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ُل: أيتها و ،أيها األخوُة الفضالء  األخواُت الُفضَّ

ف بكم إْن شاء اهلل تعالى اهلل قال ، «هذا هو اإلسالُم لمن لم يعرْفه!!» هذه الليلة سنطوِّ

ْسََلَم ِدينًا﴾.   سبحانه: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

اٍر َقاَل  اِر ْبِن َأبِي َعمَّ َقَرَأ ابُْن »: أخرج الرتمذي، وصححه العَلمة األلباين $ َعْن َعمَّ

ْسََلَم اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ﴿ ڤ َعبَّاسٍ  ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكْم اْْلِ

 َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ،َلْو ُأنِْزَلْت َهِذِه َعَلْينَا ََلتََّخْذَنا َيْوَمَها ِعيًدا :َفَقاَل  ،َوِعنَْدُه َيُهوِدي  ، ﴾ِدينًا

 «. َوَيْوِم َعَرَفةَ  ،فِي َيْوِم ُجْمَعةٍ  ،َفإِنََّها نََزَلْت فِي َيْوِم ِعيدٍ  :ڤ

ُل:أيتها و ،أيها األخوُة الفضالء إنَّ دينَنا ديُن اليسر: قال تعالى: ﴿ُيرِيُد اهَّللُ  األخواُت الُفضَّ

 بُِكُم اْلُيْسَر َوََل ُيرِيُد بُِكُم اْلُعْسَر﴾.

 بن مسعود  ،أخرج مسلم
ِ
 ڤ وأبو داود َعْن َعبِْد اهلل

ِ
َهَلَك »"ملسو هيلع هللا ىلص:َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 . «َتنَطُِّعوَن، َقاَلَها َثََلًثااْلمُ 

ُل: أيتها و ،أيها األخوُة الفضالء  .ه يف العبادتتعاليمِ  رُ ْس ويُ  ،إلسالما سماحةُ ها هي األخواُت الُفضَّ

َكانَْت بِي َبَواِسيُر، َفَسَأْلُت النَّبِيَّ  :َقاَل ڤ وغيُره َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن  ،أخرج البخاري  

ََلِة، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص   . «َصلِّ َقائًِما، َفإِْن َلْم َتْسَتطِْع َفَقاِعًدا، َفإِْن َلْم َتْسَتطِْع َفَعَلى َجنٍْب »َعْن الصَّ

 
ِ
ي َمَع النَّبِيِّ ڤ َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل »ڤ وأخرج الشيخان عٍن َجابُِر ْبُن َعْبِد اهلل

َكاَن ُيَصلِّ

َز َرُجٌل َفَصلَّى َصََلةً ملسو هيلع هللا ىلص ََلَة، َفَقَرَأ بِِهْم اْلَبَقَرَة، َقاَل: َفَتَجوَّ  ، ُثمَّ َيْأتِي َقْوَمُه َفُيَصلِّي بِِهْم الصَّ

ُجَل، َفَأَتى النَّبِيَّ َخِفيَفًة، َفَبَلَغ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص َذلَِك ُمَعاًذا، َفَقاَل: إِنَُّه ُمنَافٌِق، َفَبَلَغ َذلَِك الرَّ

، إِنَّا َقْوٌم َنْعَمُل بَِأْيِدينَا، َوَنْسِقي بِنََواِضِحنَا، َوإِنَّ ُمَعاًذا َصلَّى بِنَا اْلَباِرَحَة َفَقَرَأ ا
ِ
ْلَبَقَرَة، اهلل

ْزُت، َفَزَعَم َأنِّي ُمنَافٌِق، َفَقاَل النَّبِي  َفتَجَ  ْمِس ﴿ :َيا ُمَعاُذ، َأَفتَّاٌن َأنَْت؟ َثََلًثا، اْقَرأْ ملسو هيلع هللا ىلص: وَّ  َوالشَّ
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 .«، َونَْحَوَها﴾اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى َسبِّْح ِ﴿ ، وَ ﴾َوُضَحاَها

