


  

  ٥  وإنك لعلى خلق عظيـم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الكرمي الرزاق، والصالة والسالم على من بعث إلمتام 
مكارم األخالق، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

  :التالق، أما بعد
لقد كان لألخالق النبوية واآلداب احملمدية أعظم األثر يف 

إسالمي رائد قادر  الدعوة والتربية، وبناء أمة مسلمة قوية، وجيل
  .على نشر اإلسالم يف كل جنبات هذا العامل الفسيح

  فكم من الناس آمن بعد كفر؟* 
  وكم من الناس اهتدى بعد ضالل؟* 
وكم من الناس انقاد بعد شرور، بسبب هذه األخالق النبوية * 

  الكرمية والشمائل احملمدية السامية؟
بسبب حلم  - عز وجل  –وكم من الناس دخل يف دين اهللا * 

  وعلمه؟ النيب 
  وكم من الناس دخل يف اإلسالم بسبب عفوه ورمحته؟* 
  إيثاره وجوده؟بسبب وكم من الناس دخل يف اإلسالم * 
  وكم من الناس دخل يف اإلسالم بسبب عدله ومروءته؟* 
  وكم من الناس دخل يف اإلسالم بسبب زهده وافتقاره؟* 

قوته وبأسه وكم من الناس دخل يف اإلسالم بسبب * 
  وشجاعته؟



  
  ٦ وإنك لعلى خلق عظيـم

وكم كان هلذه األمة من آثار على اجلماعة املسلمة، والعصبة * 
  املؤمنة، واألمة اخلالدة؟

يريب أصحابه على مكارم األخالق، ورفيع  لقد كان حممد 
حيثهم على إحسان  - دائما  –اآلداب، ومعايل اخلصال، فكان 

محة م، والسعي معاملة اخللق، والتواضع هلم، والشفقة عليهم، والر
وينال به ، يف حوائجهم، وأخرب أن ذلك مما يتقرب به املرء إىل ربه

  .الدرجات العال
يف جانب كبري  -إن األزمة اليت يعيشها املسلمون اليوم هي 

أزمة أخالقية، ولن يستقيم لنا حال، ولن نفلح يف إعادة  -منها 
ما بيننا من خالل احلياة اإلسالمية على منهاج النبوة إال بالتعامل في

  .مكارم األخالق
لقد غابت أخالق النبوة بني املسلمني إال من رحم ريب، وإال 

  فأين هذه األخالق يف واقع املسلمني وسلوكهم؟
  أين اآلداب النبوية يف العبادات واملعامالت؟

  أين الفضائل والشمائل احملمدية يف دنيا الناس؟
  كثر اخللق؟أين دعوى احملبة العريضة اليت يطلقها أ

كانوا يدخلون يف دين اهللا أفواجا بسبب  -قدميا  –إن الناس 
وأصبح الناس يصدون ، أخالق جتار املسلمني، فدار الزمان دورته

  .عن دين اهللا من قبل أخالق املسلمني
نعم لقد أمهل أكثر املسلمني هذا اجلانب املهم، وتلك القضية 



  

  ٧  وإنك لعلى خلق عظيـم

ايا أخرى يتسع يف الكربى، وآثروا النـزاع والتناحر حول قض
معظمها اخلالف، فظهر التجريح والتبديع، والتفسيق، والتضليل 

وذلك ألن القلوب خاوية، والنفوس ، فيما بينهم، دون دليل معترب
أرفع من  خربة، وأخالق النبوة بعيدة عن هذا كله، ودعوة النيب 

  .هذه الفوضى وتلك األحقاد
قي الذي ال جند فيه فلماذا ال جنتمع على هذا اجلانب األخال* 

  خالفا البتة؟
ملاذا يبحث كل منا عن خطأ اآلخر، وال جيد له عذرا بينما * 

يعمى عن أخطاء نفسه، وإذا شعر خبطأ واحد، أوجد لنفسه مئات 
  املعاذير؟
ملاذا نتناحر ونتدابر ونتباغض وديننا واحد، وربنا واحد، * 

  ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة؟
عز  – ما أكثر ما ميكن أن جيتمع عليه املسلمون يف دين اهللا أال

. ولكنهم أحيانا ال ينظرون إال إىل جوانب اخلالف والفرقة، -وجل
 و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد

