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 ملسو هيلع هللا ىلصمحمد رسول هللا  -2

  ملسو هيلع هللا ىلصنسبه: 

هو محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 

ر ضبن مالك بن الن ربن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فه

بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن  ةة بن خزيمة بن مدركنبن كنا

 عدنان.

 ن مرة.بب أبيه في كالب وأمه آمنة بنت وهب، ويلتقي نسب أمه بنس

إِنَّ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اقَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َواثِلَةَ ْبَن األْسقَعِ 

ِمْن ِكنَانَةَ،  ا  قَُرْيش فَـىِكنَانَةَ ِمْن َولَِد إِْسَماِعيَل، َواْصطَ  فَـىهللاَ اْصطَ 

أخرجه  «َهاِشمٍ  نِـيِمْن بَ  نِـيَطفَاَهاِشٍم، َواصْ  نِـيِمْن قَُرْيٍش بَ  فَـىَواْصطَ 

 .(1)مسلم

  ملسو هيلع هللا ىلصمولده: 

 م.570يوم اإلثنين بمكة عام الفيل، الموافق عام  ملسو هيلع هللا ىلصولد محمد 

 ومات والده عبد هللا وهو حمل في بطن أمه آمنة.

 ما مات جده كفله عمه أبو طالب.لكفله جده عبد المطلب، و ملسو هيلع هللا ىلصولما ولد 

 وماتت أمه آمنة وهو ابن ست سنين.

 ملسو هيلع هللا ىلصته صفا: 

 تنقسم إلى قسمين: ملسو هيلع هللا ىلصصفات النبي 
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 األول: الصفات البدنية.

يم وال سمتوسط القامة.. ليس بالطويل وال بالقصير.. وليس بالج ملسو هيلع هللا ىلصكان 

بالنحيف.. عريض الصدر.. ضخم اليدين والقدمين ... مبسوط الكفين 

لينهما، قليل لحم العقبين... يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة... 

زهرا  . أحسن الناس وجها ... أبيض اللون م.رأسه يبلغ شحمة أذنيهوشعر 

ل الشعر... ولم يشب من جِ اسع الفم... رَ ... مستدير الوجه مليحه.... و

شعره األسود إال اليسير... سليم الحواس واألعضاء... نظيف البدن.. 

 حسن الهيئة والشكل ... طيب الرائحة.

 الثاني: الصفات األخالقية.

 ، وكان ُخلقه القرآن.قا  لُ قا  وخُ لْ أحسن الناس خَ  ملسو هيلع هللا ىلصكان 

عف الناس.. وأعلم أأشجع الناس... وأكرم الناس... وأرحم الناس.. وفهو 

الناس.. وأصدق الناس.. وأزهد الناس.. وأحلم الناس.. وأصبر الناس.. 

يضحك مع الناس.. ويبكي من خشية هللا.. فصيح اللسان.. ثابت الجنان.. 

. لطيف المعاملة.. حسن العشرة... حسن الفهم... قوي لين الجانب..

ساء... رحيما  رفيقا ... بعيدا  أالعقل... صائب الرأي.. يعفو ويصفح عمن 

في قول الحق.. أمينا  في أقواله وأعماله  عن الغلظة والقسوة.. جريئا  

ومعامالته.. إذا حدث صدق.. وإذا عاهد وفى... قليل الكالم.. كثير الذكر 

ستغفار والتوبة.. يؤثر غيره على نفسه... ويعطي عطاء من ال واال

 الفقر. ىيخش

.. .. وأحسنهم عبادة.. وأصدقهم تقوىأعظم الخلق إيمانا .. وأفضلهم خلقا  

.. كان خلق  القرآن. هوأشجعهم نفسا .. وأرحمهم قلبا .. وأشدهم حياء 
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 .[4]القلم:   (ڱ ڱ ڱ ں ں)قال هللا تعالى:  -1

َعْن ُخلُِق َرُسوِل  نِـيأْنبِئِيبِن ِهَشاٍم أَنه قَال ِلعائِشةَ: يَا أُمَّ الُمؤِمنين  دَعْن َسعْ  -2

ِ . قَالَْت: فَإِنَّ ُخلَُق نَ لَـىقُْرآَن؟ قُْلُت: بَ ال. قَالَْت: ألَْسَت تَْقَرأُ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـي 