ه تعاليمِ  ويسرُ  ،اإلسالمِ  سماحةُ  ها هي :اضالتاألخواُت الفأيتها و ،خوُة الفضالءأيها األ

 .إلى اهَّلل تعالى يف الدعوة

 مع خدمه:ملسو هيلع هللا ىلص ه حالُ وهذا هو 

، َوََل لَِم ملسو هيلع هللا ىلص َخَدْمُت النَّبِيَّ »َقاَل: ڤ أخرج الشيخان عْن َأَنٌس  َعْشَر ِسنِيَن، َفَما َقاَل لِي ُأفٍّ

 .  «؟َصنَْعَت َأَلَّ َصنَْعَت 

إَِذا َأَتى َأَحَدُكْم َخاِدُمُه بَِطَعامِِه، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ڤ ُهَرْيَرةَ  يَأبعن أخرج الشيخان و

ُه َوِعَلََجهُ َفإِْن َلْم ُيْجلِْسُه َمَعُه، َفْلُينَاِوْلُه ُأْكَلًة َأْو ُأْكَلَتيِْن، َأْو ُلْقَمًة َأْو ُلْقَمَتْيِن، َفإِنَُّه َولَِي   .«َحرَّ

األكل مع الخادم من التواضع : «البخاريشرحه على صحيح »يف  $ قال ابن بطال

 . اهـوأخَلق المرسلين ،المؤمنين ن آداِب التكرب، وذلك مِ  وتركِ  ،والتذلل

ُل: أيتها و ،أيها األخوُة الفضالء  .مع األطفالملسو هيلع هللا ىلص حاله هذا هو األخواُت الُفضَّ

  َكاَن َرُسوُل » َقاَل:ڤ وغيُره َعْن َأَنِس بِْن َمالٍِك  ،أخرج البخاري
ِ
 َيْدُخُل َعَلْينَا،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َذاَت َيْوٍم ملسو هيلع هللا ىلص َولِي َأٌخ َصِغيٌر ُيْكنَى َأَبا ُعَمْيٍر، َوَكاَن َلُه ُنَغٌر َيْلَعُب بِِه، َفَماَت، َفَدَخَل َعَلْيِه النَّبِي  

 .«َما َفَعَل الن َغْيُر؟َمْيٍر، َفَرآُه َحِزينًا، َفَقاَل: َما َشْأُنُه؟ َقاُلوا: َماَت ُنَغُرُه، َفَقاَل: َيا َأَبا عُ 

بِثَِياٍب فِيَها َخِميَصٌة ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِي النَّبِي  »وأخرج البخاري َعْن ُأمِّ َخالٍِد بِنِْت َخالٍِد ڤ َقاَلْت: 

َفُأتَِي َسْوَداُء َصِغيَرٌة، َفَقاَل: َمْن َتَرْوَن َأْن َنْكُسَو َهِذِه؟ َفَسَكَت اْلَقْوُم، َقاَل: اْئُتونِي بُِأمِّ َخالٍِد، 

ْو بَِها ُتْحَمُل، َفَأَخَذ اْلَخِميَصَة بِيَِدِه َفَأْلَبَسَها، َوَقاَل: َأْبلِي َوَأْخلِِقي، َوَكاَن فِيَها َعَلٌم َأْخَضُر، أَ 

 َحَسٌن.  :. َوَسنَاْه بِاْلَحَبِشيَّةِ «َأْصَفُر، َفَقاَل: َيا ُأمَّ َخالٍِد، َهَذا َسنَاهْ 

 .مع نسائه ملسو هيلع هللا ىلص ُقهلُ هذا هو ُخ و: اضالتاألخواُت الفأيتها و ،خوُة الفضالءأيها األ
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َقاَل: َقاَل َرُسوُل ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة أخرج الشيخان  بالنساء خيرا، ملسو هيلع هللا ىلصلقد أوصى النبي 