لَقَد جاَءكُم ، ]٢٢: األحزاب[ والْيوم الَْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا
 نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُِسكُمأَن نولٌ مسر

يمحر ُءوفر ]١٢٨: التوبة[ ، ًةمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرمو
نيالَملْعل ]١٠٧: األنبياء[ ،ظلُقٍ على خلَع كإِنيمٍو ]القلم :

٤[ ، ِيظَ الْقَلْبا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رفَبِم
لَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ 



  
  ٨ وإنك لعلى خلق عظيـم

بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزفَإِذَا ع نيكِّلوتالْم ] آل
  ].١٥٩: عمران

  رمحـــة أرســـله اهللا لنـــا
  

  وشفيعا قـد غـدا فينـا غـدا      
  وهب املـال ملـن مـال لـه      

  
  وفدى مـن ذنبـه مـن وفـدا      

  ليس حيصي فضـله إال الـذي    
  

  هو أحصى كل شـيء عـددا    
  صور من أخالق النبوة  

كان رسول : (قال -رضي اهللا عنه  –عن أنس بن مالك  - ١
  ].متفق عليه) [أحسن الناس خلقاً اهللا 

مل يكن  أن النيب  -رضي اهللا عنه  –وعن ابن عمر  - ٢
إن من خياركم أحاسنكم «: وكان يقول. وال متفحشا، فاحشا
  ].رواه مسلم[ »أخالقا

  يف بيته أخالقه 

كيف : رضي اهللا عنها–سألت عائشة : وعن األسود قال - ٣
يف مهنة أهله، فإذا  كان: يصنع يف أهله؟ قالت كان النيب 

  ].رواه البخاري. [حضرت الصالة قام فصلى
ما كان : رضي اهللا عنها–سألت عائشة : وعن عروة قال - ٤
خييط ثوبه، وخيصف نعله، ويصنع : يصنع إذا خال؟ قالت النيب 

  ].رواه أمحد، وصححه األلباين. [ما يصنع الرجل يف أهله



  

  ٩  وإنك لعلى خلق عظيـم

  مع اخلادم أخالقه 

خدمت : قال - رضي اهللا عنه  – وعن أنس بن مالك - ٥
واهللا، ما قال يل أفا قط، وال قال يل . عشر سنني رسول اهللا 

  ].متفق عليه[مل فعلت كذا؟ وهال فعلت كذا؟ : لشيء
وكان ] رواه مسلم) [وال عاب علي شيئا قط: (ويف لفظ

وصححه ، رواه أمحد[ »ألك حاجة؟«: يقول للخادم رسول اهللا 
  ].األلباين

  مع األطفال أخالقه 

 كان رسول اهللا : (قال - رضي اهللا عنه  –وعن أنس  - ٦
، ، وكان يل أخ يقال له أبو عمرية، كان فطيماًأحسن الناس خلقاً

أبا عمري، ما فعل يا  «: فرآه قال فكان إذا جاء رسول اهللا 
طائر صغري : والنغري]. متفق عليه. [فكان يلعب به: قال »النغري؟

  .مثل العصفور
أحسن الناس خلقا،  كان رسول اهللا : وعن أنس قال - ٧

ال أذهب، ويف نفسي أن أذهب ، واهللا: فأرسلين يوما حلاجة، فقلت
وهم يلعبون ، ، فخرجت حىت أمر على صبيانملا أمرين به نيب اهللا 

: قد قبض بقفاي من ورائي، قال يف السوق، فإذا رسول اهللا 
نيس، أذهبت حيث يا أُ«: وهو يضحك، فقال، فنظرت إليه

  ].رواه مسلم. [أنا ذاهب يا رسول اهللا، نعم: قلت »أمرتك؟



  
  ١٠ وإنك لعلى خلق عظيـم

كان يزور  أن النيب : (رضي اهللا عنه –وعن أنس  - ٨
رواه النسائي، ) [األنصار، ويسلم على صبيام، وميسح رؤوسهم

  ].وصححه األلباين
  مع الناس أخالقه 

  صحبت رسول اهللا: قال -رضي اهللا عنه  –وعن أنس  - ٩
عشر سنني، ومشمت العطر كله، فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، 
وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام معه، فلم ينصرف حىت يكون 
الرجل ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوهلا 

