,وظهر ذلك
ً
جليا يف تعامله مع الصغار ,فعن أسامة بن زيد –ريض اهلل ةنهما –قال  :أرسلت ابنة

( )1أخرجه الرتمذي برقم  ) 2472 ( :وقال حسن صحيح.
( )2متفق عليه  :البخاري برقم  ,) 1303 ( :مسلم برقم .) 2315 ( :
( )3متفق عليه  :البخاري برقم  ,) 1130 ( :مسلم برقم .) 2819 ( :
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انليب  إيله إن ابنا ا قبض فائتنا  ,فأرسل يٌقرئ السالم ويقول  « :إن هلل ما أخذ  ,وهل
ما أةايف  ,ولك ةنده بأجل مسىم  ,فلتصرب وقتسب »  ,فأرسلت إيله تقسم ةليه
يلأتينها  ,فقام ومعه سعد بن ةبادة  ,و معاذ بن جبل  ,و أيب بن كعب  ,وزيد بن ثابت ,
ورجال -ريض اهلل ةنهم ُ ,-
فرفع إإل رسول اهلل  الصيب ونفسه تتقعقع –قال حسبته أنه
قال – كأنها شن  ,ففاضت ةيناه  ,فقال سعد  :يا رسول اهلل ما هذا ؟ فقال  « :هذه رمحة
جعلها اهلل يف قلوب ةباده  ,و إنما يرحم اهلل من ةباده الرمحاء »

1

وةن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل ةنه -قال  « :رأيت انلييب  ييؤم انلياس  ,و أماميه
بنت أيب العاص  ,ويه ابنة زينب بنت انليب 

اعتقه  ,فاذا ركع وضيعها  ,و إذا رفيع

من السجود أاعدها ». 2

وةن الزهري حدثنا أبو سلمة بن ةبد الرمحن أن أبا هريرة  قيال َّ :
قبيل رسيول اهلل 

احلسن بن لع وةنده األقرع بن حابس اتلمييم جالسا  ,فقال األقرع  :إن ا ةاية مين
الودل ما قبلت منهم أحدا  ,فنمر إيله رسول اهلل  , ثم قال  « :من ال يَرحم ال يُرحم ».3
و ةن اعئشية – ريض اهلل ةنهيا – قاليت  :جياء أةيرايب إإل انلييب  , فقيال  :تقبليون
الصبيان فما نقبلهم  ,فقال انليب  « : أو أمليك لك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة ». 4

مما سبق  :بني أثر أخالقه  يف تعامل انلاس وحمبتهم هل.
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................
دروس وعرب وفوائد:

 -1انليب  تعد سريته مدرسة لألخالا الفاضلة فلك موقف مين مواقفيه سسيتايع
املتأمل فيه استنتاج ةدد من األخالا والسجايا  ،فحري بالسيالك االقتيداء
( )1صحيح البخاري ( -) 1284تقعقع  :تضطرب وتتحرك
( )2صحيح مسلم ()1241
( )3صحيح البخاري () 5997
( )4صحيح البخاري() 5998
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به يف خالقه فان االقتداء به ديلل حمبته.
ً
 -2لم ي ن  يتلكف األخالا الفاضلة ت لفا بيل يه جبلية جبلهيا اهلل ةليهيا
ً
وأدب أدبه اهلل به  ،فذلا ال تزيده الكيروب والشيدائد إال تألقيا يف حبير مين
األخالا الفاضلة والسجايا السامية ,فيخرج من ذاتيته  ،فال ينيترص نلفسيه
ويفرغ غضبه باالنتقام من اآلخرين ,وال يملم من ظلمه ،فعندما رأى بعض
ايلهود أخالقه وتعامله  ،فيأيقنوا بنيبوتيه وصيدقه وةلميوا أنميا يه أخيالا
أنبياء.
 -3للخلق الفاضل أثره يف جناح ادلاةية يف اتلأثري يف انلاس وإقباهلم ةليه  ،فيحتياج
ادلاعة الرجوع إإل مدرسية أخالقيه  بيني الفينية واألخيرى؛ يلحسينوا يف
دةوتهم وتعاملهم مع املدةوين.
استنتج فائدتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
............................................................................. ..........................................
نشا رقم ( :) 1

تأمل قصة إسالم ثمامة , واستنبط منها أكرب قدر مم ن من الفوائد.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
..............................
نشا رقم ( :) 2
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ الفت

٢٩

استنبط من اآلية السابقة صفا انليب  وأصحابه , كما ورد يف اتلوراة واالجنيل.
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................
نشا رقم ( :) 3

بني هدي انليب  يف املواقف اآلتية:
أ.