 .(1)أخرجه مسلم .قُْرآنَ الَكاَن 

  ملسو هيلع هللا ىلصأسماؤه: 

َسةُ أْسَماٍء:أنَا َخـمْ  ِلـيملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا قال: قال َرُسولُ   ِعمٍ ْبِن ُمطْ  بَـْيـرِ َعْن جُ  -1

َحاِشُر الُكْفَر، َوأنَا ال بِـيو هللاُ يَـْمـحُ َماِحي الَِّذي الدُ،  َوأنَا ْحـمَ دٌ،  َوأَحـمَّ ـمُ 

 .(2)متفق عليه «عَاقِبُ القَدَِمي،  َوأنَا  لَـىَشُر النَّاُس عَ يُـحْ الَِّذي 

ِ ُموسَ  بِـيَعْن أوَ  -2 ي ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: َكاَن َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ى األْشعَِري  يَُسم ِ

، فَقَاَل:  بِـي  َحاِشُر، َونَ ال، وَ ف ِـيُمقَ الوَ  ،دُ ْحـمَ دٌ، َوأُمـَحـمَّ أنَا » لَنَا نَْفَسهُ أْسَماء 

  .(3)أخرجه مسلم «ةِ ْحـمَ الرَّ  بِـي  التَّْوبَِة، َونَ 

  ملسو هيلع هللا ىلصبعثته: 

وهو في غار حراء، وأخبره أنه رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص إلى محمد ملسو هيلع هللا ىلصجاء جبريل 

 إلى الناس كافة.

 وكان ذلك على رأس األربعين من عمره.

هَ أَرِضَي هللاُ َعْنـَها َن نِـيُمْؤمِ الَعْن َعائَِشةَ أم ِ  ُل َما بُِدَئ نَـّ  بِـهِ ا قَالَْت: أوَّ

االِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسول ا ْؤيَا الصَّ ى ُرْؤيَا يَـرَ ، فََكاَن ال النَّْومِ  فِـيةُ ِلـحَ َوْحيِ الر 

بْ ـــلَـ إال َجاَءْت ِمثَْل فَ  لُو يَـخْ اَن ـالُء، َوكَ ـــخَ ال لَـْيـهِ حِ، ثُمَّ ُحب َِب إـِق الص 

                                                 

 (.746برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2354( واللفظ له، ومسلم برقم )3532رجه البخاري برقم )، أخمتفق عليه( 2)

 (.2355برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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يَ ال -َوُهَو التَّعَب دُ -ِه ـــــفِـيُث ـــنَّ تَـحَ فَـيَ اِر ِحَراٍء، ــبِغَ  عَدَِد قَْبَل الذََواِت  ِلـيَ الَـّ

دُ ِلذَِلَك، ثُمَّ ِلـهِ هْ أ لَـىأْن يَْنِزَع إ دُ فَـيَ َخِديَجةَ  لَـىِجُع إيَـرْ ، َويَتََزوَّ تََزوَّ

ىا، حَ ِلـهَ ثْ ِلـمِ  َملَُك فَقَاَل: اْقَرأْ، الَغاِر ِحَراٍء، فََجاَءهُ  فِـيَحق  َوُهَو الَجاَءهُ  تَـّ

ىحَ  نِـيفَغَطَّ  نِـيفَأَخذَ »قَاَل: «. َما أنَا بِقَاِرئٍ »قَاَل:  ، ثُمَّ ْهـدَ جَ ال ن ِـيَغ مِ بَلَ  تَـّ

ىةَ حَ نِـيَ الثَّا نِـيفَغَطَّ  نِـي، فَأَخذَ «َما أنَا بِقَاِرئ»فَقَاَل: اْقَرأْ، قَاَل:  نِـيأْرَسلَ   تَـّ

 نِـي، فَأَخذَ «َما أنَا بِقَاِرئٍ »فَقَاَل: اْقَرأْ، فَقَاَل:  نِـي، ثُمَّ أْرَسلَ ْهـدَ جَ ال ن ِـيبَلََغ مِ 

 .(ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)فَقَاَل:  نِـيثَةَ، ثُمَّ أْرَسلَ الثَّالِ  نِـيفَغَطَّ 