وإذا . إياه، فلم ينـزع منه حىت يكون الرجل هو الذي ينـزع عنه
ناول أذنه ناوهلا إياه، فلم ينـزعها عنه فت، لقي أحدا من أصحابه

  ].متفق عليه. [حىت يكون الرجل هو الذي ينـزعها منه
  حوائج النساء قضاؤه 

أن امرأة كان يف  -رضي اهللا عنه  –وعن أنس بن مالك  -١٠
يا رسول اهللا، إن يل إليك حاجة، فقال رسول : عقلها شيء فقالت

ق شئت، قومي فيه حىت يا أم فالن، خذي يف أي الطري«: اهللا 
يناجيها حىت قضت  أقوم معك، فخال معها رسول اهللا 

  ].رواه البخاري معلقا جمزوما به، وأبو داود وأمحد[ »حاجتها
  حوائج اإلماء قضاؤه 

إن كانت : قال - رضي اهللا عنه  –وعن أنس بن مالك  -١١



  

  ١١  وإنك لعلى خلق عظيـم

ن ، فما تنـزع يده ماألمة من أهل املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا 
رواه ابن . [يدها حىت تذهب به حيث شاءت من املدينة يف حاجتها

  ].ماجة، وصححه األلباين
  وسخاؤه جود النيب 

ما سئل : قال -رضي اهللا عنه–عن جابر بن عبد اهللا  -١٢
  ].متفق عليه. [ال: شيئا قط فقال رسول اهللا 

ما سئل رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  –وعن أنس  -١٣
 فجاء رجل، فأعطاه غنما : قال. سالم شيئا إال أعطاهعلى اإل

يعطي  حممداً يا قوم، أسلموا، فإن:  قومه فقالبني جبلني، فرجع إىل
  ].رواه مسلم. [ال خيشى الفاقة من عطاء،

 وقال صفوان بن أمية بعد أن أعطاه رسول اهللا  -١٤
  لقد أعطاين رسول اهللا، واهللا: ثالمثائة من النعم بعد غزوة حنني

ما أعطاين، وإنه ألبغض الناس إيلّ، فما برح يعطيين حىت أنه ألحب 
  ].رواه مسلم. [الناس إيلّ
كان رسول : قال - رضي اهللا عنهما–وعن ابن عباس  -١٥

أجود الناس باخلري، وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان،  اهللا 
 فيدارسه القرآن، فلرسول اهللا -عليه السالم  –حني يلقاه جربيل 

 متفق عليه. [أجود باخلري من الريح املرسلة.[  
بينا رسول : قال -رضي اهللا عنه  –وعن جبري بن مطعم  -١٦

ومعه الناس مقفلة من حنني، علقت األعراب يسألونه، حىت  اهللا 



  
  ١٢ وإنك لعلى خلق عظيـم

: فقال اضطروه إىل مسرة، فخطفت رداءه، فوقف رسول اهللا 
 نعما الْعضاه هذه عدد لي كَانَ لَو ،فواهللا، رِدائي أَعطُونِي«

هتملَقَس كُمنيب ونِي لَا ثُمجِديلًا تخلَا با ولَا كَذُوبا وانبرواه [ »ج
  ].البخاري

  وكثرة احتماله سعة صدره 

ما خري رسول : قالت - رضي اهللا عنها  –عن عائشة  -١٧
مثا، فإن كان إمثا بني أمرين، إال اختار أيسرمها ما مل يكن إ اهللا 

لنفسه، إال أن تنتهك  وما انتقم رسول اهللا . كان أبعد الناس منه
  ].متفق عليه. [فينتقم هللا عز وجل -عز وجل  –حرمة اهللا 
ما ضرب : قالت - رضي اهللا عنها  –وعن عائشة  -١٨

امرأة قط، وال ضرب خادما قط، وال ضرب بيده  رسول اهللا 
، وال نيل منه -عز وجل  –بيل اهللا شيئا قط إال أن جياهد يف س

  ].رواه مسلم. [فانتقم من صاحبه، إال أن تنتهك حمارم اهللا
 أن النيب  - رضي اهللا عنه  –وعن أنس بن مالك  -١٩