إذا خري بني أمرين:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

....................
ب.

إذا ظلم أو انتهكت حمارم اهلل:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

....................
ت.

إذا بلغه ةن رجل يشء:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
....................
ث.

إذا اكن ةنده مال:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

....................
ج.

ً
إذا سئل شيئا:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

....................
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اتلقويم:

س :1ما اآلية اليت أثىن اهلل  -تعاإل  -بها

نبيه يف سورة القلم؟

س :2كيف تعامل انليب  مع األةرايب اذلي بال يف املسجد ,وةالم يدل ذلك؟
س :3جت ةدل انليب  يف حياته لكها ,حس مع الضعفاء واخلدم ,اذكر جوانيب العيدل الييت
أمر بها انليب  يف ذلك؟

ً
س :4ماذا فعل الرسول  حينما دخل حائاا لألنصار ,فرأى اجلمل تذر ةيناه؟
س :5بني ما ييل:

أ .مزنلة احلياء يف اإلسالم؟
ب .أثر اإلنفاا يف دخول غري املسلمني يف دين اإلسالم؟
 .مناسبة قول انليب  « : من ال يرحم ال يرحم » ؟

س :6ماذا سستنبط من املواقف اآلتية:
أ.

قول الرسول  « :ال تاروين كما أطر انلصارى ابن مريم ،إنما أنا ةبد ،فقولوا ةبد
اهلل ورسوهل ».1

ب .ةن انس  قال  « :أن انليب  مر بصبيان فسلم ةليهم »2
ً
س :7ماذا فعل الرسول  ةندما ةلم أن دوسا ةصت ,وأبيت أن تيدخل يف اإلسيالم ,وةيالم
يدل فعله  ,وما أثر ذلك ؟

س :8الصرب خلق ةميم ال سستايعه إال انلفوس الكبرية ,مثل لصربه  يف ثالثة مواطن؟
ً
س :9من األخالا العميمة اليت ق بها انليب  خلق الوفياء ,اذكير مثياال لوفائيه  لك
حالة مما يأيت:
أ.

وفاءه مع ربه.

ب.

وفاءه مع زوجاته.

ت.

وفاءه لعمه أبو طالب.

ث.

وفاءه ألصحابه .

ج.

وفاءه ألةدائه.

 - 1أخرجه البخاري برقم .) 3445 ( :
 - 2أخرجه البخاري برقم ,) 6247 ( :مسلم برقم.) 2168 ( :
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الوحدة اتلاسعة عرش
تعامل انليب  مع غري
املسلمني
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يبني هديه  يف تعامله مع غري املسلمني.
ً
يعار مثاال لعفوه  ةنهم.
ً
يذكر بعضا من صور إحسان انليب  لغري املسلمني.

يذكر هديه  يف الوفاء بالعهود واملواثيق.

يوضح هديه  يف دةوة الكفار إإل اإلسالم.
يصف وسائل دةوة انليب  لغري املسلمني إإل اإلسالم.
يمثل

صور شائعة من اخلاأ يف اتلعامل مع غري املسلمني.

يبني ارتبا اتلعامل مع غري املسلمني ودةوتهم.

يتمثل اهلدي انلبوي يف تعامله مع غري املسلمني..

معاملته  للكفار :