َخِديَجةَ بِْنِت ُخَوْيِلٍد  لَـىُجُف فَُؤادُهُ، فَدََخَل عَ يَـرْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسول ابِـهَ فََرَجَع 

لُو» :رضي ّللا  عنها فَقَالَ  لُو نِـيَزم ِ لُوهُ حَ «. نِـيَزم ِ ىفََزمَّ  ْنـهُ ذََهَب عَ  تَـّ

وْ  فَقَالَْت «. نَْفِسي لَـىلَقَْد َخِشيُت عَ »َخبََر: الِديَجةَ َوأْخبََرَها ِلـخَ ُع، فَقَاَل الرَّ

، الُل تَـْحـمِ ، وَ ِحـمَ أبَدا ، إنََّك لَتَِصُل الرَّ  ِزيَك هللاُ يُـخْ َما ! ٬َخِديَجةُ: َكال وا َكلَّ

ْيَف، َوتُِعيُن عَ الَوتَْكِسُب  .الائِِب نَوَ  لَـىَمْعدُوَم َوتَْقِري الضَّ ِ   َحق 

ىَخِديَجةُ حَ  بِـهِ فَاْنَطلَقَْت  ى، الَوَرقَةَ ْبَن نَْوفَِل ْبِن أَسِد ْبِن َعْبِد  بِـهِ أتَْت  تَـّ عُزَّ

َر  ِكتَاَب الِة، َوَكاَن يَْكتُُب ِلـيَّ َجاهِ ال فِـياْبَن َعم ِ َخِديَجةَ، َوَكاَن اْمَرءا  تَنَصَّ

أْن يَْكتَُب، َوَكاَن  ِة َما َشاَء هللاُ نِـيَّ ِعْبَراالإلْنِجيِل بِ ْكتُُب ِمَن افَـيَ ، نِـيَّ ِعْبَراال

، اْسَمْع ِمِن اْبِن أِخيَك.  لَـهُ را  قَْد َعِمَي، فَقَالَْت بِـيا  كَ ْيـخشَ  َخِديَجةُ: يَا اْبَن َعم ِ

َما َرأى، َخبََر  ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَأْخبََرهُ َرُسول ا ى؟تَـرَ َوَرقَةُ: يَا اْبَن أِخي َماذَا  لَـهُ فَقَاَل 

َل هللاُ  لَـهُ فَقَاَل  َها فِـي نِـيتَ لَـيْ ُموَسى، يَا  لَـىعَ  َوَرقَةُ: َهذَا النَّاُموُس الَِّذي نَزَّ

: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَْوُمَك، فَقَاَل َرُسول  ِرُجكَ يُـخْ أُكوُن حي ا  إْذ  نِـيتَ لَـيْ َجذٌَع، 

إال  بِـهِ بِِمثِْل َما ِجئَْت  يَأِْت َرُجٌل قَط   لَـمْ قَاَل: نَعَم، «. ؟ُهـمْ ِرِجيَّ ُمـخْ أوَ »

را . ثُمَّ  نِـيُعوِدَي، َوإْن يُْدِركْ  يَْنَشْب َوَرقَةُ  لَـمْ يَْوُمَك أْنُصْرَك نَْصرا  ُمَؤزَّ
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 .(1)متفق عليه .َوْحيُ ال تَـرَ ، َوفَ ف ِـيَ أْن تُوُ 

  ملسو هيلع هللا ىلصدعوته: 

يدعو الناس إلى توحيد هللا، واإليمان به  ملسو هيلع هللا ىلصلما نزل الوحي بدأ النبي 

 بادته وحده ال شريك له، وترك عبادة ما سواه.وع

 فلقي صنوفا  من األذى، فصبر ودعا وجاهد حتى أظهر هللا دينه. 