أدركه أعرايب، فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة، حىت نظرت إىل 
وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة ، صفحة عنق رسول اهللا 

يا حممد، مر يل من مال اهللا الذي عندك، فالتفت : جبذته، مث قال
  ].متفق عليه. [وأمر له بعطاء، فضحك إليه رسول اهللا 

بينما : قال -رضي اهللا عنه  –وعن أيب سعيد اخلدري  -٢٠
 –، وهو يقسم قسما، أتاه ذو اخلويصرة حنن عند رسول اهللا 

فقال رسول . أعدل، يا رسول اهللا: فقال - و رجل من بين متيم وه



  

  ١٣  وإنك لعلى خلق عظيـم

ومن يعدل إذا مل أعدل، قد خبت وخسرت إن ، ويلك«: اهللا 
فأضرب ، يا رسول اهللا، ائذن يل فيه: فقال عمر »مل أكن أعدل

  ].رواه البخاري[ »دعه«: فقال. عنقه
قسم رسول : قال - رضي اهللا عنه  –وعن ابن مسعود  -٢١

إا لقسمة ما أريد ا وجه اهللا، فأتيت : سما فقال رجلق اهللا 
، وامحر وجهه شديداً فساررته، فغضب من ذلك غضباً النيب 

قد أوذي موسى بأكثر من «: حىت متنيت أين مل أذكره له، مث قال
  ].متفق عليه[ »هذا فصرب

  يف العتاب حسن كالمه 

 هللا مل يكن رسول ا: قال -رضي اهللا عنه  –عن أنس  -٢٢
ما له؟ تربت «: وال فحاشا، كان يقول ألحدنا يف املعتبة، سبابا
  ].رواه البخاري[ )١(»ميينه

  إذا رأى ما حيب وما يكره حسن كالمه 

 كان رسول اهللا : قالت -رضي عنها  –عن عائشة  -٢٣
 »احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات«: إذا رأى ما حيب قال
رواه البيهقي، [ »حلمد هللا على كل حالا«: وإذا رأى ما يكره قال

  ].وصححه األلباين

                              
عاء ب ال يريدون ا الدرأي افتق، وهذه الكلمة جارية على ألسنة الع: تربت ميينه) ١(

  ).١/١٨٤(انظر النهاية . وال وقوع األمر به ،على املخاطب



  
  ١٤ وإنك لعلى خلق عظيـم

  حياؤه 
كان : قال - رضي اهللا عنه  –عن أيب سعيد اخلدري  -٢٤

أشد حياء من العذراء يف خدرها، وكان إذا كره  رسول اهللا 
  ].متفق عليه. [شيئا، عرفناه يف وجهه

  تبسمه 
رضي  –قلت جلابر بن مسرة : عن مساك بن حرب قال -٢٥
نعم، كثريا، كان ال : ؟ قالأكنت جتالس رسول اهللا : اهللا عنه

يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح حىت تطلع الشمس، فإذا 
طلعت قام، وكانوا يتحدثون، فيأخذون يف أمر اجلاهلية، 

  ].رواه مسلم. [ويتبسم ، فيضحكون
  دعابته 

ول يا رس: قالوا: قال -رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة  -٢٦
رواه الترمذي، [ »إين ال أقول إال حقا«: اهللا، إنك تداعبنا، قال

  ].وصححه األلباين
  وصفحه عفوه 
غزونا مع : قال - رضي اهللا عنه  –عن جابر بن عبد اهللا 

يف واد كثري  غزوة قبل جند، فأدركنا رسول اهللا  رسول اهللا 
 حتت شجرة، فعلق سيفه بغصن ، فنـزل رسول اهللا )١(العضاة

                              
  .كل شجرة ذات شوك: العضاه) ١(



  

  ١٥  وإنك لعلى خلق عظيـم

فقال . من أغصاا، وتفرق الناس يف الوادي يستظلون بالشجر
أن رجال أتاين وأنا نائم، فأخذ السيف «: رسول اهللا 

 )١(فاستيقظت، وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إال والسيف صلتا
، )٢(فشام السيف: قال. اهللا: من مينعك مين؟ قلت: فقال يل. يف يديه

  ].متفق عليه. [رسول اهللا مث مل يعرض له » فها هو ذا جالس
 قلت للنيب : قالت -رضي اهللا عنها  –وعن عائشة  -٢٨