ً
ً
أرسل اهلل انليب  إإل قوم اكفرين بشريا ونذيرا  ،واكن حريصا

يف ادلين ,وجعله هذا احلرص يقدم اتلضحيا

ً

جناتهم ودخوهلم

العمام من قمل األذى والصرب

واالستمرار يف دةوتهم ,واتباع شس الارا واألسايلب يف إقناةهم بهذا ادلين  ،واكن هذا
احلرص اململوء بالشفقة واملحبة هلدايتهم هو ابلاةث ألخالقه العايلة يف التسامح والعفو
واإلةذار اذلي اكن سمة اعمة يف معاملتهم ,فلم تقترص سماحة انليب  مع املسلمني
فقط بل شملت أهل الكتاب واملاكني أثناء السلم وأثناء احلرب ,ونعرض بلعض
أخالقه يف تعامالته معهم فيما ييل :
العفو والتسامح :
انليب الكريم  كثري العفو والتسامح يف تعامله مع أصحابه ومع أةدائه  ،واكن يف
ً
هدايتهم ,فقد أوىص
معاملته مع الكفار يغلب جانب التسامح رمحة بهم وحرصا
خريا ,وثبت ةنه أنه قال " :إذا فتحتم مرص فاستوصوا بالقبط ً
بالقبط ً
خريا ،فان هلم ذمة
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ً
ورمحا " .1
" قال العلماء اذلمة يه احلرمة واحلق  ،وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماةيل منهم
وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم .2
أما سماحته مع ايلهود ,فعندما قتل أحد الصحابة يف أحد أحياء ايلهود يف خيرب قبل
 يمني ايلهود إذ أقسموا أنهم لم يقتلوه ,ولم يعلموا قاتله ,فقد أخرج ابلخاري بسنده
ً
ةن بشري بن سسار قال " :زةم أن رجال من األنصار يقال هل سهل بن أيب حثمة أخربه أن
ً
ً
نفرا من قومه انالقوا إإل خيرب ,فتفرقوا فيها فوجدوا قتيال ،وقياليوا لذلي وجد فيهم :قد
ً
قتلتم صاحبنا ،قالوا :ما قتلنا وما ةلمنا قاتال ،فانالقوا إإل انليب  فقالوا :يا رسول اهلل
ً
ُ
َ
الك َ
الكرب ،فقال هلم :تأتون ابلينة من
رب
انالقنا إإل خيرب ,فوجدنا أحدنا قتيال ،قال:

قتله ؟ قالوا :ما نلا بينة ،قال :فيحلفون ،قالوا :ال نرىض بأيمان ايلهود ،فكره رسول اهلل 
ُ َّ
أن ي َّال دمه " فوداه مائة من إبل الصدقة".3
قال انلووي ةند رشحه هلذا احلديث :ويف هذا ديلل لصحة يمني الاكفر ,والفاسق
وايلهودي. 4
ولو تتبعنا املعاهدا

اليت صدر

ً
رضوبا من التسامح
ةن انليب  لوجدنا فيها

واملوادةة واملساواة ،ومن هذه املعاهدا إةالن معاهدة املدينة حينما قدم إيلها مهاجرا
واليت اشتملت

سبع وأربعني فقرة منها ما خيص موادةة ايلهود يف املدينة. 5

بل جند سماحته مع بليد بن األةصم اذلي سحر انليب  يف مشط ,ومشاطة وجف
ط لع خنل ذكر يف ب ،روان ،وحينما أخرب اعئشة بذلك قالت هل :أفال استخرجته ؟ قال" :
قد اعفاين ،فكرهت أن أثري

انلاس فيه رشا ،فأمر بها فدفنت ". 6

( )1صحيح مسلم رقم ( ، )2543أحمد (.)174/5
( )2شرح مسلم .97 / 16
( )3صحيح البخاري رقم  ، )6502(:صحيح مسلم رقم . )1669(:
( )4شرح مسلم .147 / 11
( )5هذه المعاهدة ورد ذكرها في كتاب األموال ألبي عبيد ص  295 - 292واألموال البن زنجويه  470 - 466 / 2وسيرة ابن هشام 2
 92 /والروض األنف  293 / 4ومجموعة الوثائق السياسية من ص .50 - 41
( )6صحيح البخاري برقم ، )5430( :صحيح مسلم برقم.)2189( :
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املشاطة وما خيرج من الشعر إذا مشط ،واملشا من مشاطة الكتان.1

ُ
وهكذا اكن سساحمه مع بعض املنافقني فقد قمل املنافق ةبد اهلل بن أيب بن سلول
ُ
قصة اإلفك ,ومع ذلك فقد ةفا ةنه  2بل حينما ما ةبد اهلل بن أيب غااه بقميصه,
واستغفر هل حس نزل قوهل  -تعاإل  : -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
التوبة ٨٠

و جتلت روح التسامح ةند انليب  حس يف احلرب ,فقد قال لكفار قيرسش يف فيتح
مكة  « :من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،ومن أغلق بابه فهو آمن ،ومن أليىق السيالح
فهو آمن ». 3