 
ِ
َلِع اْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء، َفإِنَّ الَمْرَأَة ُخلَِقْت مِْن ِضَلٍع، َوإِنَّ َأْعَوَج َشْيٍء فِي ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل الضِّ

 .«َأْعَلَُه، َفإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َكَسْرَتُه، َوإِْن َتَرْكتَُه َلْم َيَزْل َأْعَوَج، َفاْستَْوُصوا بِالنَِّساءِ 

ْستَِماَلِة  ؛النَّْدُب إَِلى اْلُمَداَراةِ فِي اْلَحِديِث : «الفتح»يف  $قال الحافظ ابن حجر 
ِ
َل

ِف ا ،الن ُفوسِ  ْبِر َعَلى ِعَوِجِهنَّ  ،َوفِيِه ِسَياَسُة النَِّساِء بَِأْخِذ اْلَعْفِو مِنُْهنَّ  .ْلُقُلوِب َوَتَأل  َوَأنَّ  ،َوالصَّ

ْنتَِفاُع بِِهنَّ 
ِ
َوَيْسَتِعيُن  ،َمَع َأنَُّه ََل ِغنَى لِْْلِْنَساِن َعِن اْمَرَأٍة َيْسُكُن إَِلْيَها .َمْن َراَم َتْقِويَمُهنَّ َفإِنَُّه اَل

ْبِر َعَليَْها :َفَكَأنَُّه َقاَل  ،َلى َمَعاِشهِ بَِها عَ  ْستِْمَتاُع بَِها ََل َيتِم  إَِلَّ بِالصَّ
ِ
 اهـ .اَل

َلَقْد َرَأْيُتنِي ُأَناِزُع »ڤ َقاَلْت:  َعْن َعائَِشةَ  $أخرج النسائي، وصححه العَلمة األلباين و

 
ِ
َناءَ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهلل  .«َأْغَتِسُل َأَنا َوُهَو مِنْهُ  ،اْْلِ

لى اهلل َتَعاَلى َعَليِْه أنازع َرُسول اهلل ص): «النسائيسنن حاشيته على »يف  $ قال السندي

َناء َوسلم  ،سلم يجره إَِلى َنفسهَوُهَو صلى اهلل َتَعاَلى َعَلْيِه وَ  ،َأنا أجره إَِلى َنفِسي :َأي (.اْْلِ

 بلغ الدرس  . اهـَمَع اأْلَْهلِ  اْلعْشَرةِ  نِ ْس ُح  َوَهَذا من

َما ِغْرُت ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعائَِشَة ڤ َقاَلْت: َما ِغْرُت َعَلى َأَحٍد مِْن نَِساِء النَّبِيِّ وأخرج الشيخان 

اَة ُثمَّ ُيَقطُِّعَها ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َخِديَجَة، َوَما َرَأْيُتَها، َوَلكِْن َكاَن النَّبِي   ُيْكثُِر ِذْكَرَها، َوُربََّما َذَبَح الشَّ

ْنَيا اْمَرَأٌة إَِلَّ َأْعَضاًء، ُثمَّ َيْبَعثُ  َها فِي َصَدائِِق َخِديَجَة، َفُربََّما ُقْلُت َلُه: َكَأنَُّه َلْم َيُكْن فِي الد 

 .«إِنََّها َكاَنْت، َوَكاَنْت، َوَكاَن لِي مِنَْها َوَلدٌ »َخِديَجُة، َفَيُقوُل 

 َوْيلٍِد ُأْخُت َخِديَجَة َعَلىَقاَلْت: اْسَتْأَذنَْت َهاَلُة بِنُْت ُخ  ڤ َعْن َعائَِشةَ وأخرج الشيخان 

 
ِ
« اللُهمَّ َهاَلُة بِنُْت ُخَوْيلِدٍ »، َفَعَرَف اْستِْئَذاَن َخِديَجَة َفاْرَتاَح لَِذلَِك َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل
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ْهِر َفِغْرُت َفُقْلُت: َوَما َتْذُكُر مِْن َعُجوٍز مِْن َعَجائِِز ُقَريْ  ْدَقيِْن، َهَلَكْت فِي الدَّ ٍش، َحْمَراِء الشِّ