 من لَقيت لَقَد«: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال
كما قَوم يتكَانَ لَقو دا أَشم يتلَق مهنم موي ةقَبإِذْ الْع تضرع 
 ما إِلَى يجِبنِي فَلَم كُلَالٍ عبد بنِ ياليلَ عبد ابنِ علَى نفِْسي
تدأَر، طَلَقْتا فَانأَنو وممهلَى مهِي عجو، فَلَم قفتا إِلَّا أَسأَنو 
نبِ بِقَرالالثَّع تفَعي فَرأْسا فَإِذَا رأَن ةابحبِس نِي قَدأَظَلَّت، تظَرفَن 
 ،لَك قَومك قَولَ سمع قَد اللَّه إِنَّ :فَقَالَ فَنادانِي جِبرِيلُ افيه فَإِذَا
 شئْت بِما لتأْمره الْجِبالِ ملَك إِلَيك بعثَ وقَد ،علَيك ردوا وما

يهِمانِي ،فادفَن لَكالِ مالْجِب، لَّمفَس لَيع ا :قَالَ ثُمي دمحإِنَّ ،م 
اللَّه قَد عملَ سقَو كمقَو وقد بعثين ريب ، وأنا ملك اجلبال، لَك

 علَيهِم تقطْبأَ شئْت إِنْ ،شئْت فما ،إليك لتأمرين بأمرك
 من اللَّه يخرِج أَنْ أَرجو بلْ «: فقال النيب . )٣(»الْأَخشبينِ
لَابِهِمأَص نم دبعاللَّ يه هدحلَا ،و رِكشي ئًا بِهيش«.  

                              
  .أي مسلوال: صلتا) ١(
  .أغمده: أي: فشام السيف) ٢(
  .جبالن مبكة: األخشبان )٣(



  
  ١٦ وإنك لعلى خلق عظيـم

  وقوته  شجاعته 
كان رسول : قال –رضي اهللا عنه  -عن أنس بن مالك  -٢٩

ولقد . أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس اهللا 
فزع أهل املدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصـوت،  فتلقـاهم   

صوت، وهو علـى فـرس    الراجعا، وقد سبقهم إىل رسول اهللا 
رمل تراعـوا، مل  «: ي، يف عنقه السيف،  وهو يقـول أليب طلحة ع

  ]. متفق عليه[ )١(»تراعوا
كنا يوم اخلنـدق  :  قال -رضي اهللا عنه  –وعن جابر  -٣٠

هـذه  :  فقالوا شديدة،  فجاؤوا بالنيب  )٢(حنفر،  فعرضت كدية
ـ  »أنا نـازل «:  فقال. كدية عرضت يف اخلندق ام، وبطنـه  مث ق

 فأخذ الـنيب  ، معصوب حبجر،  ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقا
رواه [ )٣(املعول فضرب يف الكدية،  فعاد كثيبا أهيـل أو أهـيم   

  ]. البخاري
كنا واهللا إذا امحر البأس نتقـي بـه، وإن   : وقال الرباء-٣١

  ]. رواه مسلم. [يعين النيب ، الشجاع منا للذي حياذي به
يوم حنني؟  أفررمت عن رسول اهللا : جل الرباءوسأل ر -٣٢

  ]. متفق عليه) [مل يفر ولكن رسول اهللا : فقال الرباء

                              
من شدة عجلته يف اخلروج إىل  بيان شجاعته : منها: وفيه فوائد: قال النووي )١(

  .ورجع قبل وصول الناس، لهم،  حبيث كشف احلالالناس ك: وقيل، العدو
  .الصلبة:  الصخرة: الكدية )٢(
  . أي حتولت هذه الكدية إىل كثيب من الرمل املبعثر لشدة ضربته  )٣(



  

  ١٧  وإنك لعلى خلق عظيـم

  تواضعه 
 كان رسـول اهللا  : قال -رضي اهللا عنه  -عن أنس  -٣٣

يردف خلفه،  ويضع طعامه على األرض، وجييب دعوة اململـوك،  
  ]. رواه احلاكم، وصححه األلباين. [ويركب احلمار

يركب احلمار،  كان رسول اهللا : وعن أيب أيوب قال-٣٤
من «: وخيصف النعل،  ويرفع القميص،  ويلبس الصوف،  ويقول

