
ابع   - 4/63 َمالً  لَتَع مل ونَ  إِنَّك م  : "قالَ   أَنَس عن  : الرَّ  أَدق   ِهيَ  أَع 

ي نِك م   في  دِ  َعلَى  نَع د َها ك نَّا الشَّعَِر، ِمنَ  أَع  ِ  رسولِ  َعه   ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ِوبقاتِ  وبِقَات  : "َوقالَ . البخاري رواه" ال م  ِلَكات  " ال م  ه  .ال م   

 

ِ  عن  ، هري َرةَ، أبي  َعن  : ال َخاِمس  - 5/64 َ  إِنَّ : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    ّللاَّ

، تَعَالَى  ِ  َوَغي َرة   يَغَار  ء   يَأ تِيَ   أن   تَعَالَى، ّللاَّ مَ  َما ال َمر   َعلَي هِ  ّللاَّ   َحرَّ

.َعلَيهِ  متفق    

 

.األَنَفَة   َوأَصلَها: الغين  بفتِح  ال غَي رة   و   

 

 إِنَّ : يَق ول   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  سِمع أَنَّه    ه ري َرةَ  أبي  َعن  : السَّاِدس   - 6/65

  أَن   ّللاَّ   أََرادَ  وأَع َمى، وأَق َرَع، أَب َرَص،: إِس رائيلَ  بَنِي  ِمن   ثاَلَثَةً 

ء   أَي  : فَقَالَ  األَب َرصَ  فأَتَى  َملًَكا، إِلَي ِهم   فَبَعث  يَب تَليَه م     أَحب   َشي 

ن  : قَالَ  إِلَي َك؟ ، لَو  ، َوِجل د   حسن    قَد   الَّذي عن ِي  وي ذ َهب   َحَسن 

، قَذَرنِي  نًا َوأ ع ِطيَ  قذره   عنه   فذََهب  فََمَسحه   النَّاس  :  قَالَ  َحسنًا، لَو 

، قَالَ  أَو  -  اإِلبل  : قَالَ  إِلَي َك؟ أََحب    ال مالِ  فَأَي   اِوي َشكَّ  ال بَقَر    -الرَّ

فِيها  لَكَ  ّللاَّ    باَرك: فَقَالَ  ع شَراَء، نَاقَةً  فأ ع ِطيَ   

 



ء   أَي  : فَقَالَ  األَق رعَ  فأَتَى  ، َشع ر  : قَالَ  إِلَي َك؟ أَحب  َشي    حسن 

، قَِذَرني  الَّذي َهذَا عن ِي  ويذ هب     َشعًرا أ ع ِطيَ  عن ه ، فَمسحه   النَّاس 

،: قَالَ  إِلَي َك؟ أَحب   ال َمالِ  فَأَي    قالَ . َحَسنًا  بَقََرةً  فأ ِعطيَ   ال بَقر 

فِيَها  لَكَ  ّللاَّ   بَاَركَ : وقَالَ  حاِماًل،  

 

ء   أَي  : فَقَالَ  األَع َمى  فَأَتَى  دَّ  أَن  : قَالَ  إِلَي َك؟  أََحب   َشي   إِلَيَّ  ّللاَّ   ير 

  فَأَي  : قَالَ . بَصَره   إِلَي هِ  ّللاَّ   فََردَّ  فََمَسَحه   النَّاَس، فَأ ب ِصرَ  بََصري

  َوولَّدَ   هذَانِ  فَأَن تجَ  واِلًدا، َشاةً  فَأ ع ِطيَ  ال غنم  : قَالَ   إِلي َك؟ أََحب   ال َمالِ 

 َواد   َولََهذَا ال بَقَِر، ِمنَ  َواد   ولََهذَا اإِلبِِل، ِمنَ  َواد   ِلَهذَا فَكانَ  َهذا،

ال غَنَم ِمنَ   

 

ل  : فَقَالَ  َوَهي ئتِِه،  صوَرتِهِ  في  األ برص أتَى  إِنَّه   ث مَّ   قدِ  ِمس كين   َرج 

مَ  ِليَ  بَالغَ  فَال  َسفَِري، في  ال ِحبَال   بِيَ  انقَطعت   ِ  إِلَّ  ال يَو    ث مَّ  باّللَّ

أَل كَ  بَِك، نَ  أَع َطاكَ  بِالَّذي أَس    وال َماَل، ال َحَسَن، وال ِجل دَ  ال َحَسَن، اللَّو 

  َكأَن ِي : فَقَالَ . َكثِيرة   الحق وق  : فقالَ  سفَِري، ي ف بِهِ  أَتبلَّغ   بَعيًِرا

كَ  أَب رصَ  تَك ن   أَلَم   أَع رف ك   ، يَق ذ ر  :  فقالَ   ّللاَّ ، فَأَع َطاكَ  فَقيًرا النَّاس 

، َعن   َكابًرا المالَ  َهذا َورث ت   إِنَّما  َكاِذبًا ك ن تَ  إِن  : فقالَ  كابِر 

ك ن تَ  َما إِلى  ّللاَّ   فََصيَّركَ   

 



 َوَردَّ  لهذَا، قَالَ  َما ِمث لَ  لَه   فَقَالَ  وهيئَتِِه،  صورتهِ  في  األَق َرع وأَتَى 

  إِليَ  للا   فََصي َركَ  َكاِذبًا ك ن تَ  إِن  :  فَقَالَ  َهذَّا، َماردَّ  ِمث لَ  َعلَي ه

 َماك ن تَ 

 

ل  :  فقالَ  وَهي ئَتِِه،   ص ورتِهِ  في  األَع َمى  وأَتَى    واب ن   ِمس كين    َرج 

مَ  ِليَ   بَالغَ  فَال َسفَِري، في  ال ِحبَال   بِيَ  ان قََطعَت   َسبِيل   ِ  إِلَّ  اليَو   بِاّللَّ

أَل كَ  بَِك، ث مَّ   َسفَِري؟ في  بَِها أَتَبَلَّغ   َشاةً  بصَركَ  َعلَي كَ  َردَّ  بالَّذي أَس 

ذ   بَصري، إِلَيَّ  ّللاَّ   فََردَّ  أَع َمى  ك ن ت    قَد  : فقالَ   َما َودع   ِشئ تَ  َما فَخ 

ِ  ِشئ تَ  َهد كَ  ما فََوّللاَّ مَ  أَج  ِ  أََخذ تَه   بِش يء   ال يَو  :  فقالَ . وجلَّ  عزَّ  ّللَّ

ِسك    َعلَى  َوَسَخطَ  عنك، ّللاَّ   رضيَ  فَقَد   اب ت ِليت م   فَإِنََّما مالَكَ  أَم 

. َعلَيهِ  متفق   َصاِحبَي كَ   