وبرغم ما أكرمه اهلل ةز وجل به من انلرص العزيز ،لم يُينلك بأةدائيه وخصيومه

اذلين آذوه وطردوه ,وقتلوا أصحابه وأحبابه ،بل قال لكمته املشهورة ملن طردوه ,وآذوه أشد
األذى ،وقاتلوه أشد القتال ،وت ابلوا ةليه ،وأبلوا ةليه العرب ،وقتلوا أةيز انلياس
قلبه ! قال هلم " :اذهبوا فأنتم الالقاء ". 4
إنه  قد كف نفسه ةن شهوة السلاان وامللك ،وغرور القوة واتلمكني ،ورغبية
ً
التشيف واالنتقام ،وأراد للناس مجيعا أن يتعاسشوا متحابني متاكفلني قت مملة اتلوحيد
والعدل .
وجاءه ةثمان بن طلحة بمفاتيح الكعبة ،فتناوهلا منه انليب  ,ففتح الكعبة املافة
 ,وص فيها ثم أاعدها إيله ,وقال هل « :خذوها ال يزنةها من م إال ظالم» . 5
بعيض

وربما حصل بلعض أصحابه نشوة االنتصار يوم فتح مكة ،فقال وهو يمر
ُ
سادة قرسش الوامجني املنكرسين  :ايلوم يوم امللحمة ،ونقل ذلك هل  فقال  « :بيل ايليوم

( )1صحيح البخاري برقم.)5763 ( :
( )2صحيح البخاري برقم.)4566 ( :
( )3صحيح مسلم  -كتاب الجهاد  -باب فتح مكة ح .178
) (4انظر السنن الكبرى للبيهقي وسيرة ابن هشام وسائر المصنفات في السيرة أثناء الحديث عن فتح مكة .
) (5راجع  :زاد المعاد البن قيم الجوزية . 356 / 3
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يوم املرمحة» . 1

ْ َ
َّ ْ
َ ْ َ
الصف َح اجل َ ِميل  احلجير آيية 85
لقد اكن  يتمثل قول اهلل ةز وجل  :فاصف ِح
َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ
ب
وقوهل  -سبحانه وتعاإل  -فيه   :ف ِبما رمحة ِمن ِ
اَّلل ِنلت لهم ولو كنت فما غ ِليظ القل ِ
ْ ْ َ
َ َ ْ ُ َْ
َ ْ َ ُّ
النفضوا ِم ْن َح ْولِك فاعف عن ُه ْم َواستَغ ِف ْر ل ُه ْم  سورة آل ةمران آية 159
الصلة واإلحسان إيلهم :

ً
ومن حسن تعامله  مع املاكني أيضا أنه اكن ال يمنع صلة املسلمني بأهلهم

املاكني ,فعن أسماء بنت أيب ب ر -ريض اهلل ةنهما -قياليت « :أتيتي أمير راغبية
يف ةهيد انلييب  فسيألت انليب  أصليهيا ؟ قيال " :نعم " » .2
ً
ووصل ةمر بن اخلااب  أخا هل غري مسلم حبلة أهداها هل رسول اهلل  فعين,
ةبد اهلل بن دينار قال " :سمعت ابن ةمر -ريض اهلل ةنهما -يقول " :رأى ةمر  حلة
ِسرياء  3تباع ،فقيال :يا رسول اهلل ،ابتع هذه والبسها يوم اجلمعة ,وإذا جاءك الوفود ،قال:
ُ
َ
إنما يلبس هذه من ال خالا هل ،فأ ِيت انليب  منها حبلل ,فأرسل إإل ةمير حبلة فقيال:
كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال :إين لم أةاكها تللبسها ،ول ن تلبعها أو
ت سوها ،فأرسيل بها ةمر إإل أخ هل من أهل مكة قبيل أن سسلم " . 4
الرمحة والشفقة :
امتأل قلب حممد  بالشفقة والرمحة بالبايية مجعياء ميؤمنهم واكفيرهم حيس وإن

وجد منهم ال فر والعصيان واتلعذيب هل وألصحابه  ،فبعد أن كذبه أهيل مكية وآذوه
ذهب إإل الاائف يدةوهم فسلاوا ةليه سفهائهم وصبيانهم يقذفونه باحلجارة ,فخيرج