 . َفَأبَْدَلَك اهلُل َخْيًرا مِنَْها

َوُسرَّ بَِها  ،َهشَّ لَِمِجيئَِها :َأْي : «َفاْرَتاَح لَِذلَِك »َقْولَها : : «المنهاج»يف  $قال النووي 

ِرِه بَِها َخِديَجَة َوَأيَّاَمَها َوِرَعاَيِة ُحْرَمِة  ،َوِحْفِظ اْلُودِّ  ،َوفِي َهَذا ُكل ُه َدلِيٌل لُِحْسِن اْلَعْهدِ  ،لَِتَذك 

اِحِب َواْلَعِشيِر فِي َحَياتِِه َووَ  اِحِب  ،َفاتِهِ الصَّ  اهـ .َوإِْكَراِم َأْهِل َذلَِك الصَّ

، وبنحوه «آداب الزفاف»يف  $، وصححه العَلمة األلباين «الكربى»وأخرج النسائي يف 

 ،يلعبون المسجدَ  دخل الحبشةُ  :قالت ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة زوج النبي : $أخرجه البخاري 

فوضعت  ،وجئته ،فقام بالباب ،فقلت نعم ؟أتحبين أن تنظري إليهم ،يا حميراء :فقال لي

 .أبا القاسم طيبا :ومن قولهم يومئذ :قالت .فأسندت وجهي إلى خده ،ذقني على عاتقه

 .ثم قال حسبك ،َل تعجل فقام لي ،يا رسول اهلل :حسبك فقلت :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

 ولكني أحببت أن يبلغ  ،ومالي حب النظر إليهم :قالت ،َل تعجل يا رسول اهلل :فقلت

 .«ومكاين منه ،ه ليمقامُ  النساءَ 

 . فِي َهَذاَوَلْم َأَر فِي َحِديٍث َصِحيٍح ِذْكَر اْلُحَميَْراِء إَِلَّ : «الفتح»يف  $قال الحافظ  لطيفٌة:

  ڤ َعْن َأَنسٍ  الشيخانأخرج 
ِ
فِي بَْعِض َأْسَفاِرِه، َوُغََلٌم َأْسَوُد  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

 
ِ
 .«َيا َأْنَجَشُة ُرَوْيَدَك َسْوًقا بِاْلَقَواِريرِ : »ملسو هيلع هللا ىلصُيَقاُل َلُه: َأْنَجَشُة َيْحُدو، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل

َي النَِّساُء َقَواِريرَ  :َقاَل اْلُعَلَماءُ : «المنهاج»يف  $قال النووي  ِمِهنَّ  لَِضْعِف  ؛ُسمِّ
 ،َعَزائِ

َجاِج  ْنكَِساِر إَِلْيَهالَِضْعِفَها  ،َتْشبِيًها بَِقاُروَرِة الز 
ِ
َأنَّ اْلُمَراَد بِِه  :َواْلَقْوُل الثَّانِي.. .َوإِْسَراِع اَل

ْيرِ  ْفُق فِي السَّ بَِل إَِذا َسِمَعِت اْلُحَداَء َأْسَرَعْت  ؛الرِّ َنَّ اْْلِ
ِ
ْتهُ  ،فِي اْلَمْشِي  أل َفَأْزَعَجِت  ،َواْسَتَلذَّ
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اكَِب  ِة اْلَحَرَكةِ  ؛َفنََهاُه َعْن َذلَِك  ،َوَأْتَعَبْتهُ  ،الرَّ َنَّ النَِّساَء َيْضُعْفَن ِعنَْد ِشدَّ
ِ
 َوُيَخاُف َضَرُرُهنَّ  ،أل

 اهـ .َوُسُقوُطُهنَّ 

 َعْن َعائَِشةَ  $، وصححه العَلمة األلباين «الكربى»أبو داود، والنسائي يف حمُد ،أأخرج 

