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احلم��د هلل ال��ذي اأر�سل ر�سول��ه بالهدى ودين احلق ليظه��ره على الدين 
 كّل��ه, وجعل��ه خامتاً لأنبيائه ور�سل��ه, وجعل الكتاب الذي اأنزل��ه معه مهيمناً 
 عل��ى كل كت��اب قبل��ه, و�سّل��ى اهلل و�سّلم عل��ى �سيدنا وقدوتن��ا ر�سول اهلل 

ال��ذي اأعلى اهلل �ساأنه بتزكية ُخلقه ورفِع ِذكره, حيث قال جل �ساأنه: ﴿ ڱ 
ڱ ڱ ں ﴾ ]القل��م: ٤[, وق��ال: ﴿ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]ال�س��رح: ٤[, وعل��ى اأ�سحابه 

ر اللي��ل على النهار   كلِّه��م وتابعيه��م باإح�سان, �سالًة و�سالًم��ا دائمني ما كوِّ
ر النهار على الليل. وكوِّ

دنا حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص يف قلوب املوؤمنني عظيم, وكيف ل وهو  اأما بعُد فاإن مقاَم �سيِّ
د ولد  الوا�سطة بينهم وبني ربهم يف تبليغ وحيه �سبحانه وهداه لعباده, وهو �سيِّ
ه رّبنا  اآدم, اأر�سل��ه اهلل رحمة للعاملني, وله ال�سفاعة الكربى يوم البعث, وخ�سّ

�سبحانه ب�سفاٍت وخ�سائ�ص مل يعطها اأحداً من الأنبياء قبله.
وق��د اأّلف كثرٌي م��ن علماء الإ�س��الم يف �سفاِت��ه ملسو هيلع هللا ىلص املن�سو�ص عليها يف 
الوح��ي, اأو املنقول��ة عّمن �سحب��وه اأو �ساَهُدوه, ويف حقوق��ه وما يجُب على 
املوؤمن��ني به م��ن طاعته وتبجيله وتوق��ريه, وما يتعلَّق بهذه م��ن ُحرمة جنابه, 
�ص به, ومن اأ�سمل ما �سنِّف يف ذلك كتاب »ال�شفا  وحكم من نال منه اأو عرَّ
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بتعريف حقوق امل�ش��طفى« للعاّلمة القا�سي اأب��ي الف�سل عيا�ص بن مو�سى 
اليح�سبّي رحمه اهلل تعاىل, وهو كتاٌب جليل القدر, بنيَّ فيه القا�سي ما اأراده 

وقّرر, وجمع فيه فاأكرث حّتى اإنه َليذكر بع�ساً من مو�سوع الروايات وواهيها. 
ومل��ا �س��ار غالب اأهل زمنن��ا ي�ُسقُّ عليه��م التطويل ملا يق��راأون انُتقي هذا 
الكتاب منه ليكون اأقرب ُمتن��اَول؛ في�سُهل اإدراك مرامه, وا�ستيعاب اأخباره 
واأحكامه, ل �سيما ونحن يف زَمٍن نواِجُه فيه حملًة �سر�سة منكرة �سّراً وعالنية 
ه  على �سريع��ة اهلل, واإّن من تعظيم اهلل �ُسبحانه تعظيَم �سريعته ومعرفَة حّق نبيِّ

ملسو هيلع هللا ىلص الذي جاء بها من عند اهلل. 
وق��د جرينا يف العمل على انتقاء الثابت من الروايات مع حذف الأ�سانيد 
واملك��ّرر من الأخبار اإل ما اقت�ست احلال اإبقاءه, وعلى القت�ساِر على ما كان 
ظاه��َر الّدللة من الآي��ات اأو تف�سريها, وعلى ما له تعلُّ��ق مبا�سر بالنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, 

والكتفاِء يف اخلالف باحلقيقّي مما ل ُيثرُي اإ�سكاًل لدى عموم النا�ص.
وق��د اخت�سرن��ا بع�ص ما يذكره املوؤلف من م�سائ��ل, وبع�َص ما اأطنب فيه, 
واأ�سفن��ا بع�ص الن�سو�ص يف احلا�سية مما اأ�سار اإليه, و�سرحنا ما يفتقر اإىل �سرٍح 

من مفردات.                                                                                 
واأم��ا تخريُج الأحاديث فقد اّتبعنا فيه اأنه اإذا كان احلديث يف ال�سحيحني 
اأو اأحدهما اكُتفي بالإ�سارة اإىل ذلك, واإذا كان �ساحبا ال�سحيح قد اأورداه يف 
اأكرث من مو�سع - كما يفعل ذلك البخاري كثرياً - فاإنه ُيكَتفى بالإ�سارة اإىل 
ف��ا, فاإذا كانت الألفاظ متقاربة فاإىل اأول  اأق��رب ن�ص اإىل ما �ساقه �ساحب ال�سِّ
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ج ح�سب  مو�س��ع ورد فيه, فاإن مل يك��ن يف ال�سحيحني ول اأحدهما فاإنه ُيخرَّ
م يف الذكِر  ما يقت�سيه املقام ُمراعى يف ذلك كلِّه الخت�ساُر ما اأمكن. ثم املقدَّ
مون على غريهم  الأق��دُم وفاة على غ��ريه اإل اأ�سحاب ال�سنن الأربع��ة, فُيقدَّ
ح�س��ب مراتب �سننهم فيما بينه��م )اأبو داود ثم الن�سائي ثم الرتمذي ثم ابن 

ماجه(.
ه��ذا وقد ا�ستعّنا بن�سخت��ني نفي�ستني من ن�سخ الكت��اب املخطوطة, وهما 
ن�سخة جامعة ميت�سيغ��ان, ون�سخة جامعة برن�ستون, وذلك يف موا�سَع ي�سكل 
فيه��ا املعنى اأو الإعراب, وقد حر�سنا اأن يخ��ُرج الكتاُب على ترتيب ُيرَجى 
ه اإذ اأعان على اإمتام هذا  اأن يك��ون ح�سًنا, ون�ساأل اهلل تب��ارك ا�سمه وتعاىل َجُدّ
العم��ل اأن يرحَم القا�سَي عيا�ساً رحمة وا�سعة لقاَء ما كتب يف جناب النبّي 
ملسو هيلع هللا ىلص وَجَم��ع, واأن ينفع بهذا املنتَقى عامة امل�سلمني, فما هو اإل تذكرٌي بالأ�سل 

َخفَّ حمَمُله, وطوبى ملن ارتفع عند اهلل قوُله وعمُله.

مركز املربي لالستشارات الرتبوية والتعليمية

د/ حييى بن إبراهيم اليحيى
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل املنفرد با�سِمِه الأ�سمى, الذي لي�ص دونه ُمْنتًهى ول وراَءُه مرًمى, 
و�ِسع كلَّ �س��يٍء رحمًة وعلًما, وبعث فيهم ر�سوًل م��ن اأنُْف�ِسهم اأنَْف�َسهم عربًا 
وعجًم��ا, واأرجَحهم عقاًل وحلًما, واأوفَرهم علًم��ا وفهًما, واأقواهم يقيًنا وعزًما, 
هم بهم راأفًة وُرْحًما, واآتاه حكمًة وُحْكًما, وفتح به اأْعُيًنا ُعْمًيا وقلوبًا ُغْلًفا  واأ�سدَّ
ا, فاآمن ب��ه وعّزره ون�سره َمْن جعل اهلل له يف مغنم ال�ّسعادة َق�ْسًما,  مًّ واآذانً��ا �سُ

وكّذب ب��ه و�سدف عن اآياته َمْن َكَتَب اهلل علي��ه ال�سقاَء حتًما, ﴿ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾, �سل��ى اهلل تعاىل علي��ه �سالًة تنمو وُتْنَمى, 

وعلى اآله و�سحبه و�سّلم ت�سليًما.
اأم��ا بعد فال يخفى على م��ن مار�ص �سيًئا من العل��م, اأو ُخ�صَّ باأدنى ملحٍة 
ُه اإّياه بف�سائَل وحما�سَن؛ فمنها  من الفهم تعظيُم اهلل ق��دَر نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص وخ�سو�سُ
ما �س��ّرح به تعاىل يف كتابه, وح�ّص العباد على التزامه؛ فكان جّل جالله هو 
��ل واأوىل, ثّم طّهر وزّك��ى, ثّم مدح بذلك واأثن��ى, ثّم اأثاب عليه  ال��ذي تف�سّ

اجلزاء الأوفى, فله الف�سل بدًءا وعوًدا, واحلمد اأُوىل واأُْخرى.
ه  ومنها ما اأبرزه للِعياِن ِمن خْلِقه على اأمتِّ وجوِه الكماِل واجلالِل, وتخ�سي�سِ
باملحا�سِن اجلميل��ِة والأخالِق احلميدِة واملذاهِب الكرميِة والف�سائِل العديدة, 
نة اّلتي �ساهدها  وتاأييِده باملعجزات الباهرة والرباهنِي الوا�سحة والكرامات البيِّ
َم��ْن عا�سره, وراآها َمْن اأدركه, وعِلَمها ِعْلَم يق��نٍيٍ َمْن جاء بعده, حتى انتهى 

علُم حقيقِة ذلك اإلينا, وفا�ست اأنواُره علينا, �سلى اهلل عليه و�سلَّم كثرًيا.
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 الباب الأّول يف ثناء اهلل تعاىل عليه ملسو هيلع هللا ىلص
واإظهاِره عظيَم قدِره لديه

حًة بجميل ذكر امل�سطفى  اعل��م اأّن يف كتاب اهلل العزيز اآياٍت كث��ريًة ُمْف�سِ
ملسو هيلع هللا ىلص وع��دِّ حما�سِنه وتعظيِم اأم��ره وتنويه قدره, اعتمدنا منها على ما ظهر معناه 

وبان فحواه, وجمعنا ذلك يف ف�سوٍل:

فصٌل فيما جاء من ذلك جميَء املدح والّثناء وتعداد احملاسن

كقوله تع��اىل ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]التوبة: 128[ الآية.

ا »من اأَنَْف�ِسكم« بفتح الفاء. وقرئ �ساذًّ
اأعلم اهلل تعاىل العرَب اأّنه بعث فيهم ر�سوًل من اأنف�سهم يعرفونه ويتحّققون 
�سيحِة لهم  مكان��ه ويعلمون �سدقه واأمانت��ه , فال يتَّهمونه بالكذِب وت��رِك النَّ
لكوِنه منهم واأنَّه مل تكن يف العرب قبيلٌة اإل ولها على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولدٌة اأو 
قراب��ٌة, وهو عند ابن عّبا�ٍص  وغريه معنى قوله تعاىل ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ 
]ال�سورى: 23[, وكونه من اأ�سرِفهم واأرفِعهم واأف�سِلهم على قراءة الفتح, هذه نهايُة 

املدح.
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ه  ث��مَّ و�سفه بعُد باأو�ساٍف حمي��دٍة, واأثنى عليه مبحامَد كث��ريٍة, ِمْن حر�سِ
ِة ما ُيْعِنُته��م وي�سرُّ بهم يف دنياهم  عل��ى هدايِتهم وُر�ْسِده��م واإ�سالِمهم, و�سدَّ
هم: اأعطاه ا�سَمنْيِ  ِته عليه, وراأفِته ورحمِته مبوؤمنيه��م. قال بع�سُ واأُخراه��م وعزَّ

من اأ�سمائه: روؤوف رحيٌم.
وقال تع��اىل ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾ ]اآل عمران: 
16٤[ الآي��ة, ويف الآية الأخ��رى ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]اجلمعة:2[ 

الآية, وقال تعاىل ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]البقرة:151[ الآية.
وروي ع��ن علّي بن اأبي طال��ب  عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله تعاىل )من اأنف�سكم( 
قال: »ن�سًبا و�سهًرا وح�سًبا, لي�ص يف اآبائي من لدن اآدم �ِسفاٌح كلُّها ِنكاٌح«)1(.
وعن ابن عّبا�ٍص   يف قوله تعاىل ﴿ ڱ ڱ ں ﴾ ]ال�سعراء: 219[ قال: 

ا)2(. من نبيٍّ اإىل نبيٍّ حّتى اأخرجتك نبيًّ
حمة, فكان ه��و وجميُع �سمائِله  ��ًدا ملسو هيلع هللا ىلص بزينة الرَّ وق��د زيَّن اهلل تعاىل حممَّ

و�سفاِته رحمًة على اخللِق. األ ترى اأّن اهلل تعاىل يقول ﴿ ک ک گ گ 
گ ﴾, فكانت حياُته رحمًة ومماُته رحمًة, كما قال ملسو هيلع هللا ىلص:

الة وال�ّسالم: »حياتي خرٌي لكم وموتي خرٌي لكم«)3(, وكما قال عليه ال�سّ
اأورده اأبو حيان يف تف�سريه »البحر املحيط« )٤17/3(, وعزاه ال�سيوطي لبن مردويه. الدر املنثور )٤/327(.  )1(

اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات )25/1(, والبزار )ك�سف الأ�ستار 110/3( عن اأبي عا�سم النبيل عن �سبيب بن   )2(
ب�سر عن عكرمة عن ابن عبا�ص, واإ�سناده ل باأ�ص به, و�سححه ال�سيوطي يف مناهل ال�سفا يف تخريج اأحاديث ال�سفا 

)�ص 31(.
اأخرجه البزار يف م�سنده )308/5( من حديث ابن م�سعود, ويف �سنده �سعف من اأجل عبد املجيد بن عبد العزيز   )3(
بن اأبي رواد, وله �ساهد عند احلارث بن اأبي اأ�سامة يف م�سنده )88٤/2( من حديث بكر بن عبد اهلل املزين و�سنده 



يف ثناء الـله تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص

- 9 -

ها قبلها فجعله لها َفَرًطا و�َسَلًفا«)٤(. »اإذا اأراد اهلل رحمًة باأّمٍة قب�ص نبيَّ
وقال ال�ّسمرقندّي  : ﴿ گ گ ﴾ يعني للجنِّ والإن�ِص, قيل: جلميِع 
اخللِق؛ للموؤمِن رحمًة بالهدايِة, ورحم��ًة للُمناِفِق بالأماِن من القتل, ورحمًة 

للكافر بتاأخرِي العذاب)6(.
ق��ال ابن عّبا�ٍص  : هو رحمٌة للموؤمنني والكافرين؛ اإذ ُعوُفوا مّما اأ�ساب 

بة)7(. غرَيهم ِمن الأمِم املكذِّ
اه اهلل تعاىل يف القراآِن يف غري هذا املو�سِع نوًرا و�ِسراًجا ُمنرًيا, فقال  وقد �سمَّ
تع��اىل ﴿ M ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]املائ��دة: 15[, وق��ال 
تعاىل ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ 

]الأحزاب: ٤5-٤6[.

ورة, �َسَرَح:  وِمن هذا قوله تعاىل ﴿ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]ال�سرح: 1[ اإىل اآخِر ال�سُّ
در هنا: القلُب, قال ابن عّبا�ٍص  : �سرحه بنوِر الإ�سالِم,  ع, واملراد بال�سَّ و�سَّ

�سالِة, وقال احل�سن: مالأه ُحْكًما وِعْلًما. وقال �سهٌل: بنوِر الرِّ

�سعيف, واأورده الألباين يف ال�سعيفة ]975[.
�سحيح م�سلم )٤/1791(.  )٤(

بحر العلوم لأبي الليث ال�سمرقندي )٤٤5/2(.                                                                                             )6(
امل�سدر ال�سابق.                                                                                             )7(
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﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]ال�س��رح: 2-3[ قي��ل: م��ا �َسَلَف ِمن 

ِة, وقيل: اأراد ما اأَْثَقَل  اِم اجلاهليَّ ة, وقي��ل: اأراد ِثَقَل اأيَّ ُبوَّ ذنِب��ك, يعني قبَل النُّ
.)8(

لميُّ �سالِة حتى بلَّغها, حكاه املاورديُّ وال�سُّ َظْهَره ِمن الرِّ
﴿ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]ال�س��رح: ٤[ قال يحيى بن اآدم: بالّنب��ّوة, وقيل: اإذا ُذِكْرُت 

��ٌد ر�سول اهلل«, وقي��ل يف الأذان  ُذِك��ْرَت مع��ي يف ق��وِل »ل اإله اإل اهلل حممَّ
والإقامة.

ه ملسو هيلع هللا ىلص على عظي��ِم ِنَعِمه لديه و�سريِف  وه��ذا تقريٌر ِمن اهلل ج��لَّ ا�سُمه لنبيِّ
عه ِلَوْعِي العلِم  منزلِته عنده وكرامِته عليه باأْن �َسَرَح قلَبه لالإمياِن والهدايِة, وو�سَّ
ها وما كانت  �سه ِل�ِسرَيِ ِة عليه, وبغَّ وَحْم��ِل احلكمة, وَرَفَع عنه ِثَقَل اأُموِر اجلاهليَّ
ة  ُبوَّ �سالِة والنُّ يِن كلِّه, وحطَّ عن��ه ُعْهَدَة اأعب��اِء الرِّ علي��ه ِبُظهوِر ِديِنه عل��ى الدِّ
َل اإليهم وتنويِهِه بعظيِم مكاِن��ه وجليِل ُرْتَبِته وِرْفعِة ِذْكِره  ا�ِص ما ُنزِّ لتبليِغ��ِه للنَّ

وِقراِنه مع ا�ْسِمِه ا�ْسَمُه.
ٌد  نيا والآخرة, فلي�ص خطيٌب ول مت�سهِّ قال قتادة: رفع اهلل تعاىل ذكَره يف الدُّ
ًدا ر�سوُل اهلل«. ول �ساحُب �سالٍة اإل يقول: »اأ�سهُد اأن ل اإله اإل اهلل واأنَّ حممَّ
  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »اأتاين جربيل  وروى اأب��و �سعي��ٍد اخل��درّي
فق��ال: اإنَّ رّبي وربَّك يقول: تدري كيف َرَفْعُت ِذْك��َرك؟ قلُت: اهلل ور�سوله 

اأعلم, قال: اإذا ُذِكْرُت ُذِكْرَت معي«)9(.

انظر: النكت والعيون للماوردي )297/6(, وحقائق التف�سري لل�سلمي )2/٤0٤(.  )8(
اأخرجه اأبو يعلى يف م�سنده )522/2( من طريق ابن لهيعة, وابن حبان يف �سحيحه )175/8( من طريق عمرو بن   )9(
احلارث, كالهما عن دراج عن اأبي الهيثم عن اأبي �سعيد به, ودراج اأبو ال�سمح يف حديثه عن اأبي الهيثم �سعف 
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وِم��ْن ِذْكِر النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص معه تعاىل اأْن َقَرَن طاَعَت��ُه بطاعِتِه وا�ْسَمُه با�ْسِمِه فقال 
تع��اىل ﴿ ی ی ی ﴾ ]اآل عم��ران: 132[, ﴿ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الن�س��اء: 
كة, ول يجوز جمُع هذا الكالم يف غري  136[, فجم��ع بينهما بواو العطف امل�سرِّ

ه ملسو هيلع هللا ىلص. حقِّ
ع��ن حذيفة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يقوَلنَّ اأحُدكم: ما �ساء اهلل و�ساء 

فالٌن, ولكن ما �ساء اهلل ثمَّ �ساء فالٌن«)10(.
: اأر�سده��م ملسو هيلع هللا ىلص اإىل الأدِب يف تقدمِي م�سيئ��ِة اهلل تعاىل على  ابيُّ ق��ال اخلطَّ
اِخي بخالف الواو التي هي  « اّلتي هي ِللرتَّ م�سيئ��ِة َمْن �ِسواه, واختارها ب�»ثمَّ

لال�سرتاك)11(.
ومثل��ه احلديث الآخ��ر: اأنَّ خطيًبا َخَطَب عند النب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: من ُيِطِع 
ِهم��ا, فقال له النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: »ِبْئ�َص َخِطيُب  اهلَل ور�سوَل��ه فق��د َر�َسَد, ومن َيْع�سِ
الق��وِم اأنت, ُقْم - اأو قال - اْذَه��ْب«)12(. قال اأبو �سليمان: َكِرَه منه اجلمَع بني 
ا َكِرَه له  �سويِة)13(, وذهب غرُيُه اإىل اأنَّه اإنَّ ال�سَمنْيِ بحرِف الكنايِة ملا فيه من التَّ

الوقوَف على »يع�سهما«.

كما قال ابن حجر, ولذلك اأورده الألباين يف ال�سعيفة .
اأخرجه اأبو داود )295/٤(, واأحمد )300/38, 36٤, 396(, وغريهما وهو حديث �سحيح.  )10(

معامل ال�سنن )٤/132(.  )11(
�سحيح م�سلم )59٤/2(, ولفظ امل�سنف من �سنن اأبي داود )288/1(.  )12(

معامل ال�سنن )٤/131(.  )13(
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حيِح اأنَّ��ه قال: »ومن  وق��وُل اأبي �سليم��ان اأ�سحُّ مل��ا روي يف احلديث ال�سَّ
ِهما فقْد َغَوى«)1٤(, ومل يذكر الوقوف على »يع�سهما«. َيْع�سِ

فصٌل يف وصِفه تعاىل له ملسو هيلع هللا ىلص بالشهادِة وما يتعلَُّق بها من الثناِء والكرامِة

قال اهلل تع��اىل ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الأحزاب: ٤5-٤6[.

روبً��ا ِمْن ُرَت��ِب الأََث��َرِة, وُجْمَلَة  جم��ع اهلل تع��اىل له يف هات��ني الآيتني �سُ
�سالَة, وهي  ِته لنف�ِسه باإبالِغهم الرِّ اأَْو�ساٍف ِمن امِلْدَح��ة, فجعله �ساهًدا على اأمَّ
ًرا لأهِل طاعِته, ونذي��ًرا لأهِل مع�سيِته, وداعًيا اإىل  ه ملسو هيلع هللا ىلص, ومب�سِّ م��ن خ�سائ�سِ

. توحيِده وعبادِته, و�ِسراًجا ُمنرًيا ُيْهَتَدى به للحقِّ
عن عطاء بن ي�ساٍر, قال: لِقيُت عبَد اهلل بن عمرو بن العا�ص , فقلت: 
ْوراِة  اأخ��رِبْين عن �سف��ِة ر�سوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, قال: اأجْل, واهلِل اإنَّ��ه ملو�سوٌف يف التَّ
ًرا ونذيًرا  ببع���صِ �سفِته يف القراآِن: »يا اأيه��ا النبيُّ اإنا اأر�سلناك �ساه��ًدا ومب�سِّ
ل, لي�ص بفظٍّ ول غليٍظ,  يُتك املتوكِّ نَي, اأنت عبدي ور�سويل, �سمَّ يِّ وِحْرًزا لالأُمِّ
ئ��َة ولكْن يعفو ويغِفُر, ولْن  يِّ ئِة ال�سَّ يِّ ��اٍب يف الأ�سواِق, ول َيْدَفُع بال�سَّ ول �سخَّ
َة العوجاَء باأْن يقولوا: ل اإله اإل اهلل, ويفتح به اأْعُيًنا  ه اهلل حتَّى ُيقيَم به امللَّ يقِب�سَ

ا, وُقلوبًا ُغْلًفا«)15(. مًّ ُعْمًيا, واآذانًا �سُ

�سحيح م�سلم )2/59٤(.  )1٤(
�سحيح البخاري )66/3(.  )15(
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وقال تعاىل ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الأعراف: 157[ الآيتني, وقد 
قال تعاىل ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ ]اآل عمران: 159[ الآية, قال ال�ّسمرقندّي: 
َ اجلانب,  ته اأنَّه جعل ر�سوَله ملسو هيلع هللا ىلص رحيًما باملوؤمنني, روؤوًفا, لنيِّ رهم اهلل تعاىل منَّ ذكَّ
قوا ِمْن حوِله, ولكْن جعله اهلل تعاىل �َسْمًحا,  ا َخ�ِسًنا يف القوِل لتفرَّ ولو كان فظًّ

اك)16(. حَّ ا, َلِطيًفا, هكذا قاله ال�سَّ �َسْهاًل, َطْلًقا, َبرًّ
وق��ال تع��اىل ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ﴾ ]البق��رة: 1٤3[. قال اأبو احل�س��ن القاب�سّي: اأبان اهلل تعاىل 

نا ملسو هيلع هللا ىلص وف�سل اأّمته بهذه الآية, ويف قوله يف الآية الأخرى ﴿ ۈ ٴۇ  ف�س��ل نبِيّ
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]احلج: 78[, وكذلك قوله تعاىل 
﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]الن�ساء: ٤1[ الآية, وقوله تعاىل ﴿ ڤ ﴾ 

�سناكم  اأي: ع��دوًل خياًرا, ومعنى هذه الآية: وكم��ا هديناكم فكذلك خ�سّ
الة  لناكم ب��اأن جعلناكم اأّمًة خياًرا عدوًل لت�سه��دوا لالأنبياء عليهم ال�سّ وف�سّ

دق. وال�ّسالم على اأممهم وي�سهد لكم الّر�سول بال�سِّ
قي��ل: اإّن اهلل ج��ّل جالله اإذا �س��األ الأنبياء: هل بّلغت��م؟ فيقولون: نعم, 
فتق��ول اأممهم: ما جاءنا م��ن ب�سرٍي ول نذيٍر, فت�سهد اأّم��ة حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص لالأنبياء, 
ويزّكيه��م الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص, وقيل: معنى الآية اأّنكم حّج��ٌة على كّل من خالفكم, 

والّر�سول ملسو هيلع هللا ىلص حّجٌة عليكم, حكاه ال�ّسمرقندّي)17(.

بحر العلوم )260/1(.  )16(

بحر العلوم )100/1(.  )17(
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فصل فيما ورد من خطابه تعاىل مورد املالطفة واملرّبة

فمن ذلك قوله تعاىل ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]التوبة: ٤3[.
: قي��ل هذا افتتاح كالٍم مبنزلة: اأ�سلحك اهلل, واأعّزك  قال اأبو حمّمٍد مّكيٌّ

اهلل. وقال عون بن عبد اهلل: اأخربه بالعفو قبل اأن يخربه بالّذنب.
, ومن اإكرامه  ويف ه��ذا من عظيم منزلته عند اهلل ما ل يخفى على ذي لبٍّ

اإّياه وبّره به ما ينقطع دون معرفة غايته ِنياُط القلب.
َب  ويجب على امل�سلم املجاِهِد نف�َسُه, الرائ�ِص بزمام ال�ّسريعة ُخُلَقه اأن يتاأدَّ
باآداب القراآن يف قوله وفعله ومعاطاته وحماوراته, فهو عن�سر املعارف احلقيقية, 
ْل هذه املالطفة العجيبة يف ال�ّسوؤال  ورو�س��ة الآداب الّدينّية والّدنيوّية, وليتاأمَّ
, امل�ستغني عن اجلميع وي�سترِثْ ما فيها من  من ربِّ الأرباب, املنعِم على الكلِّ
الفوائد, وكيف ابتداأ بالإكرام قبل العتب, واآن�ص بالعفو قبل ذكر الذنب, اإن 

كان َثمَّ ذنٌب.
وق��ال تع��اىل ﴿ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾ ]الإ�سراء: 
7٤[. ق��ال بع�سهم: عاتب اهلل الأنبياء �سلوات اهلل عليهم بعد الّزلت, وعاتب 

نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص قبل وقوعه, ليكون بذلك اأ�سّد انتهاًء وحمافظًة ل�سرائط املحّبة, وهذه 
غاي��ة العناية, ثّم انظر كيف بداأ بثباته و�سالمته قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف 

اأن يركن اإليه. ففي اأثناء عتبه براءُته, ويف طيِّ تخويفه تاأميُنه وكرامُته.
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ومثله قوله تعاىل ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]الأنعام: 33[ 
ب  الآي��ة. قال عليٌّ : قال اأبو جهٍل للّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: اإّنا ل نكّذبك, ولكن نكذِّ

مبا جئت به, فاأنزل اهلل تعاىل ﴿ ۆ ۆ ۈ ﴾ الآية.
ب��ه قومه َحِزَن, فج��اءه جربئيل  فقال: ما  وروي اأّن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ملا كذَّ
يحزن��ك؟ قال: كّذبني قومي, فق��ال: اإّنهم يعلمون اأّنك �س��ادٌق, فاأنزل اهلل 

تعاىل الآية)18(.
فف��ي هذه الآية من��زٌع لطيف املاأخذ من ت�سليته تع��اىل له ملسو هيلع هللا ىلص, واإلطافه يف 
ب��ني له, معرتفون  ر عن��ده اأنَّه �سادٌق عنده��م, واأنهم غري مكذِّ الق��ول باأْن قرَّ
ونه قب��ل النبوة الأم��نَي, فدفع بهذا  ب�سدق��ه ق��وًل واعتقاًدا, وق��د كانوا ي�سمُّ
)19( نف�ِس��ه ب�ِسَمة الكذب, ث��م جعل الذم له��م بت�سميتهم  الّتقري��ر ارمتا���صَ
جاحدين ظاملني, فق��ال تعاىل ﴿ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴾, اإذ اجلحد 

اإّنا يكون مّمن علم ال�سيء ثمَّ اأنكره كقوله تعاىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
�سر بقوله  ن قبله ووعده بالنَّ اه واآن�سه مبا ذكره عمَّ ٻ پ ﴾ ]النم��ل: 1٤[, ثمَّ عزَّ
تع��اىل ﴿ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]الأنعام: 3٤[ الآي��ة, فمن قراأ »ل ُيْكِذُبونك« 
بالّتخفيف فمعناه ل يجدونك كاذبًا, وقال الفّراء والك�سائّي: ل يقولون اإنك 
ون على كذبك ول يثبتونه, ومن قراأ بالت�سديد فمعناه  كاذٌب, وقيل: ل يحتجُّ

ل ين�سبونك اإىل الكذب, وقيل: ل يعتقدون كذبك.

تف�سري الطربي )333/11(.  )18(
ارمت�ص فالٌن من كذا وكذا: اإذا ا�ستّد عليه واأغ�سبه. جمهرة اللغة )751/2(.  )19(
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ومما ذكر من خ�سائ�سه وبّر اهلل تعاىل به اأنَّ اهلل تعاىل خاطب جميع الأنبياء 
باأ�سمائه��م, فقال: يا اآدم, يا نوح, يا اإبراهي��م, يا مو�سى, يا داود, يا عي�سى, يا 
زكرّي��ا, يا يحيى, ومل يخاطب هو اإل ب�سفته: يا اأيها الر�سول, يا اأيها النبي, يا 

اأّيها املّزّمل, يا اأّيها املّدّثر.

فصل يف َقَسِمه تعاىل بعظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص

ق��ال اهلل تع��اىل: ﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]احلجر: 72[. ه��ذا ق�سٌم من 
ها  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص, واأ�سله �سمُّ العني م��ن الُعمر ولكنَّ ة حي��اة حممَّ اهلل ج��لَّ جالله مبدَّ
د, وقيل: وعي�سك, وقيل:  فتحت لكرثة ال�ستعمال, ومعناه: وبقائك يا حممَّ

وحياتك, وهذه نهاية التعظيم وغاية الرب والت�سريف.
قال ابن عبا�ٍص : ما خلق اهلل تعاىل وما ذراأ وما براأ نْف�ًسا اأكرَم عليه من 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص, وما �سمعُت اهلل تعاىل اأق�سم بحياة اأحٍد غريه)20(. حممَّ
قال تعاىل: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]ي�ص: 3-2[ .

ا�ص: مل ُيق�سم اهلل تعاىل لأحٍدٍ من اأنبيائه بالّر�سالة يف كتابه اإّل له. قال النقَّ

فصل يف َقَسِمه تعاىل له ملسو هيلع هللا ىلص لتحقُِّق مكانته عنده

نت هذه  قال ج��لَّ ا�سم��ه ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ]ال�سح��ى: 1-2[. ت�سمَّ
ورة من كرامة اهلل تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص وتنويهه به وتعظيمه اإياه �ستة وجوٍه: ال�سُّ

تف�سري الطربي )118/17(.  )20(
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الأّول: الق�س��م له عما اأخربه به من حاله بقوله تعاىل ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ة. حى, وهذا من اأعظم درجات املربَّ ڃ ﴾ اأي وربِّ ال�سّ

الثاين: بيان مكانته عن��ده وحظوته لديه بقوله تعاىل ﴿ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ 

اأي: ما تركك وما اأبغ�سك, وقيل: ما اأهملك بعد اأن ا�سطفاك.
الثالث: قول��ه تعاىل ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ قال اب��ن اإ�سحاق: اأي ما 

ل��ك يف مرجعك عند اهلل اأعظم مم��ا اأعطاك من كرامة الدنيا, وقال �سهٌل: اأي 
خرت لك من ال�سفاعة واملقام املحمود خرٌي لك مما اأعطيتك يف الدنيا. ما ادَّ

الرابع: قوله تع��اىل ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ وهذه اآيٌة جامعٌة لوجوه 

الكرام��ة واأن��واع ال�ّسع��ادة و�ست��ات الإنع��ام يف الّدارين والّزي��ادة. قال ابن 
اإ�سحاق: ير�سيه بالَفْلج)21( يف الدنيا والثواب يف الآخرة, وقيل يعطيه احلو�ص 

وال�سفاعة.
ره من اآلئه قبله يف بقية ال�سورة  اخلام���س: ما عّده تعاىل علي��ه من نعمه وقرَّ

من الهداية والإغناء والإيواء.
ف��ه به بن�سره واإ�سادِة ذكره  ال�ش��اد�س: اأمره باإظهار نعمته عليه و�سكر ما �سرَّ

َث بها, وهذا  عمة التحدُّ بقوله تع��اىل ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ فاإنَّ ِمْن �سكِر النِّ
خا�صٌّ له عامٌّ لأمته.

وقال تعاىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ ]النج��م: 1[ اإىل قوله تعاىل ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ 

قال اخلليل بن اأحمد: والفلج: الّظفر مبن تخا�سمه. العني )128/6(.  )21(
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)22( ما يقف  ھ ﴾ ]النج��م: 18[. ت�سمن��ت هذه الآيات من ف�سِلِه و�سرِفِه الِعدِّ
ْدِقه  , واأق�سم جلَّ ا�سمه على هداية امل�سطفى وتنزيهه عن الهوى و�سِ دونه الَعدُّ

فيما تال واأنه وحٌي يوحى اأو�سله اإليه عن اهلل جربئيل وهو ال�سديد القوى.
ة الإ�س��راء وانتهائه اإىل �س��درة املنتهى  ث��ّم اأخ��رب تعاىل عن ف�سيلت��ه بق�سَّ

وت�سديق ب�سره فيما راأى واأنه راأى من اآيات ربه الكربى.
ل �سورة الإ�س��راء, وملا كان ما كا�سفه ملسو هيلع هللا ىلص من  ه على مثل هذا يف اأوَّ وق��د نبَّ
ذلك اجلربوت و�ساهده من عجائب امللكوت ل ُتيط به العباراُت ول ت�ستقلُّ 
بحمل �سماع اأدناه العقوُل رمز عنه تعاىل بالإمياء والكناية الداّلَّة على التعظيم:
يه  فق��ال تع��اىل ﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴾, وهذا النوع من ال��كالم ي�سمِّ

قد والبالغة بالوحي والإ�سارة, وهو عندهم اأبلغ اأبواب الإيجاز, ﴿ ہ  اأهل النَّ
ہ ہ ہ ھ ھ ﴾, انح�س��رت الأفه��اُم عن تف�سيل م��ا اأوحى, وتاهت 

الأحالم يف تعيني تلك الآيات الكربى.
ا�ستمل��ت هذه الآيات على اإع��الم اهلل تعاىل بتزكيته ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا امل�سرى, 

��ى قلبه بقول��ه تعاىل ﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾, ول�سان��ه بقوله ﴿ ڀ ڀ ڀ  فزكَّ
ٺ ﴾, وب�سره بقوله ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾.

هٍم, ومن قراأها بال�ساد فمعناه  وقال تعاىل: ﴿ وما هو ىلع الغيب بظننٍي ﴾ اأي مبتَّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص باّتفاٍق. عاء به والتذكري بحكمه وبعلمه, وهذه ملحمَّ ما هو ببخيٍل بالدُّ

العّد بالك�سر املاء الذي له مادة ل تنقطع. ال�سحاح للجوهري )506/2(.  )22(
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وق��ال تع��اىل ﴿ ڈژ ژ ﴾ ]القل��م: 1[ الآيات. اأق�سم اهلل تع��اىل مبا اأق�سم به 
م��ن عظيم ق�سمه عل��ى تنزيه امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص مما غم�ست��ه الكفرة به وتكذيبهم 
ل��ه, واآن�سه وب�سط اأمله بقوله حم�سًنا خطابه ﴿ ک ک ک گ گ ﴾ ]القلم: 2[, 
ة يف املخاطبة واأعلى درجات الآداب يف املحاورة, ثم اأعلمه مبا  وهذه نهاية املربَّ
له عنده من نعيٍم دائٍم وثواٍب غري منقطٍع ل ياأخذه عدٌّ ول مينُّ به عليه, فقال: 

﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]القلم: 3[.

د ذلك تتميًما للتمجيد  ث��ّم اأثنى عليه مبا منحه من ِهباته وهداه اإلي��ه, واأكَّ
بح��ريف التاأكي��د, فقال تع��اىل ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]القل��م: ٤[, قيل: القراآن 

وقيل: الإ�سالم وقيل: الطبع الكرمي.
دهم بقوله  ه ع��ن قولهم بعد ه��ذا مبا وعده به م��ن عقابه��م وتوعَّ ث��ّم �سالَّ

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ ڻ 

ے ۓ ﴾ ]القلم: 7-5[.

ًيا ذل��ك بف�سله ومنت�سًرا  ه وذكر �سوء خلق��ه وعدَّ معايبه متولِّ ث��ّم ذمَّ عدوَّ
��ه ملسو هيلع هللا ىلص, فذكر ب�سع ع�سرة خ�سلًة من خ�سال ال��ّذمِّ فيه بقوله تعاىل ﴿ ڭ  لنبيِّ
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾ ]القل��م: 8 – 15[ , وخت��م ذلك بالوعيد 

ال�س��ادق بتمام �سقائه وخامتة بواره بقول��ه تعاىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ ]القلم: 16[, 
ه  ه تعاىل على عدوِّ ه اأمتَّ ِمن ن�سرته ملسو هيلع هللا ىلص لنف�سه وردُّ فكان��ت ن�سرُة اهلل تعاىل لنبيِّ

ه واأثبَت يف ديوان جمده. اأبلَغ من ردِّ
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فصٌل فيما ورد من قوله تعاىل يف جهته ملسو هيلع هللا ىلص مورد الّشفقة واإلكرام

ق��ال تع��اىل ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]ط��ه: 1 – 2[. نزلت الآية 
فيما كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يتكلَّفه من ال�سهر والتعب وقيام الليل)23(.

ومث��ل هذا من ن��ط ال�سفقة وامل��ربة قوله تع��اىل ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]الكه��ف: 6[ اأي قات��ٌل نف�س��ك لذلك 

غ�سًب��ا اأو غيًظ��ا اأو جزًعا. ومثل��ه قوله تعاىل اأي�ًس��ا ﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ﴾ ]ال�سع��راء: 3[, ثّم ق��ال تعاىل ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ﴾ ]ال�سعراء: ٤[.
ومن هذا الباب قوله تع��اىل ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]احلجر: 9٤[ 

اإىل قول��ه تعاىل ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]احلجر: 97 – 99[.

وقوله ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ ]الأنعام: 10[, ]الرعد: 32[, ]الأنبياء: ٤1[ الآية. 
ن عليه ما يلقاه من امل�سركني واأعلمه اأنَّ َمن  : �ساله تعاىل مبا ذكر وهوَّ يٌّ قال مكِّ

متادى على ذلك يِحلُّ به ما حلَّ مبن قبله.
ومث��ل هذه الت�سلية قوله تع��اىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ ]فاطر: 

.]٤

الة«, وهو كقوله: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ﴾, قال: »وكانوا  قال جماهد يف قوله ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ يعني: »يف ال�سّ  )23(
الة«. تف�سري جماهد )�ص٤60(. وينظر: تف�سري الطربي )269/18(.  يعّلقون احلبال ب�سدورهم يف ال�سّ
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ومن هذا قوله تعاىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ 
]الذاريات: 52[, عّزاه اهلل تعاىل مبا اأخرب به عن الأمم ال�ّسالفة ومقالتها لأنبيائهم قبله 

وحمنته��م بهم, و�ساله بذلك عن حمنته مبثله من كف��ار مكة, واأنه لي�ص اأول 
م��ن لقي ذلك, ثم طيَّب نف�س��ه واأبان عذره بقوله تعاىل: ﴿ ٹ ٹ ﴾, اأي: 

لت. اأعر�ص عنهم ﴿ ٹ ڤ ڤ ﴾, اأي: يف اأداء ما بلِّغت واإبالغ ما حمِّ
ومثله قوله تعاىل: ﴿ ی جئ حئ مئ ىئ ﴾ ]الطور: ٤8[, اأي: ا�سرب على 
اأذاه��م, فاإنك بحيث نراك ونحفظك, �ساله اهلل تع��اىل بهذا يف اآٍي كثريٍة من 

هذا املعنى.

 فصل فيما أخرب اهلل تعاىل به من عظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص
وشريف منزلته على األنبياء عليهم السالم

قال اهلل تعاىل: ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾ ]اآل عمران: 81[.

ًدا  ا اإل ذكر له حممَّ قال املف�ّسرون: اأخذ اهلل امليثاق بالوحي, فلم يبعث نبيًّ
نه لقومه وياأخذ  ونعت��ه واأخذ عليه ميثاق��ه اإْن اأدركه ليوؤمننَّ به, وقي��ل: اأن يبيِّ

نوه ملن بعدهم. ميثاقهم اأْن يبيِّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص,  وقول��ه ﴿ ۀ ہ ﴾, اخلطاب لأهل الكت��اب املعا�سرين ملحمَّ
ا من اآدم فمن بعده اإل اأخذ  ق��ال علي بن اأبي طالٍب : مل يبع��ث اهلل نبيًّ
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علي��ه العه��د يف حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص لئْن بعث وهو حيٌّ ليوؤمننَّ ب��ه ولين�سرنَّه وياأخذنَّ 
العهد بذلك على قومه)2٤(.

ق��ال اهلل تع��اىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]الأح��زاب: 7[ الآي��ة, وقال تعاىل: ﴿ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ 

ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]الن�ساء: 163 – 166[.
كر قبلهم وهو  نا ملسو هيلع هللا ىلص لتخ�سي�سه بالذِّ َمْرَقْندي: يف هذا تف�سيل نبيِّ ق��ال ال�سَّ
اآخره��م بعًثا, املعنى: اأخذ اهلل تعاىل عليه��م امليثاق اإذ اأخرجهم من ظهر اآدم 

.)25( رِّ كالذَّ
﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  تع��اىل  وق��ال 
ٺ ﴾ ]البق��رة: 253[ الآي��ة. ق��ال اأه��ل الّتف�س��ري: اأراد بقوله ﴿ ٺ ٺ 
��ًدا ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأنه بع��ث اإىل الأحمر والأ�سود واأُِحلَّ��ت له الغنائُم  ٺ ﴾ حممَّ
وظه��رت على يديه املعجزات, ولي�ص اأحٌد من الأنبياء اأعطي ف�سيلًة اأو كرامًة 

اإل وقد اأعطى حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص مثلها.
تف�سري ابن كثري )67/2(.  )2٤(

بحر العلوم )٤6/3(.  )25(
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 فصٌل يف إعالم اهلل تعاىل خلقه
بصالته عليه ملسو هيلع هللا ىلص وواليته له ورفعه العذاب بسببه

ق��ال اهلل تع��اىل ﴿ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴾ ]الأنف��ال: 33[, اأي: ما 
كنت مبكة. فلما خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من مكة وبقي فيها من بقي من املوؤمنني نزل 

﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾ ]الأنفال: 33[.

وه��ذا مثل قول��ه ﴿ ڈ ژ ژ ﴾ ]الفت��ح: 25[, وقول��ه تعاىل ﴿ ڄ ڄ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ ٹ  اآي��ة  يف   ]25 ]الفت��ح:  ڄ ﴾ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڑ ک ک ک ﴾ ]الفت��ح: 25[, فلما هاج��ر املوؤمنون نزلت ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ ﴾ ]الأنف��ال: 3٤[, وه��ذا ِمن اأبنِي ما ُيظِه��ر مكانَته ملسو هيلع هللا ىلص ودراأته العذاب 
عن اأهل مكة ب�سبب كونه ثم كوِن اأ�سحابه بعده بني اأظُهِرهم, فلما خلت مكة 
م فيهم �سيوَفهم  منهم عذبهم اهلل بت�سليط املوؤمنني عليهم وغلبتهم اإياهم وحكَّ

واأورثهم اأر�سهم وديارهم واأموالهم
ويف الآية اأي�ًسا تاأويٌل اآخر:

عن اأبي بردة بن اأبي مو�سى عن اأبيه  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنزل اهلل 
عليَّ اأمانني لأمتي: ﴿ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ﴾ ]الأنفال: 33[, فاإذا م�سيت تركت فيكم ال�ستغفار«)26(.

اأخرجه الرتمذي )270/5( باإ�سناد �سعيف, لكن له �سواهد يرقى بها اإىل درجة احل�سن اإن �ساء اهلل, وقد اأوردها   )26(
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ونحٌو منه قوله تعاىل ﴿ ک ک گ گ گ ﴾ ]الأنبياء: 107[.
ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنا اأماٌن لأ�سحابي«)27(, قيل: من البدع, وقيل من الختالف 
والف��ن. قال بع�سهم: الر�س��ول ملسو هيلع هللا ىلص هو الأمان الأعظم م��ا عا�ص, وما دامت 

�سنُته باقيًة فهو باٍق, فاإذا اأميتت �سنته فانتظروا البالء والفن.
وقال اهلل تع��اىل ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

چڇ ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[ الآية.

ه ملسو هيلع هللا ىلص ب�سالته عليه ثمَّ ب�سالة مالئكته واأمر عباده  اأبان اهلل تعاىل ف�س��ل نبيِّ
ل  بال�س��الة والت�سليم عليه. وقد حكى اأبو بكر ابن فورك اأن بع�ص العلماء تاأوَّ
ة عيني يف ال�سالة« على هذا, اأي: يف �سالة اهلل تعاىل  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »وجعلت قرَّ
ا  عل��يَّ ومالئكته واأمره الأمة بذلك اإىل يوم القيامة. وال�سالة من املالئكة ومنَّ
له دعاٌء ومن اهلل عّز وجّل رحمٌة, وقيل: ي�سلُّون يباركون, وقد فرق النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
حني علَّم ال�سالة عليه بني لفظ ال�سالة والربكة و�سنذكر حكم ال�سالة عليه.
وق��ال تع��اىل ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ]التح��رمي: ٤[ الآي��ة, م��وله اأي 
��ه و�سالح املوؤمنني, قيل الأنبي��اء وقيل املالئكة وقيل اأبو بكٍر وعمر, وقيل  وليُّ

عليٌّ ر�سي اهلل عنهم اأجمعني, وقيل املوؤمنون على ظاهره.