منها مهموما مغموما ,فأتاه جربيل -ةليه السالم -؛ وقيال هيذا مليك اجلبيال يقيول :إن
شئت أن أطبق ةليهم األخشبني – جبلني يف مكية – فقيال  « :ال لعيل اهلل خييرج مين
أصالبهم من يعبده » 5فغلب ةافه ورمحته ولم يالب إحالل العقوبة ةليهم .
) (1أخرجه البخاري برقم  ) 4280 ( :وفيه زيادات مختلفة عند البيهقي والطبراني ،وتراجع كتب السيرة المختلفة عند قصة الفتح .
( )2صحيح البخاري (. )5978
( ) 3السيراء نوع من البرود يخالطه حرير كالسُّيور وقيل :الحلة من الحرير وقيل فيها خطوط من إبريسم كالسيور ،انظر :النهاية في
غريب الحديث واألثر (.)433-434 / 2
( )4صحيح البخاري برقم.)5981( :
 ) )5انظر صحيح البخاري رقم (  ، )3231ومسلم برقم)4754 ( :
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ً
ً
لقد جعل همه هما واحدا هو رضوان اهلل جيل شيأنه  ،وتفيرع ةين هيذا اهليم حرصيه
ً
ورجاء ,وهذا ما يعرب ةنه هذا احلديث الايف حيديث أيب
الشديد أمته رمحة ورأفة
هريرة  أنه سمع رسول اهلل  يقال  « :إنما مثيل و مثل انلياس كمثيل رجيل اسيتوقد

نارا ً ,فلما أضاء ما حوهل جعل الفراش  ,وهذه ادلواب اليت تقع يف انليار يقعين فيهيا ,
فيجعل يزنةهن ويغلبنه فيقتحمن فيها  ,فأنا آخذ حبُجزكم ةن انليار  ,و أنيتم تقتحميون

فيها » .1إن اغيته الكربى يه جناة أمته ،جناتها يف ادلنيا من دار الغرور  ،ويف اآلخيرة مين

العذاب األيلم.

ُ
وإذا جنح  إإل خيار احلرب؛ فهل يع ذلك أن يتجرد من الرمحة ،وي يون هدفيه
ُ
َ
األول واألخري سفك ادلما ِء دون مرااعة لعهد أو حرمة؟ !
ال ،إن احلرب يف رشةة رسول اهلل  هلا آداب ،وأحاكم حمفوفة بالرفق ،والرمحة.

فمن الرفق اذلي أقام ةليه اإلسالم سياسته احلربية أنه منع من اتلعرض باألذى ملين ليم

ينصبوا أنفسهم للقتال اكلرهبان ،والفالحني ،والنيساء ،واألطفال ،والشيخ اهلرم ،واألجري،
واملعتوه ،واألةىمَّ ،
والز ِمن.
ونبه انليب 

أن من ال يقاتل ال يقتل ،حني وجد امرأة يف بعض الغزوا قتيلية؛

فأن ر ذلك ،وقال" :ما اكنت هذه تلقاتل! ". 2
ً
َ
ُ
اإلسالم اتلمثيل باملحارب ،قال " :وال تمثلوا ،وال تقتلوا ويلدا".3
وال جيزي
ُّ
وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود ةن انليب  قال" :أةيف انلياس
ً ُ
قِتلة أهل اإليمان".4

وأخرج أمحد وأبو داود من حديث ةمران بن حصني وسمرة بن جندب أن انلييب 
ُْ
المثلة.5
اكن ينىه ةن
واملثلة :تعذيب املقتول بقاع أةضائه ،وسشويه خلقه قبل أن يُقتيل أو بعيده ،وذليك
ُ
ُ
كأن جيدع أنفه ،أو تصلم أذنه ،أو تفقأ ةينُه ،وما أشبه ذلك من أةضائه.

 ))1صحيح البخاري برقم (  )6483وصحيح مسلم برقم . ) 6095 ( :
 ) )2رواه ابو داود برقم ,)2671 ( :احمد في مسنده ()488/3
) )3رواه مسلم في صحيحه برقم)4619 ( :
 ) )4أخرجه أبو داود (  ,)2668وابن ماجه ( )2681

 ) )5أخرجه أبو داود ( ,)2669وامحد()428/4
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هذه نبذة من خلق الرمحة اذلي اكن يصاحب انليب  يف حروبه ،ذليك اخلليق اذلي
خالف انلمرة السائدة للحرب واليت تقوم

أن مبدأ الشيفقة منياقض للحيرب ومين

ذلك ما نراه ايلوم من حروب هذا العرص اليت تأكل األخرض وايلابس ،وتتسم بالوحشيية،
وال تعر الرمحة ال يف أثنائها ,وال بعد نهايتها.