 َوَلمْ  ،َوَأَنا َجاِرَيٌة َلْم َأْحِمِل اللَّْحمَ  ،فِي َبْعِض َأْسَفاِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َخَرْجُت َمَع النَّبِيِّ  ڤ

ُمواتَ »َأْبُدْن، َفَقاَل لِلنَّاِس:  ُموا، ُثمَّ َقاَل لِي: فَ . «َقدَّ َفَساَبْقُتُه  .«َحتَّى ُأَسابَِقِك  ؛َتَعاَلْي »َتَقدَّ

َفَسَبْقُتُه، َفَسَكَت َعنِّي، َحتَّى إَِذا َحَمْلُت اللَّْحَم َوَبُدنُْت َونَِسيُت، َخَرْجُت َمَعُه فِي بَْعِض 

ُموا»ْسَفاِرِه، َفَقاَل لِلنَّاِس: أَ  ُمواَفتَ  .«َتَقدَّ َفَساَبْقُتُه، . «َحتَّى ُأَسابَِقِك  ؛َتَعاَلْي » ، ُثمَّ َقاَل:َقدَّ

 .«َهِذِه بِتِْلَك » "َفَسَبَقنِي، َفَجَعَل َيْضَحُك، َوُهَو َيُقوُل: 

ِعنَْد بَْعِض نَِسائِِه، َفَأْرَسَلْت إِْحَدى  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن النَّبِي   ڤ َعْن َأنَسٍ أخرج البخاري و

تِي النَّبِي  
َهاِت الُمْؤمِنِيَن بَِصْحَفٍة فِيَها َطَعاٌم، َفَضَرَبِت الَّ فِي َبْيتَِها َيَد الَخاِدِم، َفَسَقَطِت  ملسو هيلع هللا ىلصُأمَّ

ْحَفُة َفاْنَفَلَقْت، َفَجَمَع النَّبِي   ْحَفِة، ُثمَّ َجَعَل يَ  ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ ْجَمُع فِيَها الطََّعاَم الَِّذي َكاَن فَِلَق الصَّ

ْحَفِة، َوَيُقوُل:  ُكمْ »فِي الصَّ تِي ُهَو « َغاَرْت ُأم  ُثمَّ َحَبَس الَخاِدَم َحتَّى ُأتَِي بَِصْحَفٍة مِْن ِعنِْد الَّ

تِي ُكِسَرْت َصْحَفُتَها، َوَأْمَسَك  ِحيَحَة إَِلى الَّ ْحَفَة الصَّ الَمْكُسوَرَة فِي بَيِْت فِي َبْيتَِها، َفَدَفَع الصَّ

تِي َكَسَرْت   . «الَّ

تِي َكانَْت فِي َبيْتَها ِهَي َعائَِشة: «الفتح»قال الحافظ يف  تِي ِهَي َأْرَسَلْت الطََّعام َزْينَب  ،الَّ  َوَأنَّ الَّ

 اهـ .َوقِيَل َغْير َذلَِك  ،نْت َجْحشبِ 

ُل: أيتها و ،أيها األخوُة الفضالء  .بالحيوان ملسو هيلع هللا ىلصرحمته هذه هي األخواُت الُفضَّ
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اِد ْبِن َأْوسٍ أخرج مسلم، وأهل السنن   ڤ  َعْن َشدَّ
ِ
َقاَل: ثِنَْتاِن َحِفْظُتُهَما َعْن َرُسوِل اهلل

ْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلَة، َوإَِذا َذَبْحتُْم »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ اهلَل َكَتَب اْْلِ

ْبَح، َوْليُِحدَّ َأَحُدُكْم َشفْ   .«َرَتُه، َفْلُيِرْح َذبِيَحَتهُ َفَأْحِسنُوا الذَّ

ةٍ  َدَخَلِت  :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  ڤاْبِن ُعَمَر  َعنِ أخرج الشيخان و َربََطتَْها َفَلْم  ،اْمَرَأٌة النَّاَر فِي ِهرَّ

