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   ةقدمامل
 

العاملني، الرمحن الرحيم، وصىل اهلل وسلم وبارك    هلل رب    احلمد  
رمحة   املبعوث  حمم    ىلع  نبينا  آهل  للعاملني،  وىلع  اهلل،  عبد  بن  د 

 وأصحابه واتلابعني هلم بإحسان إىل يوم ادلين، أما بعد:  
املهم   املوضواعت  انلبوية( من  )الرمحة  وتربية،    ة؛ دعوة  فموضوع 

ك   فيهوقد  الل م ب   -تب  الكتابات    -د  تلك  واغلب  كثرية،  كتابات 
أهمية   يف  وال شك  وانلصوص،  واتلطبيقات  األمثلة  حول مجع  تدور 

 ذلك، إال أن للموضوع زوايا أخرى حتتاج إىل معاجلة وإبراز. 
 ويه:    ،وهذا ابلحث يتناول إحدى تلك الزوايا واملداخل

 )إثبات فطرية الرمحة انلبوية وكماهلا البرشي(. 
  ل  من األخالق، ما بني مستق    لق  ت انلاس يف االتصاف ب  او  فإذ ت

أمر   ال    ومستكرث،  أصل  ووجود  أمر  ظاهر،  فيه    لق  يشرتك  حسن، 
اتلخل   قوة  يف  يكون  إنما  واتلمايز  واتلفاضل  وتأثريه،  الكثريون،  ق 

األحوال   مجيع  يف  بأخالقه،  والزتامه  مبادئه،  ىلع  اإلنسان  وثبات 
 والظروف.  

 :  فرضيةهذا ابلحث ينطلق من    وعليه؛ فإن  
، ملسو هيلع هللا ىلص     أن خلق )الرمحة( خلق فطري أصيل، يف شخصية الرسول
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ترصفاته   يف  وواضح  قوي  تأثري  هلا  مكوناتها،  من  أساس  ومكون 
 .ملسو هيلع هللا ىلص  ومعامالته

 بلغ الكمال اإلنساين يف اتلخلق بها،  ملسو هيلع هللا ىلصوأن الرسول 
 من خالل مخسة حماور:    صدق هذه الفرضية  إثباتو
 لق الرمحة بنجاحه فيها.  ، وعالقة خ  ملسو هيلع هللا ىلص هتطبيعة مهم   -1
 لكها.  ملسو هيلع هللا ىلصلق الرمحة يف أحواهل حضور خ   -2
 لق الرمحة يف األخالق األخرى.تأثري خ   -3
 حمبته ملسو هيلع هللا ىلص للرمحة وأهلها، وتشجيعه عليها.  -4
 فيمن حوهل واملتعاملني معه.  ملسو هيلع هللا ىلصتأثري رمحته   -5

ل  تتمث    وأولوية؛  وحبث موضوع الرمحة، من هذه الزاوية، هل أهمية  
 فيما يأيت:  

أنه    أن    -أ خ    مفطور    ملسو هيلع هللا ىلصإثبات  وأنها  الرمحة،  الطبييع،  ىلع  لقه 
يف  ويساهم  اآلخرين،  إقناع  ىلع  يساعد  فيها،  البرشي  الكمال  ونال 
اختصار األمثلة والشواهد اليت حيتاج إيلها يف االستدالل ىلع عظيم 

رد   ويف  وشموهلا،  بأن    رمحته  الصم  والشو  اعرتاض  إنما  ا األمثلة  هد 
 يه جزئية؛ أو وسيلة استخدمت تلحقيق مصالح آنية.  

يهتم    أن    -ب اختصار    ابلحث  يف  ويساهم  املوضوع،  بأصل 
فئة   يناسب  فهو  الرسول  مهم    الطاب؛  احلديث عن  يستهدفها    ملسو هيلع هللا ىلصة، 
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وه  (1)وأخالقه الغربي  ،  اجلماهري  ويذك  م  منهم،  املثقفون    -ر ة، وباصة 
؛ بتضمني هذا األصل يف  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول    ةاملهتمني بموضوع نرص  -ا أيض  

 خطابهم وابلناء عليه. 
وتأص    أن    -ج الرمحة  فطرية  الل  إثبات  رسول  نفس  يف  ؛  ملسو هيلع هللا ىلصلها 

م   وباصة  اآلخرين،  ىلع  فضله  بيان  أهل فيه  بعض  بهم  يفتخر  ن 
جانب   وهو  البرشي،  كماهل  وكذلك  واملذاهب،  يف    األديان  يساهم 

 وادلفاع عنه.  ملسو هيلع هللا ىلص نرصة الرسول 
 إىل: -املوجز  -ذا ابلحثه وبهدف 

تكوينه   يف  وعمقها  أصاتلها  يف:  وإبرازها  انلبوية  الرمحة  جتلية 
ورساتله ملعان  ملسو هيلع هللا ىلص  الشخيص  وشموهلا  سعتها  ويف  من    ،  وأكرب  أكرث 

  ملسو هيلع هللا ىلص ، ويف أهميتها لعمله، ويف تأثريها اإلجيايب عليه  (2) العطف واللني
و االقتداء  من حتفزي ىلع  ذلك  ينبين ىلع  وما  به، تلأس  ا ويف حميطه،   

 .  ملسو هيلع هللا ىلص هل  وقبل ذلك: زيادة اإليمان به وتعميق احلب  
 تنبيهات حول منهج ابلحث:  

اختيار ما    اقترصت    -1 الصحيحة، وحرصت ىلع  ىلع األحاديث 
 ورد يف الصحيحني، أو أحدهما. 

 
 . لكرثة اإلساءات اليت يوجهها اإلعالم الغريب للرسول ملسو هيلع هللا ىلص   ا نظر  ( 1)
، وما تتطلبه من جهد وجهاد، لكها رمحة، كما  فهو ملسو هيلع هللا ىلص ورساتله، بما فيها من تكايلف وحدود ( 2)

 . سيتبني يف املبحث األول
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خترجيه،   -2 يف  أتوسع  لم  الصحيحني  غري  من  احلديث  اكن  إذا 
اكتفيت    مرااعة   وإنما  ابلحث،  بعض ب  ملساحة  إىل  العزو 

 املصادر، ونقل حكم أحد األئمة.  
 إذا اكن هناك اختالف مؤث    -3

 
أ الروايات؛  اللفظ اذلي  ر يف  ورد 

  ذلك عند العزو للمصادر. يناسب املوضوع، وأبني  
رمحهم   -، واتلابعني-ريض الل عنهم  -عزوت أقوال الصحابة  -4

 إىل املصادر املسندة.   -الل
األق  -6 نسبة  ىلع  إىل  وحرصت  ذلك  وعزو  ألصحابها،  ال 

 .  «بترصف»مصادره، وما ترصفت فيه أرشت إىل ذلك بعبارة: 

 .. الكريم: أن يوفقنا حلسن القول والعمل أسأل اهلله 
 العاملني.  واحلمد هلل رب  
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 متهيد: يف معىن الرمحة 
 

ىلع   واحد، يدل    قال ابن فارس: )رحم(: الراء واحلاء وامليم: أصل  
 .(1)والرأفة ة والعطفالرق  

وقد   مثله،  واملرمحة  واتلعطف،  الرقة  الرمحة:  منظور:  ابن  وقال 
وترمح   بعض  رمحته  بعضهم  رحم  القوم:  وتراحم  عليه،  والرمحة: ا ت   ،

 .(2)املغفرة
س   ابن  وحقيقة  يد  وحىك  الزجاج:  قال  انلعمة....،  الرمحة:  أصل  ه: 

 .(3) الرمحة: اإلنعام ىلع املحتاج
األصبهاين الراغب  رق    :وقال  إىل  الرمحة:  اإلحسان  تقتيض  ة 

يف اإلحسان املجرد    ة املجردة، وتارة  يف الرق    ستعمل تارة  املرحوم، وقد ت  
 .(4) ةعن الرق  

 .(5)الرمحة: يه إرادة إيصال الريويف اتلعريفات:  

 
 (. 498/ 2)  ،البن فارس  ،معجم مقاييس اللغة( 1)
 . (230/ 2لسان العرب: مادة )رحم(، )( 2)
 . (5/225البن سيده، ) ،املخصص( 3)
 .191املفردات يف غريب القرآن، ص( 4)
 . (1/146للجرجاين، ) ،اتلعريفات( 5)



 الرمحة النبوية دراسة تأصيلية  8 

اتها لقية ولك ي  من األصول ال  »يقول الشيخ عبد الرمحن امليداين:  
خ  العام   وهلذا  ة  الرمحة،  فروع  ا لق  بر    ألصل  منها  دة،  متعد   أخالقية 

العطف ىلع  ايلتيم، ومنها  إكرام  الرحم، ومنها  الوادلين، ومنها صلة 
والضعفاء  احلاجات  وذوي  والدم  واملرىض  واملساكني  الفقراء 
واألصحاب  اإلخوان  بني  اتلعاطف  ومنها  املصائب،  وذوي  والعجزة 

بوجه   املسلمني  وبني  ال  واجلريان،  ومنها  ومنها ش اعم،  احلسنة،  فاعة 
لني اجلانب للناس، ومنها العفو والصفح عن امليسء، ومنها مشاورة  
رمحة   منهم  املشورة  ألهل  أمرهم  وويل  وقائدهم  اجلماعة   رئيس 

 .  «بقلوبهم ونفوسهم اليت يؤملها اإلهمال واالستبداد، إىل غري ذلك
أن   الرمحن:  عبد  الشيخ  تعريف    ويرى  إىل  ل  اتلوص  العسري   من 

قيق للرمحة؛ ألن  شأن الرمحة كشأن معظم العواطف واالنفعاالت، د
 عرف بظواهرها؛ ال بقيقة تكوينها.  درك وت  إنما ت  

أن   مستويات  » :  ويذكر  وهلا  ودرجات،  مراتب  ذات  الرمحة 
م   مشاعر  بمثل  الراحم  يشعر  أن  إىل  بعضها  يصل  قد  ن  متفاوتات، 

 .(1) «، يف انلوع واملقدارا يرمحه تمام  
* * *

 
 . (6 -2/5ق اإلسالمية وأسسها، عبد الرمحن حبنكة امليداين، ) األخال( 1)
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   ملسو هيلع هللا ىلص المبحث األول: طبيعة رسالته ومهمته 

 

  

الل   حمم  رسوهل    أرسل  رمحة،   رمحة    ملسو هيلع هللا ىلصد    نفسه  يف  فهو  للعاملني، 
إَِّلا رهمْحهة  ﴿ ورشيعته رمحة، ودعوته رمحة، قال سبحانه:   لْنهاكه  ْرسه

ه
أ ا  مه وه

الهِمنيه   [. 107: ء ]األنبيا ﴾لِّلْعه
اعشور بن  الطاهر  حممد  الشيخ  الل  -يقول  هذه » :  -رمحه  فجاءت 

مشتملة   وصف    اآلية  حمم    جامع    ىلع  سائر ملسو هيلع هللا ىلصد  بلعثة  ىلع  ومزيتها   ،
رمحة   كونها  وذلك  ودوامها،  عمومها  تناسب  مزية  للعاملني...   الرشائع 

ن     ح ىلع مد  -ازة ألفاظها ج  بو    -م؛ إذ اشتملت هاته اآلية ظ  وصيغت بأبلغ 
م   ومدح  والسالم،  الصالة  عليه  بأن  الرسول  رساتله  ومدح  تعاىل،  رسله 

 قه... ل  اكنت مظهر رمحة الل تعاىل للناس اكفة، وبأنها رمحة الل تعاىل ب  
لق ق نفسه الزكية ب  األول: ختل  وتفصيل ذلك يظهر يف مظهرين: 

 الرمحة، واثلاين: إحاطة الرمحة بتصاريف رشيعته.  
ا  املظهر  ف طر    ول: ألفأما  لق الرمحة يف مجيع  ىلع خ    ملسو هيلع هللا ىلص ... )فقد( 

لىق  ة؛ تلكون مناسبة بني روحه الزكية وبني ما ي  أحوال معاملته األم  
تلق   رمحة؛ حىت يكون  اليت يه  برشيعته  الويح  من  الرشيعة  إيله  يه 

ي   ما  به إيله مالئم  عن انرشاح نفس؛ أن جيد  ...  رغبته وخ    ا ويح  لقه 
يف هذه السورة بوصف الرمحة، ولم يصف    ملسو هيلع هللا ىلص  اد  حمم    الل    وهلذا خص  
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 به غريه من األنبياء، وكذلك يف القرآن لكه...  
رمحة   كونه  مظاهر  من  اثلاين  املظهر  مظهر   للعاملني:   وأما  فهو 

مقو   من  فيها  ما  أي  رشيعته؛  العام  تصاريف  الرمحة  للخلق مات  ة 
الهِمنيه ﴿قوهل تعاىل:  لكهم؛ ألن    .(1)«... ﴾مْحهة  ره ﴿ق بقوهل: متعل   ﴾للْعه

 هذه الرمحة، يف مواقف عديدة، منها:   ملسو هيلع هللا ىلصويؤكد الرسول  
ىلع   ع  قال: قيل: يا رسول الل؛ اد    -ريض الل عنه  -عن أيب هريرة

بعث لع  املرشكني. قال: )
 
 .(2) (رمحة عثت  وإنما ب    ،اان  إين لم أ

يُّهها﴿تعاىل بتخيري نسائه يف قوهل سبحانه:    ا أمره الل  ولم  
ه
انلاِِبُّ ق ل    يها أ

نا  تِّْعك  مه
 
أ الهنْيه  تهعه فه ا  زِينهتههه وه ْنيها  ادلُّ احْلهيهاةه  ت رِْدنه  ا  نُت  ك  إِن  ْزوهاِجكه 

ه ألِّ
هاح   نا َسه ِّْحك  َسه

 
ِيال    اوهأ ةه   [ 28]   َجه اره اْْلِخره وهله  وهادلا رهس  ه وه ا ت رِْدنه اَّللا نُت  إِن ك  وه

ْحسِ  لِلْم  دا  عه
ه
أ ه  اَّللا ْجر  فهإِنا 

ه
أ نا  ِمنك  ِظيم    ا نهاِت  بدأ  [ 29–28]األحزاب:    ﴾اعه  ،

أريد  ؛ فقال: ) -ريض الل عنها   –بعائشة  إين   أن أعرض عليِك   يا اعئشة؛ 
 ا أمر  

 
أ أبوه   حب  ،  تستشريي  فيه حىت  تعجيل  يا يك أن َّل  هو  وما  قالت:   .)

