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daZm-sâ B-Zy-̀ m-K-am-b  Im-cp-Wy¯n (d-Ò¯v) sâ ]-̄ n-em-Wv \m-ap-ÅXv. C-t¸mÄ \mw 
AÃm-lphn-t\m-Sv tX-Sp-¶Xpw B-h-iy-s¸-Sp-¶Xpw Ah-sâ ]-c-¶ Im-cp-Wy-am-Wv. AÃm-lp A-
f-h-ä Im-cp-Wy-hm-\m-sW-¶-XnÂ bm-sXm-cp kw-i-b-hp-anÃ.  

َعَلى نـَْفِسِه َوُهَو َوْضٌع َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َلما َخَلَق اللُه اْلَخْلَق َكَتَب ِفي ِكَتابِِه َوُهَو َيْكُتُب  َعْن أَِبي ُهَريـَْرةَ 
 (بخاري)  ُب َغَضِبيِعْنَدُه َعَلى اْلَعْرِش ِإن رَْحَمِتي تـَْغلِ 

 

Camw K-Êm-en C-lvbm-CÂ tc-J-s¸-Sp-̄ p-¶ H-cp kw-̀ -hw:  

فبصرت به امرأة في خباء  -في يوم صائف شديد الحر  - وروي أنه وقف صبي في بعض المغازي ينادي عليه فيمن يزيد 
ظهرها على البطحاء  القوم فأقبلت تشتد وأقبل أصحابها خلفها، حتى أخذت الصبي وألصقته إلى صدرها ثم ألقت

وجعلته على بطنها تقيه الحر، وقالت: ابني ابني! فبكى الناس وتركوا ما هم فيه، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حتى وقف عليهم فأخبروه الخبر فسر برحمتهم ثم بشرهم فقال: " أعجبتم من رحمة هذه البنها؟ " قالوا: نعم، قال صلى 

اهللا تبارك وتعالى أرحم بكم جميعاً من هذه بابنها " فتفرق المسلمون على أفضل السرور وأعظم  اهللا عليه وسلم: " فإن
 البشارة.

(hn-i-Z hn-h-c-§Ä-¡v C-lvbmC-sâ A-hkm-\ A-[ym-b-am-b kA-̄ p d-Ò-XnÃm-lv t\m-¡pI.) 

F-¶mÂ, AÃm-lp-hn-sâ {]-kvXp-X Im-cpWyw e-̀ n-¡m³ tIh-ew {]mÀ-°-\ am{Xw aXn-tbm?  
t]m-c; a-dn-̈ p \mw a-äp-Å-hÀ-¡v Icp-W sN-¿p-¶-h-cm-IWw. 

H-cn-¡Â an-¼-dn-sâ ap-I-fnÂ-\n-¶v {]-hm-N-I³ C-{]-Im-cw {]-Jym-]n-̈ p:  

(احمد)  ُيِصروَن َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُمونَ اْرَحُموا تـُْرَحُموا َواْغِفُروا يـَْغِفْر اللُه َلُكْم َوْيٌل ِألَْقَماِع اْلَقْوِل َوْيٌل لِْلُمِصريَن الِذيَن   

\-ap-¡v kp-]-cn-Nn-Xam-b H-cp h-N-\-am-W-tÃm,  

اْألَْرِض  قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم الراِحُموَن يـَْرَحُمُهْم الرْحَمُن اْرَحُموا َمْن ِفي َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو قَالَ 
 (ترمذي)  ُه اللهُ يـَْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَماِء الرِحُم ُشْجَنٌة ِمْن الرْحَمِن َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُه اللُه َوَمْن َقطََعَها َقَطعَ 

 

C-Xv tIh-ew d-Ò-̄ n-sâ Imcyw am-{XaÃ. AÃm-lphn-t\m-Sv ]-e Im-cy-§fpw \mw B-h-iy-s¸-
Sm-dp−v. FÃm-än\pw th−-Xv A-h \mw kzPo-hn-X-̄ nÂ {]m-hÀ-̄ n-I-am-¡-emWv. D-Zm-l-c-W-
¯n\v, a-Kv-̂ n-d¯v. A-Xv In-«m³ F-́ p-th-Ww?  

ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال ِبيِل اللِه َوْليَـ َوَال يَْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَعِة َأْن يـُْؤتُوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجرِيَن ِفي سَ 
 (نور)   ُتِحبوَن َأْن يـَْغِفَر اللُه َلُكْم َواللُه َغُفوٌر رَِحيمٌ 
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اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم  َفُحوا َوتـَْغِفُروا فَِإن يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإن ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوَالدُِكْم َعُدوا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم َوِإْن تـَْعُفوا َوَتصْ 
)التغابن(  

AÃm-lp tIm-]n¡ptam F-¶p \mw `-b-s¸-Sm-dp−v. H-cn-¡Â H-cmÄ {]-hmN-I-tcm-Sv C-Xn-s\-¡p-
dn-̈ v tNm-Zn-̈ p.  

ُهَما ، قَاَل : َسأَْلُت َرُسوَل اِهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم ،ع فـَُقْلُت : يَا َرُسوَل اِهللا ، َما  ْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو ، َرِضَي اللُه َعنـْ
(ابن حبان)  يَْمنَـُعِني ِمْن َغَضِب اِهللا ؟ قَاَل : َال تـَْغَضبْ   

k-am-\am-b \n-ch-[n D-Zm-l-c-W-§-fp−v. Nne-Xv t\m-¡pI.  

كانوا ،   وأخرج عبد اهللا بن أحمد في زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير قال : " يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما
وأعطش ما كانوا ، وأعرى ما كانوا ، فمن أطعم هللا عّز وجّل أطعمه اهللا ، ومن كسا هللا عّز وجّل كساه اهللا ، ومن سقى هللا 

 (ابن ابي الدنيا) عّز وجّل سقاه اهللا ، ومن كان في رضا اهللا كان اهللا على رضاه "
 

إن اهللا عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه  عن البراء بن عازب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ومن فرج عن مؤمن أو مؤمنة في اهللا فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر عورة مؤمن أو مؤمنة ستر اهللا عورته 

)الطبراني(  يوم القيامة  

B-sc-bm-Wv AÃm-lp G-ähpw Iq-Sp-XÂ kv-t\-ln-¡p-¶-Xv?  

 )حاكمعليه وسلم: "ما تحاب رجالن في اهللا إال كان أحبهما إلى اهللا عز وجل أشدهما حبا لصاحبه." (قال صلى اهللا 
 

H-cn-¡Â Zm-\w sN-bv-X-t¸mÄ F®n-t\m¡n-b B-C-i _ohn (d) tbm-Sv A-hnS-¶v ]-d-ªp:  

)أَْنِفِقى وال ُتْحِصى فـَُيْحِصَى اهللا عليك وال ُتوِعى فـَُيوِعَى اهللا عليك (أحمد  

Np-cp-¡-̄ nÂ \mw F-s´Ãmw AÃm-lphn-t\m-Sv B-h-iy-s¸-Sp-Ibpw A-h-\nÂ-\n¶pw {]-Xo-£n-
¡p-Ibpw sN-¿p¶pthm A-h-sbm-s¡ \mapw sN-¿Ww. AXp-sIm-−v, DaÀ (d) ]-d-ªp:  

 عمر أنه قال : من ال يرحم ال يرحم وال يغفر من ال يغفر وال يعف عمن لم يعف وال يوق من ال يتوقى

AXp-sIm-−v {k-ãmhn-t\m-Sv dÒ-̄ v tNm-Zn-¡p-t¼mÄ \mw kz-bw I-cp-W-bp-Å-h-cm-hp-I. c-−v 
N-cn-{X kw-̀ -h-§Ä {i-²n-¡p-I:  
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عن معاوية بن قرة عن أبيه : قال قال رجل يا رسول اهللا إني ألذبح الشاة فأرحمها أو قال إني ألرحم الشاة أن أذبحها قال 
 دب المفرد)(االوالشاة ان رحمتها رحمك اهللا مرتين 

 
عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : أتى النبي صلى اهللا عليه و سلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه فقال النبي صلى اهللا 

(االدب المفرد)  عليه و سلم أترحمه قال نعم قال فاهللا ارحم بك منك به وهو ارحم الراحمين  

a-\-ÊnÂ Im-cp-Wy-̄ n-sâ H-cn-äp t]m-ep-anÃm-̄ -h³ ]-cm-Pn-X\pw A-́ y-\m-fn-sâ Po-hn-¡p-¶ 
Nn-Ó-hp-am-Wv.  