ً
ً
غري أن انلاظر يف تارخينا املجيد ،وسرية نبينا األةمم جيد هذا املعىن الحئا واضحا -كميا
َ
مر -ويراه -كذلك -بعد نرصه  ،وتمكنه من األةداء اذلين ناصبوه العداوة ،ولم يَدةوا
ً
طريقا يف سبيل إيذائه إال وسلكوه.
وأوضح مثال

ذلك ما اكن منه  يوم فتح مكية اذلي حصيل بعيد ِصاع مريير،

وبعد أن فعلوا بانليب  وأصحابه ما فعلوا.

ْ
فعندما انترص ةليهم ،وأحا بهم إحاطة ِّ
السوار بال ِمعصم ،وظنيت قيرسش المنيون؛

لعلمهم بسوء صنيعهم السابق ،وحسبوا أنه سيدخل مكة دخول اجلبابرة والاغياة مزهيوا
منتقما ً  -فاجأهم بأن جاء متواضعا ً متخشعا ً لربه ،غري َم ْز ٍّ
هو بنرصه ،وال شامت بأةدائه.
ً
وةندما رأى انليب  قرسشا ,وهم يتوقعون اإلجهاز ةلييهم ،ورأى مجيوع الصيحابة
وهم ينيتمرون أدِن إشارة من انليب  حس يبيدوا خرضاء قرسش  ،قال انلييب  خماطبيا
قرسش" :ما تمنون أين فاةل ب م؟ "
قالوا :أخ كريم وابن أخ كريم.

قال" :فاذهبوا فأنتم الالقاء".
ِّ
ولقد اكن تلحيل املسلمني بأدب احلرب من الرمحة والسماحة أثر بالغ يف نفوس كثيري
وحسن معاملتهم.
من أةدائهم؛ حيث أةجبوا بدين اإلسالم ،ونبيِّه ،ورمح ِة أهله،
ِ
ً
بل لقد وجدوا ةدال ورمحة لم جيدوها ةند ب ملتهم ،مما حدا ب ثري منهم إإل ادلخيول
ُ
يف اإلسالمِ  ،واحلوادث يف هذا السياا ال ت اد قىص.
الوفاء بالعهد :
اكن سمة الوفاء ةند رسول اهلل  متأصلة قبل اإلسالم ,فياكن أهيل مكية يدةونيه
ُ
ُ
أحيد اجلنيد
الوفاء بتيأمني املحيارب؛ فياذا أةاييف
باألمني ومن أدب احلرب يف اإلسالم
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األمان ألحد املحاربني ،وجب احرتام هذا اتليأمني ،وال جييوز ألحيد أن يتعيرض ذلليك
املحارب بأذى.
وإإل هذا سشري قوهل " :وسسىع بذمتهم أدناهم".1

وقد أمىض انليب  تأمني أم هانئ بنت أيب طالب لرجل مين املايكني ،وقيال هليا" :قيد
أجرنا من أجر يا أم هانئ".2

وقدم أبو رافع ب تاب من قرسش إإل رسيول اهلل  ,فلميا رأى رسيول اهلل ألي ِ َ يف
ً
قلبه اإلسالم ،فقال :يا رسول اهلل :إين -واهلل -ال أرجع إيلهيم أبيدا ،فقيال رسيول اهلل :
ُ َُُ
الربد ،ول ين ارجيع فيان اكن يف قلبيك اذلي يف
"أما أين ال أخيس بالعهد ،وال أحبس
قلبك اآلن ،فارجع" .قال :فرجعت ،ثم أقبلت إإل رسول اهلل  ،وأسلمت.3
معاملته  للمنافقني :

اتلدرج يف اتلعامل مع املنافقني

ُ
قال ابن القيم" :أما سريته – أي انليب  -يف املنافقني ,فانه أمر أن يقبل منهم
ُ
ةالنيتهم ,وي ل رسائرهم إإل اهلل ,وأن جياهدهم بالعلم واحلجة ,وأمره أن يُعرض