  !ي؟أستشري أبو    -يا رسول الل  -رسول الل؟ فتال عليها اآلية، قالت: أفيك  
من نساءك   أن ال خترب امرأة    ك  اآلخرة، وأسأل     وادلار  ورسوهل    الل    بل أختار  

لم يبعثين   اهلله   إن    ها،إَّل أخربت    منهن    )َّل تسألين امرأة  . قال:  باذلي قلت  
 

 . (122 -17/121اتلحرير واتلنوير، )( 1)
)ح  (  2) وغريها،  ادلواب  لعن  عن  انليه  باب  واآلداب/  والصلة  الرب  ك  مسلم:  –2597صحيح 

4 /2005) . 
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   .( 1) ( ايّسِّ  م   ام  علِّ ، ولكن بعثين م  ات  تعنِّ وَّل م   ات  عنِّ م  
الرمحة وتمامها؛ جعل الل  ومن أجل حتق   تلك   ان  يل    ملسو هيلع هللا ىلص  رسوهل    ق 

وامت  ا رحيم    ا رؤوف   سبب    ،  يه  اليت  السجايا،  بهذه  وعلينا  يف    عليه 
قبول احلق   واالنقياد هل، فقال سبحانه:   جناحه واالجتماع عليه، ويف 

نته فهظ  ﴿ هْو ك  ل ْم وه هه  ل ِ نِلته  نه اَّلل  ا رهمْحهٍة مِّ واْ   افهبِمه ضُّ لِْب َّلهنفه الْقه لِيظه  غه
ْولِكه  ْمته    ِمْن حه زه ْمِر فهإِذها عه

ه
ْم يِف األ اوِْره  ْم وهشه هه  ْم وهاْستهْغِفْر ل ْنه  فهاْعف  عه

نِيه  ِّكِّ تهوه ِبُّ الْم  ه ُي  ِ إِنا اَّلل  ه اَّلل  ْ ىلعه َّكا تهوه وقال سبحانه:  ،  [159]آل عمران:    ﴾فه
رِ ﴿ حه نِتُّْم  عه ا  مه لهْيِه  عه ِزيز   عه ْم  ِسك  نف 

ه
أ ْن  مِّ ول   رهس  ْم  اءك  جه ْد  ص   يلهقه

وف  راِحيم   ؤ  ْؤِمننِيه ره م بِالْم  لهْيك   .  [128]اتلوبة:   ﴾عه
مْ : )-رمحه الل  -قال احلسن ابلرصي  هه  ِ نِلته ل نه اَّللا ا رهمْحهٍة مِّ (:  فهبِمه

 .(2) «ه اللد، نعت  لق حمم  هذا خ  »قال: 
لِيظه  : )-رمحه الل  -وقال اإلمام الربيع بن خثيم ا غه نته فهظ  هْو ك  ول

لْبِ  ْولِكه   القه حه ِمْن  وا  ضُّ طه  »(:  َّلنفه قد  والل  الفظاظة  أي:  من  ره 
  .(3)«باملؤمنني ا رؤوف   ا قريب   ا ه رحيم  لظة، وجعل  والغ  

اعشور بن  الطاهر  حممد  الشيخ  الل  -قال  فعل  »:  -رمحه   ودل   
قوهل:   يف  أن  نِلته )امليض   وع  تقر    ذلك وصف    (: ىلع  خ  ر  من  لقه، رف 

 
 .(1103/ 2–1478ة، )ح  صحيح مسلم: ك الطالق/ باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالق ا إال بانلي( 1)
 . (800/ 2تفسري ابن أيب حاتم، ) ( 2)
 ( .801/ 2تفسري ابن أيب حاتم، ) ( 3)
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إذ خ    ة  فطرته ىلع ذلك برمح   وأن   و  ق  ل  من الل؛  ْعلهم   ﴿ه كذلك، 
ه
أ اَّلل   

هه   اتله رِسه ْعهل   َيه ْيث   فخ  [124]األنعام:    ﴾حه مناسب  لق  ،  تلحقيق    الرسول 
غها  يبل    ييجء برشيعة    الرسول    حصول مراد الل تعاىل من إرساهل، ألن  

متعني   فاتلبليغ  تعاىل،  الل  مصانعة  عن  ال  ب      يتأثر  وال  لق  فيه، 
أيض    الرسول، أم    مأمور    ا وهو  وتنفيذها  بسياسة  الرشيعة،  بتلك  ته 

ارتباط    فيهم، وهذا عمل   أم  بمناسبة خ    قوي    هل  الرسول لطباع  ته؛ لق 
خ   يالئم  املتوس  لق  حىت  الوسائل  حل  ه  بها  أم  م  ل  الرشيعة ل  ىلع  ته 

 
 
  ملسو هيلع هللا ىلصد  رسل حمم  انلاجحة يف ابللوغ بهم إىل مراد الل تعاىل منهم ...، أ

ة يف تنفيذ رشيعته  من الل باألم    ىلع الرمحة، فاكن يلنه رمحة    ا مفطور  
  .(1) «بدون تساهل، وبرفق وإاعنة ىلع حتصيلها 
كثري ابن  فيقول  اثلانية؛  اآلية  الل  -وأما  ِزيز   ﴿قوهل:  »:  -رمحه  عه

نِتُّمْ  عه ا  مه لهْيِه  يعز  ﴾عه أي:  يعنت    :  اذلي  اليشء  ويشق  أم  عليه    ته 
ها الل  ن يس  ا سهلة سمحة اكملة، يسرية ىلع م  هعليها... ورشيعته لك  

م﴿تعاىل عليه،   لهْيك  ِريص  عه ووصول انلفع    ،: أي: ىلع هدايتكم﴾حه
 . (2) «ادلنيوي واألخروي إيلكم

السعدي الرمحن  عبد  الشيخ  الل  -ويقول    ]تعاىل[  يمت  »:  -رمحه 
 . أنفسهم،  من  اذلي  األيم  انليب  فيهم  بعث  بما  املؤمنني  عباده  .  .ىلع 

 
 . (265/ 3اتلحرير واتلنوير، )( 1)
 . (4/241تفسري ابن كثري، )( 2)
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...    ملسو هيلع هللا ىلصوهو   مصاحلهم  يف  والسيع  هلم،  انلصح  اغية  ِريص   ﴿يف  حه
م لهْيك  إيلكم،   فيحب    ﴾ عه إيصاهل  يف  جهده  ويسىع  الري،  لكم 

الرش   لكم  ويكره  اإليمان،  إىل  هدايتكم  ىلع  ويسىع  وحيرص   ،
ْؤِمننِيه رهء وف  راِحيم  ﴿ جهده يف تنفريكم عنه.   أي: شديد الرأفة    :﴾ بِالْم 

 .(1) «رحم بهم من وادليهمأوالرمحة بهم، 
ذللك    ملسو هيلع هللا ىلص وهو   رضب  وقد  أنفسنا،  من  بنا  وأرحم  علينا  أشفق 

رجل    لِ ثه انلاس: كمه   ل  ثه يل ومه ثه إنما مه : ) ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  امشاهد    ا واقعي    مثال  
نار   الفه فلم    ،ا استوقد  ما حوهل جعل  أضاءت  ادل    اش  ره ا  اليت    وابُّ وهذه 

فأنا    ،ه فيقتحمن فيهانه بْ غلِ يه و  هن  ع  فجعل ينِ   ،تقع يف انلار يقعن فيها
 متفق عليه. (2) !(مون فيهاار، وأنتم تقح  كم عن انل  زِ جه حِب   ذ  آخ  

يف جناتنا، وحرصه ىلع ختليصنا من   ملسو هيلع هللا ىلصالجتهاد نبينا    فهذا مثل  
  .(3) اهللاكت اليت بني أيدينا، وجلهلنا بقدر ذلك، وغلبة شهواتنا علينا 

فيه   اكن  ما  احلديث:  وا   ملسو هيلع هللا ىلصويف  الرأفة  واحلرص ىلع لمن  رمحة، 
 

)رأف( ...  »، وقال ابن األثري يف انلهاية:  356تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان: ص(  1)
الل تعاىل  أرق    يف أسماء  والرأفة  بألطافه.  العطوف عليهم  الرحيم بعباده  من    ]الرؤوف[ هو 

 .(2/444، )«والرمحة قد تقع يف الكراهة للمصلحة ،وال تكاد تقع يف الكراهة ،الرمحة
)ح(  2) املعايص،  من  االنتهاء  باب  الرقاق/  ك  ك    (، 316/ 11فتح:    -6483ابلخاري:  ومسلم: 

.  (1789/ 4-2284الغته يف حتذيرهم مما يرضهم، )حومب  ، الفضائل/ باب شفقته ملسو هيلع هللا ىلص ىلع أمته
 ويه معقد اإلزار. ،مجع حجزة : )بجزكم(

ة وخوف من  ويل عليه شفقة وشفق: رمحة ورق  »وقال الزخمرشي:    ،(6/78القرطيب، املفهم، )    (3)
به املكروه  نصح  ،حلول  ابلالغة:    «مع  أن  1/514)أساس  األصفهاين:  الراغب  ويرى   ،)  

، صاإلشفاق ال ينف  . (133ك من الرمحة. )املفردات يف غريب القرآن: مادة: حن 
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  .(1) ةجناة األم  
من   باملؤمنني  أوىل  اهلل  جعله  فقد  وشفقته؛  نصحه  ولعظيم 

ِسِهمْ ﴿ أنفسهم، فقال سبحانه: نف 
ه
ْؤِمننِيه ِمْن أ ْوىله بِالْم 

ه
اآلية   ﴾.... انلاِِبُّ أ

ا بذل هلم من انلصح والشفقة والرأفة؛ ما اكن به  م  وذلك ل    ،[6]األحزاب:  
 .(2)عليهم ة  الل أعظم اللق من   فهم، فرسول  أ أرحم اللق وأر

واعيشوه، وشهدوا به،   -ريض الل عنهم  -وهذا ما ملسه الصحابة
 
 
  ملسو هيلع هللا ىلص  انليب    ؛ أنها قالت: أتيت  –ريض الل عنها   -ةق  ي  ق  ميمة بنت ر  فعن أ

ن   أن ال  سو  يف  نبايعك ىلع  يا رسول الل؛  نبايعه، فقلنا:  األنصار  ة من 
شيئ   بالل  ب  و،  ا نرشك  نأيت  وال  نزين،  وال  نسق،  بني    هتان  ب  ال  نفرتيه 

( قال:  معروف،  يف  نعصيك  وال  وأرجلنا،  استطعُت  أيدينا   ّ فيما 
نبايعك يا رسول الل!    م  ل  بنا، ه     أرحم  ورسوهل    (، قالت: قلنا الل  وأطقُت  

رسول   النساء  :ملسو هيلع هللا ىلص  الل    فقال  أصافح  َّل  امرأةٍ   ،)إين  ملائة  قويل    إنما 
 .(3) (واحدة  أو: مثل قويل َّلمرأةٍ  .واحدة ةٍ أكقويل َّلمر

 * * * 
 

 
 . (11/381ابن حجر، فتح ابلاري، )( 1)
 . 659ابن سعدي، تفسري الكريم الرمحن، ص ( 2)
(، وقال: حسن صحيح، والنسايئ:  4/151-1597رواه الرتمذي: ك السري/ ب بيعة النساء، )ح(  3)

 . واللفظ هل (،7/149-4181ك ابليعة/ ب بيعة النساء، )ح  



 
 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالمبحث 
 بخلق الرحمة   ملسو هيلع هللا ىلصالتزام النبي 

 في أحواله كلها
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 بخلق الرحمة في أحواله كلها   ملسو هيلع هللا ىلصالمبحث الثاني: التزام النبي  

 
مفطور ىلع الرمحة، وأنها   ملسو هيلع هللا ىلص  الل    رسول    من أبلغ ادلالئل ىلع أن  

قخ   كما  احلسن ابلرصي ا لقه،  الل  -(1) ل  الزتامه واستصحابه -رمحه   ،
ال   الشد  هلذا  يف  لكها:  أحواهل  يف  والضعف، لق  والقوة  والرخاء،  ة 

والضعيف،   القوي  اجلميع:  واملرض، ومع  والصحة  والغضب،  والرضا 
 الصغري قبل الكبري، املوافق واملخالف.  