ولما هاجر إلى المدينة شرعت األحكام، وبدأ الجهاد في سبيل هللا وعز 

چ چ  ) :في حجته وهو واقف بعرفةملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم، وكمل الدين، فنزل عليه 

 .[3 المائدة:]   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ گ

  ملسو هيلع هللا ىلصوفاته: 

ثنين من ربيع األول عام أحد عشر من بالمدينة يوم اإل ملسو هيلع هللا ىلصمات النبي 

غ بالرفيق األعلى بعدما بل   ملسو هيلع هللا ىلصولحق  ،الهجرة، وعمره ثالث وستون سنة

ير، وحذرها من كل شر، وتركها البالغ المبين، ودل األمة على كل خ

على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، وصلى عليه 

المسلمون، ودفن في المكان الذي مات فيه في بيت عائشة أم المؤمنين 

 فصلوات هللا وسالمه عليه.رضي هللا عنها 

َمر:   (حئ حئ حئ حئ حئ)قال هللا تعالى:  -1   .[30]الز 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): وقال هللا تعالى -2

  .[144]آل عمران:(   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
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  ملسو هيلع هللا ىلصخصائصه: 

 :ملسو هيلع هللا ىلصمن خصائص النبي  -1

أنه خاتم النبيين، وسيد المرسلين.. وإمام المتقين.. ورسالته عامة 

للثقلين.. أرسله هللا رحمة للعالمين.. وأسرى به إلى بيت المقدس.. وعرج 

 لسماء.. وناداه هللا بوصف النبوة والرسالة وغير ذلك مما سبق.به إلى ا

  ( ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)قال هللا تعالى:  -1

  .[40]األحزاب:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )وقال هللا تعالى:  -2

  .[1]اإلسراء:(   ٹ

  .[46-45]األحزاب:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وقال هللا تعالى:  -3

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  )وقال هللا تعالى:  -4

  .[67]المائدة:(   ک گ گ گ گ

أُْعِطيُت »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ٬اَعْبدِ  ْبنِ  َعْن َجابِرِ وَ  -5

ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر، َوُجِعلَْت ِلـيقَبْ  يُْعَطُهنَّ أَحدٌ  لَـمْ سا ، َخـمْ  : نُِصْرُت بِالر 

مَ األْرُض َمْسِجدا  َوَطُهورا ، فَأ ِلـيَ  الصَّالةُ  تْـهُ أْدَركَ  تِـيا َرُجٍل ِمْن أمَّ يـ 

، َوأِحلَّْت ْلـيُ فَ  ، َوأْعِطيُت الشَّفَاَعةَ، ِلـيلَّ ألَحٍد قَبْ تَـحِ  لَـمْ َمغَانُِم وَ ال ِلـيَ َصل ِ

ة ، َوبُِعثُْت إ لَـىيُْبعَُث إ بِـي  َكاَن النَّ وَ  ة   لَـىقَْوِمِه َخاصَّ متفق  «النَّاِس َعامَّ

 .(1)عليه

 ومما خصه هللا به دون أمته. -2

الوصال في الصيام.. والزواج بال مهر.. ونكاح أكثر من أربع نساء.. 
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 وعدم أكل الصدقة.. وأنه يسمع ما ال يسمع الناس.. ويرى ما ال يرى

 الناس كما رأى جبريل في صورته التي خلقه هللا عليها.

  ملسو هيلع هللا ىلصحقوقه: 

 على أمته حقوق كثيرة أهمها: ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

اإليمان به، ومحبته، وطاعته، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه  -1

 وزجر، وأن ال يعبد هللا إال بما شرع. 

  .[7 ]الحشر:   (ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ )قال هللا تعالى: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )الصالة والسالم عليه كما قال سبحانه:  -2

 .[56]األحزاب:  ( ڇ ڇ

 تعظيم ما جاء به ، ولزومه ، وعدم تجاوزه إلى غيره. -3

ں ڻ ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںک )قال هللا تعالى:  -1

  .[2-1]الُحُجرات: (  ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)وقال هللا تعالى:  -2

 .[115]النساء:

  .االقتداء به في أقواله وأعماله وأخالقه وسائر أحواله -4

(   حئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

  .[21]األحزاب:

  .ملسو هيلع هللا ىلصتوقيره  -5

 .[9]الفتح:   (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى): قال هللا تعالى

 .أتباعه بغير حقعدم إيذاء أحد من  -6
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  .[58]األحزاب:(   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)قال هللا تعالى:  -1

  .[10]البروج:(   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)وقال هللا تعالى:  -2

  ملسو هيلع هللا ىلصأزواجه: 

اآلخرة، وكلهن في الدنيا و ملسو هيلع هللا ىلصأمهات المؤمنين هن زوجات النبي 

مسلمات، طيبات، طاهرات، نقيات، مبرآت من كل سوء يقدح في 

  :أعراضهن، وهن إحدى عشرة امرأة

خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت 

عمر، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت 

فية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وص

 الحارث.