ةنهمُ ,
ويغلظ ةليهم ,وأن يبلغ بالقول ابلليغ إإل أنفسهم ,ونهاه أن يصيل ةليهم ,وأن
يقوم

قبورهم ,وأخرب أنه إن استغفر هلم فلن يغفر اهلل هلم".4

تأيلف قلوب املنافقني :

ً
ً
فقد أةايف انليب  بعضا وترك بعضا يتألف من يرى املصلحة يف تألفه
قال  -تعاإل : -ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﭼ التوبة  ٦٠قال اإلمام الاربي" :وأما املؤلفة قلوبهم ,فانهم قوم اكنوا يتألفون
ً
استصالحا به نفسه وةشريته" ,وقال القرطيب ,ال ذكر
اإلسالم ,ممن لم تصح نرصته؛

للمؤلفة قلوبهم يف اتلزنيل يف غري قسم الصدقا  ,وهم قوم اكنوا يف صدر اإلسالم ممن

( )1رواه البخاري في صحيحه برقم ,)3179 (:مسلم برقم)1370 ( :
( )2رواه البخاري في صحيحه برقم ,)357 (:مسلم برقم)1702 ( :
( )3رواه ابو داود برقم  ,)2760 ( :احمد ( )8/6
( )4زاد المعاد)143/3 ( :
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يمهر اإلسالم [فاكنوا] يتألفون بدفع سهم من الصدقا إيلهم لضعف يقينهم".
تويلة املنافقني :

ِّ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل" :لم يول – أي انليب – 

ً
املسلمني منافقا".

وربما سمع انليب  استشارة املنافقني ،كما يف استشارته  يف اخلروج يوم أحد.

واكن من سريته  مع املنافقني استصالحهم ,ودةوتهم حس ي ونوا بلنة صاحلة يف
املجتمع.

مواجهة كيد املنافقني وإبطال مشاريعهم يف اتلفريق بني املؤمنني

تتعدد مشاريع املنافقني اليت ظاهرها اخلري ,ومقصدها الا ,ومما قاموا به يف ةهد انليب
 اختاذ مسجد للتفريق بني املؤمنني ذلك هو مسجد الرضار اذلي بناه املنافقون ،فقد
جاء الويح باخبار انليب  بغرض املنافقني من اختاذ مسجد الرضار ونهاه أن يقوم فيه,
قال  -تعاإل  : -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ التوبة ١٠٨ - ١٠٧
ً
ً ً
فاكن رده  هذه املؤامرة حازما قويا حفاظا وحدة الصف  ،قال ابن القيم
"فصل :ومنها :قريق أمكنة املعصية اليت يُعىص اهلل ورسوهل فيها وهدمهما ,كما حرا

رسول اهلل  مسجد الرضار ,وهو مسجد يص فيه ,ويذكر اسم اهلل فيه ,ملا اكن بناؤه
ً
ً
رضارا وتفريقا بني املؤمنني ,ومأوى للمنافقني ,ولك ماكن هذا شأنه ,فواجب اإلمام
تعايله ,إما بهدم وقريق ,وإما بتغري صورته وإخراجه ةما وضع هل".
ً
ال يتحدث انلاس أن حممدا يقتل أصحابه :
واكن من بواةث قبول املنافقني يف املجتمع ,وةدم قتلهم احلفاظ
ادلاخلية ,وةدم ظهور املسلمني بممر االختال

وحدة اجلبهة

واتلقاتل فيما بينهم فيامع فيهم

ةدوهم وسستباح حرمتهم  ،فعن جابر بن ةبداهلل  قال" :أىت رجل انليب  باجلعرانة،
منرصفه من حنني ,ويف ثوب بالل فضة ,ورسول اهلل  يقبض منها يعار انلاس ,فقال:

يا حممد اةدل .قال" :ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أةدل؟ لقد خبت وخرس إن لم أكن
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أةدل" فقال ةمر بن اخلااب -ريض اهلل ةنه  :-دة يا رسول اهلل فأقتل هذا املنافق
فقال" :معاذ اهلل! أن يتحدث انلاس أين أقتل أصحايب ,إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن
ال جياوز حناجرهم ,يمرقون منه كما يمرا السهم من الرمية".1