كثرية   ملسو هيلع هللا ىلصا هلق الرمحة والزتامه بها يف أحواهل لكودَّلئل حضور خ  
 ، منها:  اجد  

والرغبة   -1 واألهوال  اجلالل  بني  مجع  وموقف؛  حال  أعظم  يف 
والرهبة؛ موقف القيام أمام ذي اجلالل للفصل بني الالئق، يف املقام  

العقول والقلوب؛ وتتطلع كل  فيه  ث  نلجاتها: حيد    نفس    اذلي تذهل 
)  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   فيقول:  ايلوم  ذلك  اهلل  عن  القي  َيمع  األولني  ا يوم  مة 

هم ابلرص، وتدنو  ايع، وينفذ  هم ادل  ع  سمِ في    واحد،  واْلخرين يف صعيدٍ 
انلاسه   الشمس   الغم    فيبلغ  َّل    من  وما  يطيقون  َّل  ما  والكرب 

انلاس بلعض: أَّل ترون ما أنتم فيه؟ أَّل ترون   ُيتملون، فيقول بعض  

 
 . 11م، صتقد  ( 1)
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مه  تنظرون  أَّل  بلغكم؟  قد  رب  ما  إىل  لكم  يشفع  فيقول  ن  كم؟ 
أنت أبو  ؛  نلاس بلعض: ائتوا آدم! فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم  ا  بعض  

اهلل   خلقك  املالئكة   البرش،  وأمر  روحه،  من  فيك  ونفخ  بيده، 
ك، أَّل ترى إىل ما حنن فيه؟ أَّل ترى إىل  فسجدوا لك، اشفع نلا إىل رب  

لم يغضب قبله    اريب غضب ايلوم غضب    ا؟ فيقول آدم: إن  نه ما قد بلغه 
ولن   فعصيت  يمثله،  الشجرة  عن  نهاين  وإنه  مثله،  بعده  ه،  غضب 

 ... (1) نفيس نفيس! اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل نوح
حمم   يا  فيقولون:  رسول  فيأتوين  أنت  األنبياء،   د؛  وخاتم  اهلل، 

ك، أَّل م من ذنبك وما تأخر، اشفع نلا إىل رب  لك ما تقد    وغفر اهلل  
بلغه  العرش،   ؟ا نه ترى ما حنن فيه؟ أَّل ترى ما قد  فأنطلق، فآيت حتت 

ساجد   اهلل    ا فأقع  يفتح  ثم  وي  لع    لريب،  وحسن  ،  حمامده  من  لهمين، 
شيئ   عليه،  ألحدٍ   ااثلناء  يفتحه  ي    لم  ثم  حمم  قبيل،  يا  ارفع  قال:  د؛ 

سه  ت  عطه ت    ْل رأسك،  اشفع  ربِّ شف  ه،  يا  فأقول  رأيس  فأرفع   ع. 
 
أ يت  م  ! 

 
 
 ، متفق عليه.(2)احلديث  (يت!...م  أ

الفارس:    قال خفيف  بن  الل  »العالمة حممد  هل وصف    انظر: 
أحد    عز   اليت    اوجل  والرمحة  الشفقة  من  الوصف  بهذا  عباده  من 

 
 .-عليهم السالم –يعتذر  أولو العزم من الرسل: إبراهيم وموىس وعيىس -ا أيض   -وهكذا ( 1)
(، مسلم: ك  6/84-4712ابلخاري: ك أحاديث األنبياء/ باب )ذرية من محلنا مع نوح...(، )ح(  2)

 . (، واللفظ هل1/184-194اإليمان/ ب أدىن أهل اجلنة مزنلة، )ح 
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حبيبه   بها  القيامةملسو هيلع هللا ىلصوصف  يف  تراه  أال  انلاس    -؟!  اشتغل    إذا 
حد    -بأنفسهم يدع   س  ف  ن    ث  كيف 

 
)أ ويقول:   م  ه 

 
أ إىل  م  يت  يرجع  يت(، 

نفيس إيلك، فافعل يب ما شئت،    ت  مالشفقة عليهم، ويقول: إين أسل
  .(1)  «ين يف شفاعيت يف عبادكوال ترد  
األخرية    يف حالة    -2 اللحظات  السابقة، يف  احلالة  تشابه  أخرى، 

الل   أن    ملسو هيلع هللا ىلصورسول  جند  ادلنيا،  هذه  أهم    يغادر  باهل    من  يشغل   ما 
فئة   باهتمامه؛  اإلهمال   ويستأثر  أو  اجلور  من  عليها  خيىش  ضعيفة، 

الكم رسول  اكن آخر  قال: )  -ريض الل عنه  -احلقوق، عن لع    وتضييع
 .( 2) (كم فيما ملكت أيمان   ، اتقوا اهلله الصالةه  : الصالةه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

موقف    -3 والشفقة،    ويف  الرمحة  حضور  قوة  فيه  نالحظ  آخر؛ 
صفي  ودق   عن  موجبها،  استحضار  ح  ة  بنت  عنها   -ي  ة  الل   -ريض 

انليبل  اكن  يلال  فأتيت    ،ا معتكف    ملسو هيلع هللا ىلص  قالت:  أزوره  فحد  ه  قمت  ثت  ،  ثم    ه، 
  ها يف دار أسامة بن زيد، فمر  ين، واكن مسكن  ب  قل  ألنقلب، فقام ميع يل  

ىلع : )ملسو هيلع هللا ىلص  ، فقال انليبل أرساع    ملسو هيلع هللا ىلص  ا انليب  ا رأي  رجالن من األنصار، فلم  
 (! ي  ة بنت ح  ما، إنها صفي  ك  لِ سْ رِ 

 ! يا رسول الل! : سبحان الل  فقاال  
 

 .(2/163شعب اإليمان، لإلمام ابليهيق، ) ( 1)
(، أبو داود: ك األدب/ ب يف حق  67، ص 158ابلخاري يف األدب املفرد/ ب حسن امللكة، )ح  (  2)

،  2698)ح    ،ابن ماجه: ك الوصايا/ ب هل أوىص رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص  (،2/761،  5156اململوك، )ح  
 . (5/362(، وينظر: فتح ابلاري، )2/901
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اإلنسانِ   الشيطانه   إن  قال: ) ادل  جمره   َيري من    م، وإين خشيت  ى 
 متفق عليه. (1) (ا شيئ  )(، أو قال: ا أن يقذف يف قلوبكما ش  

ته، فقد  منه ىلع أم    هو إشفاق  »:  -رمحه الل  -قال القايض عياض
 .(2)«فيهلكوا  ا هم به شيئ  ه من ظن  ، وخشيت  ا رحيم   ا اكن باملؤمنني رؤوف  

موقف    -4 بشخصه  فاجتمعت    ويف  تتعلق  متعددة،  رزايا  يه 
من قادة املسلمني يف غزوة مؤتة،    تل عدد  ته، حيث ق  وبأم    ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  
است   ح  فقد  عم  بل شهد  وابن  حارثة،  بن  زيد  طالب،  ه  أيب  بن  جعفر  ه 

ة الرزية، ويف  ؛ ومع شد  -ريض الل عنهم  -وشاعره عبد الل بن رواحة
الق يغفل  ال  وبآثارها؛  بها  االنشغال  رمحة    ب  لغمرة    وشفقة    املمتلئ 

جعفر بن  الل  عبد  فعن  وأهلها،  مواطنها  مرااعة  الل    -عن  ريض 
اصنعوا ْلل  : )ملسو هيلع هللا ىلص تل قال انليب  ا جاء نيع جعفر حني ق  قال: لم   -عنهما 

  .(3) (يشغلهم(، أو: )أتاهم ما يشغلهم  فقد أتاهم أمر   ،اجعفر طعام  
بالرمحة   ا وف  رمفطور ىلع الرمحة؛ فقد اكن مع  ملسو هيلع هللا ىلصانليب    وألن    -5

رجع    اومشهود   ملا  ؛  الويح  بدء  حديث  فيف  ابلعثة،  قبل  حىت  بها  هل 

 
(، مسلم: ك السالم/ ب  4/278–2035عتاكف/ ب هل خيرج املعتكف ...، )ح  ابلخاري: ك اال(  1)

 . (4/1712-2175بامرأة اكنت زوجته...، )ح ابيان أنه يستحب ملن رؤي خايل  
 . (30/ 7إكمال املعلم رشح صحيح مسلم، للقايض عياض، )( 2)
ال 2/212  -3132أبو داود: ك اجلنائز/ ب صنعة الطعام ألهل امليت، )ح  (  3) رتمذي ك اجلنائز/  (، 

(، وقال: حديث حسن صحيح، ابن ماجه: ك  323/ 3-998ب الطعام يصنع ألهل امليت، )ح
 . (1/514-1610اجلنائز/ ب ما جاء يف الطعام يصنع ألهل امليت، )ح
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خويدلا خائف    ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول   بنت  خدجية  ىلع  فدخل  فؤاده،  يرجف   ،-  
عنها  الل  )-ريض  فقال:  زم  زم  ،  فزم  لوينلوين  عنه  (،  ذهب  حىت  لوه 

ت  لفقا   ،ىلع نفيس(  يت  شِ لقد خه )  ع، فقال لدجية وأخربها الرب:و  الر  
ي  خدجية:   ما  واهلل!  اهلل  )الك  تله اأبد    زيك  إنك  وحتمل    له ِص ،  الرحم، 

 ( 1) (عني ىلع نوائب احلق  قري الضيف، وت  ، وتكسب املعدوم، وته الك  
فخدجية عليه،  عنها   -متفق  الل  وخصاهل تذك    -ريض  بأفعاهل  ره 

قلب   تل طمنئ  وإحسانه؛  رمحته  عظيم  ىلع  ادلالة  اجلزاء  احلميدة،  إذ  ه؛ 
 جنس العمل.   من

   فيقول:ه أبو طالب، يف الميته املشهورة، ويؤكد هذا عم   -6
ِ      هِ بوجهِ   الغمام  ستسقه وأبيض ي    (2) لألراملِ  صمة   عِ ايلتامه  ال  مه ث

 م: وىلع ضوء ما تقد  
انليب    فإن   أحواهل    عمل    ملسو هيلع هللا ىلصرمحة  يف  ظاهر  طبيع؛  فطري 

بها ك    ملسو هيلع هللا ىلصوترصفاته   أو تعامل سن جالم    مع اجلميع؛ يراها ويشعر  ه 
 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصمعه 

 
(، مسلم: ك اإليمان/ ب بدء  22/ 1-3( ابلخاري: ك بدء الويح/ ب كيف اكن بدء الويح...، )ح1)

 واللفظ هل.   (،1/139 -252الويح، )ح 
(، قال  494/ 2-1008ابلخاري: ك االستسقاء/ ب سؤال انلاس اإلمام االستسقاء إذا قنطوا، )ح(  2)

انلهاية:   األثري يف  الم  –بالكس    –اثلمال  »ابن  هو  وقال:  والغياث.  امللجأ  الشد  :  يف    « ة طعم 
 . (489/ 3و   – 643/ 1) «عصمة لألرامل: أي يمنعهم من الضياع واحلاجة »(، وقال: 1/643)

 . بل ويشعر بها ويتفاعل معها من يقرأ سريته الرشيفة ملسو هيلع هللا ىلص( 3)
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يفد هو وجمموعة من   -ريض الل عنه  -فهذا مالك بن احلويرث 
مد   أنهم شباب وضيوف؛ وجلسوا  قليلة،  أقرانه، ومع  أن  ة  اذلي    جند 

وَّلحظه  مالك  انتباه  الوجزية  -لفت  الفرتة  هذه  انلِب   -يف  هو رمحة 
   ، فيقول:ملسو هيلع هللا ىلص

عنده عرشين    بة متقاربون، فأقمنا وحنن شب    ملسو هيلع هللا ىلص  الل    أتينا رسول  
الل   رسول  واكن  أن  ا رقيق    ا رحيم    ملسو هيلع هللا ىلص يللة،  فظن  أهل  ،  اشتقنا  قد  نا، ا 