 ِمْن َشِقي َزُع ِإال (ابودود)  ِإن الرْحَمَة الَ تـُنـْ  

عن ابن عباس قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سيجيء في آخر الزمان أقوام يكون وجوههم وجوه اآلدميين 
ضواري ليس في قلوبهم شيء من الرحمة سفاكون للدماء ال يرعون عن قبيح إن وقلوبهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب ال

 ....(طبراني)تابعتهم واربوك وإن تواريت عنهم اغتابوك وإن حدثوك كذبوك
 

C\n, B-tcm-sSÃm-am-Wv \-ap-¡v Icp-W th-−Xv? FÃm-htcmSpw F-¶-Xm-Wv a-dp-]-Sn.  

لن تؤمنوا حتى تحابوا أفال أدلكم « اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :  عن أبي موسى األشعري ، رضي اهللا عنه أن رسول
أفشوا السالم بينكم تحابوا ، والذي نفسي بيده ال تدخلوا « قالوا : بلى يا رسول اهللا . قال : » على ما تحابوا عليه ؟ 

 »م ولكن رحمة العامة رحمة العامة إنه ليس برحمة أحدك« قالوا : يا رسول اهللا كلنا رحيم . قال : » الجنة حتى تراحموا 
 (حاكم)

A-\kv (d) hnÂ-\n-¶p h-¶ a-säm-cp dn-t¸mÀ-«v C-§-s\-bm-Wv:  

قال: "والذي نفسي بيده ، ال يضع اهللا رحمته إال على رحيم" ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنس بن مالك ، أن رسول اهللا 
برحمة أحدكم صاحبه .. يرحم الناس كافة "قالوا : يا رسول اهللا ، كلنا يرحم ، قال :" ليس   

A-tXm-sSm-̧ w Nn-e {]-tXy-I hn-̀ mK-§-tfm-Sv {]-tXy-Iw Icp-W Im-Wn-¡-W-sa-¶v C-kvvemw ]Tn-
¸n-¡p¶p. 

1. kz-i-cocw. H-cmÄ-¡v G-ähpw B-Zy-s¯ I-S-̧ mSpw _m-[y-X-bp-apÅ-Xv kz-́ w i-co-c-t¯m-Sp-X-
s¶-bmWv. A-Xn-s\ A-\m-h-iy-am-bn ]oU-n¸n¡mt\m I-gn-bm-̄  A-\p-jvTm-\-§Ä \S-̄ n £o-
Wn-̧ n¡mt\m BÀ¡pw A-h-Im-i-anÃ. A-hnS-¶v \-S¯n-b H-cp D-]-tZ-iw hf-sc {]-i-kv-X-am-W-
tÃm:  
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يا عثمان أرغبت عن سنتى فإنى أنام وأصلى وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق اهللا يا عثمان فإن ألهلك عليك حقا وإن 
حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم (أبو داود عن عائشة)لضيفك عليك   

C-Xn-se h C-¶ en \-̂ v-kn-I A-sse-¡ l-J³ F-¶-Xn-s\ hym-Jym-\n¨p-sIm-−v C-_v-\p l-
PÀ (d) ]-d-bp-¶p:  

ْنَسا ِن ِمْن اْألَْكل َوالشْرب َوالراَحة الِتي يـَُقوم ِبَها بََدنه لَِيُكوَن َأْي تـُْعِطيَها َما َتْحَتاج ِإلَْيِه َضُرورَة اْلَبَشرِية ِمما أَبَاَحُه الله ِلْإلِ
(فتح الباري)  َأْعَون َعَلى ِعَباَدة رَبّه  

 

H-cn-¡Â ]-Ån-bnÂ sN-¶ {]-hm-N-I³ c-−p Xq-Wp-IÄ-¡n-S-bnÂ sI-«n-sh-̈  H-cp I-bÀ Im-Wp-
I-bp-−mbn. A-hnS-¶v tNm-Zn-̈ p:  

تعلقت به. قال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: "ُحلوه.  - في الصالة  - قالوا: إنه لزينب، إن فترت لمن هذا الحبل؟ 
  لُيصل أحدكم نشاطه ، فإذا كسل أو فتر فليقعد." (رواه مسلم).

 

 

k-am-\am-b \n-ch-[n kw-̀ -h-§Ä {]-hm-N-I N-cn-{X-¯nÂ \-ap-¡v Im-Wm-hp-¶-Xm-Wv.  