ابن كثري رحمه اهلل يف تف�سريه )٤/٤9(.
�سحيح م�سلم )٤/1961(.  )27(
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نته سورة الفتح من كراماته ملسو هيلع هللا ىلص فصٌل فيما تضمَّ

قال اهلل تع��اىل: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چڇ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ى  ى  ې  ې  ې 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 

ڤ ڤ ﴾ ]الفتح: 1 – 10[.

ن��ت هذه الآياُت من ف�سله والثن��اء عليه وكرمي منزلته عند اهلل تعاىل  ت�سمَّ
ر الو�سُف عن النته��اء اإليه؛ فابتداأ جلَّ جالله باإعالمه  ونعمت��ه لديه ما َيق�سُ
ه وعلوِّ كلمته و�سريعته  مب��ا ق�ساه له ِمن الق�ساِء البنيِّ بظهوره وغلبته على عدوِّ
واأن��ه مغفوٌر له غ��رُي ُموؤاَخٍذ مبا كان وما يكون. قال بع�سهم: اأراد غفران ما وقع 
: جعل اهلل املنة �سبًبا للمغفرة وكلٌّ  وما مل يقع اأي اأنك مغفوٌر لك, وقال مكيٌّ

من عنده ل اإله غريه, منًة بعد منٍة وف�ساًل بعد ف�سٍل.
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ث��م ق��ال: ﴿ ٺ ٺ ٿ ﴾ اأي: يرفع ذكرك يف الدني��ا وين�سرك ويغفر 
ه له, وفت��ِح اأهمِّ البالد  ي عدوِّ ل��ك. فاأعلم��ه متام نعمته عليه بخ�س��وع متكربِّ
ة وال�سعادة,  ها له, ورفِع ذكره, وهدايِته ال�سراط امل�ستقيم املبلِّغ اجلنَّ عليه واأحبِّ
ون�س��ِره الن�سر العزيز, ومنِته عل��ى اأمته املوؤمنني بال�سكين��ة والطماأنينة التي 
جعله��ا يف قلوبه��م, وب�سارتهم مبا له��م عند ربِّهم بعد وفوزه��م العظيم والعفو 
ه يف الدنيا والآخرة ولعِنهم وُبْعِدهم ِمْن  عنه��م وال�سرت لذنوبهم, وهالِك ع��دوِّ

رحمِته و�سوِء ُمْنَقَلِبِهم.
ث��م ق��ال ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾ الآي��ة, فع��دَّ حما�سن��ه 
ًرا لأمته  وخ�سائ�سه من �سهادته على اأمت��ه لنف�سه بتبليغه الر�سالة لهم, ومب�سِّ
ه بالع��ذاب, ﴿ ې ﴾: اأي جتلُّون��ه, وتن�سرونه,  بالث��واب, ومن��ذًرا ع��دوَّ
مونه, والأكرث والأظهر اأنَّ هذا يف  وتبالغون يف تعظيم��ه, ﴿ ې ﴾ اأي تعظِّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص, ثم ق��ال: ﴿ ې ﴾, فهذا راجٌع اإىل اهلل تعاىل؛ قال ابن  حقِّ حممَّ
عط��اٍء: جمع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه ال�سورة ِنَعٌم خمتلفٌة من الفتح املبني وهي ِمن 
عمة وهي من اأعالم  ة, ومتام النِّ اأعالِم الإجابة, واملغفرة وه��ي ِمن اأعالم املحبَّ
الخت�سا���ص, والهداية وهي من اأعالم الولي��ة؛ فاملغفرة تربئٌة من العيوب, 

ومتام النعمة اإبالغ الدرجة الكاملة, والهداية وهي الدعوة اإىل امل�ساهدة.
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 فصٌل فيما أظهره اهلل تعاىل يف كتابه العزيز
من كرامته ملسو هيلع هللا ىلص عليه ومكانته عنده وما خّصه به

ا�ص بقوله تعاىل ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]املائدة:  من ذلك ع�سمته من النَّ
67[, وقوله تعاىل ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ 

ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴾ ]الأنف��ال: 30[ الآي��ة, وقوله ﴿ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ﴾ ]التوب��ة: ٤0[, وم��ا دف��ع اهلل به عنه يف هذه الق�سة ِم��ن اأذاهم بعد 
ا يف اأمره, والأخذ عل��ى اأب�سارهم عند خروجه  يهم لهلك��ه وخلو�سهم جنيًّ ترِّ
عليه��م, وذهوله��م عن طلب��ه يف الغار وما ظه��ر يف ذلك م��ن الآيات ونزول 
رَي يف  ال�سكينة عليه, وق�سة �ُسراقَة بِن مالك ح�سبما ذكره اأهل احلديث وال�سِّ

ق�سة الغار وحديث الهجرة.
ومنه قول��ه تع��اىل ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک ﴾ ]الكوث��ر: 1 – 3[. اأعلمه اهلل تعاىل مبا اأعطاه, والكوثر حو�سه, 
ه وردَّ عليه قوَلُه  ��ة, وقيل: اخلري الكثري. ثم اأجاب عنه عدوَّ وقيل: نهٌر يف اجلنَّ
ك ومبغ�سك, والأبرت احلقري  فقال تعاىل ﴿ ک ک ک ک ﴾ اأي عدوَّ

الذليل اأو املفرد الوحيد اأو الذي ل خري فيه.
وق��ال تعاىل: ﴿ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]احلجر: 87[, قيل: 
وال الأول, والقراآن العظيم اأمُّ القراآن, وقيل: ال�سبع  ال�سب��ع املثاين ال�سور الطِّ

املثاين اأمُّ القراآن والقراآن العظيم �سائره.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ﴿ ٿ  وق��ال: 
ڦ ﴾ ]النح��ل: ٤٤[ الآي��ة, وق��ال: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  تع��اىل  ]�سب��اأ: 28[, وق��ال  ھ ﴾ 

ہ ﴾ ]الأعراف: 158[ الآية. فهذه من خ�سائ�سه)28(.
وقال تع��اىل ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ﴾ ]اإبراهيم: 

٤[, فخ�سهم بقومهم وبعث حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص اإىل اخللق كافًة كما قال ملسو هيلع هللا ىلص:
»بعثت اإىل الأحمر والأ�سود«)29(.

وقال تع��اىل ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ ﴾ ]الأح��زاب: 6[. 
ق��ال اأهل الّتف�سري: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ اأي م��ا اأنفذه فيهم من اأمٍر 
د على عبده, وقي��ل: اتباع اأمره اأوىل  فه��و ما�ٍص علي��ه كما مي�سي حكم ال�سيِّ
م��ن اتباع راأي النف�ص, ﴿  ۋ ۋ ﴾ اأي هنَّ يف احلرمة كالأمهات حرم 

نكاحهنَّ عليهم بعده تكرمًة له وخ�سو�سيًة, ولأنهن له اأزواٌج يف اجلنة.
وقال اهلل تعاىل ﴿ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی 

ی ی جئ حئ مئ ﴾ ]الن�ساء: 113[ الآية, اأي: ف�سله العظيم بالنبوة.

ا. ا اأّميًّ ي�سري اإىل ما جاء يف متام الآية من كونه ملسو هيلع هللا ىلص نبيًّ  )28(
�سحيح م�سلم )370/1(, وهو يف �سحيح البخاري )95/1( اأي�ًسا بلفظ: »وبعثت اإىل النا�ص كافة«.  )29(
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 الباب الّثاين يف تكميل اهلل تعاىل له ملسو هيلع هللا ىلص املحا�سن خلًقا وخلًقا

وقرانه جميع الف�سائل الّدينّية والّدنيوّية فيه ن�سًقا

اعل��م اأّيها املحّب لهذا الّنبّي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص الباحُث عن تفا�سيل جمل قدره 
العظيم اأّن خ�سال اجلمال والكمال يف الب�سر نوعان: �سروريٌّ دنيويٌّ اقت�سته 
اجلبّل��ة و�سرورة احلياة الدنيا, ومكت�سٌب دينيٌّ وهو ما يحمد فاعله ويقّرب اإىل 
اهلل تع��اىل زلفى, ثّم ه��ي على فّنني اأي�ًسا؛ منها م��ا يتخّل�ص لأحد الو�سفني 

ومنها ما يتمازج ويتداخل.
رورّي املح�ص فما لي�ص للمرء فيه اختي��اٌر ول اكت�ساٌب, مثل ما  فاأّم��ا ال�سّ
كان يف جملت��ه م��ن كمال خلقته وجم��ال �سورته, وقّوة عقل��ه و�سّحة فهمه 
وف�ساحة ل�سانه, وق��ّوة حوا�سه واأع�سائه واعتدال حركاته, و�سرف ن�سبه وعّزة 
قوم��ه وكرم اأر�سه. ويلحق به م��ا تدعوه �سرورة حياته اإلي��ه من غذائه ونومه 
وملب�س��ه وم�سكنه ومنكحه ومال��ه وجاهه, وقد تلحق ه��ذه اخل�سال الآخرة 
بالأخروّية اإذا ق�سد بها الّتقّوي ومعونة البدن على �سلوك طريقها وكانت على 

رورة وقواعد ال�ّسريعة. حدود ال�سّ
واأّم��ا املكت�سب��ة الأخروّية ف�سائر الأخالق العلمي��ة والآداب ال�ّسرعّية من 
رب وال�ّسكر والعدل والّزهد والّتوا�سع والعفو والعّفة  الّدين والعلم واحللم وال�سّ
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مت والّتوؤدة والوقار والّرحمة وح�سن  واجلود وال�ّسجاعة واحلياء واملروءة وال�سّ
الأدب واملعا�س��رة واأخواته��ا, وهي اّلتي جماعها: ح�س��ن اخللق. وقد يكون 
م��ن هذه الأخالق ما هو يف الغريزة واأ�سل اجلبّلة لبع�ص الّنا�ص, وبع�سهم ل 
تك��ون فيه فيكت�سبه��ا ولكّنه ل بّد اأن يكون فيه م��ن اأ�سولها يف اأ�سل اجلبّلة 
�سعب��ٌة كما �سنبّينه اإن �ساء اهلل تعاىل, وتكون هذه الأخالق دنيوّيًة اإذا مل يرد 
بها وج��ه اهلل والّدار الآخرة, ولكّنها كّلها حما�س��ن وف�سائل باّتفاق اأ�سحاب 

العقول ال�ّسليمة, واإن اختلفوا يف موجب ح�سنها وتف�سيلها.

فصٌل فيه أنه اجتمع فيه ملسو هيلع هللا ىلص من خصال الكمال ما يشرف غريه بواحدة منها

اإذا كان��ت خ�سال الكمال واجلالل ما ذكرناه وراأين��ا الواحد مّنا يت�سّرف 
بواح��دٍة منها اأو اثنتني اإن اّتفقت له يف كّل ع�س��ٍر اإّما من ن�سٍب اأو جماٍل اأو 
ق��ّوٍة اأو علٍم اأو حلٍم اأو �سجاعة اأو �سماحٍة, حّت��ى يعظم قدره وي�سرب با�سمه 
الأمث��ال ويتقّرر له بالو�سف بذلك يف القلوب اأث��رٌة وعظمٌة, وهو منذ ع�سوٍر 
خواٍل رمٌم بواٍل, فما ظّنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كّل هذه اخل�سال, اإىل 
ما ل ياأخذه عدٌّ ول يعرّب عنه مقاٌل, ول ينال بك�سٍب ول حيلٍة اإّل بتخ�سي�ص 
الكب��ري املتعال, م��ن ف�سيلة الّنب��ّوة والّر�سال��ة, واخلّلة واملحّب��ة وال�سطفاء, 
والإ�س��راء والّروؤي��ة والقرب والّدن��ّو والوحي, وال�سفاع��ة والو�سيلة والف�سيلة 
والّدرج��ة الّرفيع��ة واملقام املحمود, وال��رباق واملعراج, والبع��ث اإىل الأحمر 
الة بالأنبياء, وال�ّسه��ادة بني الأنبياء والأمم, و�سيادة ولد اآدم,  والأ�س��ود, وال�سّ
ولواء احلم��د, والب�سارة والّنذارة, والأمانة والهداي��ة ورحمٍة للعاملني, واإعطاء 
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تكميل الـله له ملسو هيلع هللا ىلص جميع املحا�شن وقرانه جميع الف�شائل

الّر�سى وال�ّسوؤل والكوث��ر, و�سماع القول واإمتام الّنعمة, والعفو عّما تقّدم وما 
در وو�سع الإ�سر, ورفع الّذكر وعّزة الّن�سر, ونزول ال�ّسكينة  تاأّخر, و�سرح ال�سّ
والّتاأيي��د باملالئكة, واإيتاء الكتاب واحلكمة وال�ّسب��ع املثاين والقراآن العظيم, 
وتزكية الأّمة, والّدعاء اإىل اهلل, و�سالة اهلل تعاىل واملالئكة, واحلكم بني الّنا�ص 
مب��ا اأراه اهلل, وو�سع الإ�سر والأغالل عنهم, واإجابة دعوته, وتكليم اجلمادات 
والعج��م, ونبع املاء من بني اأ�سابعه وتكثري القلي��ل, وان�سقاق القمر, والّن�سر 
بالّرعب, وظ��ّل الغمام, وت�سبيح احل�سى واإبراء الآلم, والع�سمة من الّنا�ص, 
له به ل اإله  اإىل م��ا ل يحوي��ه حمتفٌل ول يحيط بعلمه اإل مانحه ذل��ك ومف�سّ
غ��ريه, اإىل ما اأع��ّد له يف الّدار الآخرة من من��ازل الكرامة, ودرجات القد�ص 
ومرات��ب ال�ّسع��ادة, واحل�سنى والّزيادة التي تقف دونه��ا العقول, ويحار دون 

اإدراكها الوهم.

فصٌل يف صفاته ملسو هيلع هللا ىلص اخَلْلقية

اإن قلت اأكرمك اهلل ل خفاء على القطع باجلملة اأّنه ملسو هيلع هللا ىلص اأعلى الّنا�ص قدًرا, 
, واأكملهم حما�س��ن وف�ساًل, وقد ذهْبَت يف تفا�سيل خ�سال  واأعظمهم حمالًّ

الكمال مذهًبا جمياًل, �سّوقني اإىل اأن اأقف عليها من اأو�سافه ملسو هيلع هللا ىلص تف�سياًل.
فاعل��م نّور اهلل قلب��ي وقلبك و�ساعف يف هذا الّنب��ّي الكرمي حّبي وحّبك 
اأّن��ك اإذا نظرت اإىل خ�سال الكمال اّلتي ه��ي غري مكت�سبٍة ويف جبّلة اخللقة 
وجدت��ه ملسو هيلع هللا ىلص حائًزا جلميعه��ا حميًطا ب�ستات حما�سنه��ا, دون خالٍف بني نقلة 

الأخبار لذلك, بل قد بلغ بع�سها مبلغ القطع.
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��ورة وجمالها وتنا�س��ب اأع�سائ��ه يف ح�سنها فقد ج��اءت الآثار  اأّم��ا ال�سّ
حيحة وامل�سه��ورة الكثرية بذلك من اأّنه ملسو هيلع هللا ىلص كان اأزهر الّلون)1(, اأدعج)2(,  ال�سّ
اأجنل)3(, اأ�سكل)٤(, اأهدب الأ�سفار)5(, اأبلج)6(, اأزّج)7(, اأقنى)8(, اأفلج)9(, مدّور 

الوجه, وا�سع اجلبني.
��در, عظيم  ��در, وا�سع ال�سّ ك��ّث الّلحية مت��الأ �سدره, �س��واء البطن وال�سّ
املنكب��ني, �سخم العظام, عب��ل الع�سدين والّذراع��ني والأ�سافل)10(, رحب 

الكّفني والقدمني)11(, �سائل الأطراف)12(.
اأن��ور املتج��ّرد)13(, دقيق امل�سرب��ة)1٤(, ربعة القّد لي���ص بالّطويل البائن ول 
الق�س��ري املرتّدد, ومع ذلك فلم يكن ميا�سيه اأح��ٌد ين�سب اإىل الّطول اإّل طاله 

اأبي�ص اللون م�سرقه. غريب احلديث لبن قتيبة )٤90/1(.  )1(
اأدعج العينني, والدعج �سدة �سواد العني يف �سدة البيا�ص. غريب احلديث لبن اجلوزي )338/1(.  )2(

عظيم املقلتني مع �سوادها. انظر: غريب احلديث لبن قتيبة )7٤1/3(.  )3(
اأي: كان لونه ملسو هيلع هللا ىلص اأبي�ص م�سوبًا بحمرة, وال�سكل اختالط احلمرة بالبيا�ص. انظر: تهذيب اللغة )16/10(.  )٤(

اأي: طويل �سعر الأجفان. النهاية يف غريب احلديث )2٤9/5(.  )5(
من البلج, وهو ابي�سا�ص ما بني احلاجبني ونقاوؤه. اجلمهرة لبن دريد )269/1(.  )6(

من الزجج, وهو تقّو�ص يف احلاجب مع طول يف طرفه. النهاية يف غريب احلديث )296/2(.  )7(
من القنا, وهو طول مر�سن الأنف ودقة اأرنبته وحدب يف و�سطه. انظر: غريب احلديث لبن قتيبة )٤91/1(.  )8(

رجل اأفلج, اأي: املتباعد ما بني الّرجلني, فاأما يف الأ�سنان فال يقال اإل اأفلج الأ�سنان ومفلج الأ�سنان. اجلمهرة لبن دريد   )9(
.)٤87/1(

اأي عري�سها. انظر: غريب احلديث للقا�سم بن �سالم )28/3(.  )10(
ويف رواية م�سهورة: �سثن الكفني, يعني اأنهما متيالن اإىل الغلظ. انظر: امل�سدر ال�سابق )26/3(.  )11(

يريد الأ�سابع اأنها طوال لي�ست مبنعقدة ول متغ�سنة. غريب احلديث لبن قتيبة )502/1(.  )12(
اأي: �سديد بيا�ص ما ظهر من بدنه, واملتجرد ما جّرد عنه الثوب من بدنه, واأنور من النور, يريد �سدة بيا�سه. انظر:   )13(

امل�سدر ال�سابق )500/1(.
امل�سربة ب�سم الراء وفتحها: ال�سعر امل�ستدّق ما بني اللبة اإىل ال�ّسّرة. غريب احلديث لبن قتيبة )٤97/1(.  )1٤(
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ملسو هيلع هللا ىلص, رج��ل ال�ّسعر, اإذا اف��رّت �ساحًكا افرّت عن مثل �سنا الربق وعن مثل حّب 
الغمام, اإذا تكلم روؤي كالّنور يخرج من ثناياه.

اأح�سن الّنا�ص عنًقا لي�ص مبطّهٍم)15( ول مكلثٍم)16(, متما�سك البدن �سرب 
الّلحم)17(.

ق��ال الرباء : ما راأيت من ذي ملّ��ٍة)18( يف حّلٍة حمراء اأح�سن من ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)19(.

وقال اأبو هريرة : ما راأيت �سيًئا اأح�سن من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, كاأّن ال�ّسم�ص 
جتري يف وجهه)20(.

وق��ال جابر ب��ن �سمرة  وقال له رجٌل: كان وجه��ه ملسو هيلع هللا ىلص مثل ال�ّسيف؟ 
فقال: ل, بل مثل ال�ّسم�ص والقمر, وكان م�ستديًرا)21(.

وقال��ت اأّم معبٍد ر�سي اهلل عنها يف بع�ص ما و�سفته به: اأجمل الّنا�ص من 
بعيٍد واأحاله واأح�سنه من قريٍب)22(.

اأي مل يكن بالبادن الكثري اللحم. غريب احلديث لبن اجلوزي )٤5/2(.  )15(
قال اأبو عبيد: معناه: مل يكن م�ستدير الوجه, ولكنه كان اأ�سياًل, وقال �سمر: املكلثم من الوجوه: الق�سري احلنك,   )16(

الداين اجلبهة امل�ستدير الوجه. قال: ول تكون الكلثمة اإل مع كرثة اللحم. تهذيب اللغة )235/10(.
اأي خفيف اجل�سم. انظر: تف�سري غريب ما يف ال�سحيحني لبن فتوح الأزدي )�ص523(.  )17(

الّلّمة ال�سعر اإذا جاوز �سحمة الأذنني. اجلمهرة لبن دريد )168/1(.  )18(
�سحيح م�سلم )٤/1818(.  )19(

اأخرجه الرتمذي )60٤/5(, واأحمد )258/1٤( وابن حبان )215/1٤( وغريهم.  )20(
�سحيح م�سلم )٤/1822(.  )21(

واأبو بكر  اأبي عا�سم يف الآحاد واملثاين )252/6(,  ابن  اأخرجه  اأم معبد,  جزء من حديث طويل يحكي ق�سة   )22(
ال�سافعي يف الغيالنيات )832/2(, والآجري يف ال�سريعة )1٤96/3(, والطرباين يف الكبري )٤8/٤(, واحلاكم 
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وق��ال عليٌّ  يف اآخر و�سفه له: م��ن راآه بديهًة هابه, ومن خالطه معرفًة 
اأحّبه, يقول ناعته مل اأر قبله ول بعده مثله ملسو هيلع هللا ىلص)23(.

فصل يف نظافة جسمه ملسو هيلع هللا ىلص وطيب رحيه وعرقه ونزاهته عن عورات اجلسد

واأّم��ا نظافة ج�سمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات اجل�سد 
ه اهلل تعاىل يف ذلك بخ�سائ�ص مل توجد يف غريه ثّم مّتمها بنظافة  فكان قد خ�سّ

ال�ّسرع وخ�سال الفطرة الع�سر.
عن اأن�ٍص : قال ما �سممت عنرًبا)2٤( قّط ول م�سًكا ول �سيًئا اأطيب من 

ريح ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)25(.
وع��ن جاب��ر بن �سمرة  اأّن��ه ملسو هيلع هللا ىلص م�سح خّده, قال: فوج��دت ليده برًدا 

وريًحا كاأّنا اأخرجها من جوؤنة عّطاٍر)26(.
ق��ال غريه: م�ّسه��ا بطيٍب اأم مل مي�ّسه��ا ي�سافح امل�سافح فيظ��ّل يومه يجد 

بيان بريحها)27(. بّي فُيْعَرُف من بني ال�سّ ريحها, وي�سع يده على راأ�ص ال�سّ

يف امل�ستدرك )10/3( و�سححه ووافقه الذهبي.
اأخرجه الرتمذي )599/5(, وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )328/6(, وابن �سبة يف تاريخ املدينة )60٤/2(, وغريهم باإ�سناد   )23(

فيه انقطاع.
العنرب الطيب. ينظر: جمهرة اللغة لبن دريد )1123/2(, واملحكم لبن �سيدة )٤68/2(.  )2٤(

�سحيح م�سلم )181٤/٤(.  )25(
املحيط  القامو�ص  العطار.  لطيب  ظرف  بجلد,  مغ�سي  �سفط  اجليم  ب�سم  واجلوؤنة   .)181٤/٤( م�سلم  �سحيح   )26(

)�ص1185(. 
�سفة  يف  طويل  حديث  يف  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  حديث  من   )306-298/1( الدلئل  يف  البيهقي  اأخرجه   )27(

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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ون��ام ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف دار اأن�ٍص  فعرق, فجاءت اأّمه بقارورٍة جتمع فيها 
عرقه, ف�ساألها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك, فقالت: جنعله يف طيبنا وهو من اأطيب 

الّطيب)28(.
وذك��ر البخارّي يف تاريخه الكبري عن جابٍر : مل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مير يف 

طريق فيتبعه اأحٌد اإّل عرف اأّنه �سلكه من طيبه)29(.
ومنه حديث عليٍّ : غ�ّسلت الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فذهبت اأنظر ما يكون من املّيت 
ا ومّيًتا. قال: و�سطعت منه ريٌح طّيبٌة مل جند  فل��م اأجد �سيًئا, فقلت: طبت حيًّ

مثلها قّط)30(.
ومثله قال اأبو بكر  حني قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد موته)31(.

فصل يف وفور عقله ملسو هيلع هللا ىلص وقوة حواسه

واأّم��ا وفور عقله وذكاء لّب��ه وقّوة حوا�ّسه وف�ساحة ل�سان��ه واعتدال حركاته 
وح�س��ن �سمائله فال مرية اأّنه كان اأعقل الّنا�ص واأذكاهم, ومن تاأّمل تدبريه اأمر 
بواطن اخللق وظواهرهم و�سيا�سة العامة واخلا�سة مع عجيب �سمائله وبديع �سريه 
ف�ساًل عّما اأفا�سه من العلم وقّرره من ال�ّسرع دون تعلم �سبق ول ممار�سٍة تقّدمت 

�سحيح م�سلم )181٤/٤(.  )28(
التاريخ الكبري )399/1(.  )29(

�سنن ابن ماجه )٤71/1(, واإ�سناده �سحيح.  )30(
�سحيح البخاري )6/5(.  )31(
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ول مطالعٍة للكتب منه مل ميرت يف رجحان عقله وثقوب فهمه لأّول بديهٍة, وهذا 
مّما ل يحتاج اإىل تقريره لظهوره.

وقال اأبو هريرة : ما راأيت اأحًدا اأ�سرع من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف م�سيه كاأّنا 
الأر�ص تطوى له, اإّنا لنجهد اأنف�سنا وهو غري مكرتث)32(.

ويف �سفت��ه  اأّن �سحكه كان تب�ّسًما, اإذا التفت التفت مًعا, واإذا م�سى 
م�سى تقّلًعا كاأّنا ينحّط من �سبٍب)33(.

فصل يف فصاحة لسانه ملسو هيلع هللا ىلص وبالغة قوله

واأّما ف�ساحة الّل�سان وبالغة القول فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك باملحّل الأف�سل 
واملو�س��ع الذي ل يجهل, �سال�سة طبٍع, وبراعة من��زٍع واإيجاز مقطٍع, ون�ساعة 
لفٍظ وجزالة قوٍل, و�سّحة معاٍن وقّلة تكّلٍف, اأوتي جوامع الكلم وخ�ّص ببدائع 
احلك��م, وعّلم األ�سنة العرب, فكان يخاط��ب كّل قبيلٍة منها بل�سانها ويحاورها 
بلغته��ا ويباريها يف منزع بالغتها, حّتى كان كثرٌي من اأ�سحابه ي�ساألونه يف غري 
موط��ٍن عن �سرح كالمه وتف�س��ري قوله, ومن تاأّمل حديث��ه و�سريه علم ذلك 

وتّققه.
واأّما كالم��ه املعتاد وف�ساحته املعلومة وجوامع كلم��ه وحكمه املاأثورة فقد 
اأّل��ف الّنا�ص فيها الّدواوين وجمع��ت يف األفاظها ومعانيها الكتب, ومنها مال 

اأخرجه الرتمذي )60٤/5(, وابن حبان يف �سحيحه )215/1٤(, واإ�سناده على �سرط م�سلم.  )32(
اأخرجه الرتمذي )599/5(, وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )328/6(, وابن �سبة يف تاريخ املدينة )60٤/2(, وغريهم باإ�سناد   )33(

فيه انقطاع.
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ي��وازى ف�ساحًة ول يبارى بالغًة. كقوله: »امل�سلم��ون تتكافاأ دماوؤهم وي�سعى 
بذّمتهم اأدناهم, وهم يٌد على من �سواهم«)3٤(. وقوله: »املرء مع من اأحّب«)35(. 
و»النا�ص معادن«)36(. و»امل�ست�سار موؤمتن«)37(. و»رحم اهلل عبًدا قال خرًيا فغنم 
اأو �سكت ف�سلم«)38(. وقوله: »اأ�سلم ت�سلم واأ�سلم يوؤتك اهلل اأجرك مّرتني«)39(. 
و»اإّن اأحبَّك��م اإيلَّ واأقرَبك��م مّن��ي جمال�َص ي��وَم القيامة اأحا�سُنك��م اأخالًقا, 

وؤون اأكناًفا الذين َياأْلفون وُيوؤْلفون«)٤0(. املوطَّ
ونهي��ه عن قيل وق��ال وكرثة ال�ّس��وؤال واإ�ساعة املال ومن��ٍع وهات وعقوق 
الأّمهات وواأد البنات)٤1(.وقوله: »اّتق اهلل حيثما كنت, واأتبع ال�ّسّيئة احل�سنة 
متحها, وخالق الّنا�ص بخلٍق ح�سٍن«)٤2(. وقوله: »الّظلم ظلماٌت يوم القيامة«)٤3(.

اأخرجه اأبو داود )80/3(, وابن ماجه )895/2(, واأحمد )268/2( وغريهم, وهو حديث �سحيح.  )3٤(
�سحيح م�سلم )203٤/٤(.  )35(

�سحيح البخاري )1٤9/٤(, �سحيح م�سلم )٤/1958(.  )36(
اأخرجه اأبو داود )333/٤(, والرتمذي )125/5(, وابن ماجه )1233/2( وغريهم, وهو حديث �سحيح.  )37(

ال�سمت )�ص  الدنيا يف  اأبي  وابن  الزهد )535/2(,  ال�سري يف  الزهد )�ص22٤(, وهناد بن  اأحمد يف  اأخرجه   )38(
ال�سهاب  م�سند  يف  والق�ساعي   ,)17,19/7( ال�سعب  يف  والبيهقي  )�ص39٤(,  معجمه  يف  املقرئ  وابن   ,)71

)338,339/1( من طريقني عن احل�سن مر�ساًل ومرفوعاً, وح�سنه الألباين يف ال�سحيحة ]855[ مبجموع طرقه.
�سحيح البخاري )8/1(, �سحيح م�سلم )1393/3(.  )39(

ومداراة  )�ص226(,  واخلمول  التوا�سع  الدنيا يف  اأبي  وابن   ,)٤٤3/1( ال�سالة  قدر  تعظيم  املروزي يف  اأخرجه   )٤0(
له  الأخالق  ومكارم   ,)89/2( ال�سغري  املعجم  والطرباين يف  )�ص35(,  والنميمة  الغيبة  وذم  )�ص72(  النا�ص 

)�ص31٤(, والبيهقي يف �سعب الإميان )٤٤0/10(, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]751[.
�سحيح البخاري )100/8(, �سحيح م�سلم )13٤1/3(.  )٤1(

اأخرجه الرتمذي )355/٤( و�سححه, واأحمد )28٤/35(, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1373[.  )٤2(
�سحيح البخاري )129/3(, �سحيح م�سلم )٤/1996(.  )٤3(
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اإىل م��ا روت��ه الكاّفة عن الكاّفة م��ن مقاماته وحما�سرات��ه وخطبه واأدعيته 
وخماطبات��ه وعهوده, مّما ل خالف اأّنه نزل من ذل��ك مرتبًة ل يقا�ص بها غريه 

وحاز فيها �سبًقا ل يقدر قدره.
وقد جمعت من كلماته اّلتي مل ي�سبق اإليها ول قدر اأحٌد اأن يفرغ يف قالبه 
عليه��ا كقوله: »حمي الوطي�ص«)٤٤(. و»ل يل��دغ املوؤمن من جحٍر مّرتني«)٤5(. 
يف اأخواته��ا ما يدرك الّناظر العجب يف م�سّمنه��ا ويذهب به الفكر يف اأداين 

حكمها.

فصل

لناه فعلى ثالثة اأ�سرٍب: واأّما ما تدعو �سرورة احلياة اإليه مّما ف�سّ
�سرٌب الف�سل يف قّلته و�سرٌب الف�سل يف كرثته و�سرٌب تختلف الأحوال 

فيه.
فاأّما ما الّتمّدح والكمال بقّلته اّتفاًقا وعلى كّل حاٍل عادًة و�سريعًة فكالغذاء 
والّنوم, ومل تزل الع��رب واحلكماء تتمادح بقّلتهما وتذّم بكرثتهما لأّن كرثة 
الأكل وال�ّسرب دلي��ٌل على الّنهم واحلر�ص وال�ّسره وغلب��ة ال�ّسهوة, م�سّبٌب 
مل�س��اّر الدنيا والآخرة جالٌب لأدواء اجل�سد وخث��ارة الّنف�ص وامتالء الّدماغ, 
ّحة و�سفاء  وقّلته دليٌل على القناعة وملك الّنف�ص, وقمع ال�ّسهوة, م�سّبٌب لل�سّ
عف, وعدم  اخلاطر وحّدة الّذهن, كما اأّن كرثة الّنوم دليٌل على الف�سولة وال�سّ

�سحيح م�سلم )1398/3(.  )٤٤(
�سحيح البخاري )31/8(, �سحيح م�سلم )٤/2295(.  )٤5(
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ال��ّذكاء والفطنة, م�سّبٌب للك�س��ل وعادة العجز وت�سيي��ع العمر يف غري نفٍع, 
وق�ساوة القلب وغفلته وموته.

وكان النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ق��د اأخذ من هذي��ن الفّنني بالأقّل, ه��ذا ما ل يدفع من 
�سريته وهو الذي اأمر به وح�ّص عليه ل �سّيما بارتباط اأحدهما بالآخر.

ع��ن املق��دام بن معِديَكِرب  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »ما مالأ ابن اآدم 
ا من بطنه, ح�سب اب��ن اآدم اأكالٌت يقمن �سلبه, فاإن كان ل حمالة  وع��اًء �سرًّ

فثلٌث لطعامه وثلٌث ل�سرابه وثلٌث لنف�سه«)٤6(.
وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: مل ميتلئ جوف الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص �سبًعا قّط)٤7(.
وكان يف اأهل��ه ل ي�ساأله��م طعاًم��ا ول يت�سّهاه, ما اأطعموه قب��ل وما �سقوه 

�سرب)٤8(.
ول يعرت���ص على هذا بحديث بريرة ر�س��ي اهلل عنها وقوله »اأمل اأر الربمة 
فيه��ا حلٌم؟«)٤9(, اإذ لعّل �سبب �سوؤاله ظّن��ه ملسو هيلع هللا ىلص اعتقادهم اأّنه ل يحّل له فاأراد 

ال�سحيحة  يف  الألباين  واأورده   ,)٤22/28( واأحمد   ,)1111/2( ماجه  وابن   ,)590/٤( الرتمذي  اأخرجه   )٤6(
]2265[, و�سححه يف الإرواء )٤1/7( ورد على القائلني بالنقطاع.

مل اأجده, وقد ورد عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قولها: »ما �سبع اآل حممد ثالثا من خبز برٍّ حتى قب�ص«, اأخرجه   )٤7(
اأحمد )127/٤2(, وابن �سعد يف الطبقات )٤01/1(, وقولها: »اإن كّنا لننظر اإىل الهالل, ثّم الهالل, ثّم الهالل, 

ثالثة اأهّلٍة يف �سهرين, وما اأوقد يف اأبيات ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ناٌر«, اأخرجه البخاري )153/3(, وم�سلم )٤/2283(.
قال اأبو هريرة : »ما عاب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص طعاًما قّط, اإن ا�ستهاه اأكله واإّل تركه«. اأخرجه البخاري )190/٤(, وم�سلم   )٤8(

.)1632/3(
دقة,  �سحيح البخاري )٤7/7(, وتتمته: »قالوا: بلى, ولكن ذلك حلٌم ت�سّدق به على بريرة, واأنت ل تاأكل ال�سّ  )٤9(

قال: »عليها �سدقٌة ولنا هدّيٌة«.
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بيان �سّنته, اإذ راآهم مل يقدموه اإليه مع علمه اأّنهم ل ي�ستاأثرون عليه به, ف�سّدق 
عليهم ظّنه وبنّي لهم ما جهلوه من اأمره بقوله »هو لها �سدقٌة ولنا هدّيٌة«.

ويف �سحي��ح احلديث قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأّما اأنا ف��ال اآكل مّتكًئا«)50(. والّتكاء هو 
الّتمّكن لالأكل يف اجللو�ص له كاملرتّبع و�سبهه من متّكن اجلل�سات اّلتي يعتمد 
فيها اجلال�ص على ما تته, واجلال�ص على هذه الهيئة ي�ستدعي الأكل وي�ستكرث 
من��ه, والّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اإّنا كان جلو�سه لالأكل جلو�ص امل�ستوفز مقعًيا, ولي�ص معنى 

احلديث يف الّتكاء امليل على �سقٍّ عند املحّققني.
حيحة. وكذلك نومه ملسو هيلع هللا ىلص كان قلياًل �سهدت بذلك الآثار ال�سّ
ومع ذلك فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن عينّي تنامان ول ينام قلبي«)51(.

وكان نوم��ه على جانبه الأمين ا�ستظهاًرا عل��ى قّلة الّنوم؛ لأّنه على اجلانب 
الأي�س��ر اأهناأ لهدّو القلب وما يتعّل��ق به من الأع�ساء الباطنة حينئٍذ مليلها اإىل 
اجلان��ب الأي�سر, في�ستدعي ذلك ال�ستثقال فيه والّطول, واإذا نام الّنائم على 

الأمين تعّلق القلب وقلق فاأ�سرع الإفاقة ومل يغمره ال�ستغراق.

فصل

رب الّثاين ما يّتفق الّتمّدح بكرثته والفخر بوفوره كالّنكاح واجلاه. وال�سّ
اأّم��ا الّنكاح فمّتفٌق فيه �سرًعا وعادًة؛ فاإن��ه دليل الكمال و�سّحة الّذكورّية 

ومل يزل الّتفاخر بكرثته عادًة معروفًة والّتمادح به �سريًة ما�سيًة.
�سحيح البخاري )72/7( بلفظ: »ل اآكل متكئاً«.  )50(

�سحيح البخاري )53/2(, و�سحيح م�سلم )509/1(.  )51(
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واأّما يف ال�ّسرع ف�سّنٌة ماأثورٌة.
وق��د قال ابن عّبا�ٍص : اأف�سل هذه الأّمة اأكرثه��ا ن�ساًء)52(, م�سرًيا اإليه 

ملسو هيلع هللا ىلص.
وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »تناكحوا تنا�سلوا فاإيّن مباٍه بكم الأمم«)53(.

ونهى عن الّتبّتل مع ما فيه من قمع ال�ّسهوة وغ�ّص الب�سر الّلذين نّبه عليهما 
ملسو هيلع هللا ىلص بقول��ه: »من كان ذا طوٍل فليتزّوج فاإّنه اأغ�ّص للب�سر واأح�سن للفرج«)5٤(, 

حّتى مل يره العلماء مّما يقدح يف الّزهد.
وق��د روينا عن اأن�ٍص اأّنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يدور على ن�سائه يف ال�ّساعة من الّليل 
والّنه��ار وهّن اإحدى ع�سرة, ق��ال اأن�ٌص: وكّنا نتحّدث اأّن��ه اأعطي قّوة ثالثني 

رجاًل. خّرجه الّن�سائّي)55(.
واأّما اجلاه فمحموٌد عند العقالء عادًة, وبقدر جاهه عظمه يف القلوب, وقد 
ق��ال اهلل تعاىل يف �سفة عي�س��ى : ﴿ ی ی ی ی ﴾ ]اآل عمران: ٤5[, 
لكن اآفاته كثريٌة فهو م�سرٌّ لبع�ص الّنا�ص لعقبى الآخرة؛ فلذلك ذّمه من ذمه 

ومدح �سّده وورد يف ال�ّسرع مدح اخلمول وذّم العلّو يف الأر�ص.
وكان ملسو هيلع هللا ىلص ق��د رزق من احل�سم��ة واملكانة يف القلوب والعظم��ة قبل الّنبّوة 
عند اجلاهلّية وبعدها وهم يكّذبون��ه ويوؤذون اأ�سحابه ويق�سدون اأذاه يف نف�سه 

�سحيح البخاري )3/7(.  )52(
مل ي�سح بهذا اللفظ, واأخرجه اأبو داود )220/2( واحلاكم يف امل�ستدرك )176/2( وغريهما من حديث معقل بن   )53(

ي�سار, ولفظه: »تزوجوا الولود الودود فاإين مكاثر بكم الأمم«, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]238٤[.
�سحيح البخاري )26/3(, و�سحيح م�سلم )1019/2( بلفظ: »من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج فاإنه اأغ�ص..«.  )5٤(

�سنن الن�سائي الكربى )207/8(, واأخرجه البخاري اأي�ساً )62/1(.  )55(
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خفيًة, حّتى اإذا واجههم اأعظموا اأمره وق�سوا حاجته, واأخباره يف ذلك معروفٌة 
�سياأتي بع�سها.

وق��د كان يبهت ويفرق لروؤيته م��ن مل يره كما روي عن قيل��ة اأّنها ملّا راأته 
اأرعدت من الفرق فقال: »يا م�سكينة عليك ال�ّسكينة«)56(.

ويف حدي��ث اأبي م�سعوٍد  اأّن رجاًل قام بني يديه فاأرعد فقال له: »هّون 
عليك فاإيّن ل�ست مبلٍك« احلديث)57(.

فصل

رب الّثال��ث فهو ما تختل��ف احلالت يف التمدح ب��ه والتفاخر  واأّم��ا ال�سّ
ب�سببه والّتف�سيل لأجله ككرثة املال, ف�ساحبه على اجلملة معّظٌم عند العاّمة 
له به اإىل حاجاته ومتّكن اأعرا�سه ب�سببه, واإّل فلي�ص ف�سيلًة يف  لعتقاده��ا تو�سّ
ورة و�ساحبه منفًق��ا له يف مهّماته ومهّمات  نف�س��ه, فمتى كان املال بهذه ال�سّ
من اعرتاه واأّمله وت�سريفه يف موا�سعه م�سرتًيا به املعايل والّثناء احل�سن واملنزلة 
م��ن القلوب كان ف�سيلًة يف �ساحبه عند اأهل الدنيا, واإذا �سرفه يف وجوه الرّب 
واأنفق��ه يف �سبل اخلري وق�سد بذلك اهلل والّدار الآخرة كان ف�سيلًة عند الكّل 
ب��كّل ح��اٍل, ومتى كان �ساحبه مم�س��ًكا له غري موّجهه وجوه��ه حري�ًسا على 

اأبو داود )262/٤(, والرتمذي )120/5(, واأخرجها بتمامها ابن �سعد يف الطبقات  ق�سة قيلة اأخرج طرًفا منها   )56(
)2٤0/1-2٤2(, وابن اأبي خيثمة يف تاريخه )829/2-838(, والطرباين يف الكبري )8/25-10(, وذكر ابن 

حجر يف الإ�سابة )288/8( ت�سني اأبي عمر له, ولعله يق�سد ابن عبد الرب.
اأخرجه ابن ماجه )1101/2(, وابن �سعد يف الطبقات )21/1( وغريهما, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1876[.  )57(
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جمع��ه عاد كرثه كالع��دم, وكان منق�سًة يف �ساحب��ه ومل يقف به على َجَدد 
ال�ّسالمة, بل اأوقعه يف هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة.

ل  ف��اإًذا الّتمّدح بامل��ال وف�سيلته عند مف�سله لي�ص لنف�س��ه, واإّنا هو للّتو�سّ
ب��ه اإىل غريه وت�سريف��ه يف مت�سّرفاته, فجامعه اإذا مل ي�سعه موا�سعه ول وّجهه 
وجوه��ه غري مليٍء باحلقيقة ول غنيٍّ باملعنى ول ممتدٍح عند اأحٍد من العقالء, 
ب��ل ه��و فقرٌي اأبًدا غ��ري وا�سٍل اإىل غر�ٍص م��ن اأغرا�سه, اإذ ما بي��ده من املال 
املو�س��ل له��ا مل ي�سّلط عليه, فاأ�سبه خازن مال غ��ريه ول مال له, فكاأّنه لي�ص 
يف ي��ده منه �سيء, واملنفق مليٌّ غنيٌّ بتح�سيله فوائد املال واإن مل يبق يف يده 

من املال �سيء.
فانظر �سرية نبينا ملسو هيلع هللا ىلص وخلقه يف املال جتده قد اأوتي خزائن الأر�ص ومفاتيح 
الب��الد, واأحّلت له الغنائم ومل ت��ّل لنبيٍّ قبله, وفتح عليه يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص بالد 
احلج��از واليمن, وجمي��ع جزيرة العرب وما دانى ذلك م��ن ال�ّسام والعراق, 
وجلب��ت اإليه من اأخما�سها وجزيتها و�سدقاتها ما ل يجبى للملوك اإّل بع�سه, 
وهادت��ه جماعٌة من ملوك الأقالي��م, فما ا�ستاأثر ب�س�يء من��ه ول اأم�سك منه 
درهًم��ا, ب��ل �سرفه م�سارف��ه واأغنى به غريه وق��ّوى به امل�سلم��ني, وقال: »ما 
ي�س��ّرين اأّن يل اأحًدا ذهًبا يبيت عندي منه ديناٌر اإّل ديناٌر اأر�سده لديٍن«)58(, 
واأتت��ه دنانري مّرًة فق�سمها وبقيت منه��ا �سّتٌة, فدفعها لبع�ص ن�سائه, فلم ياأخذه 
نوٌم حّتى قام وق�سمها, وقال: »الآن ا�سرتحت«, ومات ودرعه مرهونٌة يف نفقة 

�سحيح البخاري )116/3(, و�سحيح م�سلم )687/2(.  )58(
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عيال��ه واقت�سر من نفقته وملب�سه وم�سكنه على م��ا تدعوه �سرورته اإليه وزهد 
فيما �سواه, فكان يلب�ص ما وجده, فيلب�ص يف الغالب ال�ّسملة والك�ساء اخل�سن 
والربد الغليظ, ويق�سم على من ح�سره اأقبية الّديباج املخّو�سة بالّذهب ويرفع 
مل��ن مل يح�سر, اإذ املباهاة يف املالب�ص والّتزّين بها لي�ست من خ�سال ال�ّسرف 
واجلالل��ة, وهي من �سمات الّن�ساء, واملحم��ود منها نقاوة الّثوب والّتو�ّسط يف 
جن�سه, وكونه لب�ص مثله, غري م�سقٍط ملروءة جن�سه, مّما ل يوؤّدي اإىل ال�ّسهرة يف 
الّطرفني, وقد ذّم ال�ّسرع ذلك, وغاية الفخر فيه يف العادة عند الّنا�ص اإّنا يعود 
اإىل الفخر بكرثة املوجود ووفور احلال, وكذلك الّتباهي بجودة امل�سكن و�سعة 
املن��زل وتكثري اآلته وخدمه ومركوباته, ومن ملك الأر�ص وجبي اإليه ما فيها 
وت��رك ذلك زهًدا وتنّزًها فهو حائ��ٌز لف�سيلة املالّية ومالك للفخر بهذه اخل�سلة 
اإن كان��ت ف�سيلًة, زائٌد عليها يف الفخ��ر ومعرٌق يف املدح باإ�سرابه عنها وزهده 

يف فانيها وبذلها يف مظاّنها.

فصل يف أخالقه ملسو هيلع هللا ىلص

واأّما اخل�سال املكت�سبة من الأخالق احلميدة والآداب ال�ّسريفة اّلتي اّتفق 
جميع العق��الء على تف�سيل �ساحبها وتعظيم املت�س��ف باخللق الواحد منها 
ف�س��اًل عّما فوقه واأثنى ال�ّسرع على جميعها واأم��ر بها ووعد ال�ّسعادة الّدائمة 
للمتخّلق بها وو�سف بع�سها باأّنه من اأجزاء الّنبّوة وهي امل�سّماة بح�سن اخللق 
وهو العتدال يف قوى الّنف�ص واأو�سافها والّتو�ّسط فيها دون امليل اإىل منحرف 
اأطرافها, فجميعها قد كانت خلق نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص على النتهاء يف كمالها والعتدال 
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اإىل غايته��ا حّتى اأثن��ى اهلل عليه بذلك فقال تع��اىل ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ 
]القلم: ٤[.