عم  فسأنل   أهل  ا  من  تركنا  فقال  ن  فأخربناه،  ) ملسو هيلع هللا ىلصنا،  إىل ع  ارجِ :  وا 
وعل    ،يكمأهلِ  فيهم  وم  فأقيموا  الصالة    ،روهمموهم  حرضت    فإذا 

 متفق عليه.  (1) (كم كم أكرب  ثم يلؤما  ،كمن لكم أحد  فليؤذ  
* *  * 

 
 

 
)ح(  1) مجاعة...،  اكنوا  إذا  للمسافر   األذان  ب  األذان/  ك  ك  1/128-631ابلخاري:  مسلم:   ،)

 (، واللفظ هل. 1/465  -674املساجد/ ب من أحق باإلمامة، )ح
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   ملسو هيلع هللا ىلص  المبحث الثالث: تأثير الرحمة في أخالقه وأفعاله ومشاعره

 
 

 : ملسو هيلع هللا ىلص : تأثريها يف أخالقه أوَّل  
صلة   بعدد    للرمحة  خالل   وثيقة  من  تتضح  األخالق،  من 

تشتمل وتتضمن  والرمحة  الرق    -كذلك  -اتلعريفات وادلوافع،  ة  معاين 
متعددة،    والعطف واملغفرة واإلحسان، ويه عوامل مؤثرة يف أخالق  

لق الرمحة يف نفسه  ل خ  جند أن تأصل   ملسو هيلع هللا ىلصوحينما ننظر يف سرية الرسول  
األخرى،    ملسو هيلع هللا ىلصالكريمة   األخالق  ىلع  اإلجيايب  باتلأثري  وأرضب  اعد 

   ذللك أمثلة:
 :  احلِلْم -1

املاوردي:   اإلمام  انلفس  ل  حل  اوأسباب  »قال  ابلاعثة ىلع ضبط  م 
من   احلكم:  منثور  يف  قيل  وقد   ،... للجهال  الرمحة  أحدها:  عرشة: 

  .(1)«م رمحة اجلهالل  أوكد احل  
من مواقف   وهذا السبب يكاد أن يكون هو األظهر يف كثري  

 ومن األمثلة ىلع ذلك:  ، ملسو هيلع هللا ىلصم اليت يف سرية الرسول  ل  احل  

 
 . 211أدب ادلنيا وادلين، لإلمام املاوردي، ص( 1)
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مالك  - بن  أنس  عنه  -عن  الل  مع    -ريض  أميش  )كنت  قال: 
ب    ملسو هيلع هللا ىلص انليب   فجذبه    جنراين    رد  وعليه  أعرايب  فأدركه  احلاشية،  غليظ 
نظرت    جذبة   حىت  انليب    شديدة،  اعتق  صفحة  أث    ملسو هيلع هللا ىلص إىل  به  قد  رت 

الر   شد  حاشية  من  ج  داء  م  ذ  ة  قال:  ثم  اذلي  بته،  الل  مال  من  يل  ر 
 متفق عليه. (1)(فاتلفت إيله فضحك، ثم أمر هل بعطاء عندك! 

  :(2)الرفق -2
قال: بينما حنن يف املسجد    -ريض الل عنه  -عن أنس بن مالك

الل   رسول  أعرايب    ملسو هيلع هللا ىلصمع  جاء  فقال    إذ  املسجد،  يف  يبول  فقام 
موه، زرِ َّل ت  : ) ملسو هيلع هللا ىلص! قال: قال رسول الل  ه  م    ه  : م  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول الل  

هذه   ّ إن  داعه فقال هل: )  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل    (، فرتكوه حىت بال، ثم إن  وه ع  ده 
إنما يه ذلكر اهلل    ،رذه من هذا ابلول وَّل القه   ليشءٍ   ح  َّل تصل    املساجده 

القرآن  عز   وقراءة  والصالة  الل  وجل  قال رسول  كما  أو  قال: ملسو هيلع هللا ىلص(،   ،
بدلوٍ   رجال    ره فأمه ) فجاء  القوم،  فشن    من  ماء  عليه من  متفق    (3)(ه 

 عليه.
 

(،  251/ 6-3149: ك فرض المس/ ب ما اكن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يعطي املؤلفة قلوبهم...، )حابلخاري(  1)
 . (2/730-1057مسلم: ك الزاكة/ ب إعطاء من يسأل بفحش، )ح

انلهاية:  (  2) يف  األثري  ابن  رفيق  »قال  الل  بمعىن    ،بعباده  يقال:  فعيل  فهو:  والرأفة،  الرفق  من 
اجلانب  لني  والرفق:  العن  ،فاعل...  خالف  )«ف وهو  الليث:  2/602،  وقال  لني » (،  الرفق: 

 . (10/118)لسان العرب:  ،«اجلانب ولطافة الفعل
(، مسلم: ك الطهارة/ ب وجوب  10/449-6025ابلخاري: ك األدب/ ب الرفق يف األمر لكه، )ح(  3)

 . (، واللفظ هل1/236 -284غسل ابلول وغريه من انلجاسات، )ح



 ملسو هيلع هللا ىلصالثالث: تأثير الرحمة في أخالقه وأفعاله ومشاعره  المبحث   

 

29 

جي    ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول   تعنيف لم  عن  الكرام  الصحابة  منع  يف  مل 
وض  ع األ بل  مقصد  رايب  )ح  فقال:  ت  ه،  عليه  موه زرِ َّل  تقطعوا  أي: ال   )

، فاكن فيه زيادة رضر  ا )حبس ابلول حيصل لصاحبه رضر    بوهل؛ ألن  
رفقه   من  فهذا  وقوعه،  بعد  املسجد  تنجيس  وح  بأم    ملسو هيلع هللا ىلصىلع  سن  ته 

 .(1)نظره هلم(
موقف   أم    ويف  خترب  اعئشة  آخر؛  عنها   -املؤمنني  الل   -ريض 

:  ملسو هيلع هللا ىلصه، فقال انليب  ب  أرض    عوبة، فجعلت  فيه ص    ىلع بعري    فتقول: كنت  
نع من  وَّل ي    ،هإَّل زانه   فق َّل يكون يف يشءٍ الر    فإن    ،فقبالر    عليِك )

باعثه، وهو عدم إيذاء هذه    ، واألمر بالرفق واضح  (2) (هإَّل شانه   يشءٍ 
 ة بالرضب. ادلاب  

 العفو والصفح:  -3
ا رهمْحهةٍ ﴿قال سبحانه وتعاىل:   نته فهظ    فهبِمه هْو ك  ل ْم وه هه  ِ نِلته ل نه اَّلل    امِّ

ْولِكه  واْ ِمْن حه ضُّ لِْب َّلهنفه لِيظه الْقه  .  [159]آل عمران:   ﴾....غه
مْ ﴿واتلفريع يف قوهل:   ْنه  مْ ﴿ىلع قوهل:    ﴾فهاْعف  عه هه  اآلية؛    ﴾نِلته ل

 .(3)مجيع األفعال املأمور بها مناسب للني ألن  

 
 . (139 -2/138فظ العرايق، )طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب، للحا( 1)
(، وابلخاري يف األدب املفرد/ باب  2004/ 4  -2594رواه مسلم: ك األدب/ ب فضل الرفق، )ح  (  2)

 . (، واللفظ هل167ص -475رق، )ح  ال  
 .(3/267اتلحرير واتلنوير، البن اعشور، )( 3)
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اليت جتل   املواقف  أعظم  من    ومن  موقفه  فيها عظيم عفوه ملسو هيلع هللا ىلص 
فاحت   دخلها  حينما  مكة  يشك    ،ا أهل  ال  اكنوا  استئصال فقد  يف  ون 

نظر   خرضائهم،  وإبادة  األذى   ا شأفتهم  من  وبأصحابه  به  فعلوه  ملا 
 عوه، وما يستحقونه؟  واملحاربة، ولكن هل حدث ما توق  

هريرة أىب  )لم      عن  رسول  قال:  فتح  استعمل   الل    ا  مكة  ملسو هيلع هللا ىلص 
الزل   الل    رسول   العو  ملسو هيلع هللا ىلص  بن  الم  بري  إحدى  ىلع  بن  جن  ام  وخادل  بتني، 

فهتف يب،    ملسو هيلع هللا ىلص يف كبكبة    الل     يب رسول  رص  الويلد ىلع األخرى، قال فب  
)قلت   قال:  الل!  رسول  يا  بليك  باألنصار(،  ْف اهتِ :  بهم،   فهتفت    يل 

( قال:  ميعاد،  ىلع  اكنوا  كأنهم  ملسو هيلع هللا ىلص  الل  برسول  معرش  فطافوا  يا 
،  اموهم فاحصدوهم حصد  قد َجعوا نلا، فإذا لقيت    اقريش    إن    ؛األنصار

بالص   توافوين  الص  حىت  ميعاد  فا،  أبو  كم فا  قال  لقينا  (،  فما  هريرة: 
أحد   رسول    امنهم  يا  فقال:  سفيان  أبو  وجاء  وكذا،  كذا  به  فعلنا  إال 

قال رسول   ايلوم!  بعد  قريش  قريش، ال    ملسو هيلع هللا ىلص:  الل    الل؛ أبت خرضاء 
آمن، ومه ابه بن أغلق  مه ) ومه ه فهو  ن  ن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، 

آمن فهو  السالح  صناديد  ألق  وجلأت  إىل   (،  وعظماؤها  قريش 
فيها   -الكعبة دخلوا  الل  -يعين  رسول  فجاء  قال:  طاف    ملسو هيلع هللا ىلص،  حىت 

يمر   فجعل  ب    بابليت،  فيطعنها  األصنام  ويقول:  ي  س  بتلك  القوس  ة 
ابْلهاِطل  ﴿ قه  زههه وه هقُّ  احلْ اء  زهه وق    جه نه  ابْلهاِطله اكه ، حىت  [81]اإلرساء:    ﴾اإِنا 

يا معرش قريش؛  يت ابلاب، ثم قال: )ضاد  ؛ جاء فأخذ بع  إذا فرغ وصل  
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كريم! ثم اعد عليهم   رحيم    وابن عم    ( قالوا: نقول: ابن أخ  ما تقولون؟
( قال:  ذلك،  مثل  قالوا  يوسف:  القول،  أيخ  قال  كما  أقول  َّله ﴿فإين 

الراامِحِنيه عه تهْْثهيبه   م   رْحه
ه
أ وه  وهه  ْم  لهك  اَّلل    يهْغِفر   ايْلهْومه  م   ]يوسف:    ﴾لهْيك 

اإلسالم([92 ىلع  فبايعوه  فخرجوا  وي  (1)(،    ا قريش    أن    -هنا   -الحظ، 
 بالقرابة والرحم وبصفته: )رحيم(.   ملسو هيلع هللا ىلص  اسرتمحت الرسول  

رسول  )  وباجلملة: انتقم  يشءٍ نلفسِ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   ما  يف  إيله،ي    ه    ؤيت 
 متفق عليه.   (2) (اهلل، فينتقم هلل رماتِ ك من ح  نتهه حىت ي  

 :  ملسو هيلع هللا ىلص: تأثري الرمحة يف أفعاهل  اثاني  
ه الرمحة بأصحابه، ويرتك العمل، وهو  يعمل العمل ودافع   ملسو هيلع هللا ىلصاكن  

خوف   ي    ا حيبه،  ي  أن  أو  فيشق  فرض  فيه،  به  أم    ّ قتدى  ىلع  ته، بذلك 
 ، منها:  اواألمثلة ىلع ذلك كثرية جد  

خرج إىل مكة،    ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل    : أن    ر بن عبد اللبعن جا   -1
معه،   ميم، وصام انلاس  راع الغ  اعم الفتح، فصام، حىت بلغ ك  

وإن   الصيام،  عليهم  شق   قد  انلاس  إن   هل:  اس انل    فقيل 
بق   فداع  فعلت،  فيما  العرص،   ح  د  ينظرون  بعد  ماء،  من 

 
(،  ...ل  اط  ابل    ق  ه  وز    احلقل   اء  قوهل تعاىل: )ج    -رواه النسايئ يف الكربى: ك اتلفسري/ سورة اإلرساء(  1)

 .  (1780(، وينظر: صحيح مسلم، )ح382/ 6، 11298)ح 
)ح(  2) واألدب،  اتلعزير  كم  ب  احلدود/  ك  الفضائل/  8/174  –6853ابلخاري:  ك  مسلم:   ،)

 .(4/1813، 2327مباعدته ملسو هيلع هللا ىلص لآلثام...، )ح  
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بعضهم،  بعضهم وصام  فأفطر  إيله،  ينظرون  وانلاس  فرشب 
  .(1) (صاةأوئلك الع  صاموا، فقال: ) ا ناس   لغه أن  بف

اكن   -2 أنه  ذلك  من  وخيف    ي ق رص      وأعظم  سمع  الصالة،  إذا  فها 
الصالة يه    ه، مع أن  به وبأم    بكاء الصيب يف املسجد؛ رمحة  