2. am-Xm-]n-Xm-¡Ä. (H-¶n\pw Iq-SpXÂ  hn-i-Zo-I-c-W-§Ä \Â-Ip-¶nÃ.) AÃm-lp ]-d-bp-¶p:  

 (االسراء)  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذل ِمَن الرْحَمِة َوُقْل َرب اْرَحْمُهَما َكَما رَبـَياِني َصِغيًرا
  

لها إال كانت له حجة مقبولة وعن ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: ما من رجل ينظر إلى أمه نظر رحمة 
مبرورة، قيل: يا رسول اهللا وإن نظر إليها في اليوم مائة مرة؟ قال: وإن نظر إليها في اليوم مائة ألف مرة، فإن اهللا عز وجل 

 (كتاب بر الوالدين)  أكثر وأطيب
 

ن النار.وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: من قبل عيني أمه كان له ستراً م  

افيكم وجرة؟ قالوا: نعم. قال: فإن    وعن مكحول، قال: قدم وفد األشعرين على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال:
أغير على حيها، فاحتملت أمها تشتد بها في الرمضاء،  -يعني األم  - اهللا تعالى أدخلها الجنة ببر والدتها وهي مشركة 

(نفس الكتاب)  أمها في حجرها، وأظلتها من الشمس، فإذا استراحت حملتها فإذا احترقت قدماها جلست وأجلست  

3. a¡Ä. A-Xv a-äp-Å-h-cpsStbm i-{Xp-¡-fpsS-tbm Ip-«n-I-fm-bn F-¶mÂ-t]m-epw.  
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  َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو
 لَم قَاَل َمْن َلْم يـَْرَحْم َصِغيَرنَا َويـَْعِرْف َحق َكِبيرِنَا فـََلْيَس ِمنايـَْرِويِه قَاَل اْبُن السْرِح َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوسَ 

 
A-\kv (d) ]-d-bp-¶p:  

  .كان النبي صلى اهللا عليه و سلم أرحم الناس بالعيال
 

Ip-«n-I-tfm-Sv Icp-W Im-Wn-̈ m-ep-Å {]-Xn^-ew kzÀ-K-am-Wv.  

َنتَـْيِن َلَها، فََأْطَعْمتُـَها َثَالَث َتَمَراٍت فََأْعَطْت   -رضي اهللا عنها  -فقد روي عن عائشة  أنها قالت: "َجاءْتِني ِمْسِكيَنٌة َتْحِمُل ابـْ
َنَتاَها، َفَشقتِ  َها ابـْ ُهَما َتْمَرًة، َوَرفـََعْت ِإَلَى ِفيَها َتْمَرًة لَِتْأُكُلَها، فَاْسَتْطَعَمتـْ اَنْت تُرِيُد َأْن تَْأُكَلَها  التْمَرَة، الِتي كَ ُكل َواِحَدٍة ِمنـْ

نَـُهَما، فََأْعَجَبِني َشْأنـَُها، َفذََكْرُت الِذي َصنَـَعْت ِلَرُسوِل اِهللا  فـََقاَل: "ِإن اهللا َقْد َأْوَجَب َلَها ِبَها  -َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ - بـَيـْ
 .اْلَجنَة، َأو َأْعتَـَقَها ِبَها ِمَن الناِر." (رواه مسلم)

 
A-hn-Sp-t¯-¡v s]m-Xp-sh Ip-«n-I-tfm-Sp-−m-bn-cp-¶ Im-cp-Wy-̄ n-sâ Nn-e Zr-ãm-́ -§Ä:  

فقد جاءه أعرابي فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يُقّبل الحسن بن علي رضي اهللا عنهما. فتعجب األعرابي وقال: 
قائًال: "أوأملك أن نزع اهللا من قلبك الرحمة؟" (رواه "تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم" فرد عليه النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 البخاري).
  

َنا النِبي ( َوأَُماَمُة بِْنُت أَِبي اْلَعاِص َعَلى َعاتِِقِه َفَصلى فَِإَذا رََكَع َوَضَع َوِإَذا رََفعَ  عن أبي قـََتاَدَة قَاَل:  َرفـََعَها . َخَرَج َعَليـْ
 

 -بعدما قدمت من الحبشة  -َخاِلِد ْبِن َسِعيٍد، عن ذكريات الطفولة، عندما زارت النبي برفقة أبيهاوتحكي أُم َخاِلٍد بِْنِت 
ِة لِه َوِهَي بِاْلَحَبِشي أَتـَْيُت َرُسوَل اللِه ( َمَع أَِبي َوَعَلي َقِميٌص َأْصَفُر قَاَل َرُسوُل اللِه (: "َسَنْه َسَنْه " .. قَاَل َعْبُد ال .. قَاَلْت:

م قَاَل َرُسوُل اللِه (: " أَْبِلي "َحَسَنٌة" .. قَاَلْت: َفَذَهْبُت أَْلَعُب ِبَخاَتِم النبُـوِة، فـََزبـََرِني أَِبي . فَقاَل َرُسوُل اللِه (: "َدْعَها " ثُ 
 َوَأْخِلِقي ، ثُم أَبِْلي َوَأْخِلِقي، ثُم أَبِْلي َوَأْخِلِقي " .

 
رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "إني ألدخل في الصالة، وإني أريد إطالتها،  عن أنس بن مالك

 فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صالتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه." (رواه ابن ماجه).
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وسلم:" تعالي اركبي خلفي"  امرأة منهم بنت صغيرة، فقال لها النبي صلى اهللا عليه عشرينكان عدد النساء في فتح خيبر 
يقولون: فكان النبي صلى اهللا عليه وسلم اذا اراد أن يستريح نزل من على ناقته ثم أناخ الناقة  يترمو كل  تسعونالمسافة 

وقال لها:" هات يدك" فينزلها صلى اهللا عليه وسلم، تقول البنت: فلما انتهت الغزوة وانتصر المسلمون، رأيت رسول اهللا 
عليه وسلم يوزع الغنائم، ويبحث، وينظر في الناس، فرآني فقال:" تعالي" فذهبت اليه فأخرج قالدة فقال:" صلى اهللا 

. 242\6البسي" فهممت أن أخذها من النبي صلى اهللا عليه وسلم أللبسها فقال:" ال أنا ألبسها لك" رواه االمام احمد 
تقول الفتاة: بعد ذلك واهللا ال تغادر رقبتي أبدا، ولقد أوصيت فوضعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه في رقبتي. 

 (من الكتاب اخالق الشباب المسلم)  أن تدفن معي في قبري، حتى آتيه يوم القيامة أقول له: القالدة يا رسول اهللا
 

 كان من وصاياه صلى اهللا عليه وسلم في الحرب: "وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليًدا".
  

في مسند اإلمام أحمد عن األسود بن سريع قال: أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظفًرا، فقتل  وورد
الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: "ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم 

إنما هم أبناء المشركين، فقال: "أال إن خياركم أبناء المشركين"، ثم قال: حتى قتلوا الذرية؟"، فقال رجل: يا رسول اهللا 
"أال ال تقتلوا ذرية. كل مولود يولد على الفطرة، فما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 

 يمجسانه".
4. `m-cy-amÀ.  

إليهما نظرة رحمة فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خالل إن الرجل إذا نظر إلى امرأته و نظرت إليه نظر اهللا 
 (جامع الصغير)  أصابعهما

 
km-[m-c-W am-kap-d D-−m-Ip-t¼m-gm-WtÃm k-tlm-Z-cn-amÀ-¡v Iq-Sp-XÂ {]-bm-k-§-fp-−m-Ip-
¶Xv. AXp-sIm-−p-Xs¶, A-¡m-e-b-f-hn-em-bn-cp-¶p \-_n-X-§Ä `m-cyam-tcm-Sv Iq-Sp-XÂ kv-t\-
l-{]-I-S-\-§Ä \-S-̄ n-bn-cp¶-Xv F-¶p BC-i (d) ]-d-bp-¶p.  

عليه. كنت أتعرق  -صلى اهللا عليه وسلم -تقول: "كنت إذا َهَوْيُت شيئاً تابعني  -أخبرتنا السيدة عائشة رضي اهللا عنها
الشراب فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب  - صلى اهللا عليه وسلم-العظم وأنا حائض فأعطيه النبي 

 فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. (رواه أبو داود).
 

cm{Xn A-k-ab-̄ v Ib-dn h-cp-t¼mÄ A-hnS-¶v D-d-§p-¶h-sc D-WÀ-̄ p-am-bn-cp-¶nÃ.  