وقال��ت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: كان خلقه الق��راآن ير�سى بر�ساه وي�سخط 
 : ب�سخطه)59(.وق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »بعثت لأمّتم مكارم الأخ��الق«)60(. وقال اأن�ٌص

كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأح�سن الّنا�ص خلًقا)61(.

فصل يف حلمه ملسو هيلع هللا ىلص وعفوه وصربه

رب على ما يكره فمن عظيم  واأّم��ا احللم والحتمال والعفو مع املقدرة وال�سّ
م��ا ات�سف به ملسو هيلع هللا ىلص, وبني هذه الألقاب فرٌق, ف��اإّن احللم حالة توّقٍر وثباٍت عند 
الأ�سباب املحّركات, والحتمال حب�ص الّنف�ص عند الآلم واملوؤذيات, ومثلها 

رب ومعانيها متقاربٌة, واأّما العفو فهو ترك املوؤاخذة. ال�سّ
وه��ذا كّله مّما اأّدب اهلل تع��اىل به نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص, فقال تعاىل ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ ﴾ ]الأعراف: 199[.

وق��ال له ﴿ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴾ ]لقم��ان: 17[, وقال تعاىل 
﴿ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴾ ]الأحق��اف: 35[, وقال ﴿ ڈ ڈ ﴾ 

]النور: 22[, وقال تع��اىل ﴿ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾ ]ال�سورى: ٤3[, ول 

ملسو هيلع هللا ىلص كان  نبّي اهلل  »فاإّن خلق  بلفظ:  اإل  اأجده عنده  اإىل �سحيح م�سلم, ومل  الفتح )575/6(  عزاه ابن حجر يف   )59(
القراآن«. انظر: �سحيح م�سلم )512/1( و�سرح النووي عليه )26/6(.

اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات )192/1(, واأحمد )513/1٤(, والبخاري يف الأدب املفرد )�ص1٤3(, وابن اأبي   )60(
الدنيا يف مكارم الأخالق )�ص13( وغريهم, وهو حديث �سحيح.

�سحيح البخاري )٤5/8(, و�سحيح م�سلم )٤57/1(.  )61(
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خف��اء مبا يوؤثر من حلمه واحتماله, واأّن كّل حليٍم قد عرفت منه زّلٌة وحفظت 
عن��ه هفوٌة, وهو ملسو هيلع هللا ىلص ل يزيد مع كرثة الأذى اإّل �س��رًبا وعلى اإ�سراف اجلاهل 

اإّل حلًما.
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »ما ُخريِّ ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اأمَرْيِن قطُّ اإّل 
اخت��ار اأي�سَرهما ما مل يكن اإثًما, فاإن كان اإثًما كان اأبعد الّنا�ص منه, وما انتقم 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لنف�سه اإّل اأن تنتهك حرمة اهلل تعاىل فينتقم هلل بها«)62(.
وروي اأّن الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص ملّ��ا ُك�ِسَرْت َرباِعَيُته و�ُسجَّ وجُهه ي��وَم اأُُحٍد �سقَّ ذلك 
ا �سديًدا, وقالوا: لو دعْوَت عليهم فقال: »اإيّن مل اأُْبَعْث لّعانًا  على اأ�سحاِبه �سقًّ

ولكّني ُبِعْثُت داعًيا ورحمًة, اللهّم اْهِد قومي فاإنَّهم ل يعلمون«)63(.
انظر ما يف هذا القول من جماع الف�سل ودرجات الإح�سان وح�سن اخللق 
رب واحللم؛ اإذ مل يقت�س��ر ملسو هيلع هللا ىلص على ال�ّسكوت عنهم  وك��رم الّنف�ص وغاي��ة ال�سّ
حّت��ى عفا عنهم ثّم اأ�سفق عليهم ورحمهم ودعا و�سفع لهم, فقال: »اهد«, ثّم 
اأظه��ر �سبب ال�ّسفقة والّرحمة بقوله »لقومي«, ثّم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: 

»فاإّنهم ل يعلمون«.

�سحيح البخاري )160/8(, و�سحيح م�سلم )٤/1813(.  )62(
مل جند من اأخرجه بهذا ال�سياق, وي�سهد لل�سطر الأول ما اأخرجه م�سلم )2006/٤( بلفظ: »قيل: يا ر�سول اهلل,   )63(
ادع على امل�سركني قال: »اإيّن مل اأبعث لّعانًا, واإّنا بعثت رحمًة««. وال�سطر الثاين اأخرجه ابن حبان يف �سحيحه 
)25٤/3( من حديث �سهل بن �سعد , وي�سهد له ما يف البخاري )175/٤( وم�سلم )1٤17/3( من حديث 
ا من الأنبياء �سربه قومه فاأدموه, وهو مي�سح الّدم عن وجهه  ابن م�سعود  قال: كاأيّن اأنظر اإىل الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, يحكي نبيًّ

ويقول: »اللهّم اغفر لقومي فاإّنهم ل يعلمون«.
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ومل��ا قال له الّرجل: »اعدل, ف��اإّن هذه ق�سمٌة ما اأريد بها وجه اهلل« مل يزده 
يف جواب��ه اأن بنّي له ما جهله ووع��ظ نف�سه وذّكرها مبا قال له, فقال: »ويحك, 
ْعِدْل«, ونهى من اأراد من  فمن يع��دل اإن مل اأعدل؟ ِخْبُت وَخ�ِسْرُت اإْن مل اأَ

اأ�سحابه قتله)6٤(.
وملّ��ا ت�سدى ل��ه غورث بن احلارث ليفتك به ور�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منتبٌذ تت 
�سج��رٍة وحده قائاًل والّنا�ص قائلون يف غ��زاٍة, فلم ينتبه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإّل وهو 
قائٌم وال�ّسيف �سلًتا يف يده, فقال: من مينعك مّني؟ فقال: اهلل, ف�سقط ال�ّسيف 
من يده, فاأخذه الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: من مينعك مّني؟ قال: كن خري اآخٍذ, فرتكه 

وعفا عنه, فجاء اإىل قومه فقال: جئتكم من عند خري الّنا�ص)65(.
ْته يف ال�ّساة بعد  ه يف العف��و عفُوه عن اليهودّيِة اّلت��ي �سمَّ وِم��ن عظيِم َخرَبِ

حيح من الّرواية)66(. اعرتاِفها على ال�سّ
م اإذ �سحره وقد اأُْعِلَم به واأُوِحَي اإليه ل�َسْرِح  واأّن��ه مل ُيوؤاِخْذ َلِبيَد بن الأْع�سَ

اأمره, ول َعَتَب عليه ف�ساًل عن ُمعاقبِته)67(.

�سحيح البخاري )200/٤(, و�سحيح م�سلم )2/7٤٤(.  )6٤(
اأخرجه اأحمد )193/23(, واأبو يعلى )312/3(, وابن حبان يف �سحيحه )138/7(, واحلاكم يف امل�ستدرك )31/3(,   )65(
واأ�سل الق�سة يف ال�سحيحني, �سحيح البخاري )39/٤(, و�سحيح م�سلم )1786/٤( دون ذكر ا�سم الأعرابي اإىل 

قوله: »فجاء اإىل قومه..«.
ينظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )3٤7/5(, وفتح الباري لبن حجر )2٤5/10(.  )66(

اأ�سل اخلرب اأخرجه البخاري )137/7(, وم�سلم )1719/٤(, واأ�سار ابن حجر يف الفتح )231/10( اإىل عفوه عنه   )67(
يف رواية عمرة عن عائ�سة, وعلق البخاري )101/٤( عن ابن �سهاٍب, �سئل: اأعلى من �سحر من اأهل العهد قتٌل؟ 

قال: بلغنا اأّن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد �سنع له ذلك فلم يقتل من �سنعه, وكان من اأهل الكتاب.
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وكذل��ك مل ُيوؤاِخْذ عبد اهلل بن اأبيٍّ واأ�سباَهه ِم��ن املنافقني بعظيِم ما ُنِقَل 
َث  عنهم يف جهته قوًل وفعاًل, بل قال ملن اأ�سار بقتِل بع�سهم: »ل, لئاّل ُيتحدَّ

اأّن حمّمًدا يقتل اأ�سحابه«)68(.
وع��ن اأن�ٍص  ق��ال: »كنت اأم�سي مع ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعليه برٌد جنراينٌّ 
غليظ احلا�سي��ة, فاأدركه اأعرابيٌّ فجبذه بردائه جبذًة �سديدًة, حّتى نظرت اإىل 
�سفح��ة عاتق ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد اأّثرت به��ا حا�سية الربد من �سّدة جبذته, ثّم 
قال: يا حمّمد مر يل من مال اهلل الذي عندك, فالتفت اإليه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثّم 

�سحك, ثّم اأمر له بعطاٍء«)69(.
بح ليقتلوا ر�سول  وقال اأن�ٌص : هبط ثمانون رجاًل من الّتنعيم �سالة ال�سّ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاأخذوا, فاأعتقهم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فاأنزل اهلل تعاىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ ]الفتح: 2٤[)70(.

وكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأبعد الّنا�ص غ�سًبا واأ�سرعهم ر�ًسى ملسو هيلع هللا ىلص.

فصل يف جوده ملسو هيلع هللا ىلص وكرمه ومساحته

واأّما اجلود والكرم وال�ّسخاء وال�ّسماحة فكان ملسو هيلع هللا ىلص ل يوازى فيها ول يبارى, 
بهذا و�سفه كّل من عرفه.

�سحيح البخاري )15٤/6(, و�سحيح م�سلم )٤/1998(.  )68(
�سحيح البخاري )1٤6/7(, وم�سلم )730/2(.  )69(

�سحيح م�سلم )1٤٤2/3(.  )70(
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ومعانيه��ا متقاربٌة, وقد ف��ّرق بع�سهم بينها بفروٍق فجعل��وا الكرم الإنفاق 
وه اأي�ًسا جراأًة وهو �سّد الّنذالة,  بطي��ب الّنف�ص فيما يعظم َخْطُره ونفع��ه, و�سمَّ
وال�سماح��ة التج��ايف عّم��ا ي�ستحّق��ه املرء عند غ��ريه بطيب نف���صٍ وهو �سّد 
ال�ّسكا�س��ة, وال�ّسخاء �سهولة الإنفاق وجتّنب اكت�ساب ما ل يحمد, وهو اجلود 

وهو �سّد الّتقتري.
عن ابن املنكدر �سمعت جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما يقول: ما �سئل 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن �سيء فقال ل)71(.
وق��ال ابن عّبا�ٍص ر�س��ي اهلل عنهما: كان الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأج��ود الّنا�ص باخلري, 
واأج��ود ما كان يف �سهر رم�س��ان, وكان اإذا لقيه جربيل  اأجود باخلري من 

الّريح املر�سلة)72(.
وع��ن اأن�ٍص  اأّن رج��اًل �ساأله فاأعطاه غنًما بني جبل��ني, فرجع اإىل قومه 

وقال: اأ�سلموا؛ فاإّن حمّمًدا يعطي عطاء من ل يخ�سى فاقًة)73(.
واأعط��ى غري واحٍد مائًة م��ن الإبل, واأعطى �سفوان  مائ��ًة ثّم مائًة ثّم 

مائًة)7٤(.

�سحيح البخاري )13/8(, و�سحيح م�سلم )٤/1805(.  )71(
�سحيح البخاري )8/1(, و�سحيح م�سلم )٤/1803(.  )72(

�سحيح م�سلم )٤/1806( ]2312[.  )73(

�سحيح م�سلم )٤/1806( ]2313[.  )7٤(
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وهذه كانت خلقه ملسو هيلع هللا ىلص قبل اأن يبعث, وقد قال له ورقة بن نوفٍل : اإّنك 
تمل الكّل وتك�سب املعدوم)75(.

ورّد على هوازن �سباياها وكانت �سّتة اآلٍف)76(. واأعطى العّبا�ص من الّذهب 
م��ا مل يطق حمله)77(. وجاءه رجٌل ف�ساأله فق��ال: ما عندي �سيء ولكن ابتع 
عل��ّي ف��اإذا جاءنا �سيء ق�سين��اه فقال له عمر : ما كّلف��ك اهلل ما ل تقدر 
عليه, فك��ره الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك فقال رجٌل من الأن�سار: يا ر�سول اهلل, اأنفق ول 
تخ�ص من ذي العر�ص اإقالًل, فتب�ّسم ملسو هيلع هللا ىلص وعرف الب�سر يف وجهه, وقال: بهذا 

اأمرت)78(.
واخلرب بجوده ملسو هيلع هللا ىلص وكرمه كثرٌي.

فصل يف شجاعته ملسو هيلع هللا ىلص وجندته

واأّم��ا ال�ّسجاع��ة والّنج��دة فكان ملسو هيلع هللا ىلص منهم��ا باملكان ال��ذي ل يجهل, قد 
عبة وفّر الكماة والأبطال عنه غري مّرٍة وهو ثابٌت ل يربح,  ح�سر املواق��ف ال�سّ
ومقبٌل ل يدبر ول يتزحزح, وما �سجاٌع اإّل وقد اأح�سيت له فّرٌة وحفظت عنه 

البخاري )7/1(, و�سحيح م�سلم  ال�سحيحني: �سحيح  ورقة, وهو يف  هذا قول خديجة ر�سي اهلل عنها ل قول   )75(
.)139/1(

اأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف )379/5( واأبو عبيد يف الأموال )�ص 156(, وغريهما من طريق الزهري عن   )76(
�سعيد بن امل�سيب مر�ساًل, وبع�سهم يذكر مع ابن امل�سيب عروة بن الزبري. وهذا واإن كان مر�ساًل فهو مر�سل قوي, 
وقد قال الإمام اأحمد: مر�سالت �سعيد بن امل�سيب �سحاح, ل نرى اأ�سح من مر�سالته. ينظر: �سرح علل الرتمذي 

.)539/1(
اأخرجه البخاري )91/1( معلقاً ب�سيغة اجلزم. ينظر: تغليق التعليق )227/2(.  )77(

اأخرجه الرتمذي يف ال�سمائل )�ص201(, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]2661[, و�سححه مبجموع طرقه.  )78(
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جولٌة)79( �سواه ملسو هيلع هللا ىلص, وال�ّسجاعة ف�سيلة قّوة الغ�سب وانقيادها للعقل, والّنجدة 
ثقة الّنف�ص عند ا�سرت�سالها اإىل املوت حيث يحمد فعلها دون خوٍف.

ع��ن اأبي اإ�سحاق اأنه �سمع الرباء  و�ساأل��ه رجٌل: اأفررمت يوم حننٍي عن 
ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: لك��ّن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يفّر, ثّم ق��ال: لقد راأيته على 
بغلت��ه البي�س��اء واأبو �سفيان)80( اآخٌذ بلجامها, والّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: اأنا الّنبّي ل 

كذب.
وزاد غريه: اأنا ابن عبد املّطلب)81(.

وذك��ر م�سلٌم ع��ن العّبا�ص  قال: فلّم��ا التقى امل�سلم��ون والكّفار وىّل 
امل�سلم��ون مدبري��ن, فطفق ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرك���ص بغلته نحو الكّف��ار, واأنا 
اآخ��ٌذ بلجامه��ا اأكّفها اإرادة اأن ل ت�سرع, واأبو �سفي��ان اآخٌذ بركابه ثّم نادى: يا 

.)82(- للم�سلمني – احلديث 
وق��ال ابن عم��ر ر�سي اهلل عنهما: ما راأيت اأ�سج��ع ول اأجند ول اأجود ول 

اأر�سى من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)83(.
وقال عليٌّ  :اإّنا كّنا اإذا حمي الباأ�ص - ويروى ا�ستّد الباأ�ص - واحمّرت 

اأي: تردد ونفرة. �سرح ال�سف للمال علي قاري )261/1(.  )79(
هو اأبو �سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ابن عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وزوج ابنته كما جاء م�سرًحا يف بع�ص طرق احلديث   )80(

عند البخاري وم�سلم. انظر: �سحيح البخاري )32/٤(, و�سحيح م�سلم )1٤00/3(.
�سحيح البخاري )30/٤(, و�سحيح م�سلم )1٤00/3(.  )81(

�سحيح م�سلم )1398/3(.  )82(
اأخرجه الدارمي يف �سننه )20٤/1(, وابن اأبي الدنيا يف مكارم الأخالق )�ص 60(, واأبو نعيم يف احللية )7/2٤٤(,   )83(

و�سححه العراقي يف تخريج اأحاديث الإحياء )�ص866(.
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احل��دق)8٤( اّتقينا بر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فما يك��ون اأحٌد اأقرب اإىل العدّو منه, ولقد 
راأيتن��ي ي��وم بدٍر ونحن نلوذ بالّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص وهو اأقربنا اإىل الع��دّو, كان من اأ�سّد 

الّنا�ص يومئٍذ باأ�ًسا)85(.
وع��ن اأن���صٍ : كان الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأح�س��ن الّنا�ص واأج��ود الّنا�ص واأ�سجع 
ْوِت فتلّقاهم ر�سول  الّنا���ص, لقد فزع اأهل املدينة ليلًة فانطلق نا�ٌص ِقَب��َل ال�سَّ
��وت, وقد ا�سترباأ اخلرب عل��ى فر�ٍص لأبي  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص راجًع��ا ق��د �سبقهم اإىل ال�سّ

ْيف يف عنقه وهو يقول: لن تراعوا)86(. طلحة ُعْرٍي وال�سَّ

فصل يف حيائه ملسو هيلع هللا ىلص وإغضائه

واأّم��ا احلي��اء والإغ�ساء فكان الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سّد الّنا�ص حي��اًء واأكرثهم عن 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ ۓ  تع��اىل  اهلل  ق��ال  اإغ�س��اًء,  الع��ورات 
ۇ ﴾ ]الأح��زاب: 53[. واحلياء رقٌة تعرتي وج��ه الإن�سان عند فعل ما يتوّقع 
كراهيته اأو ما يكون تركه خرًيا من فعله, والإغ�ساء الّتغافل عّما يكره الإن�سان 

بطبيعته.

جمع حدقة, واحلدقة ال�ّسواد امل�ستدير و�سط بيا�ص العني وقيل: هي يف الّظاهر �سواد العني, ويف الباطن خرزتها. املحكم   )8٤(
.)567/2(

ال�سطر الأول اأخرجه الن�سائي يف الكربى )3٤/8(, واحلاكم يف امل�ستدرك )155/2( و�سححه, واأخرج ال�سطر   )85(
الثاين اأحمد )81/2(, وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )٤26/6(, وابن اأبي عا�سم يف اجلهاد )599/2(, واإ�سناده 

�سحيح.
�سحيح البخاري )39/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/1802(.  )86(
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وع��ن اأب��ي �سعيٍد اخلدرّي  ق��ال: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�س��ّد حياًء من 
العذراء يف خدرها, وكان اإذا كره �سيًئا عرفناه يف وجهه)87(.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص لطيف الب�سرة رقيق الّظاهر, ل ي�سافه اأحًدا مبا يكرهه حياًء وكرم 
نف�ٍص.

ع��ن عائ�سة ر�س��ي اهلل عنها قال��ت: كان الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا بلغ��ه عن اأحٍد ما 
يكره��ه مل يقل: ما بال فالٍن يق��ول كذا, ولكن يقول: ما بال اأقواٍم ي�سنعون 

اأو يقولون كذا, ينهى عنه ول ي�سّمي فاعله)88(.
وروى اأن�ٌص  اأّنه دخل عليه رجٌل به اأثر �سفرٍة فلم يقل له �سيًئا, وكان ل 
يواجه اأحًدا مبا يكره, فلّما خرج قال: لو قلتم له يغ�سل هذا, ويروى ينزعها)89(.
حيح: مل يكن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فّحا�ًسا ول  قال��ت عائ�سة ر�سي اهلل عنه��ا يف ال�سّ
متفّح�ًس��ا ول �سّخابً��ا يف الأ�سواق, ول يج��زي بال�ّسّيئة ال�ّسّيئ��ة, ولكن يعفو 

وي�سفح)90(.

فصل يف حسن عشرته ملسو هيلع هللا ىلص وأدبه

واأّم��ا ح�سن ع�سرت��ه واأدبه وب�سط خلق��ه ملسو هيلع هللا ىلص مع اأ�سن��اف اخللق فبحيث 
حيحة. انت�سرت به الأخبار ال�سّ

�سحيح البخاري )26/8(, و�سحيح م�سلم )٤/1809(.  )87(
ال�سحيحة  يف  الألباين  و�سححه   ,)11٤/15( الآثار  م�سكل  �سرح  يف  والطحاوي   )250/٤( داود  اأبو  اأخرجه   )88(

.]206٤[
اأخرجه اأبو داود )81/٤(, واأحمد )366/19(, والطيال�سي يف م�سنده )590/3(.  )89(

اأخرجه الرتمذي )369/٤(, واأحمد )257/٤2(, وابن حبان يف �سحيحه )355/1٤( باإ�سناد �سحيح.  )90(



املنتقى من كتاب ال�شفا

- 5٤ -

قال اهلل تع��اىل ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ﴾ ]اآل عم��ران: 159[, وق��ال تع��اىل ﴿ ک ک گ گ ﴾ ]ف�سل��ت: 3٤[, وكان 

يجيب من دعاه ويقبل الهدّية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها.
ق��ال اأن�ٌص : خدمت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�س��ر �سنني, فما قال يل اأفٍّ قّط, 

وما قال ل�سيء �سنعته: مل �سنعته ول ل�سيء تركته: مل تركته)91(.
وق��ال جرير بن عبد اهلل : ما حجبني ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قّط منذ اأ�سلمت, 

ول راآين اإّل تب�ّسم)92(.
وكان ميازح اأ�سحابه ويخالطهم ويحادثهم)93(.ويداعب �سبيانهم ويجل�سهم 

�سحيح البخاري )1٤/8(, و�سحيح م�سلم )180٤/٤(.  )91(

�سحيح البخاري )65/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/1925(.  )92(
من �سور مالطفته قوله ل�سفينة  ملا راآه يحمل �سيئاً كثرياً: »اأنت �سفينة«, اأخرجه اأحمد )251/36(, واإ�سحاق   )93(

بن راهويه يف م�سنده )167/٤(, واإ�سناده ح�سن.
ومن ذلك ما رواه اأحمد )90/20( وغريه من اأ�سحاب امل�سانيد وابن حبان يف �سحيحه )107/13( من حديث   
اأن�ص  اأّن رجاًل من اأهل البادية كان ا�سمه زاهًرا, وكان يهدي اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الهدّية من البادية, فيجّهزه 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا اأراد اأن يخرج, فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن زاهًرا باديتنا, ونحن حا�سروه«. وكان الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يحّبه, وكان 
رجاًل دميًما, فاأتاه الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يوًما وهو يبيع متاعه, فاحت�سنه من خلفه ول يب�سره الّرجل, فقال: اأر�سلني من هذا, 
فالتفت فعرف الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, فجعل ل ياألو ما األ�سق ظهره ب�سدر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص حني عرفه, وجعل الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من 
ي�سرتي العبد؟« فقال: يا ر�سول اهلل, اإًذا واهلل جتدين كا�سًدا, فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »لكن عند اهلل ل�ست بكا�سٍد« اأو قال: 

»لكن عند اهلل اأنت غاٍل«, واإ�سناده على �سرط ال�سيخني.
ومن ذلك ما رواه اأبو داود )300/٤(, واأحمد )٤23/39(, واحلاكم يف امل�ستدرك )٤69/٤( و�سححه على �سرط   
ال�سيخني ووافقه الذهبي من حديث عوف بن مالك الأ�سجعي  قال: اأتيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك وهو 
يف قّبٍة من اأدٍم, ف�سّلمت فرّد وقال: »ادخل« فقلت: اأكّلي يا ر�سول اهلل؟ قال: »كّلك« فدخلت. ونقل اأبو داود عن 

ابن اأبي عاتكة )راوي احلديث( قوله: »اإّنا قال: »اأدخل كّلي« من �سغر القّبة«.
ومن ذلك ما رواه ابن ماجه )1139/2(, واحلاكم يف امل�ستدرك )٤51/3( و�سححه ووافقه الذهبي من حديث   
�سهيب بن �سنان  قال: قدمت على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, وبني يديه خبٌز ومتٌر, فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »ادن فكل« فاأخذت اآكل 
من الّتمر, فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص »تاأكل متًرا وبك رمٌد؟« قال, فقلت: اإيّن اأم�سغ من ناحيٍة اأخرى, فتب�ّسم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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يف حج��ره)9٤(. ويجيب دعوة احلّر والعبد والأمة وامل�سكني)95(. ويعود املر�سى 
يف اأق�سى املدينة)96( ويقبل عذر املعتذر.

قال اأن�ٌص : ما التقم اأحٌد اأذن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فينّحي راأ�سه حّتى يكون 
الّرج��ل هو الذي ينّحي راأ�سه, وما اأخذ اأح��ٌد بيده فري�سل يده حّتى ير�سلها 

الآخذ)97(.

من ذلك ق�سة اأبي عمري  يف ال�سحيحني, البخاري )30/8(, وم�سلم )1592/3(, ومن ذلك ما رواه ال�سيخان   )9٤(
ملسو هيلع هللا ىلص يف طائفٍة من   قال: خرجت مع ر�سول اهلل  اأبي هريرة  )البخاري 66/3, وم�سلم 1882/٤( من حديث 
الّنهار, ل يكّلمني ول اأكّلمه, حّتى جاء �سوق بني قينقاع, ثّم ان�سرف, حّتى اأتى ِخباَء فاطمة فقال: »اأَثمَّ ُلَكُع؟ 
اأَثمَّ ُلَكُع؟« يعني ح�سًنا, فظنّنا اأّنه اإّنا تب�سه اأّمه لأن تغ�ّسله وتلب�سه �ِسَخابًا )قالدة من ِطيب(, فلم يلبث اأن جاء 

ه«. ه واأَْحِبْب َمْن ُيِحبُّ ه, فاأَِحبَّ ي�سعى, حّتى اعتنق كّل واحٍد منهما �ساحبه, فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهّم اإيّن اأُِحبُّ
الّنا�ص خلًقا,  اأح�سن  ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: كان ر�سول اهلل    اأن�ص  رواه م�سلم )1805/٤( من حديث  ما  ومن ذلك   
فاأر�سلني يوًما حلاجٍة, فقلت: واهلل ل اأذهب! ويف نف�سي اأن اأذهب ملا اأمرين به نبّي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فخرجت حّتى اأمّر على 
اإليه وهو ي�سحك,  �سبياٍن وهم يلعبون يف ال�ّسوق, فاإذا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد قب�ص بقفاي من ورائي, قال: فنظرت 

فقال: يا اأني�ص, اأذهبَت حيث اأمرُتك؟ قال: قلت نعم اأنا اأذهب يا ر�سول اهلل.
ومن ذلك ما رواه الن�سائي يف الكربى )386/7(, واأحمد )3٤5/19(, وابن حبان يف �سحيحه )206/2( من   

حديث اأن�ص  قال: »كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يزور الأن�سار في�سّلم على �سبيانهم, ومي�سح برءو�سهم, ويدعو لهم«.
ياأتي �سعفاء  ملسو هيلع هللا ىلص   قال: »كان ر�سول اهلل  امل�ستدرك )506/2( من حديث �سهل بن حنيف  روى احلاكم يف   )95(
امل�سلمني, ويزورهم ويعود مر�ساهم, وي�سهد جنائزهم«, و�سححه ووافقه الذهبي, وح�سنه الألباين يف ال�سحيحة 

]2112[ مبجموع طرقه.
واأخرج البخاري )20/8( تعليقاً جمزوماً به, واأحمد )9/19(, وابن حبان يف �سحيحه )387/10( من حديث   

اأن�ص  قال: »اإن كانت الأمة من اأهل املدينة لتاأخذ بيد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتنطلق به يف حاجتها حيث �ساءت«.
اأخرج م�سلم يف �سحيحه )637/2( من حديث عبد اهلل بن عمر  قال: كّنا جلو�ًسا مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذ جاءه   )96(
اأخي �سعد بن  اأخا الأن�سار كيف  يا   « ملسو هيلع هللا ىلص:  اأدبر الأن�سارّي, فقال ر�سول اهلل  ثّم  رجٌل ِمن الأن�سار, ف�سّلم عليه, 
عبادة؟, فقال: �سالٌح, فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن يعوده منكم؟« فقام, وقمنا معه, ونحن ب�سعة ع�سر, ما علينا نعاٌل, 

ول خفاٌف, ول قالن�ص, ول قم�ٌص, ن�سي يف تلك ال�ّسباخ حّتى جئناه.
 ,)٤٤8/10( ال�سعب  يف  والبيهقي   )663/2( معجمه  يف  الأعرابي  وابن   )251/٤( داود  اأبو  اأخرجه  هنا  اإىل   )97(

واإ�سناده ح�سن.
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وق��ال عبد اهلل بن احلارث : ما راأيت اأحًدا اأكرث تب�ّسًما من ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص)98(.

وع��ن اأن�ص  قال: »كان خ��دم املدينة ياأتون ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا �سّلى 
الغداة باآنيتهم فيها املاء, فما يوؤتى باآنية اإّل غم�ص يده فيها, ورمّبا كان ذلك يف 

الغداة الباردة«)99(, يريدون به الّترّبك.

فصل يف شفقته ملسو هيلع هللا ىلص ورأفته ورمحته جلميع اخللق

واأّم��ا ال�ّسفقة والّراأفة والّرحم��ة جلميع اخللق فقد قال اهلل تعاىل فيه ﴿ ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۇ ۆ ۆ ﴾ ]التوب��ة: 128[, وق��ال تعاىل ﴿ ک ک گ گ 

گ ﴾ ]الأنبياء: 107[.

ع��ن ابن �سهاٍب قال: غزا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غ��زوًة وذكر حنيًنا, قال: فاأعطى 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سفوان بن اأمّية مائًة من الّنعم ثّم مائًة ثّم مائًة. قال ابن �سهاٍب: 
حّدثن��ا �سعيد بن امل�سّيب اأّن �سفوان ق��ال: واهلل لقد اأعطاين ما اأعطاين واإّنه 

لأبغ�ص اخللق اإيّل فما زال يعطيني حّتى اإّنه لأحّب اخللق اإيّل)100(.

اأخرجه الرتمذي )601/5(, ويف ال�سمائل )�ص 136(, واأحمد )2٤5/29(, وح�سنه ال�سيوطي يف مناهل ال�سفا   )98(
)�ص70(, و�سححه الألباين يف خمت�سر ال�سمائل )�ص 120( مبجموع طرقه.

�سحيح م�سلم )1812/٤(, واأخرجه اأحمد )393/19( باإ�سناد م�سلم.  )99(
)100( �سحيح م�سلم )٤/1806(.
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��ا جاءه يطلب من��ه �سيًئا, فاأعطاه ثّم قال: اآح�سنت اإليك؟  وروي اأّن اأعرابيًّ
قال الأعرابّي: ل ول اأجملت, فغ�سب امل�سلمون وقاموا اإليه, فاأ�سار اإليهم اأن 
كّف��وا, ثّم ق��ام ودخل منزله, واأر�سل اإليه ملسو هيلع هللا ىلص وزاده �سيئ��ا, ثّم قال: اآح�سنت 
اإلي��ك؟ ق��ال: نعم فجزاك اهلل من اأه��ٍل وع�سريٍة خرًيا, فقال ل��ه الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: 
اإّنك قلت م��ا قلت ويف نف�ص اأ�سحابي من ذلك �سيء, فاإن اأحببت فقل بني 
اأيديه��م م��ا قلت بني يدّي حّت��ى يذهب ما يف �سدورهم علي��ك, قال: نعم. 
فلّم��ا كان الغد اأو الع�س��ّي جاء فقال ملسو هيلع هللا ىلص: اإّن هذا الأعرابّي قال ما قال فزدناه 
فزع��م اأّنه ر�سي اأكذلك؟ قال: نعم فجزاك اهلل من اأهٍل وع�سريٍة خرًيا. فقال 
الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص: مثلي ومثل هذا مث��ل رجٍل له ناقٌة �سردت علي��ه فاّتبعها الّنا�ص 
فل��م يزيدوها اإّل نفوًرا فناداهم �ساحبها: خّلوا بيني وبني ناقتي فاإيّن اأرفق بها 
منك��م واأعلم, فتوّجه له��ا بني يديها فاأخذ لها من قم��ام الأر�ص فرّدها حّتى 
جاءت وا�ستناخت و�سّد عليها رحلها وا�ستوى عليها, واإيّن لو تركتكم حيث 

قال الّرجل ما قال فقتلتموه دخل الّنار)101(.
ومن �سفقته ملسو هيلع هللا ىلص عل��ى اأّمته تخفيفه وت�سهيله عليهم, وكراهته اأ�سياء خمافة 

اأن تفر�ص عليهم.

اأخرجه البزار يف م�سنده )29٤/15(, واملروزي يف تعظيم قدر ال�سالة )929/2(, واأبو ال�سيخ يف اأخالق النبي   )101(
قال  لكن  وهو �سعيف.  اأبان,  بن  بن احلكم  اإبراهيم  اإ�سناده  , ويف  هريرة  اأبي  )٤72/1(, كلهم من حديث 
املروزي بعد اأن �ساق من احلديث: »اأخربين بذلك عدة, منهم: اإبراهيم بن احلكم بن اأبان«. ومل جند فيما بني 
اأيدينا من امل�سادر اأحًدا من هوؤلء املتابعني, وقد احتج املروزي بهذا احلديث على كفر من رد على النبي ملسو هيلع هللا ىلص, 
ولكن يرفق مبن هذا حاله جلهله ولكون فعله مل ي�سدر من ا�ستهانة, وكذلك فعل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف 

ال�سارم امل�سلول )�ص178(.
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الة وال�ّسالم: »لول اأن اأ�سقَّ على اأّمتي لأمرُتهم بال�ّسواك  كقوِل��ه عليه ال�سّ
مع كلِّ و�س��وٍء«)102(. وخرِب �سالة الّليل ونهِيهم ع��ن الو�سال)103(. وكراهِته 
ز يف  بيِّ فيتجوَّ ُته)10٤(. واأّنه كان ي�سمع بكاَء ال�سّ َت اأمَّ دخ��وَل الكعبة لئاّل تتعنَّ

�سالته)105(.
ومن �سفقته ملسو هيلع هللا ىلص اأن دعا رّبه وعاهده فقال: اأمّيا رجٍل �سببُته اأو لعنُته فاجعل 

به بها اإليك يوم القيامة)106(. ذلك له زكاًة ورحمًة و�سالًة وُطهوًرا وُقْربًة تقرِّ
وملّا كّذبه قوُمه اأتاه جربيل  فقال له: اإّن اهلل تعاىل قد �سمع قول قومك 
ل��ك وما رّدوا عليك, وقد اأمر ملك اجلبال لتاأمره مبا �سئت فيهم, فناداه ملك 
اجلبال و�سّلم عليه وقال: مرين مبا �سئت, اإن �سئت اأن اأطبق عليهم الأخ�سبني, 
ق��ال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: بل اأرجو اأن يخرج اهلل من اأ�سالبهم من يعبد اهلل وحده ول 

ي�سرك به �سيًئا)107(.
وقال��ت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: ما خرّي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني اأمرين اإّل اختار 

اأي�سرهما)108(.
)102( �سحيح البخاري )31/3(, و�سحيح م�سلم )220/1(, وعنده: »عند كل �سالة«.

)103( �سحيح البخاري )37/3(, و�سحيح م�سلم )2/77٤(.
اأخرج الرتمذي )21٤/3(, وابن ماجه )1018/2(, واأحمد )505/٤1(, وابن خزمية يف �سحيحه )٤/333(,   )10٤(
واحلاكم يف امل�ستدرك )652/1(, كلهم من حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: خرج الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من عندي وهو 
قرير العني, طّيب الّنف�ص, فرجع اإيّل وهو حزيٌن, فقلت له, فقال: »اإيّن دخلت الكعبة, ووددت اأيّن مل اأكن فعلت, 

اإيّن اأخاف اأن اأكون اأتعبت اأّمتي من بعدي«, وهو حديث ح�سن مبجموع طرقه.
)105( �سحيح البخاري )1٤3/1(, و�سحيح م�سلم )3٤3/1(.
)106( �سحيح البخاري )77/8(, و�سحيح م�سلم )٤/2007(.

)107( �سحيح البخاري )115/٤(, و�سحيح م�سلم )1٤20/3(.

)108( �سحيح البخاري )160/8(, و�سحيح م�سلم )٤/1813(.
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وقال ابن م�سعوٍد : كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتخّولنا باملوعظة خمافة ال�ّساآمة 
علينا)109(.

وع��ن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأّنها ركبت بع��رًيا وفيه �سعوبٌة فجعلت ترّدده 
فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عليك بالّرفق)110(.

فصل يف وفائه ملسو هيلع هللا ىلص وحسن عهده وصلة رمحه

واأّم��ا خلقه ملسو هيلع هللا ىلص يف الوفاء وح�سن العهد و�سلة الّرحم, فعن اأن�ٍص  قال: 
كان الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا اأت��ي بهدّي��ٍة قال: اذهب��وا بها اإىل بيت فالن��ٍة فاإّنها كانت 

�سديقًة خلديجة, اإّنها كانت تّب خديجة)111(.
وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: ما غرت على امراأٍة ما غرت على خديجة 
ملا كن��ت اأ�سمعه يذكره��ا, واإن كان ليذبح ال�ّساة فيهديه��ا اإىل خالئلها)112(. 

وا�ستاأذنت عليه اأختها فارتاح لذلك)113(.
ودخل��ت عليه امراأٌة فه�ّص لها واأح�سن ال�ّس��وؤال عنها, فلّما خرجت قال: 

اإّنها كانت تاأتينا اأّيام خديجة واإّن ح�سن العهد من الإميان)11٤(.
)109( �سحيح البخاري )25/1(, و�سحيح م�سلم )٤/2172(.

)110( �سحيح م�سلم )200٤/٤(.
يف  حبان  وابن   ,)387/5( واملثاين  الآحاد  يف  عا�سم  اأبي  وابن   )90 )�ص  املفرد  الأدب  يف  البخاري  اأخرجه   )111(

�سحيحه )٤67/15(, وابن ب�سران يف اأماليه )�ص158(, واإ�سناده ح�سن.
)112( �سحيح البخاري )9/8(, و�سحيح م�سلم )٤/1888(.

)113( �سحيح م�سلم )1889/٤(. قال النووي: »فارتاح لذلك« اأي ه�ص ملجيئها و�سر بها لتذكره بها خديجة واأيامها. 
�سرح م�سلم )202/15(

امل�ستدرك )62/1(,  ابن الأعرابي يف معجمه )٤01/1(, الطرباين يف الكبري )1٤/23(, واحلاكم يف  اأخرجه   )11٤(
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وق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: اإّن اآل بني ف��الٍن لي�سوا يل باأولياء, غري اأّن له��م رحًما �ساأبّلها 
بباللها)115(.

الة وال�ّسالم باأمامة ابنة ابنته زينب يحملها على عاتقه,  وقد �سّلى عليه ال�سّ
فاإذا �سجد و�سعها واإذا قام حملها)116(.

ويف حدي��ث خديج��ة ر�س��ي اهلل عنها اأّنه��ا قالت ل��ه ملسو هيلع هللا ىلص: اأب�سر فواهلل ل 
يحزن��ك اهلل اأبًدا, اإّنك لت�سل الّرحم وتم��ل الكّل وتك�سب املعدوم وتقري 

يف وتعني على نوائب احلّق)117(. ال�سّ

فصل يف تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص

واأّم��ا توا�سعه ملسو هيلع هللا ىلص على علّو من�سبه ورفعة رتبت��ه فكان اأ�سّد النا�ص توا�سًعا 
واأعدمهم كرًبا.

ع��ن اأب��ي اأمامة  قال: خ��رج علينا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص متوّكًئ��ا على ع�ًسا, 
فقمنا له فقال: ل تقوموا كما تقوم الأعاجم يعّظم بع�سهم بع�ًسا)118(.

و�سححه, و�سححه الألباين مبجموع طرقه يف ال�سحيحة ]216[.
)115( �سحيح البخاري )6/8(, و�سحيح م�سلم )192/1(.

)116( �سحيح البخاري )109/1(, و�سحيح م�سلم )386/1(.
امل�سنف يف �سحيح م�سلم  بلفظ »ل يخزيك اهلل«, ولفظ  البخاري )7/1(, و�سحيح م�سلم )139/1(  )117( �سحيح 
)1٤2/1(. ومعنى »تمل الكّل« اأي: تعني ال�سعيف العاجز عن نف�سه, وقيل: وترعى اليتيم, ومعنى »تك�سب 
املعدوم« اأي: تعطي العائل وترفده, وتعاونه على جمع املال, ومعنى »وتعني على نوائب احلق« اأي: من اأ�سابته 

ذلك. يف  اأعنته  حقٍّ  نوائب – وهي امل�سائب – يف 
اأخرجه اأبو داود )358/٤(, واأحمد )515/36(, وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )233/5(, وغريهم, واإ�سناده �سعيف.   )118(
لكن ي�سهد له ما اأخرجه الرتمذي )90/5(, واأحمد )350/19(, والبخاري يف الأدب املفرد )�ص326( وغريهم من 
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ويف حدي��ث عمر  عنه ملسو هيلع هللا ىلص: ل تطروين كما اأطرت الّن�سارى ابن مرمي, 
اإّنا اأنا عبٌد فقولوا: عبد اهلل ور�سوله)119(.

وعن اأن���صٍ  اأّن امراأًة كان يف عقلها �سيء, جاءته فقالت: اإّن يل اإليك 
حاج��ًة, ق��ال: اجل�سي يا اأّم ف��الٍن يف اأّي طرق املدينة �سئ��ت اأجل�ص اإليك 
حّتى اأق�سي حاجتك, قال فجل�ست, فجل�ص الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اإليها حّتى فرغت من 

حاجتها)120(.
قال اأن�ص : وكان يدعى اإىل خبز ال�ّسعري والإهالة ال�ّسنخة فيجيب)121(.
قال: وحّج ملسو هيلع هللا ىلص على رحٍل رثٍّ وعليه قطيفٌة ما ت�ساوى اأربعة دراهم, فقال: 

ا مربوًرا ل رياء فيه ول �سمعة)122(. اللهّم اجعله حجًّ
هذا, وقد فتحت عليه الأر�ص, واأهدى يف حجته تلك مائة بدنٍة)123(.

ل��وين على يون�ص بن مّت��ى«)12٤(. »ول  وم��ن توا�سع��ه ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »ل تف�سّ

حديث اأن�ص قال: »مل يكن �سخ�ٌص اأحّب اإليهم من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, وكانوا اإذا راأوه مل يقوموا ملا يعلمون من كراهيته 
لذلك«, واإ�سناده على �سرط م�سلم.

)119( �سحيح البخاري )٤/167(.
)120( �سحيح م�سلم )٤/1812(.

انظر: �سحيح البخاري )108/5(. والإهالة كل ما يوؤتدم به من زيت اأو �سحم مذاب, وال�سنخة املتغرية. انظر:   )121(
ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني لبن اجلوزي )239-238/3(

اأخرجه ابن ماجه )965/2(, والرتمذي يف ال�سمائل )�ص190(, وهناد بن ال�سري يف الزهد )٤19/2(, وغريهم,   )122(
و�سححه الألباين مبجموع طرقه يف ال�سحيحة ]2617[.

)123( �سحيح البخاري )172/2(.
هريرة  اأبي  حديث  ومن  م�سعود,  بن  اهلل  عبد  حديث  من   )50/6( البخاري  واأخرجه  اللفظ,  بهذا  اأجده  )12٤( مل 
)57/6(, وكذا اأخرجه هو )153/٤( وم�سلم )18٤6/٤( من حديث ابن عبا�ص, كلهم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما 

ينبغي لعبد اأن يقول اأنا خري من يون�ص بن متى«.
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ل��وا بني الأنبياء ول تخرّيوين على مو�س��ى«)125(. وعن عائ�سة ر�سي اهلل  تف�سّ
عنه��ا يف �سفته: كان يف بيته يف مهنة اأهله)126(؛ يفلي ثوبه ويحلب �ساته)127(. 

ويرقع ثوبه ويخ�سف نعله)128(.
وعن اأن�ٍص  قال: اإن كانت الأمة من اإماء اأهل املدينة لتاأخذ بيد ر�سول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فتنطلق به حيث �ساءت حّتى تق�سي حاجتها)129(.
ودخ��ل علي��ه رجٌل فاأ�سابته من هيبت��ه رعدٌة فقال له: ه��ّون عليك فاإيّن 

ل�ست مبلٍك, اإّنا اأنا ابن امراأٍة من قري�ٍص تاأكل القديد)130(.

فصل يف عدله ملسو هيلع هللا ىلص وأمانته وعفته وصدق هلجته

واأّم��ا عدله ملسو هيلع هللا ىلص واأمانته وعّفته و�سدق لهجته, فكان ملسو هيلع هللا ىلص اآمن الّنا�ص واأعدل 
الّنا���ص واأع��ّف النا�ص, اأ�سدقه��م لهجًة منذ كان اعرتف ل��ه بذلك حماّدوه 

وعداه, وكان ي�سمى قبل نبّوته الأمني.

)125( �سحيح البخاري )120/3(.
)126( �سحيح البخاري )65/7( من حديث عائ�سة. 

اأخرجه اأحمد )263/٤3(, وابن حبان يف �سحيحه )٤89/12(, والبخاري يف الأدب املفرد )�ص 190( عنها.   )127(
وقوله: »يفلي ثوبه« اأي: يبحث عن القمل فيه. انظر: القامو�ص املحيط )�ص1322(.

اأخرجه اأبو زرعة الدم�سقي يف الفوائد املعللة )�ص1٤9( من حديث اأي�ساً عائ�سة.  )128(
اأخرجه البخاري )20/8( تعليقاً جمزوماً به, وو�سله اأحمد )9/19(, وابن حبان يف �سحيحه )387/10.  )129(

اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات )21/1( من حديث قي�ص بن اأبي حازم مر�ساًل, واحلاكم يف امل�ستدرك )506/2(   )130(
مت�ساًل عن جرير بن عبد اهلل , و�سححه على �سرط ال�سيخني, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1876[.
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ق��ال اب��ن اإ�سح��اق: كان ي�سّمى الأمني مب��ا جمع اهلل فيه م��ن الأخالق 
احلة)131(. ال�سّ

وملّ��ا اختلفت قري�ٌص وتازبت عند بناء الكعب��ة فيمن ي�سع احلجر حّكموا 
اأّول داخ��ٍل عليهم, ف��اإذا بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص داخ��ٌل وذلك قبل نبّوت��ه, فقالوا: هذا 

حمّمٌد, هذا الأمني قد ر�سينا به)132(.
وعن الّربيع بن خثيٍم قال: كان ُيتحاَكُم اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلاهلّية قبل 

الإ�سالم)133(.
ُب مبا  ُبك ولكْن نكذِّ وعن عليٍّ  اأنَّ اأبا جهٍل قال للّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: اإّنا ل نكذِّ
جئَت به, فاأنزل اهلل تعاىل ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴾ 

]الأنعام: 33[)13٤(, وروى غريه: ل نكّذبك وما اأنت فينا مبكّذٍب.