مات قبله منهن خديجة بنت  ،رضي هللا عنهن أجمعين ملسو هيلع هللا ىلص فهؤالء أزواجه

 خويلد، وزينب بنت خزيمة. وتوفيت الباقيات بعده.

-رضي هللا عنهن أجمعين–أزواجه خديجة، وأحبهن إليه عائشة وأفضل 

. 

  ملسو هيلع هللا ىلصأوالده: 

 وهم: ،ثالثة أبناء ملسو هيلع هللا ىلصاألبناء: ولد للنبي  -1

 رضي هللا عنها. وهذان من زوجته خديجة  ،وعبد هللا ،لقاسما

 ته مارية القبطية.يَّ ر ِ من سُ  وإبراهيم

 وكلهم ماتوا صغارا ، القاسم وعبد هللا في مكة، وإبراهيم في المدينة. 

 من زوجته خديجة أربع بنات وهن: ملسو هيلع هللا ىلصزق النبي البنات: ر   -2
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 زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة.

 ن ومتن قبله إال فاطمة فماتت بعده.وكلهن تزوج

وجميعهن مسلمات، طيبات، طاهرات، رضي هللا عنهن أجمعين، 

 وأكملهن فاطمة رضي هللا عنها.

  ملسو هيلع هللا ىلصأصحابه: 

 هم خير القرون، ولهم فضل عظيم على جميع األمة. ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 

رسوله، فآمنوا باهلل ورسوله، ونصروا هللا  ةاختارهم هللا عز وجل لصحب

ه، وهاجروا ونصروا من أجل إعالء كلمة هللا، وجاهدوا في ورسول

سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم، حتى رضي هللا عنهم  ورضوا عنه، فرضي 

 وأفضلهم المهاجرون، ثم األنصار. ،هللا عنهم أجمعين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

  .[100]التوبة:   (ٹ ڤ ڤ

ِ َعِن النَّ   ٬َعْن َعْبِدا -2 ، نَـُهـمْ ، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونِـيالنَّاِس قَرْ  ْيـرُ خَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ُ أَحدِ يَـجِ ، ثُمَّ نَـُهـمْ ثُمَّ الَِّذيَن يَلُو  نُـهُ ييَـمِ وَ  نَـهُ ييَـمِ  ِهـمْ يُء أْقَواٌم : تَْسبُِق َشَهادَة

 .(1)متفق عليه «تَـهُ َشَهادَ 

  ملسو هيلع هللا ىلصحق أصحابه: 

 ما يلي: ملسو هيلع هللا ىلصيجب على كل مسلم في أصحاب النبي 

. والترضي عنهم.. .محبتهم جميعا  بالقلب.. والثناء عليهم باللسان

واالستغفار لهم.. والكف عما شجر بينهم.. وعدم سبهم... فكلهم مجتهد 
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من أصاب فله أجران.. ومن أخطأ فله أجر واحد.. وذلك لما لهم من 

ن، وبذل المعروف واإلحسان، ونصرة المحاسن والفضائل وصدق اإليما

.. والهجرة ة إلى هللاهللا ورسوله بالطاعة والجهاد في سبيل هللا، والدعو

 هللا، وبذل األموال واألنفس في سبيل هللا. مرضاةبتغاء اوالنصرة 

فرضي هللا عن الصحابة أجمعين، وجزاهم عن اإلسالم والمسلمين خير 

 الجزاء، وأولئك هم المؤمنون حقا .

(   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[74]األنفال:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وقال هللا تعالى:  -2

  .[29  ]الفتح:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڑ

وا ال تَُسب  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ُسوُل ارَ قال: قال  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -3

ِدِه! لَْو أنَّ أَحدَُكْم أْنفََق بِـيَ ، فََوالَِّذي نَْفِسي بِـي، ال تَُسب وا أْصَحابِـيأْصَحا

 .(1)متفق عليه «فَـهُ ، َوال نَِصيِهـمْ ، َما أْدَرَك ُمدَّ أَحدِ ا  ِمثَْل أُحٍد ذََهب
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