 . «َوَلْم َتَدْعَها َتْأُكُل مِْن َخَشاِش اأْلَْرضِ  ،ُتْطِعْمَها

 النَّبِيَّ  ڤَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة أخرج الشيخان و
بَْينَا َرُجٌل بَِطِريٍق، اْشَتدَّ َعَليِْه » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

مَِن الَعَطِش،  الثََّرىالَعَطُش، َفَوَجَد بِْئًرا، َفنََزَل فِيَها، َفَشِرَب ُثمَّ َخَرَج، َفإَِذا َكْلٌب َيْلَهُث، َيْأُكُل 

ُجُل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا الَكْلَب مَِن الَعَطِش مِْثُل الَِّذي َكاَن َبلَ  ُه َفَقاَل الرَّ َغ مِنِّي، َفنََزَل البِْئَر َفَمَلَ ُخفَّ

، َوإِنَّ َلنَا فِي الَبَهائِِم أَلَْجًرا؟ «َر اهلُل َلُه َفَغَفَر َلُه َماًء، َفَسَقى الَكْلَب، َفَشكَ 
ِ
، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

 .«فِي ُكلِّ َذاِت َكبٍِد َرْطَبٍة َأْجرٌ »َفَقاَل: 

 ڤ  ُهَرْيَرةَ  َعْن َأبِيأخرج الشيخان و
ِ
يٍَّة َقْد ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 َبْينََما َكْلٌب ُيطِيُف بَِركِ

 ، َفَسَقْتُه َكاَد َيْقُتُلُه اْلَعَطُش، إِْذ َرَأْتُه َبِغي  مِْن َبَغاَيا َبنِي إِْسَرائِيَل َفنََزَعْت ُموَقَها، َفاْسَتَقْت َلُه بِهِ 

 .«بِهِ إِيَّاُه، َفُغِفَر َلَها 

 .مع األعرابملسو هيلع هللا ىلص ه حالُ هذه هي : اضالتواألخواُت الف ،خوُة الفضالءأيها األ

 َقاَل: َقاَم َأْعَرابِي  َفَباَل فِي اْلَمْسِجِد، َفَتنَاَوَلُه ڤ وغيرهما عْن َأبي ُهَرْيَرَة  ،أخرج الشيخان

 َعَلى َبْولِِه َسْجًَل مِْن َماٍء َأْو َذُنوًبا مِْن َماٍء، َفإِنََّما  َدُعوُه،  َوَهِريُقواملسو هيلع هللا ىلص: النَّاُس، َفَقاَل َلُهْم النَّبِي  

ِرينَ  ِريَن، َوَلْم ُتبَْعُثوا ُمَعسِّ  ."ُبِعْثُتْم ُمَيسِّ

 :  فِيِه : اِْحتَِرام اْلَمْسِجد َوَتنِْزيهه َعْن اأْلَْقَذار. "المنهاج"قال النووي $ يف 

 َوََل ُيْشَتَرط َحْفرَها. ،بَِصبِّ اْلَماء َعَلْيَهاَوفِيِه: َأنَّ اأْلَْرض َتْطُهر 
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ْفق بِاْلَجاِهلِ  َوَتْعلِيمه َما َيْلَزمُه مِْن َغيْر َتْعنِيف َوََل إِيَذاء، إَِذا َلْم َيْأِت بِاْلُمَخاَلَفِة  ،َوفِيِه: الرِّ

 اِْستِْخَفاًفا َأْو ِعنَاًدا.  