  ]. رواه ابن عساكر، وحسنه األلباين[ »رغب عن سنيت فليس مين
 كان رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –وعن أنس  -٣٥

واه الترمـذي يف  ر.[ )١(يدعى إىل خبز الشعري واإلهالة السـنِخة  
  ]. الشمائل، وصححه األلباين

كان رسول : قال –رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس  -٣٦
ويأكل على األرض، ويعتقل الشـاة،  ، جيلس على األرض اهللا 

رواه الطرباين، وصـححه  .[وجييب دعوة اململوك على خبز الشعري
  ]. األلباين

  حسن تعليمه 
بينا أنا أصلي مـع  : قال عن معاوية بن احلكم السلمي -٣٧

. يرمحـك اهللا :  إذ عطس رجل من القوم،  فقلـت  رسول اهللا 
ما شأنكم تنظـرون  ! واثكل أمياه: فرماين القوم بأبصارهم،  فقلت

فلمـا رأيتـهم   ، إيل؟ فجعلوا يضربون بأيديهم علـى أفخـاذهم  
                              

  .الشحم الرديء: اإلهالة السنخة )١(



  
  ١٨ وإنك لعلى خلق عظيـم

فبـأيب هـو    يصمتونين،  لكين سكت،  فلما صلى رسول اهللا 
ما ، وال بعده أحسن تعليما منه،  فواهللا، لما قبلهوأمي،  ما رأيت مع

إن هذه الصالة ال يصلح «: قال. وال شتمين، وال ضربين، كهرين
فيها شيء من كالم الناس، إمنا هو التسبيح، والتكبري،  وقـراءة  

  ]. رواه مسلم[ أو كما قال رسول اهللا  »القرآن
  وشفقته بأمته رمحته 

قـال  :  قـال  -هللا عنه رضي ا –عن أنس بن مالك  -٣٨
إين ألدخل يف الصالة أريد إطالتها، فأمسع بكاء «:  رسول اهللا 

  ]. متفق عليه[ »الصيب، فأخفف من شدة وجد أمه به
أن رجال أتى رسول  -رضي اهللا عنه  –وعن أيب هريرة  -٣٩

وقعـت   :قـال   »وحيك«: قال. هلكت، يا رسول اهللا: فقال، اهللا
: قـال . ما أجدها: قال» أعتق رقبة« :قال. على أهلي يف رمضان

فأطعم سـتني  «:  قال. ال أستطيع: قال »فصم شهرين متتابعني«
خذه فتصدق «:  فأتى بعرق فقال النيب . ما أجد: قال »مسكيناً

ما ، الذي نفسي بيده ؟ فوهليأعلى غري أ، يا رسول اهللا: فقال »به
ت أنيابـه،   حىت بد بني طُنبي املدينة أحوج مين، فضحك النيب 

  ]. متفق عليه[»خذه«: فقال
بينما حنن : قال –رضي اهللا عنه  –وعن أنس بن مالك  -٤٠

فقام يبول يف املسجد، ، إذ جاء أعرايب يف املسجد مع رسول اهللا 
ال «: فقـال رسـول اهللا   . مه مـه :  فقال أصحاب رسول اهللا

ال دعاه فق مث إن رسول اهللا ، فتركوه حىت بال »دعوه، تزرموه
وال ، إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هـذا البـول  «:  له



  

  ١٩  وإنك لعلى خلق عظيـم

 »والصالة، وقراءة القرآن -عز وجل –القذر، إمنا هي لذكر اهللا 
  ]. متفق عليه[فجاء بدلو من ماء فشنه عليه ، مث أمر رجال من القوم

كـان   أن الـنيب   –رضي اهللا عنها  –وعن عائشة  -٤١
رواه أبـو داود،   . [ضأ بفضـلها للهرة اإلناء فتشرب، مث يتو صغيي

  ]. وصححه األلباين
كان يتخلف  أن النيب  –رضي اهللا عنه  - وعن جابر -٤٢
رواه أبـو  [» ويردف، ويدعو هلـم ، الضعيف )١(فيزجي، يف املسري

  ]. داود، وصححه األلباين
  

  

                              
  .ساقه برفق: زجى الضعيف)١(