فرسول اهلل  هنا ذكر ما يمنعه من اختاذ ما جيازيهم به؛ من أنه خيىش أن يتحدث
ً
انلاس أن حممدا  يقتل أصحابه.
مما سبق  :بني أثر أخالقه  مع أةدائه يف استجابة انلاس دلةوته.
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................
دروس وعرب وفوائد:

 -1كريم أخالا انليب  ظاهرة وجلية يف تعامله مع الكفار  ،فمع ةداوتهم لدليين إال
أن خلق الشفقة والرمحة والعفو والتسامح هو املقيدم ،وانعكسيت هيذه األخيالا
حس يف حروبه وقتاهل ألةدائه  -ةليه الصالة و السالم .-

 -2أهمية احلرص وحدة املسلمني وتراباهم فان مين أهيدا سياسية الرسيول 
العمىم يف استبقاء املنافقني وةدم قيتلهم وحسين معياملتهم احليرص تيرابط
الصف ,فلما جاء ما يناقضه منهم باختاذ مسجد الرضار شدد يف ذليك ,وحسيم ميا
يدةو إإل الفرقة وأحرا مسجد الرضار.
 -3أخذ انلاس بمواهرهم ,وترك رسائرهم إإل اهلل ,وهو منهج فريد تمزي به اإلسالم ةن
ً
كفرا من املاكني ,فليم يؤاخيذوا إال
سائر انلمم واألديان ,ومع أن املنافقني أشد
بما ظهر منهم ,مع ةلم الرسول  بما هم ةليه من انلفاا األكرب.
 -4إذا ظهر تلك األخالا الكريمة والسجايا اجلميلة مع األةداء واملرتبصني
بدةوته ةليه -الصالة والسالم  ،-فكيف ت ون أخالقه مع املستجيبني هل واملتبعني
هلديه ؟! ليه واهلل صورة سامية من األخوة واحلب ,واندماج املشاةر صور لم تمر من
( )1رواه مسلم في صحيحه برقم) 2496 ( :
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قبل يف ذاكرة اتلاريخ .
استنتج فائدتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

نشا رقم ( :) 1

خلص اآلداب اليت اكن انليب  يأمر بها يف احليرب ,وبيني كييف سسيتفاد مين ذليك يف
تعريف انلاس بسماحة ادلين وةدهل.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
............................................
نشا رقم ( :) 2

قم حبرص أبرز ثالث شيبها تثيار حيول اإلسيالم أو اجلهياد ,واسيتفد مين املعلوميا

املوجودة يف الوحدة يف الرد ةليها.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
............................................
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نشا رقم ( :) 3

يعد املنافقون أكة خارا

ً

اإلسالم من الكفار ,كييف يواجيه أهيل اخليري والصيالح

خمااا املنافقني ؟ دون جمموةة من األفاكر حول هذا املوضوع؟

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
اتلقويم:

س :1ةالم يدل:
تقديم انليب  للتضحيا والصرب

أ.

األذى يف دةوته؟

ب .قبول انليب  ورضاه يلمني ايلهود ةندما حلفوا بعدم قتلهم للصحايب  ؟
س :2ماذا فعل انليب  بايلهودي بليد بن أةصم اذلي سحره ؟
س :3أذى ةبداهلل بن أيب انليب  يف أهل بيته ,فماذا فعل انليب ؟
س :4ما موقف اإلسالم من صلة الرحم الاكفرة ,وةالم يدل؟
س :5من اذلين ال جيوز قتلهم يف احلرب ؟
س :6ما ح م اتلمثيل باملحارب ,مع ادليلل؟
س :7ماذا اكن جواب انليب  مللك اجلبال ةندما قال هل مرين أطبق ةليهم
األخشبني؟
س :8خلص معاملة انليب  للمنافقني كما أمره اهلل -ةز وجل-؟
س :9ما اذلي اكن يمنع الرسول  من قتل املنافقني ؟
س :10صحح العبارا اآلتية إن اكنت خاطئة:
يف تعامل انليب  مع الكفار اكن يغلب جانب الشدة والقسوة.

أ.

ب .حرص انليب 
.
ث.

ةدم قتل املنافقني.

احتفظ انليب  بمفاتيح الكعبة بعد دخوهلا ,ولم يعدها إإل ةثمان بن طلحة.

اكن انليب  ينىه أصحابه يف احلرب ةن املثلة ,وقتل الويلد .
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