عينه   املسجد  ملسو هيلع هللا ىلصقرة  يف  للصالة  واألطفال  النساء  وشهود   ،
إين ألقوم يف  )  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، فعن أيب قتادة عن انليب  ا ليس واجب  

ز يف  فأجتوا   الصِب    فأسمع بكاءه   ،ل فيهاأطوِّ   أن    الصالة أريد  
 ىلعه  أن أشق   صاليت؛ كراهيةه 

 
   .(2)(ه م   أ

هريرة    -3 أيب  أن  عن  تقم    :  اكنت  سوداء  )أو    امرأة  املسجد 
، فسأل عنها )أو عنه(، فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص   الل    (، ففقدها رسول  ا شاب  

 ها روا أمر  قال فكأنهم صغ    (. موين! كنتم آذنت  أفاله )  مات. قال:
أمره  قربه ل  )د    فقال:  ،ه()أو  فصل  فدل    (،وين ىلع  ثم وه،  عليها،   

مملوءة    )إن    قال: القبور  أهلهاظ    هذه   عز    اهلله   وإن    ،لمة ىلع 
متفق عليه، وسؤال انليب  (3)(ها هلم بصاليت عليهمر  نو  وجل ي  

تفض    ملسو هيلع هللا ىلص كمال  ىلع  يدل  املسكينة  هذه  وح عن  ن س له، 
 

(1  ). الفطر يف شهر رمضان للمسافر  الصيام/ ب جواز  (،  2/785-1114..، )ح  صحيح مسلم: ك 
السفر، )ح الصوم يف  جاء يف كراهية  ما  باب  الصوم/ ب  أبواب  ك  (،  2/81-710والرتمذي: 

 . واللفظ هل
 . (201/ 2-707صحيح ابلخاري: ك األذان/ ب من أخف الصالة عند بكاء الصيب، )ح( 2)
الصالة    (، مسلم: ك اجلنائز/ ب1/552  -458ابلخاري: ك الصالة/ ب كنس املسجد...، )ح  (  3)

 . (، واللفظ هل659/ 2-956ىلع القرب، )ح 
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ده، وكرم أخالقه وتواضعه، ورأفته ورمحته، وتنبيهه ىلع تعه  
  .(1)ر أمره صغ  تقر مسلم، وال ي  أن ال حي  

هريرة  -4 أيب  سمعت      وعن  واذلي  )   يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  انليب    قال: 
أنفسهم أن  من املؤمنني َّل تطيب   رجاَّل   نفيس بيده! لوَّل أن  

عين  يتخل   أجد    ،فوا  عليه  وَّل  أمحلهم  ختل    ،ما  عن فما  ت 
اهلل  َسيةٍ  سبيل  يف  لودِ   ، تغزو  بيده!  نفيس   أين    دت  واذلي 

 
 
 أ

 
 قتل يف سبيل اهلل ثم أحيا ثم أ

 
قتل ثم أحيا قتل ثم أحيا ثم أ

 
 
 متفق عليه. (2) (قتلثم أ

ريض الل    -، حىت قالت اعئشةملسو هيلع هللا ىلصمن حاهل    ا وقد اكن هذا ظاهر  
)-عنها  أمره   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ    رسول  ري  ما خ  :  أيّسه يْ بني  أخذ  إَّل  لم    ،همان  ما 

 اهللِ   وما انتقم رسول    ،منه  انلاِس   اكن أبعده   افإن اكن إثم    ،ايكن إثم  
  .(3) (رمة اهلل؛ فينتقم هلل بها نتهك ح  نلفسه؛ إَّل أن ت   ملسو هيلع هللا ىلص

 وانفعاَّلته انلفسية:   ملسو هيلع هللا ىلص: تأثري الرمحة يف مشاعر انلِب اثاثل  
وأفعاهل   أخالقه  انلبوية ىلع  الرمحة  أثر  يقترص  بل    ملسو هيلع هللا ىلصلم  فقط، 

قها، وأصاتلها يف نفسه الكريمة، ظهر أثرها يف مشاعره وانفعاالته ملع  
 

 . (2/618املفهم، للقرطيب، )( 1)
(، مسلم: ك اجلهاد/  ب فضل  4/17  -2797ابلخاري: ك اجلهاد والسري/ ب تمين الشهادة، )ح(  2)

 . (، واللفظ هل3/1495  -1876اجلهاد...، )ح 
)ح(  3) ملسو هيلع هللا ىلص،  انليب  صفة  ب  املناقب/  ك  ومس4/189-3560ابلخاري:  ب  (،  الفضائل/  ك  لم: 

 . (4/1813،  2327مباعدته ملسو هيلع هللا ىلص لآلثام ...، )ح 
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 عرف من حاهل قبل فعله أو بيانه. انلفسية، وصارت ت  
انليب    -1 بنات  أن    ملسو هيلع هللا ىلص  أرسلت إحدى  تدعوه وختربه    اصبي    إيله: 

جع إيلها، فأخربها: ارِ هلا يف املوت، فقال للرسول: )  ا هلا أو ابن  
،  سم  م    عنده بأجلٍ   يشءٍ   طى، وَّكُّ ع هلل ما أخذ وهل ما أ  أن  
وتلحتسب فم   فلتصرب  قد  رها:  إنها  فقال:  الرسول  فعاد   ،)

تلأتين   انليبل أقسمت  فقام  سعد  ملسو هيلع هللا ىلص  ها،  معه  وقام  عبادة    ،  بن 
فر    ومعاذ   جبل...  الصيبل بن  إيله  ت    فع  يف عق  ق  ونفسه  كأنها  ع 

الل؟ ن  ش   رسول  يا  هذا  ما  سعد:  هل  فقال  عيناه،  ففاضت  ة، 
  اهلل    جعلها اهلل يف قلوب عباده، وإنما يرحم    هذه رمحة  ال: )ق

 متفق عليه.  (1)(محاء من عباده الر  
( )هذه فقوهل:  أثر  ادلمعة؛  أي  أن  رمحة(  أي  من   (،  يفيض  اذلي 

تعم   بغري  القلب،  حزن  من  ال ادلمع  استداعء،  وال  صاحبه  من  د 
 .(2)مؤاخذة عليه

 حالة انليب  تغري    - عنها للريض ا  -املؤمنني اعئشة   تالحظ أم    -2
)  ملسو هيلع هللا ىلص فتقول:  الغيم،  رؤية  غيم  عند  رأى  إذا  رُي    ا اكن    اأو 

وجههع   يف  إن  رف  الل؛  رسول  يا  فقالت:  رأوا   (،  إذا  انلاس 

 
)ي  (  1) ملسو هيلع هللا ىلص:  انليب  قول  اجلنائز/ب  ك  )حعذ  ابلخاري:  أهله...(،  بكاء  ببعض  امليت  -1284ب 

 . (، واللفظ هل635/ 2-923(، مسلم: ك اجلنائز/ب ابلاكء ىلع امليت، )ح 3/151
 . (3/157ابن حجر، فتح ابلاري، ) ( 2)
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رأيت   إذا  وأراك  املطر،  فيه  يكون  أن  رجاء  فرحوا  ه الغيم 
)ع   فقال:  الكراهية؟  وجهك  يف  ي  رف  ما  اعئشة؛  أن ؤمين  يا   

 العذابه   بالريح، وقد رأى قوم    ب قوم  ذ  ع    يكون فيه عذاب؟
 متفق عليه.   (1)(ممطرنا   فقالوا: هذا اعرض  

موقف    -3 وانفعاالت   ويف  مشاعر  فيه  اجتمعت  عجيب؛ 
وقوهل  فعله  يف  انلبوية  الرمحة  أثر  فيه  وظهر  متعارضة، 

بن عبد  ملسو هيلع هللا ىلصومشاعره   اجلليل جرير  الصحايب  أحسن  وقد   ،
امل  -ريض الل عنه  -الل قف حىت كأننا نشاهده،  ويف وصف 

كن   يقول:  الل  حيث  رسول  عند  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصا  انلهار،  يف صدر 
قوم   ع  ح    فجاءه  جم  فاة  انل  راة  الع  م  تايب  أو  م  ب  ار  ي  تقدل  اء، 

م  السيوف، اعم   بل لك  رض  تهم من  م  ،  فتمع  رض  هم من   ر وجه  ، 
ا رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر م  ل    ملسو هيلع هللا ىلصالل    رسول  
انلااس   ﴿، ثم خطب فقال: )ن وأقام، فصل  فأذ    ،بالال   ا  يُّهه

ه
أ يها 

ةٍ  م مِّن ناْفٍس وهاِحده ك  لهقه ِي خه م  اذلا باك  واْ ره إىل آخر اآلية  ﴾اتاق 
رهقِيب ا﴿ ْم  لهْيك  عه نه  اكه ه  اَّللا يف   ،[1]النساء:    ﴾إنا  اليت  واآلية 

ا قهدا ﴿احلرش:   ْر نهْفس  ما تْلهنظ  ه وه وا اَّللا ه اتاق  وا اَّللا ٍد وهاتاق  ْت لِغه   ﴾مه
من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من  ق رجل  تصد  ، [18]احلرش: 

 
اتل(  1) )ابلخاري:  قوهل:  ب  افسري/  ر ض  اع  و ه  

 
أ ر  ا  )حف ل م  صالة  8/578  -4829...(،  ك  مسلم:   ،)

 . (2/616-899االستسقاء/ ب اتلعوذ عند رؤية الريح والغيم، )ح 



 الرمحة النبوية دراسة تأصيلية  36 

 (. تمرة ولو بشق   -حىت قال:  -ه، من صاع تمره ر  صاع ب  
رجل   فجاء  برص     قال:  األنصار  كفل من  تعج  ة اكدت  بل   ز  ه  عنها؛ 

وثياب،  م  ني من طعا وم  ، حىت رأيت ك  ت، قال: ثم تتابع انلاس  ز  قد عج  
يتهل    الل    رسول    وجه    حىت رأيت   م  ملسو هيلع هللا ىلص    الل    ة، فقال رسول  ب  ذه  ل كأنه 

بها    له مِ ن عه ها وأجر مه ؛ فله أجر  حسنة    ة  يف اإلسالم سن    ن سن  مه ملسو هيلع هللا ىلص: ) 
ينق  بعده  أن  غري  من  يشء    صه ه؛  أجورهم  ومه من  سن  ،  اإلسالم  يف    ن 
ب  له مِ ؛ اكن عليه وزرها ووزر من عه سيئة    ة  سن   ه؛ من غري  ده عبها من 

ينق   يشء  صه أن  أوزارهم  هذا  ورش     ،(1)(من  يف  الرمحة  مواضع  ح 
تأم   دل    ملسو هيلع هللا ىلصل: كيف اكن حاهل  احلديث يطول، ولكن  ت عليها اليت 

تعابري وجهه الكريم، حينما دخل عليه هؤالء، وحاهل حينما استجاب  
 املسلمون دلعوته.  

 هذه  يف أحيا املشاعر وأعمقها ال تتفجر عنده    ومع ذلك فإن    -4
الرقيقة   عواطفه  اكنت  بل  فقط،  املألوفة  العادية  املواقف 
انلاس،  بنجاة  الهتمامه  اكن  فلقد  العليا،  القيم  حنو  تتجه 

حيس   اليت  تأثري واآلالم  ذللك  اكن  ضالهلم،  يرى  حني  ها 
نفسه تعاىل:  (2)موجع ىلع  قال  ه ﴿..  كه ىلعه ناْفسه بهاِخع   لاكه  فهلهعه
ي ؤْ  اْم  ل إِن  ف  آثهارِِهْم  سه

ه
أ هِديِث  احلْ ا  ذه بِهه فهذه  [6]الكهف:    ﴾اِمن وا   ،

 
 . (2/704-1017صحيح مسلم: ك الزاكة/ ب احلث ىلع الصدقة ...، )ح( 1)
 . بترصف يسري (، 601 –600ينظر: دستور األخالق، حممد عبد الل دراز، ص )( 2)
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عز   الل  من  و    معاتبة  إي  ج  ذكره ىلع  قومه  بمباعدة  فيما ده  اه 
واألنداد،  اآلهلة  من  والرباءة  بالل،  اإليمان  من  إيله  داعهم 

 .(1)واكن بهم رحيما(
وليس بسبب إيذائهم أو   –حزنه إنما هو رمحة وشفقة  ويؤيد أن  

  للنيب    قال: قالت قريش    -ريض الل عنهما   -واه ابن عباسر ما    –حنوه  
ادع  ملسو هيلع هللا ىلص رب    :  الص  نلا  نلا  جيعل  أن  ذهب  ك  قال:    ا فا  بك.  ونؤمن 

  ك عز  رب    فقال: إن    فداع، فأتاه جربيل  قالوا: نعم. قال: )  تفعلون؟(وه )
إنْ  ويقول:  السالم،  عليك  يقرأ  الص    شئته   وجل  هلم  ذهب  أصبح  ،  افا 