في وكان النبي إذا دخل بيته، بادر بالسالم، وإذا دخل ليًال، خافت به حتى ال تستيقظ زوجته إن كانت نائمة. كما ورد 
 حديث المقداد قال: "فيجيء من الليل فيسلم تسليماً ال يوقظ نائماً ويسمع اليقظان." (رواه مسلم).
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4. k-aq-l-̄ n-se hnhn-[ A-h-i P-\-hn-̀ m-K-§Ä: tcm-KnIÄ, A-\mYÀ, kv-{XoIÄ, hn-[-hIÄ, 
hn-I-emwKÀ, hr-²-·mÀ Xp-S-§n-b-hsc-t]mse. 

b-Xo-ap-IÄ:  

ه وسلم: "من ضم يتيماً بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة." (رواه قال النبي صلى اهللا علي
 أبو يعلى والطبراني وأحمد).

 
 عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه قال: "أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه. قال: أتحب أن يلين قلبك 

 وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك." (رواه الطبراني). وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه
 

 (بيقي)  "اللهم إني أحرج حق الضعيفيِن اليتيم والَمرأة
 

tcm-Kn-IÄ, hn-I-emwKÀ: 

فعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيىء ، فقالت : يا رسول اهللا إن لي إليك حاجة ! فـََقاَل: فـََقاَل: " يَا أُّم ُفَالٍن! انظري 
  (بخاري)   َأّي الّسَكِك ِشْئِت، َحّتَى َأْقِضَي َلِك َحاَجَتِك " َفَخالَ َمَعَها ِفي بـَْعِض الطُّرِق، َحّتَى فـََرَغْت ِمْن َحاَجِتَها

 
فقد كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبّي ( ال يخالطهم في طعامهم أعرج والأعمى وال مريض، وكان الناس يظنون بههم 

  ز. فأنزل اهللا تعالى:التقّذر والتقزّ 
  .....ُكُلوا ِمن بـُُيوِتُكمْ {لَْيَس َعَلى اْألَْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلى اْألَْعَرِج َحَرٌج َوَال َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج َوَال َعَلى أَنُفِسُكْم َأن تَأْ 

 

فعن زيد بن ثابت أن رسول اهللا أملى عليه: "ال يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اهللا". قال: فجاءه 
(لتدوينها)، فقال: يا رسول اهللا، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان  -رضي اهللا عنه  -ابن أم مكتوم وهو يملها "علي" 

أعمى، قال زيد بن ثابت: فأنزل اهللا تبارك وتعالى على رسوله ( ، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن  رجال
ُر ُأْوِلي الضَررِ  -ترض فخذي [من ثقل الوحي]، ثم سري عنه )فأنزل اهللا عز وجل: ( َغيـْ  
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هم، وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، وكانوا يسلمون إليهم مفاتيح أبواب
وعن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد األنصاري فأذن  ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا .

 وأقام وهو جالس قال: وتقدم رجل فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله في سبيل اهللا تعالى .
  

 ة مرتين يصلي بهم وهو أعمى .و عن أنس بن مالك : أن رسول اهللا ( استخلف بن أم مكتوم على المدين
  

وقد كان النبي ( يقول عن عمرو بن الجموح ، تكريًما وتشريًفا له: " سيدكم األبيض الجعد عمرو بن الجموح "وكان 
 أعرج ، وقد قال له النبي ( ذات يوم: " كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة "،

 

D-aÀ _n³ A-ÐnÂ A-kokv (d) X-sâ \m-«nÂ \-S-¸n-em¡n-b H-cp \nba-w C-§-s\:  

تحول بينه وبين القيام إلى الصالة. فرفعوا إليه "أن ارفعوا إلى ُكل أعمى في الديوان أو ُمقَعد أو َمن به فالج أو َمن به زمانة 
 بخادٍم يخدمه ويرعاه . -من ذوي االحتياجات  - " وأمر لكل كفيف بموظف يقوده ويرعاه ، وأمر لكل اثنين من الزمنى 

 

hr-²-·mÀ: 
 C-kvvemw kzo-I-cn-¡m³ X-sâ {]m-bam-b ]n-Xm-hn-s\ A_q-_¡À sIm-−p-h-¶-t¸mÄ {]-hm-N-

I³ tNm-Zn-̈ p: 
 

  " هال تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ ! " . 
  قال أبو بكر: يا رسول اهللا، هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه! !

  فأجلسه النبي ( بين يديه، وأكرمه، ثم مسح على صدره، ثم قال:" أسلم"
 فأسلم.