و�ساأل هرقل عنه اأبا �سفيان  فقال: هل كنتم تّتهمونه بالكذب قبل اأن 
يقول ما قال؟ قال: ل)135(.

)131( �سرية ابن ه�سام )167/1(.
اأخرجه اأحمد )262/2٤(, واحلاكم يف امل�ستدرك )628/1(, واأبو نعيم يف الدلئل )175/1( من حديث عبد   )132(
اهلل بن ال�سائب ر�سي اهلل عنه قال: »كنت فيمن بنى البيت...« فذكره, ورجال اإ�سناده ثقات, و�سححه احلاكم. 

الطبقات الكربى لبن �سعد )127/1(, والزهد لالإمام اأحمد )�ص27٤(.  )133(
اأخرجه الرتمذي )261/5(, وابن اأبي حامت يف التف�سري )1282/٤(, واحلاكم يف امل�ستدرك )3٤5/2( و�سححه.  )13٤(

)135( �سحيح البخاري )8/1(, و�سحيح م�سلم )1393/3(.
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فصل يف وقاره ملسو هيلع هللا ىلص وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هديه

واأّم��ا وقاره ملسو هيلع هللا ىلص و�سمته وتوؤدته ومرووؤته وح�سن هديه فكان كثري ال�ّسكوت 
ل يتكّلم يف غري حاجة, وكان �سحكه تب�ّسًما)136(, وكالمه ف�ساًل ل ف�سول ول 
تق�سري)137(, جمل�سه جمل�ص حل��ٍم وحياٍء وخرٍي واأمانٍة, ل ترفع فيه الأ�سوات 
ول توؤبن فيه احلرم)138(, اإذا تكّلم اأطرق جل�ساوؤه كاأنا على روؤو�سهم الّطري)139(.

َبٍب)1٤1(. وؤًا)1٤0( ومي�سي َهْونًا كاأّنا ينحطُّ ِمْن �سَ ويف �سفته: يخطو تكفُّ
وع��ن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما قال: كان يف كالم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ترتيٌل اأو تر�سيٌل)1٤2(.
وقال��ت عائ�سة ر�سي اهلل عنه��ا: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يحّدث حديًثا لو عّده 

العاّد اأح�ساه)1٤3(.

من  وغريهم   ,)120/7( الأو�سط  يف  والطرباين   ,)٤05/3٤( واأحمد  و�سححه,   )٤37/٤( الرتمذي  اأخرج   )136(
حك, وكان اأ�سحابه يذكرون عنده  مت, قليل ال�سّ حديث جابر بن �سمرة ر�سي اهلل عنه قال: »كان ملسو هيلع هللا ىلص طويل ال�سّ
ال�ّسعر, واأ�سياء من اأمورهم, في�سحكون, ورمّبا تب�ّسم«, وهو يف �سحيح م�سلم )٤63/1( بهذا الإ�سناد دون قوله: 

»طويل ال�سمت قليل ال�سحك«.
البخاري  اأخرجه  لأح�ساه«,  العاّد  عّده  لو  حديًثا,  يحّدث  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبّي  »كان  قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  )137( عن 

)190/٤(, وم�سلم )٤/2298(.
اأي: ل تقرف فيه, يقال: اأبنته بكذا من ال�ّسّر اإذا رميته به. غريب احلديث لبن قتيبة )505/1(.  )138(

انظر: م�سند اأحمد )39٤/30(, و�سحيح ابن حبان )185/16(.  )139(
التكّفوؤ التمايل كما تتكفاأ ال�سفينة يف املاء مييًنا و�سماًل. تهذيب اللغة )212/10(.  )1٤0(

انظر: الرتمذي )598/5(, م�سند الطيال�سي )1٤2/1(, واأحمد )1٤٤/2(, وهو حديث �سحيح.  )1٤1(
اأخرجه اأبو داود )260/٤(, واأحمد يف الزهد )�ص ٤7(, وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع )873/2(.  )1٤2(

)1٤3( �سحيح البخاري )190/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/2298(.
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ي��ب والّرائحة احل�سن��ة, وي�ستعملهما كث��رًيا ويح�صُّ  وكان ملسو هيلع هللا ىلص ُيح��بُّ الطِّ
عليهما ويقول: حّبب اإيّل م��ن دنياكم الّن�ساء والّطيب وجعلت قّرة عيني يف 

الة)1٤٤(. ال�سّ
ومن مروءته ملسو هيلع هللا ىلص نهُيه عن الّنفخ يف الّطعام وال�ّسراب)1٤5(.

ومن��ه الأمر ب��الأكل مّما يل��ي)1٤6(. والأمر بال�ّس��واك)1٤7(. واإنق��اء الرباجم 
والّرواجب)1٤8( وا�ستعمال خ�سال الفطرة)1٤9(.

فصل يف زهده ملسو هيلع هللا ىلص يف الدنيا

واأّما زهده ملسو هيلع هللا ىلص يف الدنيا فقد تقّدم من الأخبار اأثناء هذه ال�ّسرية ما يكفي, 
وح�سب��ك من تقّلله منه��ا واإعرا�سه عن زهرتها, وقد �سيق��ت اإليه بحذافريها 
وترادف��ت علي��ه فتوحه��ا اأن ت��ويّف ملسو هيلع هللا ىلص ودرعه مرهون��ٌة عند يه��وديٍّ يف نفقة 

عياله)150(, وهو يدعو ويقول: اللهّم اجعل رزق اآل حمّمٍد قوًتا)151(.

وغريهم,   )281/12( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)305/19( واأحمد   ,)61/7( املجتبى  يف  الن�سائي  اأخرجه   )1٤٤(
وح�سنه ابن حجر يف التلخي�ص احلبري )253/3(.

اأخرجه الرتمذي وغريه, وهو حديث �سحيح, بل نهى عن التنف�ص اأي�ساً فيه, انظر: �سحيح البخاري )٤2/1(,   )1٤5(
و�سحيح م�سلم )1602/3(.

)1٤6( �سحيح البخاري )68/7(, و�سحيح م�سلم )1599/3(.
)1٤7( �سحيح البخاري )٤/2(, و�سحيح م�سلم )220(.

بطون  والرواجب:  وارتفعت,  ن�سزت  كفه  القاب�ص  قب�ص  اذا  الكّف  ظهر  من  ال�سالميات  روؤو�ص  الرباجم:   )1٤8(
ال�سالميات. غريب احلديث لبن قتيبة )٤10/2(.

)1٤9( �سحيح م�سلم )223/1(.
)150( �سحيح البخاري )٤/٤1(.

)151( �سحيح البخاري )98/8(, و�سحيح م�سلم )730/2(.
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وع��ن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: ما �سبع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة اأّياٍم ِتباًعا 
من خبٍز حّتى م�سى ل�سبيله)152(.

وقال��ت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: ما ترك ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ديناًرا ول درهًما ول 
�ساًة ول بعرًيا)153(.

وع��ن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قال��ت: اإْن كّنا اآل حمّم��ٍد َلنمُكُث �سهًرا ما 
ن�ستوقد ناًرا, اإْن هو اإّل الّتمر واملاء)15٤(.

قال ابن عّبا�ٍص ر�سي اهلل عنهما: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيِبيت هو واأهله الّليايَل 
املتتابعة طاوًيا ل يجدون َع�ساًء)155(.

َجٍة ول  وعن اأن�ٍص  قال: ما اأكل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ُخواٍن ول يف �ُسُكرُّ
ٌق ول راأى �ساًة �َسِميًطا قّط)156(. ُخِبَز له مرقَّ

وع��ن عائ�سة ر�سي اهلل عنهاقالت: اإّنا كان فرا�ُسه ملسو هيلع هللا ىلص الذي َينام عليه اأََدًما 
َح�ْسُوه ِليٌف)157(.

)152( �سحيح م�سلم )٤/2281(.

)153( �سحيح م�سلم )1256/3(.

)15٤( �سحيح م�سلم )٤/2282(.
اأخرجه الرتمذي )580/٤(, وابن ماجه )1111/2(, واأحمد )150/٤(, وغريهم, وح�سنه الألباين يف ال�سحيحة   )155(

.]2119[
)156( �سحيح البخاري )75/7, 97(. وال�ّسكّرجة: ما �سغر من ال�سحاف, واخلوان املائدة اأو ما يقوم مقامها, وال�سميط: 
غريب  يف  والنهاية  )�ص260(,  احلميدي  اهلل  عبد  لأبي  ال�سحيحني  يف  ما  غريب  تف�سري  انظر:  امل�سوية.  ال�ساة 

احلديث )٤00/2(.
جلده.  ظاهر  �سيٍء  كّل  واأدمي  الأدمي,  جمع  والأدم   .)1650/3( م�سلم  و�سحيح   ,)97/8( البخاري  )157( �سحيح 

تهذيب اللغة )151/1٤(.
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وكان يناُم اأحيانًا على �َسِريٍر َمْرُموٍل ِب�َسِريٍط حّتى يوؤّثر يف جنبه)158(.

فصل يف خوفه ملسو هيلع هللا ىلص ربه وطاعته له وشدة عبادته

واأّما خوفه رّبه وطاعته له و�سّدة عبادته فعلى قدر علمه برّبه.
ولذلك كان اأبو هريرة  يقول: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو تعلمون ما اأعلم 

ل�سحكتم قلياًل ولبكيتم كثرًيا«)159(.
زاد يف رواي��ة الرّتم��ذّي عن اأب��ي ذر : »اإيّن اأرى ما ل ت��رون واأ�سمع 
, ما فيه��ا مو�سُع اأربِع اأ�سابَع  ��ِت ال�ّسماُء وُحقَّ لها اأن َتِئطَّ م��ا ل ت�سمعون؛ اأَطَّ
اإّل ومل��ٌك وا�سٌع جبهته �ساج��ًدا هلل, واهلل لو تعلمون ما اأعلم ل�سحكتم قلياًل 
ُعدات  ولبكيت��م كثرًيا, وما تل��ّذذمت بالّن�ساء على الُفُر�ص, وخلرجت��م اإىل ال�سُّ

اأَُرون اإىل اهلل«)160(. جَتْ
ويف حديث املغرية  ق��ال: �سلى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حّتى انتفخت قدماه, 
ويف روايٍة: كان ي�سّلي حّتى َتِرَم قدماه, فقيل له: اأََتَكلَُّف هذا وقد ُغِفَر لك ما 

م ِمْن ذنِبك وما تاأّخر؟ قال: اأفال اأكوُن َعْبًدا �َسُكوًرا؟)161( تقدَّ

ال�سحيحني  واأ�سله يف  واإ�سناده جيد,  عنه,  اهلل  ر�سي  اأن�ص  عن  )�ص398(  املفرد  الأدب  البخاري يف  اأخرجه   )158(
)البخاري 156/6, م�سلم 1108/2( من حديث ابن عبا�ص عن عمر ر�سي اهلل عنهم . قوله: »مرمول ب�سريط«, 

قال ابن قتيبة: رملت ال�ّسرير, واأرملته: اإذا ن�سجته ب�سريٍط من خو�ٍص اأو ليٍف. انظر: تاج العرو�ص )98/29(.
)159( �سحيح البخاري )5٤/6(, و�سحيح م�سلم )320/1(.

)160( جامع الرتمذي )556/٤(, وانظر: ال�سل�سلة ال�سحيحة ]1722[.
)161( �سحيح البخاري )50/2, 135/6(, و�سحيح م�سلم )٤/2171, 2172(.
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وقال��ت عائ�س��ة ر�س��ي اهلل عنها: كان عم��ل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دمي��ًة, واأّيكم 
يطيق؟)162(.

وقالت: كان ي�سوم حّتى نقول: ل يفطر, ويفطر حّتى نقول: ل ي�سوم)163(.
وق��ال اأن�ص : كنت ل ت�ساء اأن تراه يف الّلي��ل م�سّلًيا اإّل راأيته م�سليا, 

ول نائًما اإّل راأيته نائًما)16٤(.
اأ  وق��ال عوف بن مال��ٍك : كنُت مع ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فا�ستاك ث��ّم تو�سّ
ث��ّم قام ي�سّلي, فقمت معه فبداأ فا�ستفتح البق��رة, فال ميّر باآية رحمٍةٍ اإّل وقف 
ف�س��األ, ول ميّر باآية عذاٍب اإّل وقف فتعّوذ, ثّم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: 
�سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة, ثّم �سجد وقال مثل ذلك 

ثّم قراأ اآل عمران, ثّم �سورًة �سورًة, يفعل مثل ذلك)165(.
وعن حذيفة  مثله وقال: �سجد نحًوا من قيامه, وجل�ص بني ال�ّسجدتني 

نحًوا منه وقام حّتى قراأ البقرة واآل عمران والّن�ساء واملائدة)166(.
وع��ن عائ�سة ر�س��ي اهلل عنها قالت: ق��ام ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باآي��ٍة من القراآن 

ليلًة)167(.

)162( �سحيح البخاري )٤2/3(.
)163( �سحيح البخاري )38/3(, و�سحيح م�سلم )810/2(.

)16٤( �سحيح البخاري )52/2(.
اأخرجه اأبو داود )230/1(, والن�سائي يف املجتبى )223/2(, واأحمد )٤05/39(, واإ�سناده ح�سن.  )165(

)166( �سحيح م�سلم )536/1(.
خمت�سر  يف  والألباين  )�ص8٤(,  ال�سفا  مناهل  يف  ال�سيوطي  و�سححه  وح�سنه,   ,)310/2( الرتمذي  اأخرجه   )167(

ال�سمائل )�ص150(.
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ري  قال: اأتيُت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو ي�سّلي وجلوفه  خِّ وعن عبد اهلل بن ال�سِّ
اأَِزيٌز كاأَِزيِز امِلْرَجِل)168(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإيّن لأ�ستغفر اهلل يف اليوم مائَة مّرٍة«, وروي »�سبعني مّرًة«)169(.

اأبو داود )238/1(, والن�سائي يف املجتبى )13/3(, واأحمد )239/26(, وابن خزمية )53/2(, وابن  اأخرجه   )168(
حبان )٤٤0/2( يف �سحيحيهما, واحلاكم يف امل�ستدرك )396/1( و�سححه على �سرط م�سلم ووافقه الذهبي.

وقوله: »كاأزيز املرجل« يعني: غليان جوفه بالبكاء. غريب احلديث لأبي عبيد القا�سم بن �سالم )222/1(.  
)169( �سحيح البخاري )67/8( »اأكرث من �سبعني مرة«, و�سحيح م�سلم )2075/٤( »مائة مرة«.
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 الباب الثالث فيما ورد من �سحيح الأخبار وم�سهورها
بعظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص عند ربه ومنزلته وما خ�سه به يف الدارين من كرامته

ل خ��الف اأنه ملسو هيلع هللا ىلص اأكرُم الب�س��ر, و�سيُد ولد اآدم, واأف�سُل النا�ص منزلًة عند 
اهلل, واأعالهم درجًة, واأقربهم ُزْلفى.

واعل��م اأنَّ الأحاديث ال��واردة يف ذلك كثريٌة جًدا, وقد اقت�سرنا منها على 
�سحيحها ومنت�سرها.

ع��ن واثلَة ب��ن الأ�ْسَقع  قال: ق��ال ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل ا�سطفى 
ِمن ولِد اإبراهيَم اإ�سماعي��َل وا�سطفى ِمن ولِد اإ�سماعيَل بني ِكنانة وا�سطفى 
م��ن بني كنان��ة ُقَري�ًسا وا�سطفى ِم��ن قري�ٍص بني ها�س��ٍم وا�سطفاين ِمن بني 

ها�سٍم«)1(.
وع��ن اأن�ٍص  اأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأُِتي بالرُباِق ليلَة اأُ�ْسري به, فا�ست�سعب عليه 
فق��ال له جربيل: مبحم��ٍد تفعل هذا؟ فم��ا ركبك اأحٌد اأك��رُم على اهلل منه, 

فارف�صَّ عرًقا)2(.

�سحيح م�سلم )٤/1782(.  )1(
واإ�سناده على  وابن حبان يف �سحيحه )230/1(, وغريهم,  واأحمد )107/20(,  الرتمذي )301/5(,  اأخرجه   )2(

�سرط ال�سيخني. قوله: »فارف�ص عرًقا« اأي: جرى عرقه و�سال. النهاية يف غريب احلديث )2٤3/2(.
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وروى عنه ملسو هيلع هللا ىلص جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما اأنه قال: »اأُْعِطيت خم�ًسا 
مل ُيْعَطه��نَّ نبيٌّ قبل��ي: ُن�سرُت بالرع��ب م�سريَة �سهٍر, وُجعل��ت يل الأر�ُص 
, واأُِحلَّت يل  ا رج��ٍلٍ ِمن اأمتي اأدركته ال�س��الُة فلي�سلِّ م�سج��ًدا وَطهوًرا؛ فاأميُّ

الغنائُم ومل ُتلَّ لنبيٍّ قبلي, وُبعثُت اإىل النا�ص كافًة, واأُعطيُت ال�سفاعة«)3(.
وع��ن الِعربا���ص بن �سارية  قال: �سمعت ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإين 
عب��د اهلل وخ��امت النبي��ني واإن اآدم ملُنج��ِدٌل يف طينته)٤(, وِعَدة اأب��ي اإبراهيم, 

وِب�سارة عي�سى ابن مرمي«)5(.
ويف احلديث الآخر عن اأبي هريرة : »ُن�سرُت بالرعب, واأُوتيُت جوامَع 

الكلم, وبينا اأنا نائم اإذ جيء مبفاتيِح خزائِن الأر�ص, فُو�سعْت يف يدي«)6(.
وع��ن ُعقب��ة بن عامٍر  اأنه ق��ال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإين َفَرٌط لك��م, واأنا �سهيٌد 
عليك��م, واإين واهلل لأنظر اإىل حو�س��ي الآن, واإين قد اأُعطيُت مفاتيَح خزائِن 
الأر�ص, واإين واهلل ما اأخاف عليكم اأن ُت�سِركوا بعدي, ولكنِّي اأخاُف عليكم 

اأن َتناَف�ُسوا فيها«)7(.

�سحيح البخاري )7٤/1(, و�سحيح م�سلم )370/1(.  )3(
اأي: مطروح على وجه الأر�ص �سورًة من طني مل جتر فيه الروح بعد. غريب احلديث للخطابي )156/2(.  )٤(

و�سححه   )656/2( امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)313/1٤( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)379/28( اأحمد  اأخرجه   )5(
ووافقه الذهبي.

�سحيح البخاري )36/9(, و�سحيح م�سلم )372/1(.  )6(
�سحيح البخاري )91/2, 103/5, 90/8(.  )7(
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وع��ن اأبي هريرة  عن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: قال »ما من نبيٍّ من الأنبياء اإل وقد 
اأُْعِطَي ِمن الآياِت ما مثُله اآمن عليه الب�سر, واإنا كان الذي اأُوتيُت وحًيا اأوحى 

, فاأرجو اأن اأكوَن اأكرَثهم تابًعا يوم القيامة«)8(. اهلل اإيلَّ
قني بق��اُء معجزته ما بقيت الدني��ا, و�سائُر معجزات  معن��ى هذا عند املحقِّ
الأنبي��اء ذهبت للح��ني, ومل ُي�ساِهْدها اإل احلا�سُر له��ا, ومعجزُة القراآِن يقف 

عليها قرٌن بعد قرن ِعيانًا ل خرًبا اإىل يوم القيامة.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل قد حب�ص عن مكة الفيَل و�سلَّط عليها ر�سوَله واملوؤمنني, 

لُّ لأحٍد بعدي, واإنا اأُِحلَّْت يل �ساعًة من نهاٍر«)9(. واإنها ل َتِ
وع��ن خالد بن َمْعدان اأن نفًرا ِمن اأ�سحاِب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: يا ر�سول 

ن��ا عن نف�سك, فقال: نعم اأنا دعوة اأبي اإبراهيم, يعني قوله: ﴿ ڄ  اهلل, اأْخرِبْ
ر بي عي�سى, وراأت اأمي حني حملت  ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]البقرة: 129[, وب�سَّ

ْعُت يف  �سِ رى ِمن اأر�ِص ال�سام, وا�ْسرُتْ بي اأنه خرج منها نوٌر اأ�ساء له ق�سور ُب�سْ
بني �سعد بن بكر, فبينا اأنا مع اأٍخ يل خلف بيوتنا نرعى َبْهًما)10( لنا اإذ جاءين 
رج��الن عليهما ثياٌب بي�ٌص. ويف حديٍث اآخر: ثالثة رجاٍل بط�سٍت ِمن ذهٍب 
ا بطني. قال يف غري ه��ذا احلديث: من نحري اإىل  ممل��وٍء ثلًجا, فاأخذاين ف�سقَّ
َم��راقِّ بطني)11(, ثم ا�ستخرجا منه قلبي, ف�سق��اه فا�ستخرجا منه علقًة �سوداء 

�سحيح البخاري )182/6(, )1/13٤(.  )8(
�سحيح البخاري )125/3(, و�سحيح م�سلم )988/2(.  )9(
البهم: �سغار الغنم. العني للخليل بن اأحمد )٤/62(.  )10(

اأي: ما رق منه ولن, ول واحد له. خمتار ال�سحاح )�ص127(.  )11(
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فطرحاها, ثم غ�سال قلبي وبطني بذلك الثلج حتى اأنقياه.
ويف رواي��ٍة: ثم ق��ال اأحدهما ل�ساحبه: ِزنْه بع�س�رٍة م��ن اأمته, فوزنني بهم 
فرجْحُته��م, ثم قال: زنه مبائٍة من اأمته فوزنني بهم, فوزنتهم ثم قال: زنه باألٍف 

من اأمته فوزنني بهم فوزنتهم, ثم قال: دعه عنك فلو وزنته باأمته لوزنها)12(.

 فصل يف تفضيله ملسو هيلع هللا ىلص مبا تضمنته كرامة اإلسراء من املناجاة والرؤية
وإمامة األنبياء والعروج به إىل سدرة املنتهى وما رأى من آيات ربه الكربى

ه  ومن خ�سائ�سه ملسو هيلع هللا ىلص ق�سة الإ�سراء وما انطوت عليه من درجات الرفعة مما نبَّ
حاُح الأخبار. عليه الكتاب العزيز و�سرَحْته �سِ

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  تع��اىل:  اهلل  ق��ال 
 ,]1 ]الإ�س��راء:  ٹ ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

وقال تع��اىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڍ ڍ ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ڇ  چ  چ  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ة الإ�سراء به ملسو هيلع هللا ىلص, اإذ  حَّ ھ ﴾ ]النج��م: 1–18[ , فال خالَف بني امل�سلمني يف �سِ

بن معدان  التاريخ )165/2( من حديث خالد  والطربي يف  ابن ه�سام 166/1(,  )�سرية  اإ�سحاق  ابن  اأخرجه   )12(
عن نفر من اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص, واأخرجه الدارمي واأبو نعيم , واإ�سماعيل الأ�سبهانيان يف دلئليهما )221/1(, 

)�ص31( من حديث اأبي ذر, و�سححه الألباين مبجموع طرقه ]15٤5[.
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ه��و ن�صُّ القراآن وجاءت بتف�سيله و�سرح عجائبه وخوا�صِّ نبينا حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص فيه 
م اأكمَلها ون�سرَي اإىل زيادٍة من غريه يجب  اأحادي��ُث كثريٌة منت�سرٌة راأينا اأن نقدِّ

ذكرها:
ع��ن اأن�ص ين مالٍك  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »اأُتيُت بالرُباِق وهو دابٌة 
اأبي���صُ طويٌل فوق احلمار ودون البغل, ي�سُع حاف��َره عند منتهى طْرِفه. قال: 
فركبت��ه حتى اأتيُت بيت املقد�ص, فربطته باحللقة الت��ي يربط بها الأنبياء, ثم 
دخل��ُت امل�سجد ف�سليُت فيه ركعتني, ثم خرج��ُت فجاءين جربئيُل باإناٍء ِمن 
خمٍر واإن��اٍء من لنٍب, فاخرتُت اللنَب فقال جربي��ل: اخرتَت الفطرة. ثم عرج 
بن��ا اإىل ال�سماِء فا�ستفتح جربيل فقيل: َمْن اأن��ت؟ قال: جربيل, قيل: ومن 
مع��ك؟ قال: حممٌد, قيل: وقد ُبِعَث اإليه؟ قال: قد ُبِعث اإليه, ففتح لنا, فاإذا 
ب بي ودعا يل بخري, ثم ُعِرج بنا اإىل ال�سماء الثانية, فا�ستفتح  اأنا باآدم ملسو هيلع هللا ىلص, فرحَّ
جربيل, فقيل: من اأنت؟ قال: جربيل, قيل: ومن معك؟ قال: حممٌد, قيل: 
وق��د بعث اإليه؟ قال: قد بعث اإليه, فُفتح لنا, فاإذا اأنا بابني اخلالة عي�سى ابن 
م��رمي ويحيى بن زكريا �سلى اهلل عليهما, فرحب��ا بي ودعوا يل بخرٍي, ثم عرج 
بن��ا اإىل ال�سماء الثالثة, فذكر مثل الأول, ففت��ح لنا فاإذا اأنا بيو�سف ملسو هيلع هللا ىلص, واإذا 
ه��و قد اأعطي �سطر احل�سن, فرحب بي ودعا يل بخري, ثم عرج بنا اإىل ال�سماء 
الرابع��ة, وذكر مثله, فاإذا اأنا باإدري�ص, فرحب بي ودعا يل بخرٍي. قال اهلل تعاىل 
﴿ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]م��رمي: 57[, ث��م ُع��رج بنا اإىل ال�سماء اخلام�س��ة, فذكر مثله, 

ف��اإذا اأنا بهارون, فرحب بي ودع��ا يل بخري, ثم ُعرج بنا اإىل ال�سماء ال�ساد�سة, 
فذك��ر مثله, فاإذا اأنا مبو�سى, فرحب بي ودعا يل بخري, ثم ُعرج بنا اإىل ال�سماء 
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ال�سابعة, فذكر مثله, فاإذا اأنا باإبراهيم م�سنًدا ظهره اإىل البيت املعمور, واإذا هو 
يدخل��ه كل يوٍم �سبع��ون األف ملٍك ل يعودون اإليه, ث��م ذهب بي اإىل �سدرة 
املنته��ى, واإذا ورقها كاآذان الفيلة, واإذا ثمره��ا كالِقالل)13(, قال: فلما َغ�ِسَيها 
ْت, فما اأحٌد ِمن خل��ق اهلل ي�ستطيُع اأن ينعتها ِمن  ِم��ن اأمِر اهلل م��ا غ�سي تغريَّ
ُح�سنه��ا, فاأوحى اهلل اإيلَّ ما اأوحى, ففر�ص عل��يَّ خم�سني �سالًة يف كل يوٍم 
وليلٍة, فنزل��ُت اإىل مو�سى, فقال: ما فر�ص ربُّك على اأمتك؟ قلت: خم�سني 
�س��الًة, قال: ارجع اإىل ربك فا�ساأله التخفي��ف؛ فاإنَّ اأمتك ل يطيقون ذلك, 
 , فاإين قد بلوُت بني اإ�سرائيل وخربُتهم. قال: فرجعُت اإىل ربي فقلُت: يا ربِّ
��ْف عن اأمتي, فحطَّ عني خم�ًسا, فرجع��ُت اإىل مو�سى فقلُت: حطَّ عني  خفِّ
خم�ًس��ا, قال: اإن اأمتك ل يطيقون ذل��ك, فارجع اإىل ربك فا�ساأله التخفيف, 
ق��ال: فل��م اأزل اأرجع بني ربي تعاىل وبني مو�سى حت��ى قال: يا حممد, اإنهنَّ 
خم���صُ �سلواٍت كلَّ يوم وليلة, ِل��كلِّ �سالٍة َع�ْسٌر, فتل��ك خم�سون �سالًة, 
وَم��ن ه��مَّ بح�سنٍة فلم يعملها ُكِتَب��ْت له ح�سنًة, فاإن عمله��ا ُكِتَبْت له ع�سًرا, 
وم��ن همَّ ب�سيئٍة فلم يعملها مل ُتْكَتْب �سيًئا, ف��اإن عملها ُكِتَبْت �سيئًة واحدًة. 
ق��ال: فنزلُت حتى انتهيُت اإىل مو�سى فاأخربُته, فقال: ارجع اإىل ربك فا�ساأله 
التخفيف, فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فقلُت: قد رجعُت اإىل ربي حتى ا�ستحييُت 

منه«)1٤(.

جمع قلة, وهي احلب العظيم, اأي اجلرة. النهاية يف غريب احلديث )10٤/٤(.  )13(
�سحيح م�سلم )1٤6-1٤5/1(.  )1٤(
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وقد وقعْت يف حديث الإ�س��راء زياداٌت نذكر منها نكًتا مفيدًة يف غر�سنا, 
منها:

يف حدي��ث ابن �سهاٍب, وفي��ه: قوُل كلِّ نبٍي له: »مرحًب��ا بالنبي ال�سالح 
والأخ ال�سالح«, اإل اآدم واإبراهيم, فقال له: »والبن ال�سالح«)15(.

وفي��ه من طري��ق ابن عبا�ٍص ر�سي اهلل عنهما: »ث��م عرج بي حتى ظهرت 
ِريَف الأقالم«)16(. مب�ستًوى اأ�سمع فيه �سَ

وعن اأن�ٍص : »ثم انُْطِلَق بي حتى اأتيُت �سدرة املنتهى, فغ�سيها األواٌن ل 
اأدري ما هي, قال: ثم اأُْدِخْلُت اجلنة«)17(.

ويف حديث مالك بن �سع�سعة : »فلما جاوزته - يعني مو�سى - بكى, 
, هذا غالٌم بعثته بعدي, يدخل ِمن اأمته اجلنَة  فنودي: ما ُيبكيك؟ قال: ربِّ

اأكرُث مما يدخل ِمن اأمتي«)18(.
ويف حديث اأبي هري��رة : »وقد راأيتني يف جماعٍة من الأنبياء, فحانِت 
ْم عليه,  ال�س��الُة فاأممُتهم, فقال قائٌل: ي��ا حممُد, هذا مالٌك خازُن الن��اِر ف�سلِّ

فالتفتُّ فبداأين بال�سالم«)19(.

�سحيح البخاري )78/1(, و�سحيح م�سلم )1٤8/1(.  )15(
امل�سدران ال�سابقان.  )16(

�سحيح البخاري )135/٤(, و�سحيح م�سلم )1٤8/1(.  )17(
�سحيح م�سلم )1٤9/1(.  )18(
�سحيح م�سلم )156/1(.  )19(
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واحل��ق من هذا وال�سحيح اإن �ساء اهلل اأنه اإ�سراٌء باجل�سد والروح يف الق�سة 
كله��ا, وعليه ت��دلُّ الآيُة و�سحيُح الأخب��ار والعتباُر, ول ُيْع��َدل عن الظاهِر 
واحلقيق��ِة اإىل التاأويِل اإل عند ال�ستحالة, ولي���ص يف الإ�سراء بج�سده وحاَل 
يقظته ا�ستحالٌة؛ اإذ لو كان مناًما لقال: بروح عبده ومل يقل بعبده, وقوله تعاىل 
﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]النج��م: 17[, ول��و كان مناًما ملا كان��ت فيه اآيٌة ول معجزٌة, 

وملا ا�ستبعده الكفار ول كذبوه فيه, بل مل يكن ذلك منهم اإل وقد علموا اأن 
خربه اإنا كان عن ج�سمه وحال يقظته.

فصل يف تفضيله ملسو هيلع هللا ىلص باحملبة واخللة

ع��ن اأبي �سعي��ٍد اخلدري  عن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ل��و كنت متخًذا 
خلي��اًل غري ربي لتخ��ذت اأبا بك��ٍر«)20(. ويف حديٍث اآخ��ر: »واإنَّ �ساحَبكم 

خليُل اهلل«)21(.
واختل��ف يف تف�سري اخُللَّة واأ�سل ا�ستقاقه��ا, فقيل: اخلليل املنقطع اإىل اهلل 
الذي لي�ص يف انقطاعه اإليه وحمبته له اختالٌل, وقيل: اخلليل املخت�ص واختار 

هذا القول غري واحٍد, وقيل فيها غري ذلك.

�سحيح البخاري )٤/5(, �سحيح م�سلم )185٤/٤(.  )20(
�سحيح م�سلم )٤/1855(.  )21(
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فصل يف ذكر تفضيله ملسو هيلع هللا ىلص يف القيامة خبصوص الكرامة

ع��ن اأبي �سعيٍد اخلدري  قال: قال ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنا �سيد ولد اآدم 
يوم القيامة وبيدي لواء احلمد ول فخر, وما نبيٌّ يومئٍذ اآدُم فَمْن �سواه اإل تت 

لوائي, واأنا اأول َمْن تن�سقُّ عنه الأر�ص ول فخر«)22(.
د ول��د اآدم يوم القيامة,  وع��ن اأبي هري��رة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأنا �سيِّ

ع«)23(. واأوُل َمن ين�سقُّ عنه القرُب, واأول �سافٍع واأول ُم�سفَّ
وعن اأن�ٍص  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأنا اأوُل النا�ِص َي�ْسَفع يف اجلنة, واأنا اأكرُث 

النا�ص تبًعا«)2٤(.
د النا�ص ي��وم القيامة«, هو �سيدهم يف الدني��ا ويوم القيامة,  قول��ه: »اأنا �سيِّ
ولك��ن اأ�سار ملسو هيلع هللا ىلص لنفراده فيه بال�سوؤدد وال�سفاعة دون غريه؛ اإذ جلاأ النا�ص اإليه 
يف ذل��ك, فلم يجدوا �س��واه, وال�سيد هو الذي يلجاأ النا�ص اإليه يف حوائجهم, 
عاه. فكان حينئٍذ �سيًدا منفرًدا ِمن بنِي الب�سر مل ُيزاحمه اأحٌد يف ذلك ول ادَّ
وع��ن اأن�ٍص  قال: قال ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اآتي باَب اجلن��ة يوم القيامة, 
فاأ�ستفت��ُح فيقول اخلازن: َمن اأن��ت؟ فاأقول: حممٌد, فيقول: بك اأُِمرُت اأن ل 

اأفتح لأحٍد قبلك«)25(.

اأخرجه الرتمذي )587/5( وح�سنه, و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )309/1(.  )22(
�سحيح م�سلم )٤/1782(.  )23(

�سحيح م�سلم )188/1(.  )2٤(

�سحيح م�سلم )188/1(.  )25(
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وعن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »حو�سي 
م�س��رية �سهٍر, وزواياه �سواٌء, وماوؤه اأبي�ُص من الوِرق وريُحه اأطيُب من امِل�ْسك, 

ِكيزاُنه كنجوِم ال�سماِء, َمن �سِرب منه مل يظماأ اأبًدا«)26(.
��اَن اإىل اأيلة, َي�ْسَخُب فيه  وع��ن اأب��ي ذٍر  نحوه, وقال: »ُطوله ما بني َعمَّ

ِميزاباِن ِمن اجلنِة«)27(.

فصل يف تفضيله ملسو هيلع هللا ىلص بالشفاعة واملقام احملمود

قال اهلل تعاىل ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الإ�سراء: 79[.
عن اآدم بن عليٍّ قال: �سمعُت ابن عمر ر�سي اهلل عنهما يقول: اإنَّ النا�َص 
ها, يقولون: يا فالُن ا�سفع لنا, يا  ي�س��ريون يوم القيامة جًثى, كل اأم��ٍة تتبع نبيَّ
ف��الن ا�سفع لنا, حتى تنته��ي ال�سفاعة اإىل النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص, فذلك يوم يبعثه اهلل 

املقام املحمود)28(.
وعن اأبي هريرة  قال: �سئل عنها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, يعني قوله: ﴿ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ , فقال: »هي ال�سفاعة«)29(.

�سحيح البخاري )119/8(.  )26(
�سحيح م�سلم )٤/1798(.  )27(
�سحيح البخاري )86/6(.  )28(

اأخرجه الرتمذي )303/5(, وح�سنه, واأحمد )٤58/15( وغريهما, وله �ساهد يف �سحيح البخاري )131/9( من   )29(
. حديث اأن�ص بن مالك
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وروى كعب بن مالك  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُيْح�َسر النا�ُص يوَم القيامة, 
ًة خ�سراء, ثم ُيوؤَْذن يل فاأقوُل ما  , ويك�سوين ربي ُحلَّ فاأك��وُن اأنا واأمتي على تلٍّ

�ساء اهلل اأن اأقول, فذلك املقام املحمود«)30(.
وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما - وذكر حديث ال�سفاعة – قال: »فيم�سي 

حتى ياأخَذ بحلقة اجلنة, فيومئٍذ يبعثه اهلل املقام املحمود الذي وعده«)31(.
ُف  ُت بني اأن َيْدُخَل ِن�سْ ْ وع��ن اأبي مو�سى  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُخ��ريِّ
, اأترونها للمتَّقني؟  اأمتي اجلنَة وب��ني ال�سفاعة, فاخرتُت ال�سفاعة؛ لأنها اأع��مُّ

ائني«)32(. ولكنها للُمْذِنبني اخلطَّ
وعن اأبي هريرة  قال: قلُت: يا ر�سول اهلل, ماذا ورد عليك يف ال�سفاعة؟ 

ُق ل�ساُنه قلَبه«)33(. دِّ فقال: »�سفاعتي ملن �سِهد اأن ل اإله اإل اهلل خُمل�ًسا ُي�سَ
وع��ن اأم حبيبة ر�سي اهلل عنها قالت: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأريُت ما تلقى 
هم دماَء بع�ٍص, و�َسَبَق له��م ِمن اهلل ما �سبق  ت��ي ِمن بعدي, و�َسْف��َك بع�سِ اأُمَّ

لالأمم قبلهم, ف�ساألُت اهلل اأن يوؤتيني �سفاعًة يوم القيامة فيهم, ففعل«)3٤(.
اأخرجه ابن اأبي داود يف البعث )�ص31(, والطرباين يف م�سند ال�ساميني )36/3(, وقال الذهبي: »حديث �سالح   )30(

الإ�سناد«. ال�سري )362/6(.
�سحيح البخاري )123/2(.  )31(

اأخرجه ابن ماجه )1٤٤1/2(, واأحمد )327/9(, وابن اأبي عا�سم يف ال�سنة )368/2(, و�سححه البو�سريي يف   )32(
م�سباح الزجاجة )٤/260(.

اأخرجه اأحمد )٤33/13(, وابن حبان يف �سحيحه )38٤/1٤(, واحلاكم )1٤1/1( و�سححه ووافقه الذهبي.  )33(
اأخرجه ابن اأبي عا�سم يف ال�سنة )372/2(, وابن خزمية يف التوحيد )657/2(, والطرباين يف م�سند ال�ساميني   )3٤(
ال�سحيحة  يف  الألباين  واأورده  ال�سيخني,  �سرط  على  و�سححه   ,)68/1( امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)156/٤(

.]1٤٤0[
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وقال جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما ليزيد الفقري: �سمعت مبقام حممٍد؟ 
- يعني الذي يبعثه اهلل فيه - قال: قلت: نعم, قال: فاإنه مقام حممٍد املحمود 
ال��ذي يخ��رج اهلل به من يخرج, يعن��ي من النار, وذكر حدي��ث ال�سفاعة يف 

اإخراج اجلهنميني)35(.
ويف حدي��ث اأبي هريرة  قال: »وتدنو ال�سم�ص فيبلغ النا�ص من الغمِّ ما 
ل ُيطيق��ون ول يحتملون, فيقولون: األ تنظرون م��ن َي�ْسَفُع لكم؟ فياأتون اآدم, 
فيقول��ون - زاد بع�سهم - اأنت اآدم اأبو الب�سر, خلقك اهلل بيده, ونفخ فيك ِمن 
ته, واأ�سجد لك مالئكته وعلَّمك اأ�سماَء كلِّ �سيء, ا�ْسَفْع  روِحه واأ�سكنك جنَّ
لن��ا عند ربك حتى ُيريحنا ِمن مكانن��ا, األ ترى ما نحن فيه؟, فيقول: اإن ربي 
ب اليوم غ�سًبا مل يغ�سْب قبل��ه مثله, ول يغ�سُب بعده مثله, ونهاين عن  غ�سِ
, فياأتون  ال�سج��رة فع�سيُت, نف�سي نف�س��ي, اذهبوا اإىل غريي, اذهب��وا اإىل نوٍحٍ
اك اهلل عبًدا �سكوًرا,  نوًحا, فيقولون: اأن��ت اأوُل الر�سل اإىل اأهل الأر�ص, و�سمَّ
األ ت��رى ما نحن في��ه؟ األ ترى ما بلغنا؟ األ ت�سفع لن��ا اإىل ربك؟ فيقول: اإن 
رب��ي غ�سب اليوم غ�سًبا مل يغ�سب قبله مثل��ه ول يغ�سب بعده مثله, نف�سي 
نف�سي. - قال يف رواية اأن�ٍص: ويذكر خطيئته التي اأ�ساب, �سوؤاله ربه بغري علٍم. 
- ويف رواية اأبي هريرة : وقد كانت يل دعوٌة دعوتها على قومي, اذهبوا اإىل 
غريي, اذهب��وا اإىل اإبراهيم؛ فاإنه خليل اهلل, فياأتون اإبراهيم فيقولون: اأنت نبي 
اهلل وخليُله ِمن اأهِل الأر�ص, ا�سفْع لنا اإىل ربك, األ ترى ما نحن فيه؟ فيقول: 
ب اليوم غ�سًبا, - فذك��ر مثله, ويذكر ثالَث كلماٍت كذبهن,  اإن رب��ي قد غ�سِ

�سحيح م�سلم )179/1(.  )35(
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- نف�سي نف�سي, ل�سُت لها, ولكن عليكم مبو�سى؛ فاإنه كليُم اهلل, - ويف روايٍة: 
به جنًيا -. قال: فياأتون مو�سى, فيقول: ل�سُت  فاإنه عبٌد اآتاه اهلل التوراة وكلَّمه وقرَّ
لها, - ويذكر خطيئَته التي اأ�ساب وقتله النف�ص -, نف�سي نف�سي, ولكن عليكم 
بعي�س��ى؛ فاإنه روُح اهلل وكلمُته, فياأتون عي�سى, فيقولون: يا عي�سى اأنت ر�سول 
اهلل, وكلمُته األقاها اإىل مرمي وروٌح منه, وكلمَت النا�ص يف املهد �سبًيا, ا�سفع لنا 
ب اليوم  اإىل رب��ك األ ت��رى اإىل ما نحن فيه؟ فيقول عي�س��ى: اإن ربي قد غ�سِ
غ�سًبا مل يغ�سب قبله مثله قط, ولن يغ�سب بعده مثله, ومل يذكر ذنًبا, نف�سي 
نف�س��ي نف�سي اذهبوا اإىل غريي اذهبوا اإىل حممٍد, فياأتون حممًدا, فيقولون: يا 
حمم��ُد اأنت ر�سول اهلل وخامت الأنبياء, وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما 
تاأخ��ر, ا�سفع لنا اإىل ربك األ ترى اإىل ما نحن فيه؟ فاأنطلق فاآتي تت العر�ص, 
فاأق��ع �ساجًدا لربي عز وجل, ثم يفتح اهلل علي من حمامده وح�سن الثناء عليه 
�سيًئ��ا مل يفتحه على اأحٍد قبلي, ثم يقال: يا حمم��د, ارفع راأ�سك �سْل ُتْعَطه, 
ْع, فاأرفُع راأ�سي, فاأقول: اأمتي ي��ا رب, اأمتي يا رب, اأمتي يا رب,  وا�سف��ْع ُت�سفَّ
فيقال: يا حممد, اأدِخْل ِمن اأمتك َمن ل ح�ساَب عليهم ِمن الباِب الأميِن ِمن 

اأبواِب اجلنة, وهم �سركاُء النا�ص فيما �سوى ذلك من الأبواب«)36(.
ومل يذكر يف رواي��ة اأن�ٍص هذا الف�سل, وقال مكانه: »ثم اأِخرُّ �ساجًدا فيقال 
ْع و�َسْل ُتْعَطه, فاأقول: يا  يل يا حمم��د ارفع راأ�سك وقل ُي�ْسَمْع لك وا�سفْع ُت�َسفَّ
ٍة اأو �َسعريٍة  رب اأمت��ي اأمتي, فيقال انطلق, فمن كان يف قلبه مثقال حبٍة من ُبرَّ
م��ن اإمي��اٍن فاأخرجه, فاأنطلق فاأفعل ثم اأرجع اإىل رب��ي, فاأحمده بتلك املحامد. 

�سحيح البخاري )8٤/6(, و�سحيح م�سلم )1/18٤(.  )36(
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وذكر مثل الأول وقال فيه: مثقال حبٍة من خردٍل. قال: فاأفعل ثم اأرجع, وذكر 
مث��ل ما تقدم وقال فيه: من كان يف قلب��ه اأدنى اأدنى اأدنى من مثقال حبٍة من 
خ��ردٍل فاأفعل, وذكر يف املرة الرابعة: فيق��ال يل: ارفع راأ�سك وقل ُي�سمْع لك 
��ع و�َسْل ُتْعَطه, فاأقول: يا رب ائ��ذن يل فيمن قال: ل اإله اإل اهلل,  وا�سف��ْع ُت�سفَّ
قال: لي�ص ذلك اإليك, ولكن وعزتي وكربيائي وعظمتي وجربيائي لأُْخِرَجنَّ 
ِمن النار َمن قال: ل اإله اإل اهلل, ومن رواية قتادة عنه قال: فال اأدري يف الثالثة 
اأو الرابع��ة فاأقول: يا رب ما بق��ي يف النار اإل َمن حب�سه القراآن, اأي من وجب 

عليه اخللود«)37(.
فقد اجتمع ِمن اختالف األفاظ هذه الآثار اأن �سفاعته ملسو هيلع هللا ىلص ومقامه املحمود 
ِم��ن اأوِل ال�سفاعات اإىل اآخرها ِمن حني يجتمع النا���صُ للح�سر وَت�سيُق بهم 
احلناجُر ويبُلُغ منهم الع��رُق وال�سم�ُص والوقوُف مبلَغه, وذلك قبل احل�ساب, 
في�سفع حينئٍذ لإراحة النا�ص من املوقف, ثم ُيو�سع ال�سراُط وُيحا�َسب النا�ُص, 
في�سف��ع يف تعجيل َمن ل ح�س��اب عليه ِمن اأمته اإىل اجلن��ة, ثم ي�سفع فيمن 
وجب عليه العذاب ودخل النار منهم ح�سبما تقت�سيه الأحاديث ال�سحيحة, 

ثم فيمن قال: ل اإله اإل اهلل ولي�ص هذا ل�سواه ملسو هيلع هللا ىلص.
ويف احلديث املنت�سر ال�سحيح: »لكلِّ نبيٍّ دعوٌة يدعو بها واختباأُت دعوتي 

�سفاعًة لأمتي يوم القيامة«)38(.