من العاملني،    ا َّل أعذبه أحد    ا ه عذاب  منهم عذبت    ن كفر بعد ذلك فمه 
بابه   فتحت    شئته   وإنْ  باب    هلم  بل  قال:  والرمحة.  اتلوبة    اتلوبة 

 رواه أمحد واحلاكم.   (2)(والرمحة
اختار   واملشق    ملسو هيلع هللا ىلص فقد  اتلعب  زيادة  فيه من  ما  مع  بهم،  ة  اتلأين 

  إلسالمهم. عليه، إال أنه أرج  
 * * * 

  

 
 . (15/151تفسري اإلمام الطربي، )( 1)
)ح(  2) أمحد،  )ح  (،1/242-2166مسند  املائدة،  سورة  تفسري  ب  اتلفسري/  ك  -3225املستدرك: 

 . (، وصححه، ووافقه اذلهيب344/ 2
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 الرابع  المبحث

 للرحمة وأهلها ملسو هيلع هللا ىلصمحبّته 
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 للرحمة وأهلها  ملسو هيلع هللا ىلصته  المبحث الرابع: محبّ 

 
تأصل  ته أن حمب    ملسو هيلع هللا ىلصلق الرمحة يف نفس رسول الل  ل خ  من دالئل 

ال   هذا  وسعيه  ينترش  حمبته    ملسو هيلع هللا ىلصلق،  وكذلك  وفعله،  بقوهل  ذلك  يف 
للمتصفني بالرمحة وثناؤه عليهم.. وتتأكد هذه ادلاللة إذا استصحبنا  

 قوهل تعاىل:  
ل ونه  ﴿ ا َّله تهْفعه ول ونه مه ن وا لِمه تهق  همه ِينه آ ا اذلا يُّهه

ه
ْقت    [2]يها أ ه مه رب  ِعنده    ا كه

ل ونه  ا َّله تهْفعه ول وا مه ن تهق 
ه
ِ أ  .  [3-2]الصف:   ﴾ اَّللا

خ  )  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول   القرآناكن  فك  (1)(لقه  وأثىن    ،  استحسنه  ما 
  به وختل  ما استهجنه ونىه عنه؛ جتن     به، وك  عليه وداع إيله؛ فقد حتل  

 .(2)عنه
ويرغ    ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول    اإذ   الرمحة  إىل  أول حينما يدعو  فهو  فيها؛  ب 

إيلها،   حمب  املبادرين  مظاهر  من  مظهرين  إىل  ، للرمحة  ملسو هيلع هللا ىلصته  وسأشري 
 األول: الرتغيب فيها، واثلاين: حمبة أهلها واثلناء عليهم.    هما:

 
...، )ح(  1) الليل  املسافرين/ ب جامع صالة  ولفظه يف  1/512  –746صحيح مسلم: ك صالة   ،)

ل ق   مسلم: )فإن    . اكن القرآن(. ملسو هيلع هللا ىلصالل     نيب  خ 
 . (5/170فيض القدير، للمناوي، )( 2)



 الرمحة النبوية دراسة تأصيلية  42 

 : الرتغيب يف الرمحة:أوَّل  
نصوص   جد    وردت  بأسايلب   اكثرية  الرمحة،  يف  الرتغيب  يف 

وطلب   نصوص  لالختصار:    ا متنوعة،  باب    اسأذكر  يف  اكألصول  يه 
 )الرتغيب يف الرمحة(، منها:  

 أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  عن انليب   -الل عنهريض  -اراض بن مح   ي  عن ع   -1
سلطانٍ ) ذو  ثالثة:  اجلنة  ورجل  موفا   ق  متصد    مقسط    أهل    ق، 
لك    رقيق    رحيم   ق    القلب  ومسلمذي  ذو  متعف    وعفيف    ،رىب  ف 
 .(1)(عيال 

الرسول  ويذك    -2 أن    ملسو هيلع هللا ىلص   ر  فيه    املؤمنني:  اللق  بهذا  العمل 
بشري بن  انلعمان  فعن  للجميع،  عنه  -مصلحة  الل  قال    -ريض  قال: 

 : ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل 
فهم كمثل اجلسد؛ إذا  هم وتعاطِ هم وتوادِّ ترى املؤمنني يف ترامحِ )

 متفق عليه. (2) (جسده بالسهر واحلم    تداىع هل سائر   ا ضو  اشتىك ع  
اإلمام  بو   الل  -ابن حبان  ب عليه  )ذكر  -رمحه  املصطىف    تمثيل    : 

 
ي  (  1) اليت  الصفات  باب  وأهلها/  نعيمها  اجلنة وصفة  ك  مسلم:  أهل  صحيح  ادلنيا  يف  بها  عرف 

 . (2197/ 4،  2865اجلنة ...، )ح 
ب  (، مسلم: ك الرب والصلة/  10/438-6011ابلخاري: ك األدب/ ب رمحة انلاس وابلهائم، )ح  (  2)

 . (4/1999-2586تراحم املؤمنني ...، )ح  
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 .(1)الرأفة(بما جيب أن يكونوا عليه من الشفقة و املؤمنني   ملسو هيلع هللا ىلص
أراد أن يدخل يف رمحة الل؛ فلريحم اللق: فعن أسامة م    -3 ن 

  وإنما يرحم اهلل  أنه قال: )  ملسو هيلع هللا ىلص، عن الرسول  -ريض الل عنه  -بن زيد
 متفق عليه. (2)(محاء من عباده الر  

بن عمرو انليب  -ريض الل عنهما   -وعن عبد الل  أنه    ملسو هيلع هللا ىلص، عن 
ن يف  ن يف األرض يرمحكم مه مه ارمحوا    ،الرامحون يرمحهم الرمحنقال: )
ْجنهة   الرحم    ،السماء فمه ش  الرمحن،  ومه من  اهلل،  وصله  وصلها  ن  ن 

 .(3) (قطعها قطعه اهلل 
ال   أصناف  مجيع  ليشمل  العموم  بصيغة  الرب  ل  فأىت  فريحم    ق، 

 .(4)هم، والوحوش والطريوالفاجر، وانلاطق وابل  
 ته للمتصفني بالرمحة وثناؤه عليهم:  : حمب  اثاني  

يق  -1 الصد  بكر  الل    أبو  رسول  ابلعثة،   ملسو هيلع هللا ىلص   صديق  قبل 
أن   وأحب   ويشبه  ابلعثة،  بعد  منه  وأقربهم  إيله  انلاس 

للنيب   مشابهته  ذلك  أسباب  من  أخالقه،   ملسو هيلع هللا ىلصيكون  يف 

 
 . ( 469/ 1-233صحيح ابن حبان، )ح ( 1)
 . 28تقدم خترجيه، ص ( 2)
)ح  (  3) الرمحة،  يف  األدب/ ب  داود: ك  والصلة/ ب رمحة  440/ 4  -4943أبو  الرب  ك  الرتمذي:   ،)

 واللفظ هل .( وقال: حسن صحيح323/ 4  -1924املسلمني، )ح 
 . ( 43/ 6عن اإلمام الطييب، )  فوري، نقال  حتفة األحوذي، للمبارك ( 4)
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مهاجر   بكر  أبو  ب     حنو   ا )خرج  بلغ  إذا  حىت  ك  ر  احلبشة، 
ن ة    اد لقيه ابن  م  الغ   غ  ن تريد يا د القارة، فقال: أي، وهو سي  ادل 

أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجين قويم، فأريد أن أسيح يف 
ن ة. قال ابن  األرض وأعبد ريب   غ  مثلك ال خيرج وال   : فإن  ادل 

الك  خي   وحتمل  الرحم،  وتصل  املعدوم،  تكسب  إنك  ،  رج؛ 
وت   الضيف،  احلق  وتقري  نوائب  ىلع  جار  عني  لك  وأنا   ، ،

 .(1) فارجع فاعبد ربك ببدلك(
ق ابن  وما  ن ةاهل  غ  الصد    ادل  بكر  أيب  به يف  وصفت  ما  هو  يق 

دة، جمن    جنود    واألرواح  ، )(2) ملسو هيلع هللا ىلص  الل    رسول    -ريض الل عنها   -خدجية
  .(3)(فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف 

   أرحم  ىلع أيب بكر فقال: )  ملسو هيلع هللا ىلص وقد أثىن الرسول  
 
 م  أ

 
يت أبو  م  يت بأ

  .(4)(بكر 
ريض    -ه أم هانئ بنت أيب طالببنة عم  ا  ملسو هيلع هللا ىلصخيطب الرسول    -2

   فبماذا أجابت؟:امرأة،  اه ك  تتمن    ، وهذا رشف  -الل عنها 

 
 . ( 230/ 7، 3905)ح  ،صحيح ابلخاري: ك مناقب األنصار/ ب هجرة انليب ملسو هيلع هللا ىلص ( 1)
 . 19تقدم، يف ص( 2)
 . (2031/ 4-2638صحيح مسلم: ك الرب والصلة/ ب األرواح جنود جمندة، )ح( 3)
املناقب/ ب مناقب معاذ بن جبل...، )ح  (  4) وقال: حسن صحيح.    (،5/665،  3791الرتمذي ك 

 . (154وابن ماجه: املقدمة/ ب فضائل خباب، )ح
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 .(1)، ويل عياليا رسول الل؛ إين قد كربت   قالت:
قريش،    نساء ركنب اإلبل نساء    خري  : ) ملسو هيلع هللا ىلصعندئذ قال رسول الل  

 .(2)(يف ذات يده   ره، وأراعه ىلع زوٍج غه يف صِ   اه ىلع ودلٍ أحنه 
أيب موىس   -3 الل      عن  قال رسول  األشعريني   إن  : )ملسو هيلع هللا ىلصقال: 

قل   أو  الغزو،  يف  أرملوا  ما    إذا  باملدينة، َجعوا  عياهلم  طعام 
ثوٍب  واحدٍ   اكن عندهم يف  إناء  بينهم يف  اقتسموه  ثم    واحد، 

 متفق عليه. (3) ( وأنا منهمم مين  ة، فه  ي  وِ بالسا 
اآلخرة، فعن سهل   للرمحاء أنه يقربهم منه يف  ملسو هيلع هللا ىلصته  ومن حمب    -4

ة أنا واكفل ايلتيم يف اجلن  أنه قال: )  ملسو هيلع هللا ىلص عن انليب      بن سعد 
 . (4) وقال بإصبعيه السبابة والوسطىهكذا(، 

ح   من  فيه  ملا  وذلك وذلك  الصغري،  لألبوين، ورمحة  الالفة  سن 
  .(5) عظيم يف الرشيعة مقصود  

 * * * 
 

ب ي ة  (: )ولكين امرأة  8/151يف رواية عند ابن سعد يف الطبقات )(  1) ص  ، وأكره أن يؤذوك(، ويفهم  م 
 . أطفاهلا  يف حق  من انلص األول: أنها خشيت أن تقرص  

 . (4/1958، 2527ش، )حصحيح مسلم: ك فضائل الصحابة.../ ب من فضائل نساء قري( 2)
الطعام وانلهد والعرض، )ح  (  3) الرشكة يف  الرشكة/ ب  ك  5/128-2486ابلخاري: ك  (، مسلم: 

 . ( 4/1944، 2500فضائل الصحابة .../ ب من فضائل األشعريني، )ح 
(، من حديث سهل  10/436  -6005، )ح  ا صحيح ابلخاري: ك األدب/ ب فضل من يعول يتيم  (  4)

 . عنه ريض الل  -بن سعد
 . ( 3/49فيض القدير، للمناوي، )( 5)
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 في اآلخرين   ملسو هيلع هللا ىلصالمبحث الخامس: تأثير رحمته  

 
القلب القلب وصل إىل  ت  (1) ما خرج من  غين عن  ، هذه احلكمة 

صادر   يكون  حينما  اليشء  تأثري  قوة  بيان  يف  طبيعة   ا اإلطالة  عن 
 اعء.  ف أو اد  ة بال تكل  وجبل  

قلب  خ    وألن   مأل  قد  الرمحة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  انليب    لق  تأثريه  بلغ  فقد  ؛ 
مبلغ  اآلخ  للنيب  ا كبري    ا رين  اتلأثري حمبتهم  ذلك  مظاهر  أعظم  ومن   ،
املوىل سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلص قال  ا  ﴿  ، واجتماعهم عليه، وطاعتهم هل، كما  فهبِمه

فهظ   نته  ك  هْو  ل وه ْم  هه  ل نِلته   ِ اَّلل  نه  مِّ ِمْن    ارهمْحهٍة  واْ  ضُّ َّلهنفه لِْب  الْقه لِيظه  غه
ْولِكه   . [159]آل عمران:   ﴾حه

السن   كتب  الكرامةويف  الصحابة  وسري  تعاىل    -،  الل  رضوان 
 .  ملسو هيلع هللا ىلص، أمثلة كثرية، وصور متنوعة، تلأثري رمحته -عليهم

اتلأثر أنواع  بأحد  تتعلق  بنماذج  ب    ،سأكتيف  العمل  لق  وهو: 
 الرمحة وانتشارها، ومنها:  

 اَّلستجابة واتلفاعل اإلَيايب مع الرمحة انلبوية:  -1
أبو مسعود ابلدري  بالسوط،    ا رضب غالم  أ   : )كنت    يقول  يل 

 
 . (8/ 2(، وابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، )2/351ينظر: حلية األويلاء، أليب نعيم، ) ( 1)
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فلم أفهم الصوت من    !( ،اعلم أبا مسعود من خليف: )  ا صوت    فسمعت  
فلم   قال  مين  الغضب،  دنا  الل  ا  رسول  هو  إذا  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  هو  فإذا   ،

السوط من يدي،    قال: فألقيت    ،اعلم أبا مسعود! اعلم أبا مسعود!()
 (.  هذا الغالم عليك منك ىلع  أقدر   اهلله  اعلم أبا مسعود؛ أن  فقال: )

، ويشبه أن يكون يف ملسو هيلع هللا ىلصا سمع أبو مسعود تذكري رسول الل  ولم  
يدل   ما  وجهه  وتعابري  صوته  لم   نربة  والرمحة،  الشفقة  عظيم  ىلع 

أن   رأى  بل  الرضب،  بإيقاف  ذلك،    يكتف  من  أكرب  يستحق  األمر 
أبد    فقال: )ال أرضب مملواك   الل  . وقال:  ابعده  لوجه   ؛ هو حر  يا رسول  

 (. الل
الرسول   به  سيأمره  اكن  ما  )  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا  قال:  تفعل  أمه إذ  لم  لو  ا 

ه  انل  له ل )ملس  فحتك  أو:  انل  ار(  من (1)(ارتك  أرسع  احلال  اكن  فقد  ؛ 
 املقال.  