 »: َقاَل  ڤ َعْن َأَنِس بِْن َمالٍِك أخرج الشيخان و
ِ
 ، َوَعَليِْه ِرَداٌء ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأْمِشي َمَع َرُسوِل اهلل

، َفَجَبَذُه بِِرَدائِِه َجْبَذًة َشِديَدًة، نََظْرُت إَِلى َصْفحَ   ِة ُعنُِق َنْجَرانِي  َغلِيُظ اْلَحاِشيَِة، َفَأْدَرَكُه َأْعَرابِي 

 
ِ
ُد ُمْر لِي مِْن  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل ِة َجْبَذتِِه، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ َداِء، مِْن ِشدَّ َوَقْد َأثََّرْت بَِها َحاِشَيُة الرِّ

 
ِ
 الَِّذي ِعنَْدَك، َفاْلَتَفَت إَِلْيِه َرُسوُل اهلل

ِ
 . «، ُثمَّ َأَمَر َلُه بَِعَطاءٍ َفَضِحَك  ملسو هيلع هللا ىلصَماِل اهلل

ُل    .سماحة اإلسالم مع األعداءهذه هي : أيها األخوُة الفضالء، واألخواُت الُفضَّ

 ْبِن َعْمٍرو 
ِ
َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيِرْح »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن النَّبِيِّ ڤ أخرج البخاري َعْن َعْبِد اهلل

 .  «َأْرَبِعيَن َعاًماَرائَِحَة اْلَجنَِّة، َوإِنَّ ِريَحَها ُتوَجُد مِْن َمِسيَرِة 

 ڤ وأخرج الشيخان َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
َفْيُل ْبُن َعْمٍرو َعَلى َرُسوِل اهلل َفَقاَل َيا ملسو هيلع هللا ىلص َقِدَم الط 

، إِنَّ َدْوًسا َقْد َعَصْت َوَأَبْت، َفاْدُع اهلَل َعَلْيَها، َفَظنَّ النَّاُس َأنَّهُ 
ِ
َقاَل: َيْدُعو َعَلْيِهْم، فَ  َرُسوَل اهلل

 .«مَّ اْهِد َدْوًسا َوْأِت بِِهمْ اللَّهُ »

ْسََلِم َوِهَي ُمْشِرَكٌة، »َقاَل: ڤ وأخرج مسلم عن َأبِي ُهَرْيَرَة  ي إَِلى اْْلِ ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَعْوُتَها َيْوًما، َفَأْسَمَعْتنِي فِي َرُسوِل اهلل

ِ
َوَأَنا َأْبكِي، ملسو هيلع هللا ىلص َما َأْكَرُه، َفَأَتْيُت َرُسوَل اهلل

ْسََلمِ  ي إَِلى اْْلِ ، إِنِّي ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ
ِ
، َفَدَعْوُتَها اْلَيْوَم َفَأْسَمَعْتنِي  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل َفَتْأبَى َعَليَّ

 
ِ
اللَُّهمَّ اْهِد ُأمَّ َأبِي ملسو هيلع هللا ىلص: فِيَك َما َأْكَرُه، َفاْدُع اهلَل َأْن َيْهِدَي ُأمَّ َأبِي ُهَرْيَرَة، َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 
ِ
ا ِجئُْت َفِصْرُت إَِلى اْلَباِب، َفإَِذا ُهَو ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة، َفَخَرْجُت ُمْسَتْبِشًرا بَِدْعَوِة َنبِيِّ اهلل ، َفَلمَّ

، َفَقاَلْت: َمَكانََك َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َوَسِمْعُت َخْضَخَضَة  ي َخْشَف َقَدَميَّ ُمَجاٌف، َفَسِمَعْت ُأمِّ

اْلَباَب، ُثمَّ َقاَلْت: َيا اْلَماِء، َقاَل: َفاْغَتَسَلْت َوَلبَِسْت ِدْرَعَها َوَعِجَلْت َعْن ِخَماِرَها َفَفَتَحْت 
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ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َقاَل: َفَرَجْعُت   إَِلى َأَبا ُهَرْيَرَة، َأْشَهُد َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اهلُل، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهلل

ِ
، َأْبِشْر، َقْد اْسَتَجاَب اهلُل َفَأَتيُْتُه َوَأَنا َأبْكِي مِْن اْلَفَرِح، َقاَل: ُقْلُت َيا َرُسوَل اهلل