�سحيح البخاري )1٤6/9(, و�سحيح م�سلم )182/1(.  )37(
�سحيح البخاري )67/8, 139/9(, و�سحيح م�سلم )189,190/1(.  )38(
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قال اأه��ل العلم: معناه دعوٌة اأعلم اأنها ت�ستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم, 
 , واإل فك��م ل��كٍل نبٍي منهم من دع��وٍة م�ستجابٍة, ولنبينا ملسو هيلع هللا ىلص منه��ا ما ل ُيعدُّ
لك��ن حالهم عند الدعاء بها بني الرجاء واخل��وف و�سمنت لهم اإجابة دعوة 
فيم��ا �ساوؤوه يدعون بها على يقنٍي م��ن الإجابة. فتكون هذه الدعوة املذكورة 
خم�سو�سًة بالأمة م�سمونَة الإجاب��ة, واإلَّ فقد اأخرب ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �ساأل لأمته اأ�سياَء 
َخر لهم هذه الدعوَة  ها, وادَّ ها وُمِن��ع بع�سَ ِم��ن اأموِر الدين والدنيا اأُْعِطي بع�سَ
لي��وم الفاقِة وخامتِة امِلَحن وعظيِم ال�سوؤال والرغبة؛ جزاه اهلل اأح�سن ما جزى 

ا عن اأمته و�سلى اهلل عليه و�سلَّم كثرًيا. نبيًّ
 فصل يف تفضيله ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة بالوسيلة

والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة

ع��ن عبد اهلل بن عمرو ب��ن العا�ص ر�سي اهلل عنهما اأن��ه �سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
, فاإنه َمن �سلَّى  يقول: »اإذا �سمعتم املوؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم �سلُّوا عليَّ
عليَّ مرًة �سلَّى اهلل عليه ع�سًرا, ثم �سلوا اهلل يل الو�سيلة, فاإنها منزلٌة يف اجلنة ل 
تنبغي اإلَّ لعبٍد ِمن عباد اهلل, واأرجو اأن اأكون اأنا هو, فَمن �ساأل اهلل يل الو�سيلة 

حلَّت له ال�سفاعة« )39(.
ويف حدي��ٍث اآخر ع��ن اأبي هريرة  قال ملسو هيلع هللا ىلص: »الو�سيل��ُة اأعلى درجٍة يف 

اجلنة«)٤0(.

�سحيح م�سلم )288/1(.  )39(
واأورده  وغريهم,   ,)315/1( م�سنده  يف  راهويه  بن  واإ�سحاق   ,)٤0/13( واأحمد   ,)586/5( الرتمذي  اأخرجه   )٤0(

الألباين يف �سحيح اجلامع )679/1(.
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وع��ن اأن�ٍص  قال قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بين��ا اأنا اأ�سرُي يف اجلنة اإذ ُعِر�ص 
تاه ِقب��اُب اللوؤلوؤ, قلت جلربيل: ما هذا؟ ق��ال: هذا الكوثر الذي  يل نه��ٌر حافَّ

اأعطاكه اهلل, قال: ثم �سرب بيده اإىل طينته فا�ستخرج م�سًكا«)٤1(.
وع��ن عب��د اهلل بن عمر ر�س��ي اهلل عنهما مثله, قال: »وجم��راه على الدرِّ 

والياقوت, وماوؤه اأحلى من الع�سل واأبي�ُص ِمن الثلج«)٤2(.
ويف روايٍة عنه: »فاإذا هو يجري ومل ُي�سقَّ �سًقا, عليه حو�ٌص ترد عليه اأمتي«, 

وذكر حديث احلو�ص)٤3(.
وع��ن حذيفة  فيما ذكر ملسو هيلع هللا ىلص عن رب��ه: »واأعطاين الكوثر نهًرا ِمن اجلنة 

ي�سيل يف حو�سي«)٤٤(.
وع��ن ابن عبا�ص ر�س��ي اهلل عنهما يف قول��ه تعاىل ﴿ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ﴾ ]ال�سح��ى: 5[ قال: األُف ق�سٍر ِمن لوؤلوؤٍ ُتراُبهن امل�سُك وفيه ما ُي�سِلحهن. 

ويف روايٍة اأخرى: وفيه ما ينبغي له من الأزواج واخلدم)٤5(.

�سحيح البخاري )120/8(.  )٤1(
�سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)187٤/3( �سننه  يف  والدارمي   ,)1٤5/10( واأحمد   ,)٤٤9/5( الرتمذي  اأخرجه   )٤2(

)371/1٤(, وغريهم, واإ�سناده جيد.
اأخرجه اأحمد )200/21(, واأبو يعلى يف م�سنده )236/6(, وابن اأبي الدنيا يف �سفة اجلنة )�ص8٤(, واإ�سناده على   )٤3(

�سرط م�سلم.
اأخرجه اأحمد )362/38(, واأبو بكر ال�سافعي يف الغيالنيات )682/1(, ويف اإ�سناده �سعف من اأجل ابن لهيعة,   )٤٤(

لكن ي�سهد له الأحاديث ال�سحيحة املتقدمة.
 ,)1621/٤( ال�سريعة  يف  والآجري   ,)179/1( الأو�سط  يف  والطرباين   ,)٤87/2٤( تف�سريه  يف  الطربي  اأخرجه   )٤5(
واحلاكم يف امل�ستدرك )573/2( و�سححه, وتعقبه الذهبي بتفرد اأحد رواته, واحلق اأنه مل يتفرد به, ولذلك �سححه 

الألباين يف ال�سحيحة ]2790[.
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ما ورد يف عظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص عندر به

فصل يف أمسائه ملسو هيلع هللا ىلص وما تضمنته من فضيلته

عن حممد بن ُجَبري بن ُمْطِعٍم عن اأبيه  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يل 
خم�سُة اأ�سماٍء, اأنا حممٌد واأنا اأحمُد واأنا املاحي الذي ميحو اهلل بي الكفر, واأنا 

احلا�سر الذي يح�سر النا�ص على قدمي, واأنا العاقب«)٤6(.
ه اهلل تعاىل به  ��ا خ�سَّ اه اهلل تع��اىل يف كتابه حممًدا واأحمد؛ فممَّ وق��د �سمَّ
��ن اأ�سم��اَءه ثناَءه. فاأما ا�سم��ه اأحمد فاأفعُل مبالغ��ة ِمن �سفة احلمد,  اأْن �سمَّ
ٌل مبالغ��ة ِمن كرثِة احلمد, فهو ملسو هيلع هللا ىلص اأجلُّ َم��ن ُحِمد واأف�سُل َمن  ��ٌد ُمفعَّ وحممَّ
ُحِمد من الب�سر واأكرُثهم حمًدا, فهو اأحمُد املحمودين واأحمُد احلامدين ومعه 
ر يف تلك الَعَر�ساِت ب�سفة  ِلواُء احلمد يوم القيامة, لَيِتمَّ له كماُل احلمِد ويت�سهَّ
احلمد, ويبعثه ربه هناك مقاًما حمموًدا كما وعده, يحمده فيه الأولون والآخرون 
ى  ب�سفاعته لهم, ويفتح عليه فيه من املحامد كما قال ملسو هيلع هللا ىلص ما مل ُيعَط غرُيه, و�سمَّ

ى حممًدا واأحمد. اِدين فحقيٌق اأن ُي�سمَّ اأمَته يف ُكُتب اأنبيائه باحلمَّ
ه وبدائِع اآياته فنٌّ اآخُر, هو اأنَّ  ثم يف هذي��ِن ال�سمنِي ِمن عجائِب خ�سائ�سِ
ى بهما اأحٌد قبَل زمانه؛ اأما اأحمُد الذي اأتى يف  اهلل جل ا�سمه حمى اأن ُي�سمَّ
ى به اأحٌد غريه  رْت به الأنبياُء فمنع اهلل تع��اىل بحكمته اأن ُي�سمَّ الُكُت��ب وب�سَّ

. ول ُيْدَعى به مدعوٌّ قبله حتى ل يدخل لب�ٌص على �سعيف القلب اأو �سكٌّ
وكذل��ك حممٌد اأي�ًسا مل ُي�سمَّ ب��ه اأحٌد ِمن العرِب ول غريهم اإىل اأن �ساع 
ى قوٌم قليٌل ِمن  ا ُيْبَع��ُث ا�سُمه حممٌد, ف�سمَّ ُقَبْي��َل وجوده ملسو هيلع هللا ىلص وميالِده اأن نبيًّ

�سحيح البخاري )185/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/1828(.  )٤6(
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الع��رِب اأبناَءهم بذلك رج��اَء اأْن يكوَن اأحدهم ه��و, واهلُل اأعلُم حيُث يجعل 
د بن م�سلمة  ر�سالت��ه, وهم: حمم��د بن اأَُحْيَحة ابن اجُلالح الأو�س��ي, وحممَّ
د ابن �ُسفيان بن جما�سٍع, وحممد  د بن براٍء الَبْكري, وحممَّ الأن�ساري, وحممَّ

بن ُحْمران اجلعفي, وحممد بن خزاعي ال�سلمي, ل �سابع لهم)٤7(.
ي حمم��ًدا حممد ب��ن �سفيان, واليم��ن تقول: بل  ويق��ال: اأوُل م��ن �ُسمِّ
عي النبوة  ى به اأن يدَّ حممد بن اليحمد ِمن الأزد, ثم حمى اهلل كلَّ َمن ت�سمَّ
قت  ك اأح��ًدا يف اأمره حتى تقَّ اأو يدعيه��ا اأح��ٌد له اأو يظهر علي��ه �سبٌب ُي�سكِّ

ال�سمتان له ملسو هيلع هللا ىلص ومل ينازع فيهما.
ر يف احلديث,  واأم��ا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »واأنا املاحي الذي ميح��و اهلل بي الكفر« فُف�سِّ
ويك��ون حمُو الكفِر اإما ِمن مكة وبالد العرِب وم��ا ُزِوي له ِمن الأر�ِص وُوِعد 
اأنَّ��ه يبُلُغه ملُك اأمت��ه, اأو يكون املحُو عاًما مبعنى الظهور والغلبة كما قال تعاىل 

﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]التوبة: 33[, ]الفتح: 28[, ]ال�سف: 9[.

وقول��ه: »واأن��ا احلا�سر الذي ُيْح�َس��ر النا�ُص على قدم��ي« اأي: على زماين 
وعهدي, اأي: لي�ص بعدي نبٌي كما قال ﴿ ۇئ ۆئ ﴾ ]الأحزاب: ٤0[.

ي عاقًبا لأنه َعَقَب غرَيه من الأنبياء. و�سمِّ
.)٤8(» ويف ال�سحيح: »اأنا العاقُب الذي لي�ص بعدي نبيٌّ

ردَّ عليه ابن حجر يف الفتح )556/6(, فقال: »وهو ح�سر مردود, وقد جمعت اأ�سماء من ت�سمى بذلك يف جزء   )٤7(
مفرد, فبلغوا نحو الع�سرين, لكن مع تكرٍر يف بع�سهم ووهٍم يف بع�ص, فيتلخ�ص منهم خم�سة ع�سر نف�ًسا«.

�سحيح م�سلم )1828/٤(. وفيه »بعده اأحد« مكان »بعدي نبي«.  )٤8(
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ما ورد يف عظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص عندر به

��ٌد واأحمُد وخامٌت  ويف حدي��ٍث عن ُجَبري ب��ن ُمْطِعٍم : هي �سٌت: حممَّ
وعاقٌب وحا�سٌر وماٍح)٤9(.

ي لنا نف�سه اأ�سماًء  ويف حديث اأبي مو�سى الأ�سعري  قال: كان ملسو هيلع هللا ىلص ي�سمِّ
ي واحلا�سُر ونبيُّ التوبِة ونبيُّ امللحمة«)50(. فيقول: »اأنا حممٌد واأحمُد واملقفِّ

وكلٌّ �سحيٌح اإن �س��اء اهلل, ومعنى املقفي معنى العاقب, واأما نبيُّ الرحمة 
والتوبة فقد قال اهلل تعاىل ﴿ ک ک گ گ گ ﴾ ]الأنبياء: 107[, وكما 
يهم وُيعلِّمهم الكتاب واحلكمة ويهديهم اإىل �سراٍط م�ستقيم,  و�سفه باأن��ه ُيزكِّ
وباملوؤمنني روؤوٌف رحيٌم, وقد قال يف �سفة اأمته: اإنها اأمٌة مرحومٌة, وقد قال تعاىل 
فيهم ﴿ ې ې ې ى ﴾ ]البلد: 17[, اأي يرحم بع�سهم بع�ًسا, فبعثه 
ًما وُم�ْسَتْغِفًرا  ملسو هيلع هللا ىلص رب��ه تعاىل رحمًة لأمته ورحمًة للعاملني ورحيًما به��م ومرتحِّ
له��م, وجعل اأمته اأمة مرحومة وو�سفها بالرحم��ة واأمرها ملسو هيلع هللا ىلص بالرتاحم واأثنى 

عليه.
فق��ال: »اإن اهلل ُيِحبُّ ِمن ِعباده الرحماء«)51(. وقال: »الراحمون يرحمهم 

الرحمن, ارحموا َمن يف الأر�ص يرحْمكم َمن يف ال�سماء«)52(.
والتاريخ  املعرفة  والف�سوي يف  الأو�سط )10/1(,  تاريخه  والبخاري يف  الطبقات )85/1(,  ابن �سعد يف  اأخرجه   )٤9(

)266/3(, واحلاكم يف امل�ستدرك )30٤/٤(, و�سححه على �سرط ال�سيخني ووافقه الذهبي.
اأحمد )397/32,  اأخرجه  املوؤلف  وبلفظ  امللحمة«,  »نبي  بدل  الرحمة«  »نبي  وفيه  م�سلم )٤/1828(,  �سحيح   )50(
واحلاكم   ,)221/1٤( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)٤0/8( والبزار   ,)396/1( م�سنده  يف  والطيال�سي   ,)٤20

و�سححه )659/2( ووافقه الذهبي.
�سحيح البخاري )79/2(, و�سحيح م�سلم )635/2(.  )51(

ال�سحيحة  يف  طرقه  مبجموع  الألباين  و�سححه  و�سححه,   )323/٤( والرتمذي   ,)285/٤( داود  اأبو  اأخرجه   )52(
.]925[
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واأم��ا رواية »نبيُّ امللحمة« فاإ�سارٌة اإىل م��ا بعث به ملسو هيلع هللا ىلص من القتال وال�سيف, 
وهي �سحيحٌة.

وروى حذيف��ة مث��ل حديث اأبي مو�س��ى ر�سي اهلل عنهم��ا, وفيه: »ونبي 
الرحمة ونبي التوبة ونبي املالحم«)53(.

وق��د جاءت من األقابه ملسو هيلع هللا ىلص و�سماته يف الق��راآن عدٌة كثريٌة �سوى ما ذكرناه, 
كالنور وال�س��راج املنري واملنذر والنذي��ر واملب�سر والب�س��ري وال�ساهد وال�سهيد 
وخ��امت النبيني وال��روؤوف الرحيم والأم��ني ورحمٍة للعامل��ني والكرمي والنبي 

الأمي وداعي اهلل, يف اأو�ساٍف كثريٍة و�سماٍت جليلٍة.
وج��رى منها يف كتب اهلل املتقدمة وكتب اأنبيائه واأحاديث ر�سوله واإطالق 
الأمة جملٌة �سافيٌة, مثل امل�سطفى واملجتبى واأبي القا�سم ور�سول رب العاملني 
ع واملتقي وامل�سلح وال�سادق وامل�س��دوق والهادي و�سيد ولد  وال�سفي��ع امل�سفَّ
ل��ني و�ساحب احلو�ص  اآدم و�سي��د املر�سل��ني واإمام املتقني وقائ��د الُغر املحجَّ
املورود وال�سفاعة واملقام املحمود و�ساحب الو�سيلة والف�سيلة والدرجة الرفيعة 

و�ساحب التاج واملعراج واللواء و�ساحب احلجة واخلامت والربهان.
وكانت كنيته امل�سهورة اأبا القا�سم.

اأخرجه اأحمد )٤36/38(, والرتمذي يف ال�سمائل )�ص 215(, وعمر بن �سبة يف تاريخ املدينة )632/2(, وابن   )53(
حبان يف �سحيحه )222/1٤(, وغريهم وهو حديث �سحيح.
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معجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وخ�شائ�شه وكراماته

 الباب الرابع فيما اأظهره اهلل تعاىل على يديه ملسو هيلع هللا ىلص من املعجزات
فه به ِمن اخل�سائ�ص والكرامات و�سرَّ

مناه ِمن جميِل اأثره وحميد �ِسرَيه وبراعة  ُف ما قدَّ ل املن�سِ ��ل املتاأمِّ واإذا تاأمَّ
علم��ه ورجاح��ة عقله وحلم��ه وجملة كماله وجمي��ع ِخ�سال��ه و�ساهد حاله 
و�سواب مقاله مل مَيرَْتِ يف �سحة نبوته و�سدق دعوته, وقد كفى هذا غرَي واحٍد 

يف اإ�سالمه والإميان به.
عن عبد اهلل بن �سالم  قال: ملا قِدم ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة جئُته لأنظَر 

اٍب)1(. اإليه, فلما ا�ستبْنُت وجَهه عرفُت اأنَّ وجَهه لي�ص بوجِه كذَّ
ماٌد  النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال له: اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه, َمن  وملا جاء �سِ
ِلْل فال هادي له, واأ�سه��د اأن ل اإله اإل اهلل  لَّ ل��ه, وَمن ُي�سْ يه��ده اهلل فال ُم�سِ
وح��ده ل �سريك له, واأنَّ حممًدا عبده ور�سوله, ق��ال له: اأَِعْد عليَّ كلماِتك 

هوؤلِء فلقد بلغن قامو�َص البحر)2(, هاِت يدك اأُباِيْعك)3(.

اأخرجه الرتمذي )652/٤(, وابن ماجه )٤23/1(, واأحمد )201/39(, وغريهم, واإ�سناده �سحيح.  )1(
يف �سحيح م�سلم: »ناعو�ص البحر«, وهو مبعنى قامو�ص البحر. قال اأبو عبيد: قامو�ص البحر و�سطه, وقال ابن دريد:   )2(
النووي على  اإكمال املعلم للموؤلف )272/3(, و�سرح  جلته, وقال �ساحب كتاب العني: قعره الأق�سى. ينظر: 

م�سلم )157/6(.
�سحيح م�سلم )593/2(.  )3(
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فصل يف معنى النبوة والرسالة والوحي

النب��وءة يف لغة من همز ماأخودٌة من النباإ وهو اخلرب, وقد ل يهمز على هذا 
التاأوي��ل ت�سهياًل, واملعنى اأنَّ اهلل تعاىل اأطلعه على بع�ص غيبه واأعلمه اأنه نبيه 
��رِبًا عما بعثه اهلل تعاىل به  فيك��ون نبي منب��اأ فعيٌل مبعنى مفعوٍل, اأو يكون خُمْ
وُمْنِبًئ��ا مب��ا اأطلعه اهلل عليه, فعيٌل مبعنى فاع��ٍل, ويكون عند من مل يهمزه من 
النب��وة, وهو ما ارتفع من الأر�ص, معناه اأن له رتب��ًة �سريفًة ومكانًة نبيهًة عند 

موله ُمنيفًة, فالو�سفاِن يف حقه ُموؤْتلفان.
واأم��ا الر�سول فهو املر�سل, ومل ياأت فع��وٌل مبعنى ُمْفَعٍل يف اللغة اإل نادًرا, 
واإر�سال��ه اأمُر اهلل ل��ه بالإبالِغ اإىل من اأر�سله اإلي��ه, وا�ستقاقه من التتابع, ومنه 
قوله��م: جاء النا�ص اأر�ساًل اإذا تِبع بع�سهم بع�ًسا, فكاأنَّه األزم تكرير التبليغ اأو 

األزمت الأمة اتباعه.
واأول الر�سل اآدم واآخرهم حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص.

واأم��ا الوحي فاأ�سله الإ�سراع, فلما كان النبي يتلقى ما ياأتيه من ربه بعجٍل 
يت اأنواع الإلهامات وحًيا ت�سبيًها بالوحي اإىل النبي, و�سمي  ي وحًيا, و�سمِّ �سمِّ
اخلط وحًيا ل�سرعة حركة يد كاتبه, ووحي احلاجب واللحظ �سرعة اإ�سارتهما, 
ومنه قوله تع��اىل ﴿ ې ې ى ى ائ ائ ﴾ ]م��رمي: 11[, اأي اأوماأ ورمز, 

وقيل: كتب, ومنه قولهم: الوحا الوحا اأي ال�سرعة ال�سرعة.
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وقي��ل: اأ�سل الوحي ال�سر والإخفاء, ومنه �سمي الإلهام وحًيا, ومنه قوله 
تع��اىل ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴾ ]الأنع��ام: 121[, اأي يو�سو�س��ون يف 
�سدوره��م, ومنه قول��ه ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]الق�س���ص: 7[, اأي األقي يف قلبها, 
وق��د قيل ذلك يف قوله تعاىل ﴿ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾ ]ال�سورى: 51[, 

اأي ما يلقيه يف قلبه دون وا�سطٍة.

فصل يف معنى املعجزة

اعل��م اأن معنى ت�سميتنا ما جاءت به الأنبي��اء معجزًة هو اأن اخللق عجزوا 
عن الإتيان مبثلها, كاإحياء املوتى, وقلب الع�سا حيًة, واإخراج ناقٍة من �سخرٍة, 
وكالم �سج��رٍة, ونبع املاء من الأ�سابع, وان�سق��اق القمر, مما ل ميكن اأن يفعله 
يه َمن  اأح��ٌد اإل اهلل, فيك��ون ذلك على يد النبي ملسو هيلع هللا ىلص من فعل اهلل تعاىل, وتدِّ

به اأن ياأتي مبثله تعجيٌز له. يكذِّ
واعل��م اأنَّ املعج��زاِت التي ظهرت عل��ى يد نبينا ملسو هيلع هللا ىلص - وه��و اأكرث الر�سل 
معج��زًة واأبهرهم اآي��ًة واأظهرهم برهانًا كما �سنبينه - ه��ي يف كرثتها ل يحيط 
به��ا �سبٌط؛ فاإن واح��ًدا منها وهو القراآن ل يح�سى ع��دد معجزاته باألٍف ول 
األف��ني ول اأكرث؛ لأن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص قد تدى ب�سورٍة منه فُعِج��َز عنها, قال اأهل 

العلم: واأق�س��ر ال�سور ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک ﴾ ]الكوثر: 1–3[ , فكل اآيٍة اأو اآياٍت منه بعددها وقدرها معجزٌة, 
ث��م فيها نف�سها معج��زاٌت على ما �سنف�سله فيما انط��وى عليه من املعجزات. 

وكثرٌي من هذه املعجزات املاأثورة عنه ملسو هيلع هللا ىلص معلومٌة بالقطع.
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اأم��ا ان�سقاق القمر فالقراآن ن�صَّ بوقوع��ه واأخرب عن وجوده, ول يعدل عن 
ظاه��ٍر اإل بدليٍل, وجاء برف��ع احتماله �سحيُح الأخبار م��ن طرٍق كثريٍة, ول 
ُيوِه��ن َعْزَمنا خالُف اأخرَق ُمْنحّل ُعرى الدين, ول يلتفت اإىل �سخافة مبتدٍع 
ُيلق��ي ال�سك على قل��وب �سعفاء املوؤمنني, بل ُنْرِغم بهذا اأنَف��ه ونَْنِبذ بالَعراء 

�ُسْخَفه.
وكذل��ك ق�سة نب��ع املاء وتكثري الطع��ام رواها الثقات والع��دد الكثري عن 
اجل��مِّ الغفري عن العدد الكثري من ال�سحابة, ومنها م��ا رواه الكافة عن الكافة 
مت�س��اًل عمن حدث بها من جملة ال�سحابة واأخيارهم اأن ذلك كان يف موطن 
اجتماع الكثري منهم: يف يوم اخلندق, ويف غزوة ُبواٍط, وعمرة احلديبية, وغزوة 
تبوك, واأمثالها من حماف��ل امل�سلمني وجممع الع�ساكر, ومل ُيوؤَْثر عن اأحٍد من 
��ا ُذِكر عنهم اأنهم راأوه كما  ال�سحاب��ِة خُمالفٌة للراوي فيما حكاه ول اإنكاٌر عمَّ
هون عن ال�سكوت  رواه. ف�سك��وت ال�ساكت منهم كنطق الناط��ق؛ اإذ هم املنزَّ
عل��ى باطٍل واملداهنِة يف كذٍب, ولي�ص هناك رغبٌة ول رهبٌة متنعهم, ولو كان ما 
هم على  �سِمعوه منك��ًرا عندهم وغري معروٍف لديهم لأنك��روه, كما اأنكر بع�سُ
هم بع�ًسا  اأ بع�سُ رَي وحروِف الق��راآن, وخطَّ بع���صٍ اأ�سياَء رواها ِم��ن ال�سنن وال�سِّ
م��ه يف ذلك مما هو معلوٌم. فهذا الن��وع كله ُيلَحق بالقطعي ِمن معجزاته ملا  ووهَّ

بيناه.
واأي�ًسا فاإن اأمثال الأخبار التي ل اأ�سل لها وُبنيْت على باطٍل ل ُبد مع مرور 
الأزم��ان وتداُول النا�ص واأهِل البحث ِم��ن انك�ساِف �سعفها وخمول ذكرها, 
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كما ي�ساهد يف كثرٍي من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطارئة, ومعجزاُت نبينا 
ملسو هيلع هللا ىلص ل ت��زداد مع مرور الزمان اإل ظهوًرا, ومع تداُول الفرق وكرثة طعن العدو 
وحر�سه على توهينها وت�سعيف اأ�سلها واإجهاد امللحد على اإطفاء نورها اإل قوًة 

وقبوًل, ول للطاعن عليها اإل ح�سرًة وغلياًل.
وكذل��ك اإخباُره عن الغيوب واإنباوؤه مبا يك��ون وكان معلوٌم ِمن اآياته على 

اجلملة بال�سرورة, وهذا حٌق ل غطاء عليه.

فصل يف إعجاز القرآن

اعلم - وفقنا اهلل واإياك - اأنَّ كتاب اهلل العزيز ُمنطٍو على وجوٍه من الإعجاز 
كثريٍة, وت�سيلها من جهة �سبط اأنواعها يف اأربعة وجوٍه:

اأوله��ا: ُح�سن تاأليفه, واْلِتئ��اُم كلمه, وف�ساحته, ووج��وه اإيجازه, وبالغته 
اخلارق��ُة ع��ادَة الع��رب؛ وذل��ك اأنه��م كان��وا اأرب��اَب ه��ذا ال�س��اأن وفر�ساَن 
��وا ِم��ن البالغ��ة واحلكم م��ا مل ُيخ���صَّ به غرُيه��م ِمن  ال��كالم, ق��د ُخ�سُّ
ل اخلطاب  الأمم, واأُوت��وا ِم��ن َذراب��ِة الل�سان م��ا مل ُيوؤَْت اإن�س��اٌن, وِم��ن َف�سْ
��د الألباب, جع��ل اهلل لهم ذل��ك طبًعا وِخلق��ًة, وفيهم غري��زًة وقوًة,  م��ا يقيِّ
 ياأت��ون من��ه عل��ى البديهة بالعج��ب, وُيْدلون ب��ه اإىل كل �سب��ٍب؛ فيخطبون 
ْرب, وميدحون  بديًها يف املقامات و�سديد اخلْطب, ويرجتزون به بني الطعن وال�سَّ
لون, ويرفعون وي�سعون, فما راعهم اإل ر�سوٌل كرمٌي  لون ويتو�سَّ ويقدحون, ويتو�سَّ
 بكتاٍب عزيٍز ل ياأتيه الباطُل ِمن بني يديه ول ِمن خلفه تنزيٌل من حكيم حميد, 
لت كلماته, وَبَهرت بالغُته العقوَل وظهرت ف�ساحُته على  اأُحكمت اآياته وُف�سِّ
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ًعا لهم ب�سًعا وع�سرين عاًما على روؤو�ص  كلِّ مقوٍل, �سارًخا بهم يف كل حنٍي وُمَقرِّ
املالأ اأجمع��ني: ﴿ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
﴿ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ]يون���ص: 38[,  ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ڀ  ﴿ ڀ   ,  ]2٤-23 ]البق��رة:  يئ ﴾  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ﴾ ]الإ�س��راء: 88[, و﴿ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴾ ]هود: 13[, فلم 
ه اأحالمهم ويحطُّ  عه��م ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سدَّ التقريع ويوبِّخهم غايَة التوبيخ وي�سفِّ يزل ُيقرِّ
اأعالمهم وي�ستبي��ح اأر�سهم وديارهم واأموالهم, وهم يف كلِّ هذا ناك�سون عن 
ِجمون عن مماثلته, ُيخاِدعون اأنف�سهم بالت�سغيب بالتكذيب والإغراء   ُمعار�سته, حُمْ
ڦ ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ ڤ   ,]25 ]املدث��ر:  ڄ ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ ڦ  وقوله��م:  بالف��رتاء, 

]املدث��ر: 2٤[, و﴿ ۇ ۇ ﴾ ]القم��ر: 2[, و﴿ ڦ ڦ ﴾ ]الفرق��ان: ٤[, و ﴿ ڭ 

ڭ ﴾ ]الأنفال: 31[, واملُباهتِة والر�سى بالدنيئة كقولهم ﴿ ې ى ﴾ ]البقرة: 

ڄ ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ ٹ  و   ,]88

ع��اِء  ]ف�سل��ت: 5[, و ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]ف�سل��ت: 26[, والدِّ

م��ع العجز بقوله��م ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ﴾ ]الأنفال: 31[, وق��د قال لهم اهلل 
﴿ ىئ ىئ ﴾ ]البقرة: 2٤[, فما فعلوا ول قدروا, وَمن تعاطى ذلك ِمن �ُسخفائهم 

كُم�َسْيِلَمة ُك�ِسَف َع��واُره جلميعهم, و�سلبهم اهلل ما اأِلفوه ِمن ف�سيِح كالمهم, 
واإل فل��م َيْخ��َف على اأهل امِلَيز منهم اأنه لي�ص ِمن َنَ��ِط ف�ساحتهم ول ِجْن�ِص 

ْوا عنه ُمدِبرين, واأََتْوا ُمْذِعنني ِمن بني ُمْهتٍد وبني مفتوٍن. بالغتهم, بل ولَّ
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وله��ذا مل��ا �سم��ع الوليد ب��ن املغرية ِم��ن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ چ چ چڇ 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ژ  ﴾ ]النح��ل: 90[ قال: واهلل اإنَّ له حل��الوًة واإنَّ عليه لطالوًة 

واإن اأ�سفله ملُْغِدٌق)٤( واإن اأعاله ملُْثِمٌر, ما يقول هذا ب�سٌر)5(.
وذك��ر اأبو عبيٍد اأن اأعرابًي��ا �سمع رجاًل يق��راأ ﴿ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]احلجر: 9٤[ 

ف�سج��د وقال: �سجدت لف�ساحته, و�سمع اآخر رجاًل يقراأ ﴿ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ﴾ ]يو�س��ف: 80[, فق��ال: اأ�سه��د اأن خملوًقا ل يق��در على مثل هذا 

الكالم.
وُحِك��ي اأن عمر بن اخلط��اب  كان يوًما نائًما يف امل�سجد, فاإذا هو بقائٍم 
��د �سهادة احلق, فا�ستخربه فاأعلمه اأن��ه ِمن بطارقة الروم ممَّن  عل��ى راأ�سه يت�سهَّ
ُيْح�ِس��ن كالَم العرب وغريها, واأنه �سمع رجاًل ِمن اأ�س��رى امل�سلمني يقراأ اآيًة 
ِم��ن كتابكم فتاأملُتها, ف��اإذا قد ُجِمَع فيها ما اأنزل اهلل على عي�سى بن مرمي ِمْن 

اأحواِل الدنيا والآخرة, وهي قوله ﴿ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
حئ مئ ﴾ ]النور: 52[.

وحكى الأ�سمعي اأنه �سمع كالم جاريٍة فقال لها: قاتلِك اهلل ما اأف�سحِك! 
فقال��ت: اأوُيعدُّ هذا ف�ساحًة بعد قول اهلل تعاىل ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

املغدق املروي, والكثري املاء. انظر: غريب احلديث للخطابي )٤٤1/1(, الفائق يف غريب احلديث )3٤1/1(.  )٤(
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك )550/2(, و�سححه على �سرط البخاري, ووافقه الذهبي.  )5(
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ڄ ﴾ ]الق�س���ص: 7[؟, فجم��ع يف اآي��ٍة واحدٍة بني اأمري��ن ونهيني وخربين 

وب�سارتني, فهذا نوٌع من اإعجازه منفرٌد بذاته غري م�ساٍف اإىل غريه.
وك��ون الق��راآن اأتى به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من عند اهلل معل��وٌم �سرورًة)6(, وكونه ملسو هيلع هللا ىلص 
متحدًي��ا به معلوٌم �سرورًة, وعج��ز العرب عن الإتيان به معلوٌم �سرورًة, وكونه 
يف ف�ساحت��ه خارًقا للعادة معلوٌم �سرورًة للعامِل��ني بالف�ساحة ووجوه البالغة, 
و�سبي��ُل َمن لي�ص ِمن اأهلها علُم ذلك بعجز املنكرين ِمن اأهلها عن معار�سته 

ي��ن باإعجاز بالغته, واأن��ت اإذا تاأملت قول��ه تعاىل ﴿ ڭ ڭ  واع��رتاِف املقرِّ
﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ]البق��رة: 179[, وقول��ه  ڭ ۇ ﴾ 
گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ ژ  وقول��ه   ,]51 ]�سب��اأ:  ڃ ﴾ 
﴿ ائ ائ  وقول��ه:  ]ف�سل��ت: 3٤[,  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ﴿ ٺ  وقول��ه   ,]٤٤ ]ه��ود:  ىئ ﴾ 
ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾ ]العنكبوت: ٤0[ واأ�سباَهها 
م��ن الآي بل اأكرَث القراآن حقق��َت ما بينُته ِمن اإيج��از األفاظها وكرثة معانيها 
وديباج��ة عبارتها وح�سن تاأليف حروفها وتالوؤم كلمه��ا, واأن تت كل لفظٍة 
منه��ا جماًل كثريًة وف�سوًل جمًة وعلوًما زواخ��ر ُمِلئت الدواويُن ِمن بع�ِص ما 
ا�ستفيد منها, وكرثت املقالت يف امل�ستنبطات عنها, ثم هو يف �سرد الق�س�ص 
ُعف يف ع��ادة الف�سحاء عندها  الط��وال واأخبار الق��رون ال�سوالف - التي َي�سْ

اأي: بداهة ل تتاج اإىل فكر وبحث.  )6(
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ه ببع�ٍص والتئاِم  ال��كالُم ويذهب ماُء البيان - اآيٌة ملتاأمله ِمن ربط الكالم بع�سِ
ه  �سرده وتنا�س��ِف وجوهه, كق�سة يو�سف على طولها, ث��م اإذا ترددت ق�س�سُ
اختلف��ت العبارات عنها على كرثة ترددها حت��ى تكاد كلُّ واحدٍةٍ تن�سي يف 
ف يف احل�س��ن وجَه مقاِبلتها, ول نف��وَر للنفو�ص من  البي��ان �ساحبتها وُتنا�سِ

ترديدها ول معاداَة ِل�ُمعادها.

فصل

الوج��ه الثاين ِمن اإعجازه �سورُة نظِمه العجي��ِب املخالِف لأ�ساليب كالم 
الع��رب ومناهج نظمها ونرثه��ا, والأ�سلوُب البديع الذي ج��اء عليه, ووقَفْت 
مقاط��ُع اآيه وانته��ْت فوا�سُل كلماته اإلي��ه, ومل يوجد قبل��ه ول بعده نظرٌي له 
ول ا�ستط��اع اأحٌد مماثل��َة �سيٍء منه, بل حارت فيه عقوله��م وتدلَّهت)7( دونه 
اأحالُمه��م, ومل يهتدوا اإىل مثل��ه يف جن�ص كالمهم من نرٍث اأو نظٍم اأو �سجٍع اأو 

رجٍز اأو �سعٍر.
, فجاءه اأبو جهٍل   وملا �سمع كالَمه ملسو هيلع هللا ىلص الوليُد بن املغرية وقراأ عليه القراآَن رقَّ
ُمْنِكًرا عليه, قال: واهلل ما ِمنكم اأحٌد اأعلُم بالأ�سعاِر مني, واهلل ما ُي�ْسِبُه الذي 

يقول �سيًئا ِمن هذا.
ويف خربه الآخِر حني جمع قري�ًسا عند ح�سور املو�سم وقال: اإنَّ وفود العرب 
كم بع�ًسا, فقالوا: نقول كاهٌن, قال: واهلل  ب بع�سُ َتِرُد فاأجمعوا فيه راأًيا ل ُيكذِّ
ما هو بكاهن, ما هو بزمزمته ول �سجعه, قالوا: جمنوٌن, قال: ما هو مبجنوٍن ول 

من الدله, وهو ذهاب الفوؤاد من هٍم. انظر: العني للخليل )٤/25(.  )7(
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بخنقه ول و�سو�سته, قالوا: فنقول �ساعٌر, قال: ما هو ب�ساعٍر, قد عرفنا ال�سعر كله 
ه ومب�سوطه ومقبو�سه, ما هو ب�ساعٍر, قالوا: فنقول �ساحٌر,  َرَج��َزه وَهَزَجه وقري�سَ
ق��ال: ما هو ب�ساحر ول نفثه ول عقده, قال��وا: فما نقول؟ قال: ما اأنتم بقائلني 
م��ن هذا �سيًئا اإل واأنا اأعرف اأنه باط��ٌل, واإنَّ اأقرب القول اأنه �ساحٌر؛ فاإنه �سحٌر 
ق بني املرء وابنه واملرء واأخيه واملرء وزوجه واملرء وع�سريته, فتفرقوا وجل�سوا  ُيفرِّ

رون النا�ص, فاأنزل اهلل تعاىل يف الوليد ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ُبل يحذِّ على ال�سُّ
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

مبىب يب جت حت خت مت ىت يت ﴾ ]املدثر: 17-11[.

وقال عتبة بن ربيعة حني �سمع القراآن: يا قوم, قد علمتم اأين مل اأترك �سيًئا 
اإل وقد علمت��ه وقراأته وقلته, واهلل لقد �سمعت قوًل واهلل ما �سمعت مثله قط, 

ما هو بال�سعر ول بال�سحر ول بالكهانة.
َف اأخاه اأُنَْي�ًسا فقال: واهلل ما �سمعت  ويف حديث اإ�سالم اأبى ذر  وَو�سَ
باأ�سع��ر من اأخي اأني�ٍص, لقد ناق�ص اثن��ي ع�سر �ساعًرا يف اجلاهلية اأنا اأحدهم, 
واأنه انطلق اإىل مكة وجاء اإىل اأبي ذر بخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. قلت: فما يقول النا�ص؟ 
ق��ال: يقولون �ساع��ٌر كاهٌن �ساحٌر, لقد �سمعت ق��ول الكهنة فما هو بقولهم, 
ولق��د و�سعته على اأَْقَراء)8( ال�سعر فلم َيْلَتِئْم, وما يلتئم على ل�سان اأحٍد بعدي 

اأنه �سعٌر واإنه ل�سادٌق واإنهم لكاذبون)9(.

اأنواعه وطرقه. غريب احلديث لبن قتيبة )187/2(.  )8(
�سحيح م�سلم )٤/1919(.  )9(
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والأخبار يف هذا �سحيحٌة كثريٌة, والإعجاز بكل واحٍد من النوعني الإيجاز 
والبالغ��ة بذاتها, والأ�سلوب الغريب بذاته, كل واحٍد منهما نوع اإعجاٍز على 
التحقي��ق مل تقدر العرب عل��ى الإتيان بواحٍد منهم��ا؛ اإذ كل واحٍد خارٌج 
ع��ن قدرتها مباي��ٌن لف�ساحتها وكالمها, واإىل هذا ذهب غ��ري واحٍد من اأئمة 

املحققني.
ووجه عجزهم عنه اأن ما جمع يف قوٍة جزالته ون�ساعة األفاظه وح�سن نظمه 
واإيجازه وبديع تاأليفه واأ�سلوبه ل ي�سحُّ اأن يكون يف مقدور الب�سر, واأنه من باب 
اخلوارق املمتنعة ع��ن اإقدار اخللق عليها كاإحياء املوتى وقلب الع�سا وت�سبيح 

احل�سا.

فصل

الوج��ه الثال��ث من الإعجاز ما انطوى عليه م��ن الأخبار باملغيبات وما مل 
يك��ن ومل يقع, فُوِجَد كما ورد على الوجه الذي اأخرب, كقوله تعاىل ﴿ ۇ 
﴿ ڭ ڭ ڭ  تع��اىل  وقول��ه  ]الفت��ح: 27[  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾ 
ۇ ۇ ﴾ ]ال��روم: 3[, وقول��ه ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]التوب��ة: 33[, 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ ڤ  وقول��ه 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾ ]الن��ور: 55[, وقول��ه ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]الن�س��ر: 1-3[ , فكان جميع هذا كما قال؛ فغلبت 
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ال��روم فار�ص يف ب�سع �سنني, ودخل النا�ص يف الإ�سالم اأفواًجا, فما مات ملسو هيلع هللا ىلص 
ويف ب��الد العرب كلها مو�س��ٌع مل يدخله الإ�سالم, وا�ستخل��ف اهلل املوؤمنني 
يف الأر���ص ومكن فيه��ا دينهم وملكهم اإياها من اأق�س��ى امل�سارق اإىل اأق�سى 
املغارب كما ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُزِوَيت يل الأر�ُص, فاأُريُت م�ساِرَقها ومغاِرَبها, و�سَيْبُلغ 

ُمْلُك اأمتي ما ُزِوَي يل منها«)10(.
وقول��ه ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]احلج��ر: 9[, فكان كذلك ل يكاد 
ل��ة ل �سيما  ُيَع��دُّ َم��ْن �سعى يف تغي��ريه وتبديل حمكمه م��ن امللحدة واملعطِّ
القرامط��ة, فاأجمعوا كيدهم وَحْوَلهم وقوتهم, فما قدروا على اإطفاِء �سيٍء ِمن 
نوره ول تغيرِي كلمٍة م��ن كالمه, ول ت�سكيك امل�سلمني يف حرٍف من حروفه 

واحلمد هلل.
ومنه قوله ﴿ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ ]القمر: ٤5[, وقوله ﴿ ٱ ٻ 
]التوب��ة:  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ ٺ  وقول��ه   ,]1٤

ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]التوب��ة: 33[, وقول��ه ﴿ ڃ ڃ چ چچ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]اآل عمران: 111[, فكان كل ذلك.

وم��ا فيه من ك�سف اأ�س��رار املنافقني واليهود ومقاله��م وكذبهم يف حلفهم 
وتقريعه��م بذلك كقول��ه ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ  ﴾ ]املجادلة: 8[, 

وقوله ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴾ ]اآل عمران: 15٤[ الآية, وقوله ﴿ گ 

�سحيح م�سلم )٤/2215(.  )10(
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 
ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی ﴾ ]املائ��دة: ٤1[, وقول��ه ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
 ,  ]٤6 ]الن�س��اء:  ڦ ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

وقد ق��ال مبدًيا ما قدره اهلل واعتقده املوؤمن��ون يوم بدر ﴿ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴾ ]الأنفال: 7[.

ومن��ه قوله تع��اىل ﴿ ٿ ٹ ٹ  ﴾ ]احلج��ر: 95[, ومل��ا نزلت ب�سر 
النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص بذل��ك اأ�سحابه باأن اهلل كف��اه اإياهم, وكان امل�سته��زوؤن نفًرا مبكة, 
ينفرون النا�ص عنه ويوؤذونه فهلك��وا, وقوله ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]املائدة: 
67[, فكان كذلك على كرثة من رام �سره وق�سد قتله, والأخبار بذلك معروفٌة 

�سحيحٌة.

فصل

الوجه الرابع م��ا اأنباأ به ِمن اأخباِر القرون ال�سالف��ة والأمم البائدة وال�سرائع 
الداث��رة, مما كان ل َيْعَلُم منه الق�سَة الواحدة اإل الفذُّ ِمن اأحباِر اأهل الكتاب 
ال��ذي قطع عمره يف تعلُّم ذلك, في��ورده النبي ملسو هيلع هللا ىلص على وجهه وياأتي به على 
��ه, فيعرتف الع��امل بذلك ب�سحته و�سدقه واأن مثل��ه مل ينله بتعليٍم, وقد  ن�سِّ
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علم��وا اأنه ملسو هيلع هللا ىلص اأميٌّ ل يقراأ ول يكت��ب ول ا�ستغل مبدار�سٍة ول ُمثاَفَنٍة)11( ومل 
َيِغْب عنهم ول َجِهَل حاَله اأحٌد منهم.

وقد كان اأهُل الكتاب كثرًيا ما ي�سالونه ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا فينزل عليه من القراآن 
م��ا يتلو عليهم منه ذك��ًرا, كق�س�ص الأنبياء مع قومه��م وخرب مو�سى واخل�سر 
ويو�سف واإخوته واأ�سحاب الكه��ف وذي القرنني ولقمان وابنه واأ�سباه ذلك 
ُحف اإبراهيم  ِم��ن الأنباء, وب��دء اخللق وما يف الت��وراة والإجنيل والزب��ور و�سُ
قه فيه العلماء به��ا ومل يقدروا على تكذيب ما ذكر منها, بل  ومو�س��ى مما �سدَّ
اأذعنوا لذلك, فِمن موفٍق اآمن مبا �سبق له من خرٍي, وِمن �سقٍي ُمعانٍد حا�سٍد, 
وم��ع ه��ذا مل ُيْحَك عن واحٍد من الن�سارى واليه��ود على �سدة عداوتهم له 
وحر�سه��م عل��ى تكذيبه وطول احتجاج��ه عليهم مبا يف كتبه��م وتقريعهم مبا 
انطوت عليه م�ساحفهم وكرثة �سوؤالهم له ملسو هيلع هللا ىلص وتعنيتهم اإياه عن اأخبار اأنبيائهم 
ْدق  ته و�سِ واأ�سرار علومهم اأنه اأنكر ذلك اأو كذبه, بل اأكرثهم �سرح ب�سحِة ُنُبوَّ
مقالت��ه واعرتف بعناده وح�سده اإياه كاأهل جن��ران وابن �سوريا وابني اأخطب 

وغريهم.
عى اأن فيما عندهم ِمن ذلك مِلا حكاه  ومن باهت يف ذلك بع�ص املباهتة وادَّ

خمالفًة ُدِعَي اإىل اإقامة حجته وك�سف دعوته, فقيل له ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڎ ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 
ع ووبَّخ ودع��ا اإىل اإح�سار ممكٍن غري ممتنٍع, فِمْن ُمعرتٍف مبا  ]اآل عم��ران: 93-9٤[ , فقرَّ

ثافن الرجل اإذا باطنه ولزمه حتى يعرف دخلته واملثافن املواظب. املحكم لبن �سيدة )165/10(.  )11(
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جح��ده وُمتواِقٍح ُيْلقي على ف�سيحته ِمن كتابه َي��َدُه, ومل ُيوؤَْثْر اأنَّ واحًدا منهم 
اأظه��ر خالف قوله ِمْن كتب��ه ول اأبدى �سحيًحا ول �سقيًم��ا من �سحفه, قال 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ ڤ  تع��اىل  اهلل 
Mڇ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ﴾ ]املائدة: 16-15[.