قال ريض   (هل لك خادم؟أليب اهليثم بن اتليهان: )  ملسو هيلع هللا ىلصقال انليب  
   (،فهأتِنها   فإذا أتانا سِب  )  الل عنه: ال، قال:

 
 ليس  ني  برأس    ملسو هيلع هللا ىلصيت انليب  فأ

(، فقال: يا  اخرت منهما : )ملسو هيلع هللا ىلصمعهما ثالث، فأتاه أبو اهليثم، فقال انليب  
انليب    نيب   فقال  يل!  اخرت  خ  مؤتمن    املستشاره   )إن  :  ملسو هيلع هللا ىلصالل؛  هذا؛  ،  ذ 

 (.  ا، واستوص به معروف  ه يصيل  فإين رأيت  

 
 . (3/1280، 1659صحيح مسلم: ك األيمان/ ب صحبة املمايلك ...، )ح  (1)
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 هذه الوصية؟    ق أبو اهليثمفكيف طب  
أته، فأخربها بقول رسول فانطلق أبو اهليثم إىل امر  يقول الراوي:

انليبل   ملسو هيلع هللا ىلص، الل   فيه  قال  ما  ببالغ  أنت  ما  امرأته:  أن    ملسو هيلع هللا ىلص  فقالت  إال 
عتيق؟ فهو  قال:  انليب:  (1)تعتقه!  نبي    اهلله   إن  )   فقال  يبعث  وَّل    ا لم 

املنكر،   خليفة   عن  وتنهاه  باملعروف  تأمره  بطانة  بطانتان:  وهل  إَّل 
خباَّل   تألوه  َّل  الوبطانة  بطانة  يوق  ومن  و  سُّ ،  فقد  فاقتنع  (2)( يقوء   .

  ا أن يقرص  ا ألنهما خشي  وأعتقه، وذلك إم   -ريض الل عنها  -بكالمها 
وإم   الوصية،  تطبيق  اهليثم( يف  رأي  )أبو  الغالما ألنهما  يف    -ا من حال 

بدنه أو  فهم    -دينه  أن  ما  منه  العتق،   ّ ا  هو  يستحقه  اذلي  املعروف 
الرسول    ة أن  خاص   رسول    أن خيتار هل، ثم إن    ملسو هيلع هللا ىلصأبا اهليثم طلب من 
 . ال  نكر عليهما ما فع  لم ي   ملسو هيلع هللا ىلصالل 

 :  ملسو هيلع هللا ىلص  ويف تطبيق معاين الرمحة اليت أمر بها انلِبُّ  -2
س   بن  معاوية  لطمت  عن  قال:  جئت    موىل    ويد  ثم  فهربت،   نلا 

منه،  ق   امتثل  قال  ثم  وداعين،  فداعه  أيب،  خلف  فصليت  الظهر  بيل 
م  فعف   بن  )أي سويد  قال  ثم  كن  قرا،  م  ن(:  بين  رسول  ا  قرن ىلع عهد 

 
ا  طلق به أبو اهليثم، فلم  (: )فان 1/409-472يف رواية عند الطحاوي يف رشح مشك اآلثار )ح  (  1)

 . لوجه الل تعاىل(  ؛ فأنت حر  ا انليب ملسو هيلع هللا ىلص قد أوصاين بك خري    أىت أهله قال: إن  
)ح(  2)  ، انليب ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  معيشة  الزهد/ ب  ك  الرتمذي:  وقال: حسن  4/583-2396سنن   ،)

 . صحيح غريب 
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خادم    ملسو هيلع هللا ىلصالل   إال  نلا  أحد    ليس  فلطمها  انليب  واحدة،  ذلك  فبلغ    نا، 
)  ملسو هيلع هللا ىلص خادم  وهاق  أعتِ فقال:  هلم  ليس  قالوا:  قال غري    (  ها! 

 . (1) (وا سبيلهاوا عنها فليخلُّ فليستخدموها؛ فإذا استغنه )
 يف رمحته ورفقه:    ملسو هيلع هللا ىلصويف اَّلقتداء بالرسول   -3
األز   - كن  عن  قال:  قيس  بن  نهر  رق  شاطئ  قد    ا ىلع   ، باألهواز 

ىلع فرس،    -ريض الل عنه  -ة األسليمز  نضب عنه املاء، فجاء أبو بر  
 فرسه، فانطلقت الفرس، فرتك صالته وتبعها حىت أدركها  وخل  فصل  

رجل   وفينا  صالته،  فقىض  جاء  ثم  يقول:    فأخذها،  فأقبل  رأي،  هل 
ترك  الشيخ!  هذا  إىل  ما    انظروا  فقال:  فأقبل  فرس!  أجل  من  صالته 

م    ، وقال: إن  ملسو هيلع هللا ىلص  الل    رسول    منذ فارقت    فين أحد  عن   رتاخ، فلو  مزنيل 
 ملسو هيلع هللا ىلص  انلِبا   به حِ أنه قد صه ه لم آت أهيل إىل الليل، وذكر:  وتركت    صليت  

 . (2)(فرأى من تيسريه 
ر انلاس يف  يذك      عن أيب وائل قال: اكن عبد الل بن مسعود   -

الرمحن؛ لوددت  مخيس، ف  ك   يا أبا عبد    رتنا ك  أنك ذك    قال هل رجل: 
 يوم! قال عبد الل:  

 
كم، وإين  ملا )أما إنه يمنعين من ذلك أين أكره أن أ

 
 . (3/1279  -1658صحيح مسلم: ك األيمان/ ب صحبة املمايلك ...، )ح ( 1)
 . (10/525-6127وا ...(، )حيح ابلخاري: ك األدب/ ب قول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: )يس  صح( 2)



 في اآلخرين ملسو هيلع هللا ىلصالخامس: تأثير رحمته  المبحث    

 

53 

 (1)السآمة علينا(  ا بها خمافةه نل  كم باملوعظة كما اكن ملسو هيلع هللا ىلص يتخو  ل  أختو  
 متفق عليه. 

 ة  ب  اليت وصفها ح      هذا مثال من طريقة عبد الل بن مسعود   -
ج   طالببن  أيب  بن  لعيل  العرين  الل عنه  -وين  يقول:  -ريض  ، حيث 

، فذكرنا بعض قول عبد الل وأثىن القوم عليه،  عند لع    ا ا جلوس  )كن  
،  ا ، وال أرفق تعليم  ا ق  ل  أحسن خ    فقالوا: يا أمري املؤمنني؛ ما رأينا رجال  

 . (2) ، وال أحسن جمالسة من ابن مسعود(وراع   وال أشد  
حاتم  خرج  - بن       عدي 

 
فأ قومه،  الصالة،  إىل جملس  قيمت 

ن  ا انرصف قال عدي: م  م إمامهم، فأطال الصالة واجللوس، فلم  فتقد  
م  
 
فلي  أ منكم  فإن    الركوع    تم  نا  والكبري   والسجود؛  الصغري  خلفه 

السبيل وذا احلاجة. فلم     م عدي  ا حرضت الصالة تقد  واملريض وابن 
وجت  والسجود،  الركوع  فلم  و  فأتم  الصالة،  يف  قال:  ز  انرصف  )هكذا  ا 

 . (3)  خلف انل ِب(ا نصيل  كن  
السليم  - احلكم  بن  معاوية  مع      عن  أصيل  أنا  بينما  قال: 
من القوم، فقلت: يرمحك الل! فرماين    إذ عطس رجل    ملسو هيلع هللا ىلص  الل    رسول  

 
العلم/ ب ما اكن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يتخوهلم باملوعظة والعلم يك ال ينفروا، وباب: من  (  1) ابلخاري: ك 

(، مسلم: ك صفات املنافقني/ ب االقتصاد يف  1/162-70، و  68...، )حا جعل ألهل العلم أيام  
 . أوقات نشاطنا ايتعهدنا مراعي   :(بها)يتخونلا  (،4/2172-2821املوعظة، )ح

 .(17برقم:   -7/522مصنف ابن أيب شيبة، )( 2)
 (. 17/93-222املعجم الكبري، للطرباين، )ح( 3)
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فقلت   بأبصارهم،  ي اه  القوم  م 
 
أ ل   اث ك  إيل  و  تنظرون  شأنكم  ما  ؟!  ؛ 

  تونين لكين  صم  ا رأيتهم ي  بون بأيديهم ىلع أفخاذهم، فلم  فجعلوا يرض
 سكت.  

سل   توق  وملا  الصالة  من  تعنيف  م  يأتيه  أن  ولكن    ع  حنوه،  أو 
  حصل خالف ذلك، حيث يقول:

قبله وال   ا م  ؛ فبأيب هو وأيم! ما رأيت معل  ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل ا صل  فلم  
وال شتمين، قال:    رين وال رضبينه  منه، فواهلل ما ك    ا بعده أحسن تعليم  

اس، إنما هو التسبيح من الكم انل   فيها يشء   ح  هذه الصالة َّل يصل   إن  )
 . (1)(واتلكبري وقراءة القرآن

كما يدل    -يف نفس معاوية بن احلكم  ملسو هيلع هللا ىلصر رفق انليب  ولقد أث    -
ة أن غضب  ، ويف معاملته لغريه، إذ حصل يف مر  -عليه الكمه السابق

مه من  هذا خالف ما تعل    عند ذلك أن    وشعر ىلع جارية هل فرضبها،  
  ر منه، فيقول:، فسارع يستشريه يف إصالح ما بده ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 ب  يل ق   ا اكنت يل جارية ترىع غنم  
 
عت ذات  انية، فاطل  و  حد واجل  ل أ

من بين آدم، آسف  من غنمها، وأنا رجل   يب قد ذهب بشاة  يوم فإذا اذل  
لكين   يأسفون،  صك  كما  صككتها  فأتيت    فعظ  ملسو هيلع هللا ىلصالل    رسول    ة،  م ، 

  : يا رسول  ، قلت  ذلك لع  
 
 عتقها؟ الل؛ أفال أ

 
 . ( 1/381 -537صحيح مسلم: ك املساجد ومواضع الصالة/ ب حتريم الالكم يف الصالة...، )ح (1)
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 فأتيته بها.  (،ائتين بها) قال:
 (.  ؟ أين اهلل  ) فقال هلا:

 قالت: يف السماء.  
 (. ن أنا؟مه قال: )

 الل.   قالت: أنت رسول  
 . (1) (قها؛ فإنها مؤمنةأعتِ ) قال:

قال: اكن جرير بن عب  - السبييع،  يف      د اللعن أيب إسحاق 
  بأرمينية، قال: فأصابتهم خممصة، أو جماعة، قال: فكتب جرير    ث  ع  ب  

َّل    ن لم يرحم انلاسه مه يقول: )   ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل    إىل معاوية: إين سمعت  
ه من  (، قال: فأرسل إيله، فأتاه، فقال: أأنت سمعت  عز وجل  يرمحه اهلل  
 . (2)عهمهم ومت  ل  . قال: نعم! قال: فأقف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل 

ت    إن   والشواهد..  األمثلة  شيئ  بني  هذه  اذلي    ا يسري    ا   انلجاح  من 
الرسول  حق   نرش  ملسو هيلع هللا ىلص  قه  يف  وعمله،  بقوهل  الرمحةخ  ،  يف    لق  وتعميقه 