 
5. ]m-]nIÄ, tZm-jnIÄ, i-{Xp¡Ä, bp-²-̄ -S-hp-ImÀ. C-h-tcm-sSÃmw Im-cp-Wy-t¯m-sS hÀ-
¯n-¡p-Ibpw Ah-sc Xn-cp-̄ m³ {i-an-¡p-I-bp-am-Wv th-−-Xv.  

k-Xy-hn-izm-kn-IÄ ]-c-kv]-cw I-cp-W-bp-Å-h-cm-sW-¶v kq-d-̄ pÂ ^-X-lnÂ (kq-àw: 29) ]-d-
bp-¶p−v. C-Xn-s\ hym-Jym-\n-̈ v C-_v-\p A-ºmkv (d) ]-d-bp-¶p:  

لطالحهم وطالحهم لصالحهم، فإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم قال: يدعو صالحهم 
اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به، وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال: اللهم اهده واغفر له 

 (احياء علوم الدين)  عثرته.
DaÀ (d) ]-d-bp-¶p:  
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) وادعوا اهللا أن يتوب عليه ، ويراجع به إلى التوبة ، وال تكونوا أعوانا 1رأيتم أخاكم زل زلة ، فقوموه وسددوه (إذا « 
 (بيهقي)  »للشيطان عليه 

 

{]-hm-N-I³ a-¡-bnÂ {]-th-in-̈ -t¸mÄ Nn-e kz-lm_-̄ v ]-d-ªp:   

 اليوم يوم الملحمة

DS-s\ \-_n X-§Ä Xn-cp¯n, ]-dªp. 

م المرحمة ال بل اليوم يو   

D-lv-ZnÂ i-{Xp-¡Ä-¡p th-−n A-hnS-¶v {]mÀ-°n-¨p:  

 اللهم اغفر لقومي فانهم ال يعلمون

 

bp-²-̄ -S-hpIm-tcm-Sv C-kvvemw ]p-eÀ-̄ p-¶ k-ao]-\w t\m-¡q.  

صلى اهللا  - في أسرى غزوة بدر: "استوصوا باألسارى خيراً." (رواه الطبراني). وقال الحسن: "وكان رسول اهللا قال صلعم 
يؤتى باألسير فيدفعه إلى بعض المحسنين، فيقول: أحسن إليه. فيكون عنده اليومين والثالثة، فيؤثره على  -عليه وسلم 

ألصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف:  قال -صلى اهللا عليه وسلم  -نفسه." وروي أّن النبي 
"أحسنوا ألسراكم وقـَيلوهم واسقوهم." قيلوهم: أي ساعدوهم بالقيلولة وهي راحة نصف النهار عند حّر الشمس. وقال: 

صلى اهللا عليه وسلم:  -وذكر ابن كثير أّن رسول اهللا   "ال تجمعوا عليهم حّر هذا اليوم وحّر السالح." (فتح الباري).
 "أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا األسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. 

 

6. ar-K-§fpw ]-£n-I-fpw  

  (االدب المفرد)  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من رحم ولو ذبيحة رحمه اهللا يوم القيامة
 

أن النبي صلى اهللا عليه و سلم نزل منزال فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف  عن عبد الرحمن بن عبد اهللا عن عبد اهللا :
على راس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أيكم فجع هذه بيضتها فقال رجل يا رسول اهللا أنا أخذت بيضتها فقال 

  (االدب المفرد)  النبي صلى اهللا عليه و سلم اردده رحمة لها 
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حد شفرته: "أتريد أن تميتها موتتين؟ هال حددت شفرتك قبل أن تضجعها!" (رواه الطبراني وقال لمن أضجع شاة وهو ي
 في الكبير واألوسط والحاكم واللفظ له).

Npcp-¡-̄ nÂ, \-½p-sS `m-K-̄ p-\n¶pw {]-hÀ-̄ -\-§-tf-Xp-anÃm-sX AÃm-lp-hn-sâ `m-K-̄ p-\n-
¶pw e-̀ n-¡m³ {]-Xo-£n-¨n-cn-t¡-− H-¶Ã d-Ò¯v. \mw `q-an-bn-epÅ-h-tcm-Sv Im-cpWyw Im-Wn-
¡p-t¼m-gm-Wv AÃm-lp-hn-sâ `m-K-̄ p-\n¶pw Im-cpWyw \-ap-¡v e-̀ n-¡p-¶Xv. hn-ip-² d-a-Zm-

\nse Cu B-Zy ]-̄ v \mw A-Xn-\m-bn D-]-tbm-Kn-t¡-−-Xp−v. 
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