فصل

نٌة ل نزاَع فيه��ا ول ِمْرَية, وِمن الوجوه  هذه الوج��وه الأربعة ِمن اإعجازه بيِّ
البين��ة يف اإعج��ازه ِم��ن غري ه��ذه الوج��وه اآٌي وردت بتعجيز ق��وٍم يف ق�سايا 

واإعالمهم اأنهم ل يفعلونها, فما فعلوا ول قدروا على ذلك كقوله لليهود ﴿ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]البقرة: 95-9٤[.

قال اأبو اإ�سحاق الزجاج: يف هذه الآية اأعظم حجٍة واأظهر دللٍة على �سحة 
الر�سال��ة, لأنه قال لهم فتمن��وا املوت واأعلمهم اأنهم لن يتمنوه اأبًدا فلم يتمنه 

واحٌد منهم)12(.

انظر: بحر العلوم لل�سمرقندي )75/1(.  )12(
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قال اأبو حممٍد الأ�سيلي: من اأعجب اأمرهم اأنه ل يوجد منهم جماعٌة ول 
واح��ٌد من يوم اأم��ر اهلل بذلك نبيه يقدم عليه ول يجي��ب اإليه, وهذا موجوٌد 

م�ساهٌد ملن اأراد اأن ميتحنه منهم.
وكذل��ك اآية املباهلة من ه��ذا املعنى حيث وفد عليه اأ�ساقف��ة جنران واأبوا 

الإ�سالم فاأنزل اهلل تعاىل عليه اآية املباهلة بقوله ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
وا باأداِء  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴾ ]اآل عم��ران: 61[, فامتنع��وا منها وَر�سُ
اجلزي��ة, وذلك اأنَّ العاقب عظيَمهم قال لهم: قد علمتم اأنه نبيٌّ واأنه ما لعن 

قوًما نبيٌّ قطُّ فبقي كبريهم ول �سغريهم)13(. ومثله قوله ﴿ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ ﴾ 
]البق��رة: 23-2٤[ , فاأخربه��م اأنهم ل يفعلون كم��ا كان, وهذه الآية اأدخل يف باب 

الإخبار عن الغيب ولكن فيها من التعجيز ما يف التي قبلها.
فصل

ومنها الروع��ُة التي تلحق قلوَب �سامعيه واأ�سماَعه��م عند �سماعه والهيبُة 
بني به اأعظُم  التي تعرتيهم عند تالوته لقوة حاله واإنافة خطره, وهى على املكذِّ
ون انقطاعه  حتى كان��وا ي�ستثقلون �سماعه ويزيدهم نفوًرا كما قال تعاىل, ويودُّ

لكراهتهم له.

انظر: ال�سرية النبوية لبن ه�سام )583/1(, تف�سري الطربي )٤71/5(.  )13(
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]ف�سل��ت: 1-13[, فاأم�س��ك عتب��ة بيده على يف 
النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ونا�سده الرحم اأن يك��ف. ويف روايٍة: فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقراأ وعتبة 
��ٍغ ُمْلٍق يديه خلف ظهره معتمٌد عليهما حتى انتهى اإىل ال�سجدة, ف�سجد  ُم�سْ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وق��ام عتبة ل يدري مب ُيراِجُعه, ورجع اإىل اأهله ومل يخرج اإىل قومه 
حتى اأََتْوُه, فاعتذر لهم وقال: واهلل لقد كلَّمني بكالٍم, واهلل ما �سمعت اأذناي 

مبثله قط فما دريت ما اأقول له)16(.
وقد حكي عن غري واحٍد ممن رام معار�سته اأنه اعرتته روعٌة وهيبٌة كفَّ بها 
ع طلب ذلك ورامه و�سرع فيه, فمرَّ ب�سبٍيٍّ يقراأ  عن ذلك, فحكي اأن ابن املقفَّ

ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ﴿ ائ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾ ]ه��ود: ٤٤[ , فرجع فمحا ما عمل, وقال: اأ�سهد اأن هذا 
ل ُيعاَر�ص, وما هو من كالم الب�سر, وكان ِمْن اأف�سِح اأهِل وقته)17(.

اأخرجه الدوري يف تاريخ ابن معني )5٤/3(, والبيهقي يف دلئل النبوة )203/2(, واإ�سماعيل الأ�سفهاين يف   )16(
دلئل النبوة )221/1(, واأورده الألباين يف �سحيح ال�سرية النبوية )�ص161(.

انظر: تف�سري املاوردي امل�سمى بالنكت والعيون )31/1(.  )17(
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وكان يحي��ى بن حكم الَغَزال بليغ الأندل���ص يف زمنه, فحكي اأنه رام 
�سيًئا ِمْن هذا فنظر يف �سورة الإخال�ص ليحذو على مثالها وين�سج بزعمه على 

ة حملتني على التوبة والإنابة. منوالها, قال: فاعرتتني منه خ�سيٌة ورقَّ

فصل

وم��ن وجوه اإعج��ازه املعدودة كونه اآي��ًة باقيًة ل تعدم ما بقي��ت الدنيا مع 
تكفل اهلل تع��اىل بحفظه, فقال: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]احلجر: 9[, 

وقال: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ﴾ ]ف�سلت: ٤2[.
و�سائ��ر معجزات الأنبي��اء انق�ست بانق�س��اء اأوقاتها فلم يب��ق اإل خربها, 
والقراآن العزيز الباهرة اآياته الظاهرة معجزاته على ما كان عليه لأول نزوله اإىل 
وقتن��ا هذا, حجته قاهرٌة ومعار�سته ممتنعة, والأع�ساُر كلها طافحٌة باأهل البيان 
وحمل��ِة علم الل�سان واأئمِة البالغة وفر�سان الكالم وجهابذة الرباعة, وامللحُد 
َثُر يف معار�سته  فيهم كثرٌي, واملعادي لل�سرع عتيٌد, فما منهم َمن اأتى ب�سيٍء ُيوؤْ
ول األَّ��ف كلمت��ني يف ُمناق�سته, ول ق��در فيه على مطع��ٍن �سحيٍح, ول قدح 
املتكلِّ��ف ِمْن ذهنه يف ذلك اإل بزنٍد �سحيٍح, بل املاأثور عن كلِّ َمْن رام ذلك 

اإلقاوؤه يف العجز بيديه والنكو�ص على عقيبه.



املنتقى من كتاب ال�شفا

- 110 -

فصل وجوه أخرى لإلعجاز

وقد عدَّ جماع��ٌة من الأئمة ومقلَّدي الأمة يف اإعجازه وجوًها كثريًة, منها: 
ه, بل الإكب��اُب على تالوته يزيده حالوًة  اأن قارئ��ه ل َي�َملُّه و�سامعه ل َي�ُمجُّ
ا, وغرُيه ِم��ن الكالم ولو بلغ يف  ا طريًّ وتردي��ُده ُيوِجب له حمبًة ل ي��زال غ�سًّ
احل�س��ِن والبالغة مبلَغه ُي�َم��لُّ مع الرتديد وُيعاَدى اإذا اأُِعي��د, وكتاُبنا ُي�ْستلذُّ 
ب��ه يف اخلل��واِت وُيوؤْنَ���صُ بتالوته يف الأزم��ات, و�ِسواه ِم��ن الُكُتِب ل يوجد 
ونً��ا وُطُرًقا ي�ستجلبون بتلك اللحون  فيه��ا ذلك, حتى اأحدث اأ�سحاُبها لها حُلُ
تن�سيطه��م على قراءتها, اأما القراآن فاإن��ه ل َيْخَلُق على كرثة الردِّ ول تنق�سي 
ه ول تفنى عجائبه, هو الف�سل لي�ص بالهزل ل َي�ْسَبُع منه العلماُء ول تزيغ  ِعرَبُ
ب��ه الأه��واء, ول تلتب�ص به الأل�سنة, هو الذي مل تنت��ه اجلن حني �سمعته اأن 

قالوا ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]اجلن: 2-1[.
ومنه��ا: جمعه لعل��وٍم ومعاِرَف مل ُتْعَهد العرُب عام��ًة ول حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص قبل 
نبوت��ه خا�سًة مبعرفتها ول القيام بها, ول ُيحي��ط بها اأحٌد ِمن علماء الأمم, ول 
ي�ستم��ل عليها كتاٌب من كتبه��م, فُجِمَع فيه ِمن بيان ِعل��ِم ال�سرائع والتنبيِه 
نٍة  عل��ى طرق احلج��ج العقليات والردِّ على ف��رق الأمم برباهنَي قوي��ٍة واأدلٍة بيِّ
�سهل��ِة الألفاظ موج��زِة املقا�سد, رام املَُتَحْذِلُقون بع��ُد اأن ين�سبوا اأدلًة مثلها, 

فلم يق��دروا عليها؛ كقوله تع��اىل ﴿ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉې ې ﴾ ]ي���ص: 81[, وقول��ه: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ]ي�ص: 
79[, وقول��ه: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]الأنبياء: 22[ اإىل ما حواه ِمْن علوم 
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رَي واأنب��اِء الأمم واملواعظ واحِلَكم واأخباِر ال��دار الآخرة وحما�سن الآداب  ال�سِّ
َي��م, ق��ال اهلل ج��ل ا�سم��ه ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الأنعام: 38[,  وال�سِّ

﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]النحل: 89[, ﴿ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ﴾ ]الروم: 58[.

وقال تعاىل: ﴿ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت ﴾ 
]النمل: 76[, وقال: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]اآل عمران: 
138[, فجم��ع فيه مع وجازة األفاظه وجوامع كلمه اأ�سعاف ما يف الكتب قبله 

التي األفاظها على ال�سعف منه مراٍت.
ومنها: جمعه فيه بني الدليل ومدلوله وذلك اأنه احتج بنظم القراآن وح�سن 
ر�سف��ه واإيجازه وبالغته واأثناء هذه البالغة اأمره ونهيه ووعده ووعيده, فالتايل 

له يفهم مو�سع احلجة والتكليف مًعا من كالٍم واحٍد و�سورٍة منفردٍة.
ظيه قال اهلل تعاىل  ومنها: تي�س��رُيه تعاىل حفظه ملتعلِّميه وتقريُبه على متحفِّ
﴿ ں ں ڻ ڻ ﴾ ]القم��ر: 17[, و�سائ��ر الأمم ل يحف��ظ كتبه��ا الواحد 

ٌر حفظه للِغْلماِن  اُء على مرور ال�سنني عليهم والقراآن مي�سَّ منهم, فكي��ف اجلمَّ
يف اأقرب مدٍة.

ومنه��ا: م�ساكل��ة بع�ص اأجزائ��ه بع�ًسا, وح�س��ن ائتالف اأنواعه��ا والتئام 
اأق�سامه��ا, وح�سن التخل�ص من ق�س��ٍة اإىل اأخرى, واخلروج من باٍب اإىل غريه 
على اختالف معانيه, وانق�سام ال�سورة الواحدة اإىل اأمٍر ونهٍي وخرٍب وا�ستخباٍر 
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ووعٍد ووعيٍد واإثبات نبوٍة وتوحيٍد وترغيٍب وترهيٍب, اإىل غري ذلك من فوائده 
دون خلٍل يتخلل ف�سوله.

ومنها: اجلملة الكثرية التي انطوت عليها الكلمات القليلة.
وه��ذا كله وكثرٌي مما ذكرنا اأنه ذك��ر يف اإعجاز القراآن اإىل وجوٍه كثريٍة ذكرها 

الأئمة مل نذكرها, واهلل ويل التوفيق.

فصٌل انشقاق القمر

قال اهلل تع��اىل: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ﴾ ]القم��ر: 1-2[. اأخرب تعاىل بوق��وع ان�سقاقه بلفظ املا�سي واإعرا�ص 

الكفرة عن اآياته, واأجمع اأهل ال�سنة على وقوعه.
ع��ن ابن م�سعوٍد  قال: ان�سق القمر عل��ى عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرقتني 

فرقٌة فوق اجلبل وفرقٌة دونه, فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ا�سهدوا)19(.
قال عليٌّ : ان�سق القمر ونحن مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص)20(.

وعن اأن�ٍص  قال: �ساأل اأهل مكة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يريهم اآيًة, فاأراهم ان�سقاق 
القمر مرتني حتى راأوا حراء بينهما)21(.

�سحيح البخاري )1٤2/6(.  )19(
اأخرجه الطحاوي يف �سرح امل�سكل )177/2(, و�سنده ح�سن.  )20(

�سحيح البخاري )1٤0/6(.  )21(
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فصل يف نبع املاء من بني أصابعه وتكثريه بربكته ملسو هيلع هللا ىلص

اأما الأحاديث يف هذا فكثريٌة جًدا.
عن اأن�ص بن مال��ٍك  قال: راأيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحانت �سالة الع�سر 
فالتم�ص النا�ص الَو�سوء فلم يجدوه, فاأُِتَي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَو�سوٍء فو�سع ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك الإناء يده واأمر النا�ص اأن يتو�سوؤوا منه. قال: فراأيت املاء ينَبع 

ِمن بني اأ�سابعه, فتو�ساأ النا�ص حتى تو�سوؤوا ِمن عند اآخرهم)22(.
وع��ن ابن م�سعود  قال: بينما نحن مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولي�ص معنا ماٌء, 
فق��ال لنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اطلبوا من معه ف�سل ماٍء«, فاأتي مباٍء ف�سبه يف اإناٍء, 

ثم و�سع كفه فيه, فجعل املاء ينبع من بني اأ�سابع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)23(.
وع��ن جاب��ٍر  قال: عط�ص النا���ص يوم احلديبية, ور�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني 
يدي��ه ركوٌة, فتو�ساأ منه��ا, واأقبل النا�ص نحوه, وقالوا: لي���ص عندنا ماٌء اإل ما 
يف ركوتك, فو�سع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يده يف الركوة, فجعل املاء يفور من بني اأ�سابعه 
كاأمث��ال العيون. وفيه: فقلت: كم كنتم؟ قال: لو كن��ا مائة األٍف لكفانا, كنا 

خم�ص ع�سرة مائًة)2٤(.
ويف رواية الوليد بن عبادة بن ال�سامت عنه  يف حديث م�سلٍم الطويل 
يف ذك��ر غزوة ُبواٍط قال: قال يل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ي��ا جابر, ناِد الَو�سوء, وذكر 

�سحيح البخاري )٤5/1(, و�سحيح م�سلم )٤/1783(.  )22(

�سحيح البخاري )٤5/1(, و�سحيح م�سلم )٤/1783(.  )23(
�سحيح البخاري )٤/193(.  )2٤(
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احلديث بطوله, واأنه مل يجد اإل قطرًة يف َعْزلء �َسْجٍب)25(, فاأتى به النبي ملسو هيلع هللا ىلص, 
فغمزه وتكلم ب�سيء ل اأدري ما هو وقال: ناِد بجفنة الركب, فاأتيت فو�سعتها 
ب��ني يديه, وذكر اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ب�سط يده يف اجلفنة وفرق اأ�سابعه, و�سبَّ جابٌر 
عليه, وقال: ب�سم اهلل. قال: فراأيت املاء يفور من بني اأ�سابعه, ثم فارت اجلفنة, 
وا�ستدارت حتى امتالأت واأمر النا�ص بال�ستقاء, فا�ْسَتَقْوا حتى َرُووا, فقلت: 
هل بقي اأحٌد له حاجٌة؟ فرفع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يده من اجلفنة وهي مالأى)26(.

ومث��ل هذا يف هذه املواطن احلفلة واجلم��وع الكثرية ل تتطرق التهمة اإىل 
املح��دث به؛ لأنهم كانوا اأ�سرع �سيء اإىل تكذيبه ملا جبلت عليه النفو�ص من 
ذل��ك, ولأنهم كانوا ممن ل ي�سك��ت على باطٍل, فهوؤلء قد َرَوْوا هذا واأ�ساعوه 
ون�سبوا ح�سور اجلماء الغفري له ومل ينكر اأحٌد من النا�ص عليهم ما حدثوا به 

عنهم اأنهم فعلوه و�ساهدوه, ف�سار كت�سديق جميعهم له.
ومما ي�سبه هذا من معجزاته تفجري املاء بربكته وابتعاثه مب�سه ودعوته.

ع��ن معاذ بن جبٍل  يف ق�سة غزوة تبوك واأنهم وردوا العني وهي َتِب�صُّ 
راك, فغرفوا من العني باأيديهم حتى اجتمع يف �سيٍء,  ب�سيٍء ِمن ماٍء مثل ال�سِّ
ثم غ�سل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيه وجهه ويديه واأعاده فيها, فجرت مباٍء كثرٍي, فا�ستقى 

عزلء بفتح العني واإ�سكان الزاي: فم القربة, وال�سجب بالإ�سكان ال�سقاء الذي قد اأخلق وبلي و�سار �سًنا. �سرح   )25(
النووي على �سحيح م�سلم )1٤5/18(.

�سحيح م�سلم )٤/2307(.  )26(
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النا���ص. قال يف رواية: فانخرق من املاء ما له ح�صٌّ كح�صِّ ال�سواعِق ثم قال: 
ُيو�ِسُك يا معاذ اإن طالْت بك حياٌة اأن ترى ما ها هنا قد ُمِلَئ ِجنانًا)27(.

ويف حدي��ث الرباء و�سلمة بن الأكوع ر�سي اهلل عنهما يف ق�سة احلديبية: 
وهم اأربع ع�سرة مائًة وبئرها ل تروي خم�سني �ساًة, فنزحناها فلم نرتك فيها قطرًة 
فقعد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على َجباها)28(. قال الرباء: واأتي بدلٍو منها فب�سق فدعا. 

وقال �سلمة: فاإما دعا واإما ب�سق فيها فجا�سْت فاأْرَوْوا اأنُف�َسهم وِركابهم)29(.
وع��ن اأبي قت��ادة  وذكر اأن النا�ص �سكوا اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص العط�ص يف 
ْبِنه)30(, ثم التقم فمها, فاهلل اأعلم  بع���ص اأ�سفاره, فدعا بامِلي�ساأة فجعله��ا يف �سِ
نف��ث فيها اأم ل, ف�سرب النا�ص حتى َرُووا وَمَل��وؤُوا كل اإناٍء معهم, فُخيِّل اإيلَّ 

اأنها كما اأخذها مني, وكانوا اثنني و�سبعني رجال)31(.
ومن ذلك حديث عمران بن ح�سنٍي ر�سي اهلل عنهما حني اأ�ساب النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحاب��ه عط�ٌص يف بع�ص اأ�سفارهم, فوجه رجلني من اأ�سحابه واأعلمهما 
اأنهم��ا يجدان امراأًة مبكان كذا معها بعري علي��ه مزادتان... احلديث, فوجداها 
واأتي��ا به��ا اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص, فجعل يف اإناٍء من مزادتيها وق��ال فيه ما �ساء اهلل اأن 

املوطاأ برواية اأبي م�سعب الزهري )1٤3/1(, وهو عند م�سلم )178٤/٤(.  )27(
بفتح اجليم وتخفيف الباء املوحدة, مق�سور: ما حول البئر. �سرح النووي على �سحيح م�سلم )175/12(.  )28(

حديث الرباء يف �سحيح البخاري )122/5(, وحديث �سلمة يف �سحيح م�سلم )1٤33/3(.  )29(
قال ابن �سيدة: ال�سنب الإبط وما يليه, وقيل: ال�سنب ما بني الإبط والك�سح, وقيل: ما بني اخلا�سرة وراأ�ص الورك,   )30(

وقيل: اأعلى اجلنب. املحكم )211/8(. 
هذا  بعد  املوؤلف  بع�سه  اأورد  وقد  اآخر,  ب�سياق  م�سلم  عند  وهو   ,)٤12/7( امل�سنف  يف  �سيبة  اأبي  ابن  اأخرجه   )31(

احلديث.



املنتقى من كتاب ال�شفا

- 116 -

يق��ول, ثم اأعاد املاء يف املزادتني, ثم فتحت عزاليهم��ا)32( واأمر النا�ص فملوؤوا 
اأ�سقيته��م حتى مل يدعوا �سيًئا اإل ملوؤوه. قال عم��ران: ويخيل اإيل اأنهما مل 
تزدادا اإل امتالًء, ثم اأمر فجمع للمراأة من الأزواد حتى مالأ ثوبها, وقال النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: فاإنا مل ناأخذ من مائك �سيًئا, ولكن اهلل �سقانا«)33(.

وع��ن �سلمة بن الأكوع  قال: قال نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هل ِمن َو�سوٍء؟ فجاء 
نا ُنَدْغِفُقه َدْغَفَقًة)3٤( اأربع  رج��ٌل باإداوٍة فيها نطفٌة, فاأفرغها يف قدٍح, فتو�ساأنا كلُّ

ع�سرة مائًة)35(.
ويف حديث عمر  يف جي�ص الع�سرة وذكر ما اأ�سابهم من العط�ص, حتى 
اإن الرجل لينحر بعريه فيع�سر فرثه في�سربه, فرغب اأبو بكٍر  اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف الدعاء, فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت ال�سماء)36( فان�سكبت, فملوؤوا 

ما معهم من اآنيٍة, ومل جتاوز الع�سكر)37(.

جمع عزلء, وهي فم القربة, تقدم.  )32(
اأخرجه البيهقي يف الكربى )32/1(, واأ�سله يف �سحيح البخاري )76/1(, و�سحيح م�سلم )1/٤7٤(.  )33(

الدغفقة من دغفق املاء دغفقًة, اإذا �سبه �سًبا كثرًيا. اجلمهرة لبن دريد )11٤8/2(  )3٤(
�سحيح م�سلم )3/135٤(.  )35(

قالت ال�سماء: اإذا اأمطرت مطًرا ي�سمع �سوته. ل�سان العرب )220/6(.  )36(
يف  واحلاكم   ,)223/٤( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)52/1( �سحيحه  يف  خزمية  وابن   ,)331/1( البزار  اأخرجه   )37(
ال�سري  يف  اأي�ًسا  وقواه  الذهبي,  ووافقه  ال�سيخني  �سرط  على  احلاكم  و�سححه  وغريهم,   ,)263/1( امل�ستدرك 

)339/2( وتاريخ الإ�سالم )635/2(, وكذا ابن كثري يف البداية والنهاية )93/6(.
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فصل

وم��ن معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص تكث��ري الطعام بربكته ودعائه, ع��ن جابٍر  اأن رجاًل 
اأت��ى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�ستطعمه فاأطعمه �سطر َو�ْسِق �سعرٍي فما زال ياأكل منه وامراأته 
و�سيف��ه حتى كاله, فاأتى النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص فاأخربه, فقال: ل��و مل تكله لأكلتم منه 

ولقام لكم)38(.
ومن ذلك حديث اأبي طلح��ة  امل�سهور واإطعامه ملسو هيلع هللا ىلص ثمانني اأو �سبعني 
رجاًل من اأقرا�ص من �سعرٍي جاء بها اأن�ٌص  تت يده - اأي اإبطه - فاأمر بها 

ْت وقال فيها ما �ساء اهلل اأن يقول)39(. فُفتَّ
وحدي��ث جابٍر  يف اإطعامه ملسو هيلع هللا ىلص يوم اخلندق األف رجٍل من �ساع �سعرٍي 
وعن��اٍق, وقال جابٌر: فاأق�سم باهلل لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا واإن برمتنا لتغط 
كم��ا هي واإن عجينن��ا ليخبز, وكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ب�س��ق يف العجني والربمة 

وبارك)٤0(.
عٍة فيها حلم فتعاقبوها  وعن �سمرة بن جندٍب  قال: اأتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص بَق�سْ

من غدوٍة حتى الليل يقوم قوٌم ويقعد اآخرون)٤1(.

�سحيح م�سلم )178٤/٤(.  )38(
�سحيح البخاري )193/٤(, و�سحيح م�سلم )1612/3(, وفيه بعد قوله »ما �ساء اهلل اأن يقول«: ثم قال: »ائذن   )39(
لع�سرٍة« فاأذن لهم, فاأكلوا حتى �سبعوا ثم خرجوا, ثم قال: »ائذن لع�سرٍة« فاأذن لهم, فاأكلوا حتى �سبعوا ثم خرجوا, 
ثم قال: »ائذن لع�سرٍة« فاأذن لهم, فاأكلوا حتى �سبعوا ثم خرجوا, ثم قال: »ائذن لع�سرٍة« فاأكل القوم كلهم و�سبعوا.

�سحيح البخاري )108/5(, و�سحيح م�سلم )1610/3(.  )٤0(
يف  حبان  وابن   ,)201/1( �سننه  يف  والدارمي   ,)361/33( واأحمد  و�سححه,   )593/5( الرتمذي  اأخرجه   )٤1(

�سحيحه )٤6٤/1٤(, واحلاكم يف امل�ستدرك )675/2(, و�سححه على �سرط ال�سيخني ووافقه الذهبي.
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ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما قال: كنا مع 
ِنَعْت  النب��يملسو هيلع هللا ىلص ثالثني ومائًة, وذكر يف احلدي��ث اأنه ُعِجَن �ساٌع من طعاٍم و�سُ
�س��اٌة, ف�ُسِوَي �سواُد بطنه��ا)٤2(. قال: وامي اهلل ما ِمن الثالثني ومائٍة اإل وقد َحزَّ 
ل��ه حّزًة ِمن �س��واِد بطنها ثم جعل منها ق�سعت��ني, فاأكلنا اأجمعون وف�سل يف 

الق�سعتني, فحملته على البعري)٤3(.
  وم��ن ذلك حديث عب��د الرحمن بن اأبي عمرة الأن�س��اري عن اأبيه
ومثل��ه ل�سلمة ب��ن الأكوع  اأن خمم�سًة اأ�ساب��ت النا�ص مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
بع�ص مغازيه, فدعا ببقية الأزواد فجاء الرجل باحلثية من الطعام وفوق ذلك, 
واأعالهم الذي اأتى بال�ساع من التمر, فجمعه على نطع, - قال �سلمة: فحزرته 
��ة العنز -, ثم دعا النا�ص باأوعيتهم, فما بقي يف اجلي�ص وعاء اإل ملوؤوه,  كَرْب�سَ

وبقي منه قدر ما جعل واأكرث)٤٤(.
وم��ن ذلك حديث جابر يف دين اأبيه ر�س��ي اهلل عنهما بعد موته وقد كان 
ب��ذل لغرم��اء اأبيه اأ�سل ماله فل��م يقبلوه, ومل يكن يف ثمره��ا �سنتني كفاُف 
ه��ا وجعلها بيادر يف اأ�سولها فم�سى  َدْيِنه��م, فجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد اأن اأمره بجذِّ
ون)٤5( كل  فيه��ا ودعا, فاأوفى من��ه جابٌر غرماء اأبيه وف�سل مثل م��ا كانوا يُجدُّ

�سنٍة, ويف رواية مثل ما اأعطاهم.

�سواد البطن هو الكبد. غريب احلديث لبن قتيبة )3٤3/1(.  )٤2(
�سحيح البخاري )69/7(, و�سحيح م�سلم )1626/3(.  )٤3(

اأحمد )185/2٤(  اأخرجه  اأبي عمرة  الرحمن بن  حديث �سلمة يف �سحيح م�سلم )135٤/3(, وحديث عبد   )٤٤(
و�سنده جيد.

من اجلداد, وهو �سرام النخل وقطع ثمرها. انظر: النهاية يف غريب احلديث )1/2٤٤(.  )٤5(
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قال: وكان الغرماُء يهوَد فعجبوا من ذلك)٤6(.
ومنه اأي�ًسا حديث اأبي هري��رة  حني اأ�سابه اجلوع فا�ستتبعه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فوجد لبًنا يف قدٍح قد اأهدي اإليه واأمره اأن يدعو اأهل ال�سفة, قال: فقلت: ما 
ه��ذا اللنب فيهم؟ كنت اأحق اأن اأ�سيب منه �سربًة اأتقوى بها, فدعوتهم وذكر 
اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص له اأن ي�سقيهم, فجعلت اأعطي الرجل في�سرب حتى يروى, ثم 
ياأخذه الآخر حتى روي جميعهم. قال: فاأخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص القدح وقال: بقيت 
اأن��ا واأنت, اقعد فا�س��رب, ف�سربت ثم قال: ا�سرب, وم��ا زال يقولها واأ�سرب 
حت��ى قلت: ل والذي بعثك باحلق ما اأجد ل��ه م�سلًكا, فاأخذ القدح, فحمد 

اهلل و�سمى و�سرب الف�سلة)٤7(.
ويف حدي��ث اأن�ٍص  قال: تزوج ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ف�سنعت اأمي اأم �سليٍم 
حي�ًسا فجعلته يف توٍر, فذهبت به اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: �سعه وادع يل فالنًا 
وفالنً��ا ومن لقيت, فدعوتهم ومل اأََدْع اأحًدا لقيُته اإل دعوته, وذكر اأنهم كانوا 
زه��اء ثالثمائة حتى ملوؤوا ال�سفة واحلجرة, فقال لهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: تلقوا ع�سرًة 
ع�سرًة, وو�سع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يده على الطعام فدعا فيه وقال ما �ساء اهلل اأن يقول, 
فاأكلوا حتى �سبعوا كلهم, فقال يل: ارفع, فما اأدري حني و�سعت كانت اأكرث 

اأم حني رفعت)٤8(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه )1٤/٤( مبعناه. والبيدر املو�سع الذي يدا�ص فيه الطعام, قاله اجلوهري يف ال�سحاح   )٤6(
)587/2(, وقال الثعالبي: »واملربد لأهل احلجاز كالأندر لأهل ال�سام والبيدر لأهل العراق«. فقه اللغة )�ص33(.

�سحيح البخاري )96/8(.  )٤7(
�سحيح م�سلم )1051/2(.  )٤8(
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فصل يف كالم الشجر وشهادتها له ملسو هيلع هللا ىلص بالنبوة وإجابتها دعوته

ويف ال�سحي��ح يف حديث جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما الطويل قال: 
ذهب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�سي حاجته فلم ير �سيًئا ي�سترت به, فاإذا ب�سجرتني ب�ساطئ 
الوادي, فانطلق ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل اإحداهما فاأخذ بغ�سٍن من اأغ�سانها فقال: 
انقادي علي باإذن اهلل فانقادت معه كالبعري املخ�سو�ص)٤9( الذي ي�سانع قائده, 
ِف بينهما قال: التئما  وذكر اأنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى اإذا كان باملَْن�سَ
عل��ي باإذن اهلل فالتاأمت��ا. ويف رواية اأخرى: فقال: يا جاب��ر قل لهذه ال�سجرة 
يقول لك ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: احلقي ب�ساحبتك حتى اأجل�ص خلفكما فزحفت 
حت��ى حلقت ب�ساحبتها فجل���ص خلفها, فخرجت اأح�س��ر وجل�ست اأحدث 
نف�س��ي فالتفت فاإذا ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مقباًل وال�سجرتان قد افرتقتا, فقامت كل 
واح��دٍة منهم��ا على �ساٍق فوقف ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقفًة فق��ال براأ�سه هكذا مييًنا 

و�سمال)50(.
وم��ن ذلك حديث اأن���صٍ  اأن جربيل  قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وراآه حزيًنا: 
اأتب اأن اأريك اآيًة؟ قال: نعم, فنظر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل �سجرٍة من وراء الوادي 
فق��ال: ادع تل��ك ال�سجرة فج��اءت مت�سي حتى قامت بني يدي��ه, قال: مرها 

فلرتجع, فعادت اإىل مكانها)51(.

النووي على  اإذا كان البعري �سعًبا, ليذل وينقاد. انظر: �سرح  اأي: عود  اأنفه خ�سا�ص  البعري الذي يجعل يف  هو   )٤9(
�سحيح م�سلم )1٤3/18(.
�سحيح م�سلم )٤/2306(.  )50(

�سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)56/1٤( م�سنده  يف  والبزار   ,)165/19( واأحمد   ,)1336/2( ماجه  ابن  اأخرجه   )51(
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وع��ن ابن عبا�ٍص ر�سي اهلل عنهما اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال لأعرابي: اأراأيت اإن 
دع��وت هذا العذق من هذه النخل��ة اأت�سهد اأين ر�سول اهلل؟ قال نعم, فدعاه 

فجعل ينقز حتى اأتاه فقال ارجع فعاد اإىل مكانه)52(.

فصل يف قصة حنني اجلذع

ق��ال جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما: كان امل�سجد م�سقوًفا على جذوع 
نخ��ٍل, ف��كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا خطب يق��وم اإىل جذٍع منها, فلم��ا �سنع له املنرب 

�سمعنا لذلك اجلذع �سوًتا ك�سوت الع�سار)53(.
ويف رواية: حتى اْرَتَّ امل�سجد بخواره)5٤(, ويف اأخرى: حتى ت�سدع وان�سق 

حتى جاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فو�سع يده عليه ف�سكت)55(.
ويف اأخرى: فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اإن هذا بكى ملا فقد من الذكر)56(.

ويف روايٍة: »والذي نف�سي بيده لو مل األتزمه مل يزل هكذا اإىل يوم القيامة«, 
تزنًا على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)57(.

)٤35/1٤(, واإ�سناده على �سرط م�سلم.
الكبري  يف  والطرباين   ,)3/3( الكبري  تاريخه  يف  والبخاري  �سحيح,  ح�سن  وقال:   )59٤/5( الرتمذي  جامع   )52(
)110/12(, واحلاكم يف امل�ستدرك )676/2( و�سححه على �سرط م�سلم ووافقه الذهبي                                             

�سحيح البخاري )٤/195(.  )53(
�سحيح ابن خزمية )1٤0/3(, و�سرح م�سكل الآثار )378/10(, وهو �سحيح.  )5٤(

�سنن الدارمي )180/1(, واإ�سناده ح�سن.  )55(
م�سند اأحمد )117/22(, و�سحيح ابن خزمية )1٤0/3(, وهو �سحيح.  )56(

�سنن الدارمي )18٤/1(, و�سرح م�سكل الآثار )378/10(, واإ�سناده �سحيح.  )57(
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ويف رواي��ة ع��ن اأَُبيٍّ  قال: فكان اإذا �سلى النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص �سلى اإليه, فلما 
, فكان عنده اإىل اأن اأكلته الأر�ص وعاد رفاًتا)58(. هدم امل�سجد اأخذه اأَُبيٌّ

ف��كان احل�س��ن اإذا حدث بهذا بكى وق��ال: يا عب��اد اهلل اخل�سبة تن اإىل 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سوًقا اإليه ملكانه فاأنتم اأحق اأن ت�ستاقوا اإىل لقائه)59(.

فصل فيما جاء يف الطعام والشجر واحلجر

عن ابن م�سعوٍد : قال لقد كنا ن�سمع ت�سبيح الطعام وهو يوؤكل)60(.
ويف غري هذه الرواية عن ابن م�سعوٍد  قال: كنا ناأكل مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

الطعام ونحن ن�سمع ت�سبيحه)61(.
وقال عليٌّ : كنا مبكة مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فخرج اإىل بع�ص نواحيها, فما 

ا�ستقبله �سجرٌة ول جبٌل اإل قال له: ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل)62(.
 وعن جابر بن �سمرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: اإين لأعرف حجًرا مبكة كان 

.)63(
ي�سلِّم عليَّ

اأخرجه ابن ماجه )٤5٤/1(, واأحمد )172/35(, والطحاوي يف �سرح م�سكل الآثار )376/10(, ويف اإ�سناده   )58(
�سعف.

الزهد لبن املبارك )�ص361(, وم�سند اأبي يعلى )1٤2/5(, و�سحيح ابن حبان )٤37/1٤(.  )59(
�سحيح البخاري )19٤/٤(.  )60(

اأخرجه الرتمذي )597/5(, وابن اأبي �سيبة يف م�سنده )2٤7/1( وم�سنفه )316/6(, وابن خزمية يف �سحيحه   )61(
)102/1(, والطحاوي يف �سرح م�سكل الآثار )5/9(, وهو �سحيح.

يف  طرقه  مبجموع  الألباين  وح�سنه  و�سححه,   )677/2( امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)25/6( الرتمذي  اأخرجه   )62(
ال�سحيحة ]2670[.

�سحيح م�سلم )٤/1782(.  )63(
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وعن اأن�ٍص  قال: �سعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأبو بكٍر وعمر وعثمان اأحًدا فرجف 
بهم, فقال: اثبت اأحد فاإنا عليك نبي و�سديٌق و�سهيدان)6٤(.

فصل يف اآليات يف ضروب احليوانات

ع��ن عائ�سة ر�س��ي اهلل عنها قالت: كان عندنا داج��ٌن)65(, فاإذا كان عندنا 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قر وثبت مكانه فلم يجئ ومل يذهب, واإذا خرج ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

جاء وذهب)66(.
وعن جاب��ر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما - يف ق�سة �سكوى جمل - قال: 
وكان ل يدخ��ل اأح��ٌد احلائط اإل �سد عليه اجلمل, فلما دخل عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
دع��اه, فو�س��ع ِم�ْسَفَره على الأر�ص وب��رك بني يديه, فخطم��ه, وقال: ما بني 
ال�سماء والأر�ص �سيء اإل يعلم اأين ر�سول اهلل اإل عا�سي اجلن والإن�ص)67(.

ويف خ��رٍب اآخر يف حديث اجلمل اأن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص �ساألهم عن �ساأنه, فاأخربوه 
اأنه��م اأرادوا ذبح��ه. ويف رواية: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له��م: اإنه �سكا كرثة العمل 

وقلة العلف)68(.

�سحيح البخاري )9/5(.  )6٤(
هي ال�ساة التي يعلفها النا�ص يف منازلهم ول يبعث بها اإىل املرعى. انظر: غريب احلديث لبن قتيبة )1/55٤(.  )65(

اأخرجه اأحمد )320/٤1(, والبزار يف م�سنده )230/18(, والطحاوي يف �سرح معاين الآثار )195/٤(, وغريهم,   )66(
وهو �سحيح.

اأخرجه اأحمد )236/22(, والدارمي يف �سننه )169/1(, وعبد بن حميد يف م�سنده )�ص337(, ومن طريقه ابن   )67(
حبان يف الثقات )223/٤(, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1718[.

اأخرجه اأحمد )106/29( وغريه, ويف اإ�سناده �سعف, لكن اأخرج اأبو داود )23/3( واأحمد )27٤/3( وغريهما   )68(
من حديث عبد اهلل بن جعفر ب�سند �سحيح على �سرط م�سلم - واأ�سله يف �سحيحه )�سحيح م�سلم 268/1( دون 
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وعن عبد اهلل بن ُقْرٍط  قال: قرب اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بدناٌت خم�ٌص اأو �ستٌّ 
اأو �سبٌع لينحرها يوم عيد, فازدلفن اإليه باأيهن يبداأ)69(.

وم��ن هذا الباب ما روي من ت�سخري الأ�س��د ل�سفينة  موىل ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص اإذ وجه��ه اإىل معاٍذ باليم��ن, فلقي الأ�سد فعرفه اأن��ه موىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ومعه كتابه, فهمهم وتنحى عن الطريق, وذكر يف من�سرفه مثل ذلك)70(. ويف 
روايٍة اأخرى عنه: اأن �سفينًة تك�سرت به فخرج اإىل جزيرٍة, فاإذا الأ�سد فقلت: 

اأنا موىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فجعل يغمزين مبنكبه حتى اأقامني على الطريق)71(.

فصل يف إبراء املرضى وذوي العاهات

اأ�سي��ب يوم اأحٍد عني قت��ادة بن النعمان  حتى وقع��ت على وجنته, 
فردها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فكانت اأح�سن عينيه)72(.

وتفل يف عيني عليٍّ  يوم خيرب وكان َرِمًدا فاأ�سبح بارئًا)73(. ونفث على 
�سرب��ٍة ب�ساق �سلمة بن الأكوع  يوم خي��رب فربئت)7٤(. وا�ستكى علي بن 

ق�سة اجلمل.
اأخرجه اأبو داود )1٤8/2(, واأحمد )٤27/31(, وابن اأبي عا�سم يف الآحاد واملثاين )367/٤(, والطحاوي يف   )69(

�سرح امل�سكل )359/3(, و�سرح املعاين )50/3(, واإ�سناده �سحيح.
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك )675/2(, و�سححه ووافقه الذهبي, واأبو نعيم يف احللية )369/1(, والبيهقي يف   )70(

العتقاد )�ص316(.
اأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف )281/11(, والبزار )285/9(, والروياين يف م�سنده )٤36/1(, وغريهم.  )71(

اأخرجه ابن اإ�سحاق )�ص329(, ومن طريقه ابن ه�سام يف ال�سرية )82/2( وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )٤00/6(.  )72(
�سحيح البخاري )13٤/5(, و�سحيح م�سلم )٤/1872(.  )73(

�سحيح البخاري )133/5(.  )7٤(
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اأب��ي طالٍب  فجع��ل يدعو, فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اللهم ا�سف��ه - اأو عافه - ثم 
�سربه برجله, فما ا�ستكى ذلك الوجع بعد)75(.

فصل يف إجابة دعائه ملسو هيلع هللا ىلص

وهذا ب��اب وا�سع جًدا, واإجابة دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص جلماعٍة مبا دعا لهم وعليهم 
متواتٌر على اجلملة معلوٌم �سرورًة.

ع��ن اأن�ٍص  قال: قالت اأمي: يا ر�س��ول اهلل, خادمك اأن�ٌص ادع اهلل له, 
قال: اللهم اأكرث ماله وولده وبارك له فيما اآتيته)76(.

وم��ن رواية عكرمة قال اأن���ص : فو اهلل اإن مايل لكثرٌي, واإن ولدي وولد 
ون اليوم على نحو املائة)77(. ولدي َلَيَتعادُّ

ومن��ه دعاوؤه لعبد الرحمن بن ع��وٍف  بالربكة, قال عبد الرحمن: فلو 
رفعت حجًرا لرجوت اأن اأ�سيب تته ذهًبا)78(.

ودع��ا ل�سع��د ب��ن اأبي وقا���صٍ  اأن يجي��ب اهلل دعوته, ف��كان جماب 
الدعوة)79(.

اأخرجه الرتمذي )560/٤(, والطيال�سي )122/1(, واأحمد )205/2(, والبزار )287/2( يف م�سانيدهم, وابن   )75(
حبان يف �سحيحه )388/15(, وهو حديث ح�سن.

�سحيح البخاري )73/8(, و�سحيح م�سلم )٤/1928(.  )76(
�سحيح م�سلم )٤/1929(.  )77(

اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات )126/3(, واأحمد )3٤6/21(, وعبد بن حميد )�ص395(, واإ�سناده �سحيح.  )78(
اأخرج الرتمذي )6٤9/5(, والبزار يف م�سنده )5٤/٤(, وابن حبان يف �سحيحه )٤50/15(, واحلاكم يف امل�ستدرك   )79(
)570/3(, و�سححه عن �سعد بن اأبي وقا�ص اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ل�سعد: »اللهم ا�ستجب ل�سعد اإذا دعاك«, ويف بع�ص 
طرقه: »اللهم �سدد رميته واأجب دعوته«, و�سححه الألباين يف تخريجه للم�سكاة ]6116[, ويف تعليقاته احل�سان على 



املنتقى من كتاب ال�شفا

- 126 -

ودعا لعز الإ�سالم بعمر  اأو باأبي جهل, فا�ستجيب له يف عمر)80(.
وقال ابن م�سعوٍد : ما زلنا اأعزة منذ اأ�سلم عمر)81(.

واأ�ساب النا�ص يف بع���ص مغازيه عط�ٌص, ف�ساأله اأبو بكر  الدعاء فدعا, 
فجاءت �سحابٌة, ف�سقتهم حاجتهم ثم اأقلعت)82(.

َحْوا)83(. ودعا يف ال�ست�سقاء ف�ُسُقوا, ثم �َسَكْوا اإليه املطر فدعا ف�سَ
, ويف رواية:  �ِص اهلل فاك, فما �سقط��ت له �سنٌّ وق��ال للنابغ��ة : ل َيْف�سُ
فكان اأح�سَن النا�ص ثغًرا, اإذا �سقطْت له �سنٌّ نبتت له اأخرى, وعا�ص ع�سرين 

ومائًة, وقيل اأكرث من هذا)8٤(.
ه��ه يف الدين وعلِّمه  ودع��ا لب��ن عبا�ٍص ر�سي اهلل عنهم��ا فقال: اللهم فقِّ

َي بعُد احلرَب وترجماَن القراآن. التاأويل)85(, ف�ُسمِّ

�سحيح ابن حبان )107/10(. 
حديث �سحيح, روي من حديث ابن عمر كما يف جامع الرتمذي )617/5(, وم�سند عبد بن حميد )�ص2٤5(,   )80(
و�سحيح ابن حبان )305/15(, ومن حديث خباب كما يف م�سند البزار )57/6(, وغريهما من ال�سحابة, واأورد 

احلافظ ابن حجر للحديث عدة طرق اأخرى يف الفتح )٤8/7( وقواه بها.
�سحيح البخاري )22/5(.  )81(

 ,)223/٤( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)52/1( �سحيحه  يف  خزمية  وابن   ,)331/1( م�سنده  يف  البزار  اأخرجه   )82(
واحلاكم يف امل�ستدرك )263/1(, وغريهم من حديث عمر بن اخلطاب , و�سححه احلاكم على �سرط ال�سيخني, 

ووافقه الذهبي, وقال يف ال�سري )162/2(: »حديث ح�سن قوي«. 
�سحيح البخاري )12/2(, و�سحيح م�سلم )612/2( نحوه.  )83(

انظر: الإ�سابة للحافظ ابن حجر )209/6-212(, فقد اأطال يف ذكر طرق هذه الق�سة.  )8٤(
اأخرجه اإ�سحاق بن راهويه يف م�سنده )230/٤(, واأحمد )225/٤(, ويف ف�سائل ال�سحابة )955/2(, وابن حبان   )85(
يف �سحيحه )521/15(, وغريهم, واإ�سناده على �سرط م�سلم, وهو يف �سحيح البخاري )٤1/1( دون لفظ »وعلمه 

التاأويل«.
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ودعا لعبد اهلل بن جعفٍر ر�سي اهلل عنهما بالربكة يف �سفقة ميينه فما ا�سرتى 
�سيًئا اإل َرِبح فيه)86(.

ودع��ا مبثله لعروة بن اأبي اجلع��د , فقال: فلقد كنت اأق��وم بالكنا�سة, 
فم��ا اأرجع حتى اأربح اأربعني األًفا, وقال البخاري يف حديثه: فكان لو ا�سرتى 

الرتاب ربح فيه)87(.
ودعا لأم اأبي هريرة ر�سي اهلل عنهما فاأ�سلمت)88(.

ودعا لعلي  اأن يكفى احلر والقر, فكان يلب�ص يف ال�ستاء ثياب ال�سيف 
ويف ال�سيف ثياب ال�ستاء ول ي�سيبه َحرٌّ ول برٌد)89(.