الكرام الصحابة  عليهم  -جمتمع  تعاىل  الل  اذلي  ،  -رضوان  انلجاح 
 أخرب عنه املوىل سبحانه فقال: 

عه  مه ِينه  وهاذلا  ِ اَّللا ول   راس  د   هما ْم  ﴿حمُّ بهيْنهه  هاء  ر محه ارِ  فا الْك  ه  ىلعه اء  ِشدا
ه
أ ه  

 
 . صحيح مسلم: املوضع السابق نفسه (1)
)ح  (2) أمحد،  اإلمام  أن  361/ 4-19194مسند  وزادهم  ديارهم،  إىل  بالعودة  أمرهم  أنه  واملعىن:   ،)

 . أهداهم من املتاع
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ع   كا ر  ْم  د    اتهرهاه  جا فهْضال    اس  ونه  رِْضوهان    يهبْتهغ  وه  ِ اَّللا نه  يِف    امِّ ْم  اه  ِسيمه
جِنيِل   اإْلِ يِف  ْم  ثهل ه  مه وه اتلاْورهاةِ  يِف  ْم  ثهل ه  مه ذهلِكه  وِد  ج  السُّ ثهِر 

ه
أ ْن  مِّ وِهِهم  و ج 
جه  ْخره

ه
أ ْرٍع  زه ي ْعِجب   كه وقِِه  س  ه  ىلعه فهاْستهوهى  فهاْستهْغلهظه  رهه   فهآزه ه  

ه
ْطأ شه  

احِلهاِت  الصا ِمل وا  وهعه ن وا  آمه ِينه  اذلا اَّللا   ده  وهعه اره  فا الْك  بِِهم   يِلهِغيظه  رااعه  الزُّ
ْجر  

ه
ة  وهأ ْغِفره ِظيم   ا ِمْنه م ما  . [29]الفتح:   ﴾اعه

 * * * 
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 ة ــــــــــــــــالخاتم
 
رب    حلمد  ا األم    هلل  هذه  من  جعلنا  اذلي  املرحومة، العاملني  ة 
 . ملسو هيلع هللا ىلصالرمحة  علينا بنِب   وامُت  

وبعد هذه اإلطاللة املخترصة واملمتعة، ىلع بعض أحوال الرسول 
 أختم هذا ابلحث بذكر أبرز انلتائج واتلوصيات، ويه:   وأعماهل.. ملسو هيلع هللا ىلص

خ    مفطور    ملسو هيلع هللا ىلص الرسول    أن    -1 ويه  الرمحة،  بدل  ىلع  القرآن،  قه،  اللة 
 والزتامه بها، وظهورها يف ترصفاته، وتأثريها يف اآلخرين.  

 أثرها؛ وذلا  بها؛ وبني    وامت    ملسو هيلع هللا ىلصالل تعاىل أشاد برمحة الرسول    أن    -2
أمر   عنها  واحلديث  الرمحة  هذه  للمسلمني  فبيان  سواء    -مهم، 

 .  ا وإعذار   ، وللكفار .. دعوة  -ةلالقتداء واملحب  
ا  -3 اتصاف  موضوع    ملسو هيلع هللا ىلصلرسول  تأثري  العناية    بالرمحة  يستحق 

الرسول   بالسرية وادلفاع عن  إذ هل عالقة  ، وادلعوة  ملسو هيلع هللا ىلصواإلبراز؛ 
 .  -رضوان الل عليهم -ة الصحابة الكرامق الرمحة، وحمب  ل  ل  

اتلعريف    -4 انلبوية ووقائعها؛ من خالل  اتلجديد يف عرض السرية 
الرسول   جوا   ملسو هيلع هللا ىلصبشخصية  وإبراز  وأعماهل؛  اتلمزي  وأخالقه    نب 

والعظمة واتلأثري فيها، وعدم االقتصار ىلع السد اتلارييخ فقط، 
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 ىلع االقتداء.   ا ة؛ وحتفزي  للمحب   تقوية  
اتصاف اإلنسان بالرمحة من أقوى وسائل اتلأثري يف اآلخرين؛    أن    -5

بالرسول   يقتدوا  أن  وادلعوة،  العلم  بأهل  العمل    ملسو هيلع هللا ىلصفحري  يف 
 واتلعامل بالرمحة. 

 الصاحلات. هلل اذلي بنعمته تتم    واحلمد  
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 قائمة المراجع 
 
   اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، عالء ادلين بن بلبان الفارس )ت

الطبعة األوىل،  739 الرسالة، بريوت،  ه(، حتقيق وختريج: شعيب األرنؤوط، 
 ه.  1408

   األخالق اإلسالمية وأسسها، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم
 ه. 1429دمشق، الطبعة السابعة،  –
  املاوردي حبيب  بن  حممد  احلسن  أيب  اإلمام  وادلين،  ادلنيا  رشح   –أدب 

 ه.  1405الطبعة الرابعة  –بريوت  –دار اقرأ –وتعليق حممد كريم راجح
   ه(، حتقيق: حممد  256األدب املفرد، اإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري )ت

 ه.  1409الطبعة اثلاثلة،  اإلسالمية، بريوت،  فؤاد عبد ابلايق، دار البشائر
   ت( الزخمرشي  جاراهلل  القاسم  أبو  ابلالغة،  حممد  538أساس  حتقيق  ه( 

 ه. 1419 –الطبعة األوىل –بريوت  –دار الكتب العلمية  –باسل السواد
   ه(،  544إكمال املعلم بفوائد مسلم، اإلمام عياض بن موىس ايلحصيب )ت

   ه. 1419الطبعة األوىل    ل، دار الوفاء املنصورة، حتقيق: د. حيىي إسماعي
  ابن اعشور بتفسري  املعروف  واتلنوير  بن    –اتلحرير  الطاهر بن حممد  حممد 

 ه.  1420الطبعة األوىل،    –، بريوت مؤسسة اتلاريخ العريب  –اعشور اتلونيس
   دار املباركفوري،  الرمحن  الرتمذي، حممد عبد  حتفة األحوذي برشح جامع 

 مية، بريوت.  الكتب العل
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   دار األبياري،  إبراهيم  اجلرجاين، حتقيق:  بن لع  بن حممد  اتلعريفات، لع 
 .  1405بريوت، الطبعة األوىل،  –الكتاب العريب 

   .تفسري الطربي = جامع ابليان 
   ت( ادلمشيق  كثري  بن  إسماعيل  اإلمام  العظيم،  القرآن  ه(،  774تفسري 

 م.  1987 - ـه1420الطبعة اثلانية، حتقيق: سايم السالمة، دار طيبة الرياض، 
   مسند العظيم  القرآن  حاتم  اتفسري  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  اإلمام   ،

ه( حتقيق: أسعد حممد طيب، مكتبة نزار ابلاز، مكة املكرمة، الطبعة  327)
 ه.  1417األوىل، 

   نارص بن  الرمحن  عبد  الشيخ  املنان،  الكم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 
الرسالة  –ي  السعد مؤسسة  اللوحيق،  الرمحن  عبد  د.    –بريوت   –حتقيق 

 ه.  1420 –الطبعة األوىل
   ت( الرب  عبد  ابن  يوسف  اإلمام  وفضله،  العلم  بيان  دار  463جامع  ه(، 

 ه.  1402الكتب اإلسالمية، مرص، الطبعة اثلانية، 
   ت( الطربي  جرير  بن  حممد  اإلمام  القرآن،  آي  تأويل  عن  ابليان  جامع 

 ه.  1422(، حتقيق د. عبد الل الرتيك، دار هجر، الطبعة األوىل ه310
   اجلامع الصحيح املسند من أحاديث رسول الل صل الل عليه وسلم وسننه

 وأيامه، اإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري= فتح ابلاري.  
   الل عبد  بن  أمحد  نعيم  أيب  احلافظ  األصفياء،  وطبقات  األويلاء  حلية 

 ه.  1409ه(، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 430 األصبهاين )ت
 القرآن األخالق يف  د. عبد    –دستور  تعريب وحتقيق  دراز،  الل  حممد عبد 

 الصبور شاهني، مؤسسة الرسالة، بريوت، دار ابلحوث العلمية.  
   ه(، صححه ورقمه: حممد فؤاد عبد  275سنن ابن ماجة، حممد بن زيد )ت
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 إحياء الرتاث العربية، دون تاريخ.  ابلايق، دار 
   ت( السجستاين  األشعث  سليمان  داود،  أيب  عزت 275سنن  إعداد:  ه(، 

ه،  1388ادلاعس واعدل السيد، دار احلديث، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل،  
 م.  1969

   الرتمذي، حممد بن عيىس )ت ه(، حتقيق: أمحد شاكر وآخرون،  297سنن 
 ، بريوت، دون تاريخ.  دار إحياء الرتاث العريب 

   ه( حتقيق: د. عبد  303السنن الكربى، اإلمام أمحد بن شعيب النسايئ )ت
الطبعة   بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  كسواي  وسيد  ابلنداري،  الغفار 

 ه.  1411األوىل، 
   ت( شعيب  بن  أمحد  النسايئ،  وحاشية  303سنن  السيويط  رشح  مع  ه(، 

أب الفتاح  عبد  به:  اعتىن  اإلسالمية،  السندي،  املطبواعت  مكتب  غدة،  و 
 ه.  1409حلب، الطبعة اثلانية، 

   ت( الطحاوي  حممد  بن  أمحد  اإلمام  اآلثار،  مشك  حتقيق: 321رشح  ه(، 
 ه.  1415شعيب األرنؤوط، دار الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

   ت( ابليهيق  احلسن  أمحد  اإلمام  اإليمان،  حممد 458شعب  حتقيق:  ه(، 
 ه.  1410لول، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، السعيد زغ

   .صحيح ابن حبان = اإلحسان 
   .صحيح ابلخاري = اجلامع الصحيح 
   ت( القشريي  احلجاج  بن  مسلم  عبد  261صحيح  فؤاد  حممد  حتقيق:  ه(، 

 ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، دون تاريخ. 
  ه(، دار الفكر، دون تاريخ.  230سعد )ت    حممد بن الطبقات الكربى، اإلمام 
   طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب، اإلمام أيب الفضل عبد الرحيم العرايق )ت
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 بريوت(.   –ه( دار إحياء الرتاث 826ه( وابنه أيب زرعة )806
   بن أمحد  احلافظ  ابلخاري،  الل  عبد  أيب  اإلمام  برشح صحيح  ابلاري  فتح 

 ه.  1408الطبعة الرابعة،    تبة السلفية، القاهرة،ه(، املك852لع ابن حجر )ت  
   ت( املناوي  الروؤف  عبد  املحدث  الصغري،  اجلامع  رشح  القدير  فيض 

 ه(، دار املعرفة، بريوت، بلنان، دون تاريخ.  1031
   الطبعة بريوت،  دار صادر،  املرصي،  منظور  بن  اإلمام حممد  العرب،  لسان 

 األوىل. 
  ماعيل املعروف بابن سيده، حتقيق: خليل  املخصص، أليب احلسن لع بن إس

 ه.  1417إبراهيم جفال، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت الطبعة األوىل، 
   ت( انليسابوري  احلاكم  الل  عبد  أيب  اإلمام  الصحيحني،  ىلع  املستدرك 

 ه( دار املعرفة، بريوت، طبعة مذيلة بتلخيص اذلهيب.  405
   ه(، طبعة املكتبة اإلسالمية، بريوت،  241املسند، اإلمام أمحد بن حنبل )ت

 م.  1983 - ـه1403الطبعة الرابعة، 
   ت( أيب شيبة  بن  بن حممد  الل  اإلمام عبد  واآلثار،  األحاديث  املصنف يف 

   ه. 1409دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل،    ه(، حتقيق: سعيد اللحام،235
   ت( سليمان  بن  أمحد  للطرباين،  الكبري  محدي  ه(365املعجم  حتقيق:   ،

 السليف، الطبعة اثلانية، دون تاريخ.  
   عبد زكريا، حتقيق:  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أبو  اللغة،  مقاييس  معجم 

 ه.  1399السالم حممد هارون، دار الفكر، الطبعة: 
  املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسن بن حممد املعروف بالراغب

 مد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت.  ه(، حتقيق: حم502األصفهاين )ت 
   عمر بن  احلسن  العباس  أيب  اإلمام  مسلم،  صحيح  من  أشك  ملا  املفهم 
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)ت   كثري  656القرطيب  ابن  دار  وآخرون،  مستو،  ادلين  حمي  حتقيق:  ه( 
 ه.  1417واللكم الطيب، دمشق، الطبعة األوىل، 

   السعادات أيب  اإلمام  واألثر،  احلديث  غريب  يف  حممد  انلهاية  بن  املبارك 
)ت   الزاوي 606اجلزري  أمحد  طاهر  حتقيق:  الطنايح،    –ه(،  حممد  حممود 

 ه.  1399املكتبة العلمية، بريوت، 
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