، َدْعَوَتَك، َوَهَدى ُأمَّ َأبِي ُهَرْيَرَة، َفَحِمَد اهلَل، َوَأْثنَى َعَلْيِه، َوَقاَل َخْيًرا، َقاَل: ُقْلُت َيا َرُسوَل 
ِ
اهلل

ي إَِلى ِعَباِدِه اْلُمْؤمِنِيَن، َوُيحَ   اْدُع اهلَل َأْن ُيَحبَِّبنِي َأنَا َوُأمِّ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص: بَِّبُهْم إَِلْينَا، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ُه إَِلى ِعَباِدَك اْلُمْؤمِنِيَن، َوَحبِّْب إَِلْيِهْم ا  ْلُمْؤمِنِيَن، اللَُّهمَّ َحبِّْب ُعَبْيَدَك َهَذا َيْعنِي َأَبا ُهَرْيَرَة َوُأمَّ

 .«َحبَّنِيَفَما ُخلَِق ُمْؤمٌِن َيْسَمُع بِي، َوََل َيَرانِي إَِلَّ أَ 

 »َقاَل: ڤ أخرج مسلٌم َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأبِيِه و
ِ
َر َأمِيًرا ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اهلل إَِذا َأمَّ

 َوَمْن َمَعُه مِْن اْلُمْسلِِميَن َخْيًرا، ُثمَّ َقاَل 
ِ
تِِه بِتَْقَوى اهلل ٍة َأْوَصاُه فِي َخاصَّ  :َعَلى َجْيٍش َأْو َسِريَّ

، اْغزُ 
ِ
، َقاتُِلوا َمْن َكَفَر بِاهلل

ِ
 فِي َسبِيِل اهلل

ِ
                         ،ََل َتُغل وا، َوََل َتْغِدُرواوا، وَ اْغُزوا بِاْسِم اهلل

َك مِْن اْلُمْشِركِيَن َفاْدُعُهْم إَِلى َثََلِث ِخَصاٍل َأْو  ، َتْقُتُلوا َولِيًداَوََل  ،َوََل َتْمُثُلوا  َوإَِذا َلِقيَت َعُدوَّ

ُتُهنَّ َما َأَجاُبوَك َفاْقَبْل مِنُْهْم، وَ  ْسََلِم، َفإِْن َأَجاُبوَك ِخََلٍل، َفَأيَّ ُكفَّ َعنُْهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم إَِلى اْْلِ

 .«ُهْم ... َفاْقَبْل مِنُْهْم َوُكفَّ َعنْ 

  :َوِهَي  ،فِي َهِذِه اْلَكلَِماِت مَِن اْلَحِديِث َفَوائُِد ُمْجَمٌع َعَلْيَهاقال النووي $: 

ْبَيانِ  ،َوَتْحِريُم اْلُغُلولِ  ،َتْحِريُم اْلَغْدرِ   ،َوَكَراَهُة اْلُمْثَلةِ  ،َقاتُِلواإَِذا َلْم يُ  ،َوَتْحِريُم َقْتِل الصِّ

 َتَعاَلى
ِ
َماِم ُأَمَراَءُه َوُجُيوَشُه بَِتْقَوى اهلل ْفِق بَِأْتَباِعِهمْ  ،َواْستِْحَباُب َوِصيَِّة اْْلِ َوَتْعِريِفِهْم َما  ،َوالرِّ

َوَما  ،َوَما ُيْكَرهُ  ،َعَلْيِهمْ  َوَما َيْحُرمُ  ،َوَما َيِحل  َلُهمْ  ،َوَما َيِجُب َعَلْيِهمْ  ،َيْحَتاُجوَن فِي َغْزِوِهمْ 

 اهـ .ُيْسَتَحب  

 وبعد هذا التطواف يف جوانب من عظمة اْلسَلم، تستطيع أيها المسلم أن تقول:

 متميإذا افتخروا بَقيٍس أو                  أبي اإلسالم َل أَب لي سواه   
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