َر فاأَْقَحُطوا حتى ا�ستعطفته قري�ٌص فدعا لهم ف�ُسُقوا)90(. ودعا على ُم�سَ
ق اهلل ملكه)91(, فلم تبق له باقيٌة  ق كتابه اأن ميزِّ ودع��ا على ك�سرى حني مزَّ

ول بقيت لفار�ص ريا�سٌة يف اأقطار الدنيا.

يف  والن�سائي   ,)279/3( واأحمد   ,)27/٤( الطبقات  يف  �سعد  وابن   ,)287/2( م�سنده  يف  الطيال�سي  اأخرجه   )86(
الكربى )315/7(, والطحاوي يف �سرح امل�سكل )315/7(, وغريهم, واإ�سناده �سحيح.

�سحيح البخاري )٤/207(.  )87(
�سحيح م�سلم )٤/1938(.  )88(

ال�سحابة  ف�سائل  ويف   ,)3٤2/2( واأحمد   ,)367/6( م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  وابن   ,)٤3/1( ماجه  ابن  اأخرجه   )89(
الأو�سط  يف  والطرباين  )�ص39(,  علي  خ�سائ�ص  يف  والن�سائي   ,)135/2( م�سنده  يف  والبزار   ,)56٤/2(

)380/2(, وح�سنه الهيثمي يف جممع الزوائد )122/9(, وكذا الألباين يف �سحيح �سنن ابن ماجه ]117[.
�سحيح م�سلم )٤/2156(.  )90(
�سحيح البخاري )23/1(.  )91(
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وق��ال لرجٍل راآه ياأكل ب�سماله: كل بيمينك, فقال: ل اأ�ستطيع, فقال: ل 
ا�ستطعت فلم يرفعها اإىل فيه)92(.

وق��ال لعتب��ة بن اأب��ي لهب: الله��م �سلِّط علي��ه كلًبا من كالب��ك, فاأكله 
الأ�سد)93(.

وحديث��ه امل�سهور من رواية عبد اهلل ب��ن م�سعوٍد  يف دعائه على قري�ٍص 
ِم, و�سماهم,  ال على رقبته - وهو �ساجٌد - م��ع الَفْرِث والدَّ ح��ني و�سعوا ال�سَّ

وقال: فلقد راأيُتهم ُقِتُلوا يوَم بدٍر)9٤(.

فصل يف كرامته ملسو هيلع هللا ىلص وبركاته وانقالب األعيان له فيما ملسه أو باشره

ع��ن اأن�ص بن مالٍك  اأن اأه��ل املدينة فزعوا مرًة, فركب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اأُ, فلما رجع  فر�ًسا لأبي طلحة كان َيْقِطف - اأو به ِقطاٌف)95( -, وقال غريه: ُيَبطَّ

قال: وجدنا فر�سك بحًرا, فكان بعُد ل ُيجارى)96(.
ونخ�ص جمل جابٍر  وكان قد اأعيا, فن�سط حتى كان ما ميلك زمامه)97(.
ويف ال�سحيح عن اأ�سماء بنت اأبي بكٍر ر�سي اهلل عنهما اأنها اأخرجت جبة 

�سحيح م�سلم )1599/3(.  )92(
معجم  يف  نعيم  اأبو  طريقه  ومن   ,))562/2( الباحث  بغية  يف  )كما  م�سنده  يف  اأ�سامة  اأبي  بن  احلارث  اأخرجه   )93(
الكربى  يف  والبيهقي  الذهبي,  ووافقه  و�سححه   ,)588/2( امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)2٤88/5( ال�سحابة 

)3٤6/5(, وح�سنه احلافظ ابن حجر يف الفتح )٤/39(.
�سحيح البخاري )110/1(, و�سحيح م�سلم )1٤19/3(.  )9٤(

القطاف ال�سري البطيء. غريب احلديث لبن قتيبة )٤36/1(.  )95(
�سحيح البخاري )22/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/1802(.  )96(

�سحيح البخاري )189/3(, و�سحيح م�سلم )1221/3(.  )97(
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طيال�سٍة وقالت: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يلب�سها فنحن نغ�سلها للمر�سى ي�ست�سفى 
بها)98(.

ٌة ُتهدي فيها للنبي ملسو هيلع هللا ىلص �سمًنا, فاأمرها  وكان لأم مال��ٍك ر�سي اهلل عنه��ا ُعكَّ
َره��ا ثم دفعها اإليها, فاإذا هي ممل��وءٌة �سمًنا فياأتيها بنوها  النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ل َتْع�سِ
ي�ساألونه��ا الأَْدَم ولي�ص عندهم �سيء, فتعمد اإليه��ا فتجد فيها �سمًنا, فكانت 

تق�سم اأَْدَمها حتى ع�سرتها)99(.
ومن ذلك بركة يده فيما مل�سه وغر�سه ل�سلمان  حني كاتبه مواليه على 
ٍة)100( يغر�سها لهم, ُكلُّها َتْعَلُق وُتْطِعُم)101(, وعلى اأربعني اأوقيًة من  ثلثمائ��ة َوِديَّ
ذه��ٍب, فق��ام ملسو هيلع هللا ىلص وغر�سها له بيده اإل واحدًة غر�سها غ��ريه, فاأخذْت كلُّها اإل 

ها فاأخذت)102(. تلك الواحدة, فقلعها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وردَّ
ويف رواي��ة: فاأطع��م النخل من عام��ه اإل الواحدة, فقلعه��ا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وغر�سها, فاأطعمت من عامها)103(.
واأعط��ى قتادة بن النعمان  - و�سلى معه الع�ساء يف ليلٍة مظلمٍة مطريٍة 
- عرجونً��ا, وق��ال: انطلق به, فاإن��ه �سي�سيء لك من بني يدي��ك ع�سًرا ومن 

�سحيح م�سلم )16٤1/3(.  )98(

�سحيح م�سلم )178٤/٤(.  )99(
)100( هي الف�سيل. انظر: اجلمهرة )689/2(.

اأي: اأدرك ثمرها. القامو�ص املحيط )�ص1133(.  )101(
 )1٤7/39( واأحمد   ,)59-56/٤( الطبقات  يف  �سعد  وابن   ,)203-201/1( ال�سرية  يف  ه�سام  ابن  اأخرجه   )102(

خمت�سراً, والطحاوي يف م�سكل الآثار )163/11(, وغريهم, واإ�سناده ح�سن.
)103( م�سند البزار )293/10(.
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خلفك ع�س��ًرا, فاإذا دخلت بيت��ك ف�سرتى �سواًدا فا�سربه حت��ى يخرج فاإنه 
ال�سيط��ان, فانطلق فاأ�ساء له العرجون حت��ى دخل بيته ووجد ال�سواد ف�سربه 

حتى خرج)10٤(.
ومن��ه بركت��ه يف درور ال�سي��اه احلوائ��ل)105( باللنب الكثري كق�س��ة �ساة اأم 
معب��ٍد)106(. وغنم حليمة ر�سي اهلل عنها مر�سعته و�سارفها)107(. و�ساة عبد اهلل 

بن م�سعود  وكانت مل َيْنُز عليها فحٌل)108(. و�ساة املقداد)109(.
وكان يوج��د لعتبة بن فرق��ٍد  طيٌب يغلب طيب ن�سائه؛ لأن ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص م�سح بيده على بطنه وظهره)110(.

اأخرجه اأحمد )169/18(, والبزار )كما يف ك�سف الأ�ستار 261/3(, وابن خزمية يف �سحيحه )81/3(, واإ�سناده   )10٤(
ل باأ�ص به.

قال الأزهري: »وحالت الناقة... وغريها اإذا مل تمل, وناقة حائل ونوق حوائل«. تهذيب اللغة )157/5(.   )105(
بكر  واأبو   ,)252/6( واملثاين  الآحاد  يف  عا�سم  اأبي  وابن   ,)230/1( الطبقات  يف  �سعد  ابن  اأخرجها  الق�سة   )106(
امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)105/7  ,٤8/٤( الكبري  يف  والطرباين   ,)832-829/2( الغيالنيات  يف  ال�سافعي 

)10/3(, و�سححه, ووافقه الذهبي, وح�سنه الألباين مبجموع طرقه يف تعليقه على فقه ال�سرية )�ص168(.
اأخرجه ابن ه�سام يف ال�سرية )162/1(, واأبو يعلى يف م�سنده )93/13(, وابن حبان يف �سحيحه )1٤/3٤٤(,   )107(
الزوائد  جممع  يف  الهيثمي  قال  وغريهم.   )155/1( الدلئل  يف  نعيم  واأبو   ,)212/2٤( الكبري  يف  والطرباين 

)221/8(: »رواه اأبو يعلى والطرباين.. ورجالهما ثقات«.
يف  كلهم   )٤16/7  ,82/6( واأحمد   ,)258  ,215/1( �سيبة  اأبي  وابن   ,)276/1( الطيال�سي  الق�سة  اأخرج   )108(
م�سانيدهم, والطحاوي يف م�سكل الآثار )278/11(, وابن حبان يف �سحيحه )٤32/1٤(, وغريهم, وهو �سحيح 

مبجموع طرقه.
الق�سة يف �سحيح م�سلم )1625/3(.  )109(

اأخرجه ابن اأبي الدنيا يف الآحاد واملثاين )72/3(, واأ�سلم الوا�سطي يف تاريخ وا�سط )�ص100(, والطرباين يف   )110(
الكبري )133/17(, ورجاله ثقات.
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ك عليه ف��كان حنظلة يوؤتى  وو�س��ع ي��ده على راأ�ص حنظل��ة بن ِحْذمَيٍ وب��رَّ
بالرج��ل قد ورم وجهه وال�ساة قد ورم �سرعها, فيو�سع على مو�سع كف النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فيذهب الورم)111(.
وَمجَّ يف دلٍو من بئٍر ثم �سبَّ فيها, ففاح منها ريح امل�سك)112(.

واأخ��ذ قب�سًة من تراٍب يوم ُحَننْيٍ ورمى بها يف وجوه الكفار وقال: �ساَهِت 
الوجوُه, فان�سرفوا مي�سحون القذى عن اأعينهم)113(.

و�س��كا اإلي��ه اأبو هريرة  الن�سيان, فاأمره بب�س��ط ثوبه وغرف بيده فيه ثم 
ه ففعل, فما ن�سي �سيًئا بعد)11٤(. اأمره ب�سمِّ

و�س��رب �س��در جرير بن عبد اهلل  ودعا ل��ه, وكان ذكر له اأنه ل يثبت 
على اخليل, ف�سار من اأفر�ص العرب واأثبتهم)115(. وما يروى يف هذا كثرٌي.

فصل 

ومن ذلك ما اأُْطِلَع عليه من الغيوب وما يكون, والأحاديث يف هذا الباب 
بحٌر ل يدرك قعره ول ينزف غمره, وهذه املعجزة من جملة معجزاته املعلومة 

اأخرجه اأحمد )263/3٤( يف ق�سة, واأبو يعلى يف مفاريده )�ص109(, والطرباين يف الكبري )13/٤(, والأو�سط   )111(
)191/3(, والبيهقي يف الدلئل )21٤/6(, وغريهم, و�سححه الألباين يف ال�سحيحة ]2955[.

اأخرجه اأحمد )13٤/31(, وابن قانع يف معجم ال�سحابة )182/3(, والطرباين يف الكبري )51/22(, والبيهقي   )112(
يف الدلئل )257/1(, واإ�سناده قابل للتح�سني.

)113( �سحيح م�سلم )1٤02/3(.
)11٤( �سحيح البخاري )35/1, ٤/208(.

)115( �سحيح البخاري )65/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/1925(.
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على القطع الوا�سل اإلينا خربها على التواتر لكرثة رواتها واتفاق معانيها على 
الإطالع على الغيب.

عن حذيفة  قال: قام فينا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مقاًما, فما ترك �سيًئا يكون يف 
ث به, حفظه من حفظه ون�سيه من ن�سيه,  مقامه ذلك اإىل قيام ال�ساعة اإل حدَّ
ق��د علمه اأ�سحابي هوؤلء, واإنه ليكون من��ه ال�سيء فاأعرفه فاأذكره, كما يذكر 

الرجل وجه الرجل اإذا غاب عنه ثم اإذا راآه عرفه)116(.
وق��ال اأبو ذٍر : لق��د تركنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, وما يح��رك طائٌر جناحيه يف 

َرنا منه علًما)117(. ال�سماء اإل َذكَّ
وق��د خرج اأهل ال�سحيح والأئمة ما اأعلم ملسو هيلع هللا ىلص به اأ�سحابه مما وعدهم به؛ من 
الظهور على اأعدائه, وفتح مكة وبيت املقد�ص واليمن وال�سام والعراق, وظهور 
َة ل تخاف اإل اهلل)118(. واأن املدينة  الأم��ن حتى تظعن املراأة من احِلرَيِة اإىل َمكَّ
�ستغزى, وتفتح خيرب على يدي عليٍّ  يف غد يومه, وما يفتح اهلل على اأمته 
من الدنيا ويوؤتون من زهرتها, وق�سمتهم كنوز ك�سرى وقي�سر, وما يحدث بينهم 
من الفت��ون والختالف والأهواء, و�سلوك �سبيل م��ن قبلهم, وافرتاقهم على 

ثالٍث و�سبعني فرقًة الناجية منها فرقٌة واحدٌة)119(.

)116( �سحيح م�سلم )٤/2217(.
اأخرجه اأحمد )290/35(, والبزار يف م�سند )3٤1/9(, والطرباين يف الكبري )155/2(, واأبو طاهر املخل�ص كما   )117(

يف املخل�سيات )31/3(, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1803[.
)118( �سحيح البخاري )٤/197(.

وهي  وغريهم,   ,)32 ,7/1( ال�سنة  عا�سم يف  اأبي  وابن   ,)2٤1/19( واأحمد   ,)1322/2( ماجه  ابن  اأخرجه   )119(
حديث �سحيح.
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وقتالهم ال��رتك)120( والروم. وذهاب ك�سرى وفار���ص حتى ل ك�سرى ول 
فار�ص بعده, وذهاب قي�سر حتى ل قي�سر بعده)121(.

وق��ال: »ويٌل للعرب من �سٍر قد اق��رتب«)122(. واأنه زويت له الأر�ص فاأري 
م�سارقها ومغاربها, و�سيبلغ ملك اأمته ما زوي له منها)123(.

ولذلك امتدت يف امل�سارق واملغارب ما بني اأر�ص الهند اأق�سى امل�سرق اإىل 
بح��ر طنجة, حيث ل عم��ارة وراءه, وذلك ما مل متلكه اأمٌة من الأمم, ومل متتد 

يف اجلنوب ول يف ال�سمال مثل ذلك.
وقول��ه »ل يزال اأهل الغرب ظاهرين على احل��ق حتى تقوم ال�ساعة«)12٤(. 
ذه��ب ابن املديني اإىل اأنهم العرب؛ لأنه��م املخت�سون بال�سقي بالغرب وهي 
الدلو, وغريه يذه��ب اإىل اأنهم اأهل املغرب, وقد ورد املغرب كذا يف احلديث 

مبعناه)125(.
وق��ال يف حنظل��ة الغ�سيل : »�سل��وا زوجته عنه, ف��اإين راأيت املالئكة 
تغ�سل��ه«, ف�ساألوها فقالت: اإنه خ��رج جنًبا واأعجله احلال عن الغ�سل, قال اأبو 

�سعيٍد : ووجدنا راأ�سه يقطر ماًء)126(.
قتال الرتك جاء يف �سحيح البخاري )٤3/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/2233(.  )120(

واحلميدي  ال�سندي(,  برتتيب   186/2( وال�سافعي   ,)306/٤( والطيال�سي   ,)٤97/٤( الرتمذي  اأخرجه   )121(
)258/2(, واإ�سحاق بن راهويه )393/1(, واأحمد )108/12(, كلهم يف م�سانيدهم, وهو حديث �سحيح.

)122( �سحيح البخاري )138/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/2208(.
)123( �سحيح م�سلم )٤/2215(.
)12٤( �سحيح م�سلم )1525/3(.

ينظر: فتح الباري )295/13(.  )125(
اأخرجه ابن حبان يف �سحيحه )٤96/15(, والطرباين يف الكبري )391/11(, واحلاكم يف امل�ستدرك )225/3(,   )126(
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, ول��ن يزال ه��ذا الأم��ر يف قري�ٍص م��ا اأقاموا  وق��ال: »اخلالف��ة يف قري���صٍ
الدين«)127(.

وق��ال: »يكون يف ثقيٍف كذاٌب ومبرٌي«, فراأوهما احلجاج واملختار)128(. واأن 
م�سيلمة يعقره اهلل)129(. واأن فاطم��ة اأول اأهله حلوًقا به)130(. واأنذر بالردة)131(. 
وباأن اخلالفة بعده ثالثون �سنًة ثم تكون ملًكا)132(. فكانت كذلك مبدة احل�سن 

بن علي ر�سي اهلل عنهما.
)133(. وباأم��راء يوؤخرون ال�سالة عن وقتها)13٤(.  واأخ��رب ب�ساأن اأَُوْي�ٍص الَقَريِنِّ

و�سيكون يف اأمته ثالثون كذابًا فيهم اأربع ن�سوٍة)135(.

و�سححه على �سرط م�سلم, و�سكت عنه الذهبي, وح�سنه الألباين يف ال�سحيحة ]326[.
)127( هو يف ال�سحيحني مبعناه )�سحيح البخاري )179/٤(, �سحيح م�سلم )1٤51/3(.

)128( �سحيح م�سلم )٤/1971(.
)129( �سحيح البخاري )203/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/1780(.
)130( �سحيح البخاري )203/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/1905(.

)131( مثل قوله يف ال�سحيحني )�سحيح البخاري 58/9, �سحيح م�سلم 2230/٤(: » ل تقوم ال�ساعة حتى ت�سطرب 
ال�سفا  �سرح  وينظر:  بتبالة«.  اجلاهلية  يف  دو�ٌص  تعبدها  �سنًما  وكانت  اخلل�سة«  ذي  حول  دو�ٍص,  ن�ساء  األيات 

.)691/1(
اأخرجه الرتمذي )503/٤(, وعلي بن اجلعد يف م�سنده )�ص٤79(, واأحمد )256/36( ويف ف�سائل ال�سحابة   )132(
حبان يف  وابن   ,)313/7( الكربى  والن�سائي يف   ,)129/1( واملثاين  الآحاد  عا�سم يف  اأبي  وابن  )�ص٤88(, 

�سحيحه )392/15(, وغريهم, و�سححه الألباين يف ال�سحيحة ]٤59[.
)133( �سحيح م�سلم )٤/1968(.

)13٤( �سحيح م�سلم )٤٤8/1, ٤٤9(.
باأنهم  جزٍم  غري  من  ن�سوة«,  اأربع  »فيهم  قوله:  دون   )2239/٤( م�سلم  و�سحيح   ,)200/٤( البخاري  )135( �سحيح 
باإ�سناد �سحيح من  ثالثون, ولفظهما: »... قريب من ثالثني«, ويوؤيد ذلك ما اأخرجه اأحمد )380/38( وغريه 
حديث حذيفة مرفوًعا: »يف اأمتي كذابون ودجالون �سبعة وع�سرون: منهم اأربع ن�سوة, واإين خامت النبيني ل نبي 

بعدي«. 
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وقال: ل تقوم ال�ساعة حتى ي�سوق النا�ص بع�ساه رجٌل من قحطان)136(.
وق��ال: خريكم قرين ثم الذين يلونهم ثم الذى يلونهم, ثم ياأتي بعد ذلك 
قوٌم َي�ْسَه��دون ول ُي�ْسَت�ْسَهدون, ويخون��ون ول ُيوؤْمَتَُنون وَيْن��ُذُرون ول ُيوُفوَن, 

َمُن)137(. وَيْظَهُر فيهم ال�سِّ
وقال: »ه��الك اأمتي على يدي اأغيلمٍة من قري�ٍص«, وق��ال اأبو هريرة راويه 

: لو �سئت �سميتهم لكم: بنو فالٍن وبنو فالن)138(.
واأخ��رب بِقلَّ��ة الأن�سار حتى يكون��وا كامللح يف الطعام)139( فل��م يزل اأمرهم 

د حتى مل َيْبَق لهم جماعٌة, واأنهم �َسَيْلَقْوَن بعده اأََثَرًة)1٤0(. يتبدَّ
ج الذي فيه��م)1٤1(. واأن �سيماهم  واأخ��رب ب�ساأن اخلوارج و�سفته��م واملَُخدَّ

التحليق)1٤2(.
ا�ِص, والُعراة احُلفاة َيتباَرْوَن يف البنيان, واأن َتِلَد  وُيَرى ِرعاُء الَغَنِم ُروؤُو�َص النَّ

 
الأمُة َربََّتها)1٤3(.

واأن قري�ًسا والأحزاب ل يغزونه اأبًدا, واأنه هو يغزوهم)1٤٤(.

)136( �سحيح البخاري )183/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/2232(.

)137( �سحيح البخاري )171/٤(, و�سحيح م�سلم )196٤/٤(.
)138( �سحيح البخاري )٤/199, ٤7/9(.

)139( �سحيح البخاري )35/5(.
)1٤0( �سحيح البخاري )98/٤(, و�سحيح م�سلم )738/2(.

)1٤1( �سحيح م�سلم )7٤7/2(.
)1٤2( �سحيح البخاري )162/9(.

)1٤3( �سحيح البخاري )115/6(, و�سحيح م�سلم )36/1(.
)1٤٤( �سحيح البخاري )110/5(.
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واأخرب باملََوتاِن الذي يكون بعد فتح بيت املقد�ص)1٤5(. وما وعد ِمْن �ُسْكنى 
يَن لو  ة)1٤7(, واأن الدِّ الب�س��رة)1٤6(, واأنهم يغزون يف البحر كاملل��وك على الأَ�ِسرَّ

كان منوًطا بالرثيا لناله رجاٌل ِمْن اأبناِء فار�ص)1٤8(.
 وهاج��ت ريٌح يف غزاته, فقال: هاجت ملوت منافٍق, فلما رجعوا اإىل املدينة 

وجدوا ذلك)1٤9(.
واأعلم بالذي غل خرًزا من خرز يهود, فوجدت يف رحله)150(, وبالذي غل 

ال�سملة وحيث هي)151(, وب�ساأن كتاب حاطٍب اإىل اأهل مكة)152(.
واأخ��رب باملال الذي تركه عمه العبا�ص  عند اأم الف�سل ر�سي اهلل عنها 

بعد اأن كتمه, فقال: ما علمه غريى وغريها فاأ�سلم)153(.

)1٤5( �سحيح البخاري )٤/101( .
اإن  اأن�ص,  »يا  له:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن    اأن�ص  حديث  من  وغريه   )113/٤( داود  اأبو  اأخرجه  ما  اإىل  ي�سري   )1٤6(
النا�ص مي�سرون اأم�ساًرا, واإن م�سًرا منها يقال له: الب�سرة - اأو الب�سرية - فاإن اأنت مررت بها, اأو دخلتها, فاإياك 
و�سباخها, وكالءها, و�سوقها, وباب اأمرائها, وعليك ب�سواحيها, فاإنه يكون بها خ�سٌف وقذٌف ورجٌف, وقوٌم يبيتون 
ي�سبحون قردًة وخنازير«. وقوى اإ�سناده العالئي يف النقد ال�سحيح )�ص٤8(, واأورده الألباين يف �سحيح اجلامع 

.)1297/2(
)1٤7( �سحيح م�سلم )1519/3(.

)1٤8( �سحيح البخاري )151/6(, و�سحيح م�سلم )٤/1972(.
)1٤9( �سحيح م�سلم )٤/21٤5(.

يف  حبان  وابن   ,)257/28( واأحمد   ,)950/2( ماجه  وابن   ,)6٤/٤( والن�سائي   ,)68/3( داود  اأبو  اأخرجه   )150(
�سحيحه )191/11(, واحلاكم يف امل�ستدرك )138/2(, و�سححه على �سرط ال�سيخني ووافقه الذهبي.

)151( �سحيح البخاري )138/5(, و�سحيح م�سلم )107/1(.

)152( �سحيح البخاري )59/٤(, و�سحيح م�سلم )٤/19٤1(.
الذهبي, ويف  ووافقه  م�سلم  �سرط  على  و�سححه  امل�ستدرك )366/3(,  واحلاكم يف  اأحمد )335/5(,  اأخرجه   )153(

اإ�سناد اأحمد رجل مل ي�سم, واإ�سناد احلاكم ح�سن.
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ويف عتب��ة بن اأبي لهٍب اأنه ياأكله كل��ب اهلل)15٤(, وعن م�سارع اأهل بدٍر)155(, 
فكان كما قال.

ِلُح اهلل به بني فئتني«)156(,  ٌد و�سُي�سْ وقال يف احل�سن : »اإن ابني هذا �َسيِّ
رَّ بك اآخرون«)157(. ول�سعٍد : »لعلك ُتَخلَُّف حتى ينتفع بك اأقواٌم وي�ست�سِ

واأخرب بقت��ل اأهل موؤتة يوم قتلوا وبينهم م�سرية �سه��ٍر اأو اأزيد)158(, ومبوت 
النجا�سي رحمه اهلل يوم مات وهو باأر�سه)159(.

واأخ��رب فريوز رحمه اهلل اإذ ورد عليه ر�سوًل من ك�سرى مبوت ك�سرى ذلك 
اليوم فلما حقق فريوز الق�سة اأ�سلم)160(.

واأخرب اأنَّ اأ�سرَع اأزواجه به حلوًقا اأطوُلهن يًدا, فكانت زينَب ر�سي اهلل عنها 
لطول يدها بال�سدقة)161(.

)15٤( م�سى تخريجه يف ف�سل اإجابة دعائه, فلرتاجعه.
)155( �سحيح م�سلم )1٤03/3(.

)156( �سحيح البخاري )186/3(.
)157( �سحيح البخاري )81/2(, و�سحيح م�سلم )1250/3(.

)158( �سحيح البخاري )27/5(.
)159( �سحيح البخاري )72/2(, و�سحيح م�سلم )257/2(.

اأخرج اأحمد )85/3٤(, والبزار )106/9(, وغريهما »اأن رجاًل من اأهل فار�ص اأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص:   )160(
»اإن ربي قتل ربك« يعني ك�سرى«, و�سححه الألباين يف ال�سحيحة ]1٤29[ مبجموع طرقه, ومل نقف يف طرقه اأنه 

فريوز ول اأنه اأ�سلم بعد ذلك.
)161( �سحيح البخاري )110/2(, و�سحيح م�سلم )٤/1907(.
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)162(, واأخرج بي��ده تربًة وق��ال فيها  ��فِّ واأخ��رب بقت��ل احل�س��ني  بالطَّ
م�سجعه)163(.

يٌق  دِّ وق��ال يف الذي��ن كانوا مع��ه على حراٍء: اثب��ت فاإنا عليك نب��يٌّ و�سِ
.)16٤( و�سهيٌد, فقتل عليٌّ وعمر وعثمان وطلحة والزبري وطعن �سعٌد

وقال: ل تقوم ال�ساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدٌة)165(.
اإىل م��ا اأخرب به جل�س��اَءه ِمن اأ�سراِره��م وبواطنهم واأطلع علي��ه ِمن اأ�سرار 

املنافقني وكفرهم وقولهم فيه ويف املوؤمنني.
واإعالِم��ه ب�سفة ال�سحر الذي �سح��ره به َلِبيد بن الأع�س��م وكونه يف ِم�ْسٍط 
)166( َطْلِع نَْخَلة ذكر واأنه األقي يف بئر َذْروان)167(, فكان كما قال,  وُم�ساَطٍة يف ُجفِّ

وُوِجد على تلك ال�سفة.
اإىل م��ا اأخ��رب به ِمن احل��وادِث التي تكون ومل َت��اأِْت َبْع��ُد منها, فظهرت 
َب ُخُروُج  َب, وخراُب َيرْثِ ماُته��ا كقوله »ِعْمراُن َبْيِت املقد�ِص خراُب َي��رْثِ مقدِّ

امللحمِة, وخروُج امللحمِة فتُح الق�سطنطينية«)168(.

فُّ ما اأ�سرف من اأر�ص العرب على ريف العراق. اجلمهرة )1٤9/1(. والطَّ  )162(
اأخرجه الطرباين يف الكبري )107/3( والأو�سط )2٤9/6(, وغريهما, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1171[.  )163(

اأخرجه اأبو داود )211/٤(, والرتمذي )651/5(, وابن ماجه )٤8/1(, واأبو داود الطيال�سي )191/1(, واأحمد   )16٤(
يف   )٤58/15( حبان  وابن   ,)313/7( الكربى  يف  والن�سائي  )�ص113(,  ال�سحابة  ف�سائل  ويف   ,)181/3(

�سحيحه واحلاكم يف امل�ستدرك )509/3(, وغريهم, و�سححه الألباين يف ال�سحيحة ]875[.
)165( �سحيح البخاري )200/٤(, و�سحيح م�سلم )221٤/٤(.

)166( اجُلفُّ )وكذا اجلب( وعاء طلع النخل وهو الغ�ساء الذي يكون عليه. �سرح النووي على م�سلم )177/1٤(.
)167( �سحيح البخاري )136/7(, و�سحيح م�سلم )٤/1719(.

 ,)٤90/7( م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  وابن  )�ص٤89(,  م�سنده  يف  اجلعد  بن  وعلي   ,)110/٤( داود  اأبو  اأخرجه   )168(
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وم��ن اأ�سراط ال�ساعة واآي��ات حلولها وذكر الن�سر واحل�س��ر واأخبار الأبرار 
والفجار واجلنة والنار وعر�سات القيامة, وبح�سب هذا الف�سل اأن يكون ديوانًا 
مف��رًدا ي�ستمل على اأجزاٍء وحده, وفيما اأ�سرنا اإليه من نكت الأحاديث التي 

ذكرناها كفايٌة واأكرثها يف ال�سحيح وعند الأئمة.

فصل يف عصمة اهلل تعاىل له ملسو هيلع هللا ىلص من الناس وكفايته من آذاه

ق��ال اهلل تعاىل ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]املائ��دة: 67[, وقال تعاىل ﴿ ی 
جئ حئ مئ ىئ ﴾ ]الطور: ٤8[, وقال ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]الزمر: 36[, 

قيل: ب��كاٍف حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص اأعداءه امل�سركني, وقيل غري هذا, وقال ﴿ ٿ ٹ 
ٹ ﴾ ]احلج��ر: 95[, وقال ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴾ ]الأنفال: 30[.

ع��ن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيْحَر�ُص حتى نزلت هذه 
الآي��ة ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]املائ��دة: 67[, فاأخرج ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص راأ�سه من 

القبة, فقال لهم: يا اأيها النا�ص, ان�سرفوا فقد ع�سمني ربي عز وجل)169(.
]وع��ن جابر بن عب��د اهلل ر�سي اهلل عنهما اأنه غزا م��ع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِقَبل 
جنٍد, فلما َقَفَل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قفل معه, فاأدركتهم القاِئلُة يف واٍد كثري الِع�ساِه, 

واأحمد )352/36(, والطحاوي يف �سرح م�سكل الآثار )٤50/1(, والطرباين يف الكبري )108/20(, ويف م�سند 
ال�ساميني )122/1(, وغريهم, واأورده الألباين يف �سحيح اجلامع )2/75٤(.

اأخرجه الرتمذي )251/5(, و�سعيد بن من�سور يف �سننه )كتاب التف�سري, تقيق د. �سعد احلميد( )٤/1503(,   )169(
واحلاكم يف امل�ستدرك )3٤2/2(, و�سححه ووافقه الذهبي, وح�سنه احلافظ يف الفتح )96/6(, واأورده الألباين يف 

ال�سحيحة ]2٤89[.
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فنزل ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتفرق النا�ص ي�ستظلون بال�سج��ر, فنزل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ت��ت �سمرٍة وعل��ق بها �سيف��ه, وننا نومًة, ف��اإذا ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعونا, واإذا 
, فقال: »اإن هذا اخرتط عل��يَّ �سيفي واأنا نائٌم, فا�ستيقظت وهو  عن��ده اأعرابيٌّ
يف ي��ده �سلًتا, فق��ال: من مينعك مني؟ فقل��ت: اهلل, - ثالًثا - «, ومل يعاقبه 

وجل�ص)170([.
ومن��ه حمايت��ه ملسو هيلع هللا ىلص ع��ن روؤيته��م يف الغار مبا هي��اأ اهلل له م��ن الآيات ومن 
العنكبوت الذي ن�سج عليه, حتى قال اأمية بن خلٍف حني قالوا ندخل الغار: 
م��ا اأربكم فيه؟ وعليه من ن�س��ج العنكبوت ما اأرى اأنه قب��ل اأن يولد حممٌد, 
ووقفت حمامتان على فم الغار, فقالت قري�ٌص: لو كان فيه اأحٌد ملا كانت هناك 

احلمام)171(.
وق�سته مع �سراقة بن مالك بن جع�سٍم  حني الهجرة وقد جعلت قري�ٌص 
في��ه ويف اأبي بكٍر  اجلعائل, فاأُنِْذَر به فَرِك��َب فر�َسه واتَّبعه, حتى اإذا قُرب 
من��ه دعا عليه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف�ساَخْت َقواِئُم فر�ِس��ِه فخرَّ عنها, وا�ستق�سم بالأزلم 
فخرج له ما يكره, ثم ركب ودنا حتى �سمع قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو ل يلتفت واأبو 
بكر  يلتفت, وقال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأُِتيَنا, فقال: ل تزن اإن اهلل معنا, ف�ساخْت 
ثانيًة اإىل ركبتها وخرَّ عنها, فزجرها فنه�ست ولقوائمها مثل الدخان, فناداهم 
)170( �سحيح البخاري )39/٤-٤0(, و�سحيح م�سلم )1786/٤(. وقد حذفنا ما اأورده املوؤلف هنا من طرق احلديث 

املختلفة من خارج ال�سحيحني, واكتفينا باإيراد الن�ص من ال�سحيحني بني معقوفني.
 ,)136/11( تف�سريه  يف  والطربي   ,)301/5( واأحمد   ,)395-38٤/5( امل�سنف  يف  الرزاق  عبد  اأخرجه   )171(
والنهاية  البداية  يف  كثري  ابن  وقال  وغريهم,   ,)191/13( بغداد  تاريخ  يف  واخلطيب   ,)٤07/11( والطرباين 

)239/2(: »هذا اإ�سناد ح�سن«, وكذا ح�سنه احلافظ يف الفتح )278/7(.
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  وقيل: اأبو بكر , بالأم��ان, فكتب له النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص اأمانًا, كتبه ابن فهرية
واأخربه��م بالأخبار, واأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ل يرتك اأح��ًدا يلحق بهم, فان�سرف 
يق��ول للنا�ص: ُكِفيُتْم ما ههنا. وقيل: بل قال لهما: اأراكما دعومتا عليَّ فاْدُعَوا 

يل فنجا ووقع يف نف�سه ظهوُر النبي ملسو هيلع هللا ىلص)172(.
ومن ذلك ما ذكره ابن اإ�سحاق يف ق�سته ملسو هيلع هللا ىلص اإذ خرج اإىل ]بني الن�سري[)173( 
يف اأ�سحابه فجل�ص اإىل جدار بع�ص اآطامهم فانبعث عمرو بن جحا�ص اأحدهم 
ليطرح عليه رًحى, فقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص فان�سرف اإىل املدينة واأعلمهم بق�ستهم)17٤(.
وقد قيل: اإن قوله تعاىل ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ ﴾ ]املائ��دة: 11[ يف ه��ذه الق�سة نزلت, وحكى ال�سمرقندي 

نْيِ اللَذْيِن قتلهما عمرو بن  اأنه خرج اإىل بني الن�سري ي�ستعني يف َعْقِل الِكالِبيَّ
اأمي��ة, فقال له ُحَييُّ بن اأخطب: اجل�ص يا اأبا القا�سم حتى نطعمك ونعطيك 
ما �ساألتنا, فجل���ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع اأبي بكٍر وعمر ر�سي اهلل عنهما, وتاآمر ُحييٌّ 
معهم على قتله, فاأعلم جربيل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك, فقام كاأنه يريد حاجته 

حتى دخل املدينة)175(.

)172( �سحيح البخاري )60/5(, و�سحيح م�سلم )1592/3( مبعناه.
)173( يف ال�سفا: »بني قريظة«, والت�سويب من �سرية ابن ه�سام.

)17٤( �سرية ابن ه�سام )190/2, 192( دون اإ�سناد.
)175( بحر العلوم )3/٤2٤(.
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وذكر اأه��ل التف�سري معنى احلديث عن اأبي هري��رة  اأن اأبا جهٍل وعد 
قري�ًس��ا: لئ��ْن راأى حممًدا ي�سلي لَيَطاأَنَّ رقبته, فلم��ا �سلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأعلموه 
ِقًيا بيديه, ف�سئل فقال:  فاأقب��ل, فلما قُرب منه وىلَّ هاربً��ا ناك�ًسا على عقبيه ُمتَّ
مل��ا دنوُت منه اأ�سرفُت على خندٍق مملوٍء ناًرا ك��دُت اأهوي فيه واأب�سرُت َهْوًل 
عظيًم��ا وَخْف��َق اأجنحٍة قد م��الأِت الأر���صَ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: تل��ك املالئكة لو دنا 

لختطفْت��ه ع�سًوا ع�س��ًوا. ثم اأنزل على النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴾ 

]العلق: 19-6[ )176(.

نوه  وم��ن ع�سمته تعاىل له ملسو هيلع هللا ىلص اأنَّ كثرًيا من اليه��ود والكهنة اأنذروا به وعيَّ
لقري���صٍ واأخربوهم ب�سطوته بهم وح�سوهم على قتله, فع�سمه اهلل تعاىل حتى 

بلغ فيه اأمره.
ومن ذلك ن�سره بالرعب اأمامه م�سرية �سهر كما قال ملسو هيلع هللا ىلص)177(.

)176( �سحيح م�سلم )215٤/٤(.
)177( �سحيح البخاري )7٤/1(, و�سحيح م�سلم )370/1(.
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الباب اخلام�ص يف فر�ص الإميان به ملسو هيلع هللا ىلص ووجوب طاعته واتباع �سنته

اإذا تق��ّرر مبا قّدمناه ثبوت نبّوته و�سّحة ر�سالت��ه وجب الإميان به وت�سديقه 
فيما اأتى به

ق��ال اهلل تع��اىل: ﴿ ې ې ې ې ى ى ﴾ ]التغاب��ن: 8[, وق��ال: 
 ,]9-8 ]الفت��ح:  ۉ ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ ۈ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ ۇ  وق��ال 
ۉ ۉ ﴾ ]الأع��راف: 158[, فالإمي��ان بالنب��ّي حمّم��ٍد ملسو هيلع هللا ىلص واجٌب 

متع��نّيٌ ل يتّم اإمياٌن اإّل به ول ي�سحُّ اإ�سالٌم اإلَّ معه, قال تعاىل: ﴿ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ ]الفتح: 13[.

ع��ن اأبي هريرة  عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأمرت اأن اأقاتل الّنا�ص حّتى 
ي�سه��دوا اأن ل اإل��ه اإّل اهلل ويوؤمنوا بي ومبا جئت ب��ه, فاإذا فعلوا ذلك ع�سموا 

مّني دماءهم واأموالهم اإّل بحّقها وح�سابهم على اهلل«)1(.
والإميان به ملسو هيلع هللا ىلص هو ت�سديُق نبّوته ور�سالِة اهلل له, وت�سديُقه يف جميع ما جاء 
به وما قاله, ومطابقُة ت�سديِق القلب بذلك �سهادَة الّل�سان باأّنه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, 

�سحيح البخاري )٤8/٤(, و�سحيح م�سلم )52/1(.  )1(
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ف��اإذا اجتمع الّت�سديُق به بالقلب والّنط��ُق بال�ّسهادة بذلك بالّل�سان متَّ الإمياُن 
به والّت�سديُق له.

كما ورد يف هذا احلديث نف�ِسه من رواية عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما: 
»اأم��رت اأن اأقات��ل الّنا�ص حّتى ي�سهدوا اأن ل اإل��ه اإل اهلل واأّن حمّمًدا ر�سول 

اهلل«)2(.
وق��د زاده و�سوًحا يف حديث جربيل اإذ قال: اأخرِبْين عن الإ�سالم, فقال 
الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأن ت�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل واأّن حمّمًدا ر�سول اهلل«, وذكر اأركان 
الإ�س��الم ثّم �ساأله عن الإميان فقال: »اأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله..« 
احلدي��ث)3(, فق��د قّرر اأّن الإميان ب��ه حمتاٌج اإىل العقد باجلن��ان, والإ�سالم به 

م�سطٌر اإىل الّنطق بالل�سان, وهذه هي احلالة املحمودة.
واأما احلال املذمومة فال�ّسهادة بالّل�سان دون ت�سديق القلب, وهذا هو الّنفاق, 

ق��ال اهلل تع��اىل: ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾ ]املنافق��ون: 1[, اأي: كاذبون يف قولهم ذلك عن 
اعتقاده��م وت�سديقهم وه��م ل يعتقدونه, فلّما مل ت�س��ّدْق ذلك �سمائُرهم مل 
ينفعه��م اأن يقولوا باأل�سنتهم ما لي�ص يف قلوبهم, فخرج��وا عن ا�سم الإميان ومل 
يكن لهم يف الآخرة حكُمه, اإذ مل يكن معهم اإمياٌن, وحلقوا بالكافرين يف الّدرك 
الأ�سفل من الّنار, وبقي عليهم حكم الإ�سالم باإظهار �سهادة الّل�سان يف اأحكام 
الدنيا املتعّلقة بالأئّمة وحّكام امل�سلمني الذين اأحكامهم على الّظواهر مبا اأظهروه 

�سحيح البخاري )1٤/1(, و�سحيح م�سلم )53/1(.  )2(
�سحيح م�سلم )36/1(.  )3(
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وجوب طاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ِم��ن عالمِة الإ�سالم؛ اإذ مل يجعل للب�سر �سبيٌل اإىل ال�ّسرائر, ول اأمروا بالبحث 
عنها, بل نهى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عن الّتحّكم عليه��ا)٤( وذّم ذلك, وقال: »هاّل �سققت 

عن قلبه؟«)5(.
والف��رُق ب��ني القول والعق��د ما جع��ل يف حديث جربي��ل: ال�ّسهادة من 

الإ�سالم والّت�سديق من الإميان.

فصل يف وجوب طاعته ملسو هيلع هللا ىلص

واأّما وجوب طاعته ملسو هيلع هللا ىلص: فاإذا وجب الإميان به وت�سديقه فيما جاء به وجبت 
طاعت��ه؛ لأّن ذلك مّم��ا اأتى به. قال اهلل تع��اىل ﴿ ڑ ڑ ک ک ک 
ک ﴾ ]الأنف��ال: 20[, وق��ال ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]الن��ور: 5٤[, وق��ال: 

﴿ ی ی ی ی جئ ﴾ ]اآل عم��ران: 132[, وقال ﴿ ٺ ٿ 

ٿ ﴾ ]النور: 5٤[, وقال ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]الن�ساء: 80[, وقال 
﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾ ]احل�س��ر: 7[, وقال ﴿ ڃ چ چ 

ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڈ ژ ژ ﴾ ]الن�س��اء: 69[, وق��ال ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ﴾ ]الن�ساء: 6٤[, فجعل تعاىل طاعَة ر�سوله طاعَته, وقرن طاعته بطاعته, 
ووعد على ذلك بجزيل الثواب, واأوعد على خمالفته ب�سوء العقاب, واأوجب 

امتثال اأمره واجتناب نهيه.

اأي: احلكم عليها دون دليل.  )٤(
�سحيح م�سلم )96/1(.  )5(
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ق��ال املف�ّسرون والأئّمة: طاعة الّر�سول يف التزام �سّنته والّت�سليم ملا جاء به, 
وقال��وا: ما اأر�سل اهلل من ر�سوٍل اإّل فر�ص طاعته على من اأر�سله اإليه, وقالوا: 

من يطع الّر�سول يف �سّنته يطع اهلل يف فرائ�سه.
وق��ال اهلل تع��اىل ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ ۇ  وق��ال   ,]31 ]اآل عم��ران: 

ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الأع��راف: 158[, وقال ﴿ ۈ ٴۇ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائ ەئ ەئ وئ ﴾ ]الن�س��اء: 65[, اأي ينق��ادوا حلكم��ك, يق��ال: �سّلم 

وا�ست�سلم واأ�سلم اإذا انقاد.
وقال تعاىل ﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی ﴾ ]الأحزاب: 21[, قال حمّمد بن عليٍّ الرتمذّي: الأ�سوة يف الّر�سول 

القتداء به والّتباع ل�سّنته وترك خمالفته يف قوٍل اأو فعٍل.
فاأمره��م اهلل تعاىل بذل��ك ووعدهم الهت��داء باّتباعه؛ لأّنه تع��اىل اأر�سله 
باله��دى ودين احلّق ليزّكيهم ويعّلمهم الكتاب واحلكمة ويهديهم اإىل �سراط 
م�ستقي��م, ووعدهم حمّبته تعاىل يف الآية الأخ��رى ومغفرته اإذا اّتبعوه واآثروه 
َنُح اإلي��ه نفو�ُسهم, واأنَّ �سّحة اإميانهم بانقيادهم له ور�ساهم  على اأهوائهم وما جَتْ

بحكمه وترِك العرتا�ص عليه.
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وق��ال اأب��و هريرة : اإّن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »م��ن اأطاعني فقد اأطاع اهلل, 
ومن ع�ساين فقد ع�سى اهلل, ومن اأطاع اأمريي فقد اأطاعني, ومن ع�سى اأمريي 

فقد ع�ساين«)6(.
فطاع��ة الّر�سول ِمن طاعة اهلل, اإذ اهلل اأمر بطاعته, فطاعته امتثاٌل ملا اأمر اهلل به 

وطاعٌة له.
وق��د حكى اهلل عن الكّف��ار يف دركات جهّن��م ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
��ْوا طاعَت��ه حي��ث ل  چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]الأح��زاب: 66[, فتمنَّ

ينفعهم الّتمّني.
وق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا نهيتك��م عن �سيء فاجتنب��وه, واإذا اأمرتكم باأم��ٍر فاأتوا منه 

ما ا�ستطعتم«)7(.
 ويف حديث اأبي هريرة , عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كّل اأّمتي يدخلون اجّلنة 
 اإّل َم��ن اأب��ى, قالوا: يا ر�سول اهلل ومن ياأبى؟ ق��ال: من اأطاعني دخل اجلّنة, 

ومن ع�ساين فقد اأبى«)8(.
حيح عن��ه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمَثِلي ومث��ل ما بعثني اهلل  ويف احلدي��ث الآخ��ر ال�سّ
ب��ه كمث��ِل رجٍل اأتى قوًما, فقال: ي��ا قوم, اإيّن راأيُت اجلي���صَ بعينّي واإيّن اأنا 
جاَء, فاأطاعه طائفٌة ِمن قوم��ه فاأدجلوا فانطلقوا على َمْهِلهم  الّنذي��ر الُعْريان فالنَّ

�سحيح البخاري )61/9(, و�سحيح م�سلم )1٤66/3(.  )6(

�سحيح البخاري )9٤/9(, و�سحيح م�سلم )٤/1830(.  )7(
�سحيح البخاري )92/9(.  )8(
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بْت طائف��ٌة منهم فاأ�سبحوا مكانَهم, ف�سبَّحه��م اجلي�ُص فاأهلكهم  فَنَج��ْوا, وكذَّ
واجتاحه��م, فذلك َمَثل َم��ن اأطاعني واّتبع ما جئُت ب��ه, وَمَثل َمن ع�ساين 

ب ما جئُت به ِمن احلّق«)9(. وكذَّ
ويف احلدي��ث الآخر يف َمَثِله ملسو هيلع هللا ىلص: »كَمَثل َمن بن��ى داًرا وجعل فيها ماأُْدَبًة 
وبعث داعًيا, فمن اأجاب الّداعي دخل الّدار واأكل ِمن املاأدبة, ومن مل ُيجب 
الّداع��ي مل يدخل الّدار ومل ياأكل من املاأدب��ة, فالّدار اجلّنة والّداعي حمّمٌد 
ملسو هيلع هللا ىلص, فم��ن اأطاع حمم��ًدا فقد اأطاع اهلل, ومن ع�سى حمّم��ًدا فقد ع�سى اهلل, 

َق بني الّنا�ص«)10(. وحمّمٌد َفرَّ
وروي ع��ن احل�س��ن اأّن اأقواًما قالوا: يا ر�سول اهلل, اإن��ا نحّب اهلل فاأنزل اهلل 
تع��اىل ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ ﴾ 

]اآل عمران: 31[)11(.

وقال القائل:
ه؟ ه��ذا لعم��ري يف القيا���صِ بديُعتع�س�ي الإل��ه واأنت ُتْظِهر حبَّ
��ك �سادًق��ا لأطعَته اإنَّ املح��بَّ ملن ُيح��بُّ مطيُع)12(ل��و كان حبُّ

�سحيح البخاري )93/9(, و�سحيح م�سلم )٤/1788(.  )9(
�سحيح البخاري )93/9(.  )10(

انظر: اأ�سباب النزول للواحدي )�ص103(.  )11(
البيتان من مقطوع الكامل, ن�سبهما اأكرث اأهل الأدب كالثعالبي يف الإعجاز �ص163, والتمثيل واملحا�سرة �ص12,   )12(
اإ�سحاق القريواين يف زهر الآداب �ص139, وابن قطلوبغا يف رو�ص  واأبي العبا�ص املربد يف الكامل ٤/2, واأبي 

الأخيار �ص26 ملحمود الوراق من �سعراء القرن الثالث.
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وجوب طاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ع��ن العربا�ص ب��ن �سارية  يف حديث��ه يف موعظة الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اأّنه قال: 
��وا عليها بالّنواجذ  »فعليك��م ب�سّنتي و�سّنة اخللف��اء الّرا�سدين املهدّيني, َع�سُّ

واإيَّاكم وحمدثاِت الأمور فاإنَّ كلَّ حمدثٍة بدعٌة وكلَّ بدعٍة �ساللٌة«)13(.
زاد يف حديث جابٍر  مبعناه: »وكّل �ساللٍة يف الّنار«)1٤(.

ِكًئا  ويف حدي��ث اأبي راف��ٍع  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل اأُْلِف��نَيَّ اأحَدكم ُمتَّ
عل��ى اأَِريَكِته ياأتيه الأمُر ِمن اأمري مِمّا اأمرُت به اأو نهيُت عنه فيقول: ل اأدري, 

ما وجدنا يف كتاب اهلل اّتبعناه«)15(.
ويف حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: �سنع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سيًئا ترّخ�ص 
هون  فيه فتنّزه عنه قوٌم, فبلغ ذلك الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فحمد اهلل ثّم قال: »ما باُل قوٍم يتنزَّ

هم له خ�سيًة«)16(. عن ال�س�يء اأ�سنعه؟ فواهلل اإيّن لأعلمهم باهلل واأ�سدُّ
قال اهلل تع��اىل ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ 

ے ے ﴾ ]احل�سر: 7[.

 ,)29/1( ال�سنة  عا�سم يف  اأبي  وابن   ,)373/28( واأحمد   ,)15/1( ماجه  وابن   ,)200/٤( داود  اأبو  اأخرجه   )13(
والبزار يف م�سنده )137/10(, وابن حبان يف �سحيحه )179/1(, واحلاكم يف امل�ستدرك )17٤/1( و�سححه 

ووافقه الذهبي. وانظر ال�سل�سلة ال�سحيحة ]3007[.
م�سلم  �سحيح  على  م�ستخرجه  نعيم يف  واأبو   ,)1٤3/3( �سحيحه  خزمية يف  وابن   ,)188/3( الن�سائي  اأخرجه   )1٤(

)٤55/2(, واأ�سل احلديث يف �سحيح م�سلم )592/2( دون قوله: »وكل �ساللة يف النار«.
اأخرجه اأبو داود )200/٤(, والرتمذي )37/5( وح�سنه, وابن ماجه )6/1(, وال�سافعي يف م�سنده )�ص233(,   )15(
واأحمد )302/39(, واحلاكم يف امل�ستدرك )190/1(, و�سححه على �سرط ال�سيخني وقال: »والذي عندي اأنهما 

تركاه لختالف امل�سريني يف هذا الإ�سناد«, ووافقه الذهبي, واأورده الألباين يف �سحيح اجلامع )2/120٤(.
�سحيح البخاري )26/8(.  )16(
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اقتدى بي فهو مّني, ومن رغب عن �سّنتي فلي�ص مّني«)17(.
وعن اأبي هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اإّن اأح�سن احلديث كتاب اهلل 

وخرَي الهدي هدي حمّمٍد, و�سّر الأمور حمدثاتها«)18(.

 فصل فيما ورد عن الّسلف واألئّمة من اّتباع سّنته ملسو هيلع هللا ىلص
واالقتداء بهديه وسريته

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »هلك املتنطعون«)19(.
قال عمر بن عبد العزيز: �سّن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وولة الأمر بعده �سنًنا الأخذ 
به��ا ت�سديٌق بكتاب اهلل وا�ستعماٌل لطاعة اهلل وقّوٌة على دين اهلل لي�ص لأحٍد 
تغيريه��ا ول تبديلها ول الّنظر يف راأي من خالفها, م��ن اقتدى بها فهو مهتٍد 
وم��ن انت�سر بها فهو من�سوٌر ومن خالفها واّتبع غري �سبيل املوؤمنني وّله اهلل ما 

توىّل واأ�ساله جهّنم و�ساءت م�سرًيا)20(.
وق��ال احل�سن بن اأبي احل�سن: عم��ٌل قليٌل يف �سّنٍة خرٌي من عمٍل كثرٍي يف 

بدعٍة)21(.

اأخرجه بهذا اللفظ اأحمد )٤57/38(, وانظر: �سرح م�سكل الآثار )267/3(, و�سنده �سحيح.  )17(
احلديث يف �سحيح البخاري )92/9( عن عبد اهلل بن م�سعود, ويف �سحيح م�سلم )592/2( عن جابر بن عبد   )18(

اهلل, ومل نقف على رواية اأبي هريرة ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.
�سحيح م�سلم )55/20(.  )19(

العتقاد  اأ�سول  �سرح  يف  والاللكائي   ,)252/1( الإبانة  يف  بطة  وابن   ,)127/٤( ال�سنة  يف  اخلالل  اأخرجه   )20(
)105/1(, واخلطيب يف الفقيه واملتفقه )٤35/1( وغريهم.

الإبانة  وابن بطة يف  ال�سنة )�ص30(,  املروزي يف  ن�سر  الرزاق يف م�سنفه )291/11(, وحممد بن  اأخرجه عبد   )21(
)315/1(, وغريهم كلهم عن احل�سن عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مر�ساًل.
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وق��ال ابن �سهاب: بلغنا عن رجال من اأهل العلم قالوا: العت�سام بال�ّسّنة 
جناٌة)22(.

وكت��ب عمر بن اخلّط��اب  اإىل عّماله بتعّلم ال�ّسّن��ة والفرائ�ص والّلحن 
اأي الّلغة, وقال: اإّن نا�ًسا يجادلونكم - يعني بالقراآن - فخذوهم بال�ّسنن, فاإّن 

اأ�سحاب ال�ّسنن اأعلم بكتاب اهلل)23(.
ويف خ��ربه حني �سّلى بذي احلليفة ركعتني فقال: اأ�سنع كما راأيت ر�سول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�سنع)2٤(.
��ُد يف ال�ّسّنة خرٌي م��ن الجتهاد يف  وكان اب��ن م�سع��وٍد  يقول: الَق�سْ

البدعة)25(.
وقال اأب��ّي بن كعٍب : عليكم بال�ّسبيل وال�ّسّن��ة؛ فاإّنه ما على الأر�ص 
ِمن عبٍد على ال�ّسبيل وال�ّسّنة ذكر اهلل يف نف�سه ففا�ست عيناه من خ�سية رّبه 
َب��ُه اهلل اأبًدا, وما على الأر�ص م��ن عبٍد على ال�ّسبيل وال�ّسّنة ذكر اهلل يف  فُيَعذِّ
نف�س��ه فاق�سعّر جلده ِمن خ�سية اهلل اإّل كان َمَثُله كَمَثِل �سجرٍة قد َيِب�َص ورُقها 
فهي كذل��ك اإذ اأ�سابْتها ريٌح �سديدٌة فتحاتَّ عنها ورقها اإّل ُحطَّ عنه خطاياه 
كما تاتَّ عن ال�ّسجرة ورقها, فاإّن اقت�ساًدا يف �سبيٍل و�سّنٍة خرٌي من اجتهاٍد يف 

 ,)319/1( الإبانة  يف  بطة  وابن   ,)235/2( املجال�سة  يف  والدينوري   ,)230/1( ال�سنن  يف  الدارمي  اأخرجه   )22(
والاللكائي يف �سرح اأ�سول العتقاد )206/1(, واأبو نعيم يف احللية )369/3(, وغريهم.

ال�سريعة لالآجري )٤08/1(, والإبانة لبن بطة )351/1(.  )23(
اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )202/2(, والطربي يف تهذيب الآثار )209/1(.  )2٤(

�سنن الدارمي )296/1(, �سرح اأ�سول العتقاد لاّللكائي )61/1(, الإبانة لبن بطة )320/1(, جامع بيان العلم   )25(
لبن عبد الرب )1179/2(.
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خالف �سبيٍل و�سّنٍة وموافقة بدعٍة, وانظروا اأن يكون عملكم اإن كان اجتهاًدا 
اأو اقت�ساًدا اأن يكون على منهاج الأنبياء و�سّنتهم)26(.

وكتب بع�ص عّمال عمر بن عبد العزيز اإىل عمر بحال بلده وكرثة ل�سو�سه: 
هل ياأخذه��م بالّظّن��ة اأو يحملهم على البّينة وما جرت علي��ه ال�ّسّنة؟ فكتب 
اإلي��ه عمر: خذهم بالبّينة وما جرت عليه ال�ّسّن��ة, فاإن مل ي�سلحهم احلّق فال 

اأ�سلحهم اهلل.
وعن عطاٍء يف قوله تعاىل ﴿ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴾ ]الن�ساء: 59[, 

اأي: اإىل كتاب اهلل و�سّنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)28(.
وقال ال�ّسافعي: لي�ص يف �سّنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإّل اّتباعها)29(.

وق��ال عمر  - ونظر اإىل احلجر الأ�س��ود -: اإّنك حجٌر ل تنفع ول ت�سّر 
ولول اأيّن راأيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقّبلك ما قّبلتك, ثّم قّبله)30(.

: من اأّمر ال�ّسّنة على نف�سه قوًل وفعاًل نطق باحلكمة,  وقال اأبو عثمان احِلرِييُّ
ومن اأّمر الهوى على نف�سه نطق بالبدعة)31(.

اأ�سول  �سرح  )�ص183(,  داود  لأبي  الزهد   ,)22٤/7( �سيبة  اأبي  ابن  م�سنف   ,)21/2( املبارك  لبن  الزهد   )26(
العتقاد لاللكائي )59/1(.

ال�سريعة لالآجري )٤22/1(, جامع بيان العلم وف�سله لبن عبد الرب )765/1(.  )28(
ال�سريعة لالآجري )1127/3(, الإبانة لبن بطة )2٤0/7(, ال�ستذكار )529/2(.  )29(

�سحيح البخاري )1٤9/2(, و�سحيح م�سلم )925/2(.  )30(
من فوائد اأبي عثمان احلريي )�ص93(, حلية الأولياء )2٤٤/10(, اجلامع لأخالق الراوي للخطيب )1٤5/1(.  )31(
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: اأ�سول مذهبنا ثالث��ٌة؛ القت��داء بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف  �ْس��رِتيُّ وق��ال �َسْه��ٌل التُّ
الأخالق والأفعال, والأكل من احلالل, واإخال�ص الّنّية يف جميع الأعمال.

فصل

وخمالف��ة اأم��ره ملسو هيلع هللا ىلص وتبدي��ل �سّنته �س��الٌل وبدع��ٌة متوّعٌد م��ن اهلل عليه 
باخل��ذلن والعذاب, قال اهلل تع��اىل ﴿ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الن��ور: 63[, وق��ال: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇڇ ڇ ڍ ﴾ 

]الن�ساء: 115[.

ع��ن اأب��ي هريرة  اأّن ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج اإىل املق��ربة, وذكر احلديث 
 , الُّ يف �سفة اأّمت��ه, وفيه: »فلُيذاَدنَّ رجاٌل عن حو�سي كم��ا ُيذاد البعري ال�سَّ
لوا بعدك, فاأق��ول: ف�ُسْحًقا  , فيق��ال: اإنَّهم قد بدَّ , األ هلمَّ فاأناديه��م: األ هل��مَّ

ف�ُسْحًقا«)32(.
وروى اأن���صٌ  اأّن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال »فمن رغب عن �سّنتي فلي�ص مّني«)33( 

وقال »من اأدخل يف اأمرنا ما لي�ص منه فهو رّد«)3٤(.

�سحيح م�سلم )218/1(.  )32(
�سحيح البخاري )2/7(, و�سحيح م�سلم )1020/2(.  )33(

�سحيح البخاري )18٤/3(, و�سحيح م�سلم )13٤3/3(, بلفظ: »من اأحدث..«.  )3٤(
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ّديق : ل�ست تارًكا �سيًئا كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعمل به  وقال اأبو بكر ال�سّ
اإّل عملت به, اإيّن اأخ�سى اإن تركُت �سيًئا ِمن اأمره اأن اأَِزيغ)35(.

�سحيح البخاري )79/٤(, و�سحيح م�سلم )1381/3(.  )35(
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﴿ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ق��ال اهلل تع��اىل 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ا وتنبيًها ودللًة وحّجًة على اإلزام  ڱ  ﴾ ]التوب��ة: 2٤[, فكفى بهذا ح�سًّ
حمّبتهملسو هيلع هللا ىلص ووجوب فر�سها وعظم خطرها وا�ستحقاقه لها, اإذ قّرع تعاىل من كان 

مال��ه واأهله وولده اأحّب اإليه من اهلل ور�سوله, واأوعدهم بقوله تعاىل ﴿ گ 
گ گ گ ڳ ﴾ ]التوبة: 2٤[, ثّم ف�ّسقهم بتمام الآية واأعلمهم اأّنهم من �سّل 

ومل يهده اهلل.
ع��ن اأن�ٍص  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ُيوؤِْمُن اأحدكم حّتى اأكوَن اأحبَّ 

اإليه ِمن ولده ووالده والّنا�ص اأجمعني«)1(.
وعن اأن�ٍص  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالٌث َمن ُكنَّ فيه وجد حالوَة الإميان: اأْن 
ه اإّل هلل, واأن  يك��وَن اهلل ور�سوله اأحبَّ اإليه مّما �سواهما, واأن يحبَّ املرَء ل يحبُّ

يكره اأن يعود يف الكفر كما يكره اأن يقذف يف الّنار«)2(.

�سحيح البخاري )12/1(, و�سحيح م�سلم )67/1(.  )1(

�سحيح البخاري )12/1(, و�سحيح م�سلم )66/1(.  )2(
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وع��ن عمر ب��ن اخلّطاب  اأّنه قال للّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: لأن��ت اأحبُّ اإيلَّ ِمن كلِّ 
ِمَن اأحدكم حّتى  �سيء اإّل نف�سي اّلتي بني جنبّي, فقال له الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: لن ُيوؤْ
اأك��وَن اأحبَّ اإليه ِمن نف�س��ه, فقال عمر: والذي اأن��زل عليك الكتاب لأنت 

اأحبُّ اإيّل ِمن نف�سي اّلتي بني جنبّي, فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الآن يا عمر)3(.

فصل يف ثواب حمبته ملسو هيلع هللا ىلص

ع��ن اأن�ٍص  اأّن رجاًل اأتى الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: متى ال�ّساعة يا ر�سول اهلل؟ 
ق��ال: ما اأعددت له��ا؟ قال: ما اأعددت له��ا ِمن كثري �س��الٍة ول �سوٍم ول 

�سدقٍة, ولكّني اأُحبُّ اهلل ور�سوله قال: »اأنت مع من اأحببَت«)٤(.
وروي اأّن رج��ال اأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�س��ول اهلل, لأنت اأحبُّ اإيلَّ من 
اأهل��ي ومايل, واإينِّ لأذكرك فما اأ�س��رب حّتى اأجيَء فاأنظَر اإليك, واإيّن ذكرُت 
موتي وموتك, فعرفت اأنَّ��ك اإذا دخلَت اجلّنة ُرِفْعَت مع الّنبّيني, واإن دخْلُتها 

ل اأراك, فاأنزل اهلل تعاىل ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ﴾ ]الن�س��اء: 69[, فدعا 

به فقراأها عليه)5(.

�سحيح البخاري )129/8(.  )3(
�سحيح البخاري )٤0/8(, و�سحيح م�سلم )٤/2033(.  )٤(

اأخرجه الطرباين يف الأو�سط )152/1(, وال�سغري )�ص53(, واأبو نعيم يف احللية )239/٤(, واأورده الألباين يف   )5(
ال�سحيحة ]2933[.
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فصل فيما روي عن السلف واألئمة من حمبتهم للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وشوقهم له

ا نا�ٌص  ع��ن اأبي هريرة  اأّن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ِم��ن اأ�سدِّ اأّمتي يل حبًّ
يكونون بعدى يودُّ اأحدهم لو راآين باأهله وماله«)6(.

وعن عمرو بن العا�ص : ما كان اأحٌد اأحبَّ اإيلَّ ِمن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)7(.
وعن ابن اإ�سحاق اأّن امراأًة من الأن�سار قتل اأبوها واأخوها وزوجها يوم اأحٍد 
م��ع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فقالت: ما فعل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قالوا خرًيا, هو بحمد اهلل 
كم��ا تّبني, قالت: اأرنيه حّتى اأنظر اإليه, فلّم��ا راأته قالت: كلُّ م�سيبٍة بعدك 

َجَلٌل)8(.
ووقف ابن عمر ر�سي اهلل عنهما على ابن الّزبري ر�سي اهلل عنهما بعد قتله, 

فا�ستغفر له وقال: كنَت واهلل ما علمُت �سّواًما قّواًما تّب اهلل ور�سوله)9(.

فصل يف عالمة حمبته ملسو هيلع هللا ىلص

اعل��م اأّن من اأحّب �سيًئا اآث��ره واآثر موافقته, واإّل مل يك��ن �سادًقا يف حّبه 
ادق يف حّب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص َمن تظهر عالمُة ذلك عليه. وكان مّدعًيا, فال�سّ

�سحيح م�سلم )٤/2178(.  )6(
�سحيح م�سلم )112/1(.  )7(

اأخرجه ابن اإ�سحاق )كما يف �سرية ابن ه�سام 99/2(, ومن طريقه البيهقي يف الدلئل )301/3( من حديث   )8(
ف يف مطبوع �سرية ابن ه�سام اإىل »عن«( �سعد بن اأبي وقا�ص مر�ساًل. اإ�سماعيل بن حممد بن )ت�سحَّ

املتمم(, وهو يف �سحيح م�سلم )1971/٤( دون قوله »تب اهلل  الطبقات )120/2 اجلزء  ابن �سعد يف  اأخرجه   )9(
ور�سوله«.
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ُله��ا: القتداء به واّتباع اأقواله واأفعال��ه وامتثال اأوامره واجتناب نواهيه  واأوَّ
ُب باآدابه يف ُع�ْس��ره وُي�ْسره وَمْن�َسِطه وَمْكَرِه��ه, و�ساهُد هذا قوله تعاىل  والت��اأدُّ
﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]اآل عم��ران: 31[, واإيثاُر ما �سرعه وح�صَّ 

عليه على هوى نف�سه وموافقة �سهوته, قال اهلل تعاىل ﴿ ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ﴾ ]احل�سر: 9[.

ة هلل ور�سول��ه, ومن خالفها يف  ف��ة فهو كامل املحبَّ فم��ن اتَّ�سف بهذه ال�سِّ
بع�ص هذه الأمور فهو ناق�ص املحّبة ول يخرج عن ا�سمها.

ه يف اخلمر فلعنه بع�سهم وقال: ما اأَْكرَثَ ما ُيوؤَْتى  ودليل��ه قوله ملسو هيلع هللا ىلص لّلذي حدَّ
به! فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تلعنه, فاإّنه يحّب اهلل ور�سوله«)10(.

ومن عالمات حمّبة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كرثُة ذكره له, فمن اأحبَّ �سيًئا اأكرث ذكره.
ومنها كرثة �سوقه اإىل لقائه ملسو هيلع هللا ىلص, فكلُّ حبيٍب يحبُّ لقاء حبيبه, ويف حديث 

الأ�سعرّيني عند قدومهم املدينَة اأّنهم كانوا يرجتزون:
حم�����ّم�����ًدا و���س��ح��ب��هغ����دا ن��ل��ق��ى الأح���ّب���ه

ومنه��ا حمّبُته ملن اأحبَّ الّنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص وَمن هو ب�َسَبِبه ِم��ن اآل بيته و�سحابته 
ِمن املهاجرين والأن�سار, وعداوُة َمن عاداهم وُبْغ�ص َمْن اأبغ�سهم و�سبَّهم.

�سحيح البخاري )158/8(.  )10(
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وق��د ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص يف احل�سن واحل�سني ر�سي اهلل عنهما: »الله��ّم اإيّن اأُحبُّهما 
هما«)11(. فاأَِحبَّ

ه«)12(. ه فاأَِحبَّ َمْن ُيِحبُّ ويف رواية يف احل�سن : »اللهّم اإيّن اأُِحبُّ
وقال: »من اأحّبهما فقد اأحّبني, ومن اأحّبني فقد اأحبَّ اهلل, ومن اأبغ�سهما 

فقد اأبغ�سني ومن اأبغ�سني فقد اأبغ�ص اهلل«)13(.
ُبني ما اأغ�سبها«)1٤(. عٌة مني, ُيْغ�سِ وقال يف فاطمة ر�سي اهلل عنها: »اإّنها َب�سْ

ه«)15(. ِحبُّ يه, فاإيّن اأُ وقال لعائ�سة يف اأ�سامة بن زيد : »اأِحبِّ
هم«)16(. فاِق ُبْغ�سُ وقال: »اآيُة الإميان حبُّ الأن�سار, واآيُة النِّ

ه, وهذه �سريُة ال�ّسلف حتَّى  فِباحلقيقِة َمْن اأحبَّ �سيًئا اأحبَّ كل �سيٍء ُيِحبُّ
يف املباحات و�سهوات الّنف�ص.

بَّاء ِمن َحوايَلِ الق�سعة:  ��ع الدُّ وق��د قال اأن�ٌص حني راأى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يتتبَّ
.)17( فما زلُت اأحبُّ الّدّباَء ِمن يوِمِئٍذٍ

�سحيح البخاري )26/5(.  )11(
�سحيح البخاري )159/7(, و�سحيح م�سلم )٤/1882(.  )12(

والبزار   ,)777/2( ال�سحابة  ف�سائل  ويف   ,)260/13( واأحمد   ,)2٤8/1( م�سنده  يف  راهويه  ابن  اأخرجه   )13(
)2٤0/16( والطرباين يف الكبري )٤8/3( واحلاكم يف امل�ستدرك )182/3( و�سححه ووافقه الذهبي, اإىل قوله: 

»فقد اأبغ�سني«, وقواه حمققو امل�سند باإ�سراف الأرنوؤوط.
�سحيح البخاري )21/5(, و�سحيح م�سلم )٤/1903(.  )1٤(

�سحيحه  يف  حبان  وابن  )�ص397(,  العيال  على  النفقة  يف  الدنيا  اأبي  وابن   ,)677/5( الرتمذي  اأخرجه   )15(
)53٤/15(, وح�سنه الألباين يف تخريجه للم�سكاة )17٤0/3(.

�سحيح البخاري )12/1(, و�سحيح م�سلم )85/1(.  )16(
�سحيح البخاري )61/3(, و�سحيح م�سلم )1615/3(.  )17(



املنتقى من كتاب ال�شفا

- 160 -

وه��ذا احل�سن بن عليٍّ وعبد اهلل بن عّبا�ٍص وابن جعف��ر  اأََتْوا اأمَّ �سلمَة 
َنَع لهم طعاًما مّما كان ُيعِجب ر�سوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ر�سي اهلل عنها و�ساألوها اأْن َت�سْ

فرة اإذ  ة وي�سبغ بال�سُّ ْبِتيَّ عال ال�سَّ وكان اب��ن عمر ر�سي اهلل عنهما يلب�ص النِّ
راأى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يفعل نحو ذلك.

ومنه��ا ُبْغ�ُص َمْن اأبغ�ص اهلل ور�سوله وُمعاداة َمن عاداه وجمانبُة َمن خالف 
�سّنت��ه وابتدع يف دينه وا�ستثقاُله كلَّ اأم��ٍر ُيخالف �سريعَته قال اهلل تعاىل ﴿ ٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]املجادل��ة: 22[ , وه��وؤلء 

اأ�سحابه ملسو هيلع هللا ىلص قد قتلوا اأحّباءهم وقاتلوا اآباءهم واأبناءهم يف مر�ساته.
وق��ال له عبد اهلل بن عب��د اهلل بن اأبي : لو �ِسْئَت لأتيُتك براأ�سه يعني 

اأباه)18(.
ومنها اأن يحبَّ القراآَن الذي اأتى ملسو هيلع هللا ىلص به وهدى به واهتدى وتخّلق به, حّتى 
��ه للقراآن تالوُته  قال��ت عائ�سة ر�سي اهلل عنه��ا: »كان خلقه القراآن«)19(. وحبُّ

مه. والعمُل به وتفهُّ
ويحبَّ �سّنته ويقف عند حدودها.

اأخرجه البزار )322/1٤(, والطرباين يف الكبري )125/23(, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]322٤[.  )18(
�سحيح م�سلم )512/1(.  )19(
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قال �سهل بن عبد اهلل: عالمة حّب اهلل حّب القراآن, وعالمة حّب القراآن 
ح��ّب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, وعالم��ة حّب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص حّب ال�ّسّن��ة, وعالمة حّب ال�ّسّنة 
حّب الآخ��رة وعالمة حّب الآخرة ُبْغ�ص الدنيا, وعالم��ة بغ�ص الدنيا اأن ل 

خر منها اإّل زاًدا وبلغًة اإىل الآخرة)20(. يدَّ
ِته وُن�سُح��ه لهم و�سعُيه يف  وِمن عالم��اِت حّبه للّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص �سفقُته على اأمَّ

م�ساحلهم ورفع امل�سارِّ عنهم, كما كان ملسو هيلع هللا ىلص باملوؤمنني روؤوًفا رحيًما.

فصل يف معنى احملّبة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وحقيقتها

اختل��ف الّنا�ص يف تف�سري حمّبة اهلل وحمّبة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وكرثت عباراتهم يف 
ذلك, ولي�ست ترجع باحلقيقة اإىل اختالف مقال, ولكّنها اختالف اأحواٍل.

فق��ال �سفيان: املحّبة اّتباع الر�س��ول ملسو هيلع هللا ىلص, كاأّنه التفت اإىل قوله تعاىل ﴿ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]اآل عم��ران: 31[ الآي��ة, وق��ال بع�سهم: حمّبة 
الّر�سول ملسو هيلع هللا ىلص العزم على ن�سرته والّذّب عن �سّنته, والنقياد لها وهيبة خمالفته, 
وق��ال بع�سه��م: املحّبة ُمواطاأُة القلب مل��راد الّرّب, يحّب م��ا اأحّب ويكره ما 

كره)21(.

قوت القلوب لأبي طالب املكي )1/10٤(  )20(
انظر يف ذلك كتابي اأبي اإ�سحاق اخلتلى وابن تيمية »املحبة هلل«, و»قاعدة يف املحبة«.  )21(
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فصل يف وجوب مناصحته ملسو هيلع هللا ىلص

﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  تع��اىل  اهلل  ق��ال 
ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ﴾ ]التوب��ة: 91[. ق��ال اأه��ل 

الّتف�س��ري: ﴿ ں ں ڻ ڻ ﴾: اإذا كان��وا خمل�س��ني م�سلم��ني يف ال�ّسّر 
والعالنّية.

ع��ن متيٍم الّدارّي  قال: قال ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن الّدين الن�سيحة, اإّن 
الّدي��ن الّن�سيح��ة, اإّن الّدين الّن�سيحة«, قالوا: ملن ي��ا ر�سول اهلل؟ قال: »هلل 

ولكتابه ولر�سوله واأئّمة امل�سلمني وعاّمتهم« )22(.
قال اأئّمتنا: الّن�سيحة هلل ولر�سوله واأئمة امل�سلمني وعامتهم واجبة.

قال الإمام اأب��و �سليمان الب�ستي: الن�سيحة كلمٌة يعربَّ بها عن جملة اإرادة 
اخل��ري للمن�سوح له, ولي�ص ميكن اأن يعرب عنها بكلمة واحدة ت�سرها, ومعناها 
يف الّلغة الإخال�ُص ِمن قولهم: »ن�سحت الع�سل« اإذا خّل�سته من �سمعه)23(.
فن�سيح��ة اهلل تع��اىل: �سّح��ُة العتقاد ل��ه بالوحدانية وو�سفه مب��ا هو اأهله 
وتنزيهه عّما ل يجوز عليه والّرغبُة يف حماّبه والبعُد من م�ساخطه والإخال�ُص 

يف عبادته.

�سحيح م�سلم )7٤/1( بلفظ: »الدين الن�سحية« دون تكرار.  )22(
معامل ال�سنن لأبي �سليمان اخلطابي الب�ستي )٤/126-125(.  )23(
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ُع عنده  والن�سيحة لكتابه: الإمياُن به والعمُل مبا فيه وت�سنُي تالوته والتخ�سُّ
��ُه فيه والّذبُّ عنه ِمن تاأوي��ل الغالني وطعِن  ُمه والّتفقُّ والتعظي��ُم ل��ه)2٤( وتفهُّ

امللحدين.
والن�سيحُة لر�سوله: الّت�سديُق بنبّوته وبذُل الّطاعة له فيما اأمر به ونهى عنه 

قاله اأبو �سليمان)25(.
ا ومّيًتا, واإحياُء �سّنته بالّطلِب  وق��ال اأبو بكر: وموازرته ون�سرته وحمايته حيًّ

والّذبِّ عنها ون�سرها, والّتخلُُّق باأخالِقه الكرميِة واآداِبه اجلملية)26(.
: ن�سيحُة ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الّت�سديُق مبا  وقال اأب��و اإبراهيم اإ�سحاق التُّجيبيُّ
ج��اء به والعت�ساُم ب�سّنته ون�سُرها واحل�صُّ عليه��ا والّدعوُة اإىل اهلل واإىل كتابه 

واإىل �سنة ر�سوله.
: ن�سيحُة امل�سلمني ل��ه بعد وفاته اْلت��زاُم الّتوقري  وق��ال اأبو بك��ٍر الآج��ّريُّ
والإج��الل و�س��ّدة املحّبة ل��ه واملثابرة على تعلُّ��م �سنته والتفق��ِه يف �سريعته, 
وحمّب��ة اآل بيته واأ�سحابه, وجمانبة َمْن رغب عن �سّنته وانحرف عنها وبغ�سه 
والّتحذي��ر منه, وال�ّسفقة على اأّمته والبحث عن تعّرف اأخالقه و�سريه واآدابه, 
��رب عل��ى ذلك؛ فعلى ما ذكره تك��ون الّن�سيحة اإح��دى ثمرات املحّبة  وال�سّ

وعالمًة من عالماتها كما قّدمناه.

يف مطبوع ال�سفا )73/2(: »والتعظم له«, والت�سويب من خمطوطة جامعة امللك �سعود, الرقم العام 3758, رقم   )2٤(
ال�سنف: 219/�ص.ق, �سفحة )لوحة( 183/ب, ومن ن�سخة جامعة ميت�سيغان, رقم املخطوط: 209, �ص 353, 

ومن ن�سخة جامعة برن�ستون, رقم 382, لوحة 120/ب.
معامل ال�سنن لأبي �سليمان اخلطابي الب�ستي )٤/126(.  )25(

مل نقف عليه, وينظر يف �سرح احلديث اإىل تعظيم قدر ال�سالة للمروزي )691/2-69٤(, ففيه زيادات مفيدة.  )26(
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الباب ال�سابع يف تعظيم اأمره ملسو هيلع هللا ىلص ووجوب توقريه وبره

قال اهلل تعاىل ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ ک  وق��ال   ,]9–8 ]الفت��ح:  ې ﴾  ې 
ڳ ﴾ ]احلجرات: 1[, وق��ال: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿ چ  تع��اىل  وق��ال   ,]٤–2 ]احلج��رات: 

ڍ ﴾ ]النور: 63[.
فاأوجب تعاىل تعزيره وتوقريه, واألزم اإكرامه وتعظيمه.

روه ُتباِلغوا  لُّوه, وقال املرّبد: تعزِّ روه جُتِ وقال ابن عّبا�ص ر�سي اهلل عنهما: تعزِّ
يف تعظيمه )1(.

م بني يديه بالقول و�ُسوِء الأدب ب�َسْبِقه بالكالم على قول  قدُّ ونه��ى عن التَّ
ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما وغريه.

تف�سري الطربي )208-206/8(.  )1(
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ق��ال �سهل ب��ن عبد اهلل: ل تقولوا قب��ل اأن يقول, واإذا ق��ال فا�ستمعوا له 
ل بق�ساِء اأمٍر قبل ق�سائه واأن َيْفتاتوا ب�سيٍء  م والّتعجُّ واأن�ستوا, وُنُهوا عن التقدُّ

يف ذلك ِمْن قتاٍل اأو غريه ِمْن اأمِر دينهم اإّل باأمره, ول ي�سبقوه به.
ث��ّم وعظه��م وحّذره��م خمالف��َة ذل��ك فق��ال ﴿ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ 
]احلج��رات: 1[. ق��ال املاوردّي: اّتقوه يعني يف الّتقّدم)2(, وقال ال�ّسلمّي: اّتقوا اهلل 

يف اإهمال حّقه وت�سييع حرمته؛ اإّنه �سميٌع لقولكم عليٌم بفعلكم)3(.
هم  ْوِت فوق �سوته واجلهِر له بالقول كما َيْجَهُر بع�سُ ث��ّم نهاهم عن رفع ال�سَّ
لبع���صٍ ويرفُع �سوته, وقيل: كما ُينادي بع�سهم بع�ًسا با�سمه. قال اأبو حمّمٍد 
: اأي ل ت�سابقوه بالكالم وُتْغِلُظوا له باخلط��اب, ول تنادوه با�سمه نداَء  مّك��يٌّ
روه, وناُدوه باأ�سرِف ما ُيِحبُّ اأن ينادى به:  موه ووقِّ كم لبع�ٍص, ولكن عظِّ بع�سِ

يا ر�سول اهلل, يا نبّي اهلل)٤(.
وهذا كقوله يف الآية الأخرى ﴿ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ﴾ ]النور: 63[ على اأحد الّتاأويلني. وقال غريه: ل تخاطبوه اإّل م�ستفهمني, 

ثّم خوفهم اهلل تعاىل بَحْبِط اأعمالهم اإْن هم فعلوا ذلك وحّذرهم منه.

تف�سري املاوردي امل�سمى بالنكت والعيون )326/5(.  )2(
تف�سري ال�سلمي امل�سمى بحقائق التف�سري )260/2(.  )3(

الهداية اإىل بلوغ النهاية ملكي بن اأبي طالب )6987/11(.  )٤(
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قيل: نزلت الآية يف وفد بني متيٍم وقيل يف غريهم, اأَتُوا الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فناَدْوه: يا 
حمّمد, يا حمّمد, اخرج اإلينا! فذّمهم اهلل تعاىل باجلهل وو�سفهم باأنَّ اأكرثهم 

ل يعقلون)5(.
وقي��ل: نزلت الآية الأوىل يف حُم��اورٍة كانت بني اأبي بكٍر وعمر ر�سي اهلل 
عنهما بني يدي الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص واختالٍف جرى بينهما حّتى ارتفعت اأ�سواُتهما)6(.
وقي��ل: نزل��ت يف ثابت بن قي�ص ب��ن �سّما�ٍص  خطي��ب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
َمٌم فكان يرفع �سوته, فلّما نزلت هذه الآية  مناف��رة بني متيٍم, وكان يف اأذنيه �سَ
اأق��ام يف منزله وخ�سي اأن يكوَن َحِبَط َعَمُل��ُه ثّم اأتى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, فقال: يا نبّي 
اهلل لق��د خ�سي��ُت اأن اأكوَن هلكُت, نهانا اهلل اأن جنه��ر بالقول, واأنا امروؤ جهري 
وت, فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا ثابت اأما تر�سى اأن تعي�ص حميًدا وتقتل �سهيًدا  ال�سّ

وتدخل اجلّنة؟«, فقتل يوم اليمامة)7(.
وروي اأّن اأبا بكٍر  ملا نزلت هذه الآية قال: واهلل يا ر�سول اهلل ل اأكّلمك 
رار  ثه كاأخي ال�سِّ ثه حدَّ رار, واأّن عم��ر  كان اإذا حدَّ بعده��ا اإّل كاأخي ال�سِّ
م��ا كان ُي�ْسِمع ر�س��وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد هذه الآية حتَّى ي�ستفهمه, فاأنزل اهلل تعاىل 

فيه��م ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 

اأخرجه اأبو يعلى يف م�سنده )193/12( باإ�سناد جيد, والطرباين يف الكبري )113/13(, وانظر: تف�سري ابن اأبي   )5(
حامت )3302/10(, واأ�سباب النزول للواحدي )�ص385(.

�سحيح البخاري )97/9(.  )6(
الآحاد  يف  عا�سم  اأبي  وابن   ,)339/11( امل�سنف  يف  الرزاق  وعبد  )�ص102(,  اجلهاد  املبارك يف  ابن  اأخرجه   )7(
واملثاين )170/6(, وابن حبان يف �سحيحه )126/16(, وغريهم, واأ�سله يف �سحيح البخاري )137/6(, وفيه 

بدل قول النبي: »اأما تر�سى.. الخ« قوله: »اإّنك ل�ست من اأهل الّنار, ولكّنك من اأهل اجلّنة«.
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ې ې ى ى ﴾ ]احلجرات: 3[)8(.

وق��ال اهلل تع��اىل ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]البق��رة: 10٤[. 
عونة, فنهي  قال بع���ص املف�ّسري��ن: كانت اليهود تعّر���ص بها للنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص بالرُّ
امل�سلمون عن قولها قطًعا للّذريعة ومنًعا للّت�سّبه بهم يف قولها مل�ساركة الّلفظة)9(.

فصل يف عادة الّصحابة  يف تعظيمه ملسو هيلع هللا ىلص وتوقريه وإجالله

ع��ن عمرو بن العا�ص  ق��ال: وما كان اأحٌد اأح��بَّ اإيلَّ ِمن ر�سوِل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ول اأجلَّ يف عيني منه, وما كنُت اأُطيُق اأن اأَْمالأ عيني منه اإجالًل له, ولو 

َفه ما اأطقُت؛ لأيّن مل اأكن اأمالأ عيني)10(. �ُسِئْلُت اأن اأَ�سِ
ا  وروى اأ�سام��ة بن �سريٍك  قال: اأتيُت الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحاُبه حوله كاأنَّ

على روؤو�سهم الّطري)11(.
ة اإىل ر�سول  وق��ال عروة بن م�سعوٍد  ح��ني وّجهته قري�ٌص ع��اَم الق�سيَّ
وءه  اأ اإل ابتدروا َو�سُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وراأى ِم��ن تعظيِم اأ�سحابه له ما راأى واأّنه ل يتو�سّ
هم  ْوها باأُكفِّ م ُنخام��ًة اإّل تلقَّ ُق ُب�ساًقا ول يتنخَّ وكادوا يقتتل��ون علي��ه, ول َيْب�سُ
فدلك��وا به��ا ُوُجوَههم واأج�ساده��م, ول َت�ْسُقُط منه �َسْع��رٌة اإّل ابتدروها, واإذا 
اأمرهم باأمٍر ابت��دروا اأْمَره, واإذا تكلَّم خف�سوا اأ�سواتهم عنده, وما ُيِحّدون اإليه 

�سحيح البخاري )97/9(, دون قوله: »فاأنزل اهلل..«.  )8(
انظر: الهداية اإىل بلوغ النهاية )38٤/1(, تف�سري ابن عطية امل�سمى باملحرر الوجيز )189/1(.  )9(

�سحيح م�سلم )112/1(.  )10(
اأخرجه اأبو داود يف �سننه )3/٤(, والطيال�سي )559/2(, وابن اأبي �سيبة )286/2(, واأحمد )39٤/30(, كّلهم   )11(

يف م�سانيدهم, وابن اأبي عا�سم يف الآحاد واملثاين )1٤2/2(, وغريهم واإ�سناده �سحيح.
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الّنظر تعظيًما له. فلّما رجع اإىل قري�ٍص قال: يا مع�سر قري�ٍص, اإيّن جئت ك�سرى 
يف ملك��ه, وقي�سر يف ملك��ه, والّنجا�سّي يف ملكه, واإيّن واهلل ما راأيت ملًكا يف 

قوٍم قّط مثل حمّمٍد يف اأ�سحابه)12(.
ويف رواي��ٍة: اإْن راأيُت ملًكا قّط يعّظمه اأ�سحابه م��ا يعظم حممًدا اأ�سحابه, 

وقد راأيت قوًما ل ُي�ْسِلُمونه اأبًدا)13(.
وع��ن اأن�ٍص  قال: لق��د راأيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واحلالق يحلقه واأطاف به 

اأ�سحابه, فما يريدون اأن تقع �سعرٌة اإّل يف يد رجٍل)1٤(.
ومن هذا ملّا اأذنت قري�ٌص لعثمان  يف الّطواف بالبيت حني وّجهه الّنبّي 
ملسو هيلع هللا ىلص اإليه��م يف الق�سّية اأبى وقال: ما كنت لأفع��ل حّتى يطوف به ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص)15(.
ويف حدي��ث َقْيَلة ر�سي اهلل عنه��ا قالت: فلّما راأيُت ر�سوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جال�ًسا 

الُقْرُف�ساَء اأُْرِعْدُت ِمَن الَفَرق)16(. وذلك َهْيَبًة له وتعظيًما.
ويف حدي��ث املغ��رية  قال: كان اأ�سحاب ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرعون بابه 

بالأظافر)17(.

�سحيح البخاري )193/3( يف حديث طويل.  )12(
امل�سدر ال�سابق.  )13(

�سحيح م�سلم )٤/1812(.  )1٤(
جزء من حديث طويل اأخرجه اأحمد )216/31-221( وغريه, واإ�سناده ح�سن.  )15(

اأخرجه اأبو داود )262/٤(, والبخاري يف الأدب املفرد )�ص٤02(, والرتمذي يف ال�سمائل )�ص89(, والطرباين   )16(
يف الكبري )8/25(, واإ�سناده ح�سن.

املفرد  الأدب  يف  البخاري  واأخرجه  الرفع,  حكم  له  ملا  مثاًل  )�ص19(  احلديث  علوم  معرفة  يف  احلاكم  اأخرجه   )17(
)�ص371(, والبزار يف م�سنده )110/1٤(, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]2092[.
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فصل يف أن حرمته ملسو هيلع هللا ىلص وتوقريه بعد موته الزم كما كان حال حياته

واعلم اأّن حرم��ة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بعد موته وتوقريه وتعظيمه لزٌم كما كان حال 
حيات��ه, وذل��ك عند ذكره ملسو هيلع هللا ىلص وذك��ر حديثه و�سّنته, و�سم��اع ا�سمه و�سريته, 

ومعاملة اآله وعرتته, وتعظيم اأهل بيته و�سحابته.
ق��ال اأبو اإبراهيم الّتجيبّي: واجٌب على كّل موؤمن متى ذكره اأو ُذِكر عنده 
ر وي�سكن ِمن حركته وياأخذ يف هيبته واإجالله مبا كان  اأن يخ�سع ويخ�سع ويتوقَّ

ياأخذ به نف�سه لو كان بني يديه ويتاأّدب مبا اأّدبنا اهلل به)18(.
. الح واأئّمتنا املا�سني وهذه كانت �سرية �سلفنا ال�سّ

وق��ال مالك وق��د �سئل عن اأيوب ال�ّسختياين: م��ا حّدثتكم عن اأحٍد اإّل 
واأّي��وب اأف�سل منه, قال: وحّج حّجتني, فكنت اأرمقه ول اأ�سمع منه, غري اأّنه 
كان اإذا ذك��ر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بكى حّتى اأرحم��ه, فلّما راأيت منه ما راأيت واإجالله 

للّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كتبت عنه)19(.
وقال م�سعب بن عبد اهلل: كان مالٌك اإذا ذكر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يتغرّي لونه وينحني 
حّت��ى ي�سعب ذلك على جل�سائه. فقيل ل��ه يوًما يف ذلك, فقال: لو راأيتم ما 
راأي��ت ملا اأنكرمت علّي ما ت��رون, ولقد كنت اأرى حمّمد بن املنكدر وكان �سّيد 
الق��ّراء ل نكاد ن�ساأله عن حدي��ٍث اأبًدا اإّل يبكي حّت��ى نرحمه, ولقد كنت 

البديع يف ال�سالة على احلبيب ال�سفيع لل�سخاوي )�ص2٤٤(, والدر املن�سور لبن حجر الهيتمي  انظر: القول   )18(
)�ص251(.

التمهيد لبن عبد الرب )3٤0/1(.  )19(
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اأرى جعفر ب��ن حمّمٍد وكان كثري الّدعابة والّتب�ّسم, فاإذا ذكر عنده الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
ا�سفّر, وما راأيته يحّدث عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإّل على طهارٍة, ولقد اختلفت اإليه 
زمانً��ا, فما كنت اأراه اإّل على ثالث خ�س��ال: اإّما م�سّلًيا واإما �سامًتا واإّما يقراأ 
الق��راآن, ول يتكّلم فيما ل يعنيه وكان من العلماء والعّباد الذين يخ�سون اهلل 
عّز وجّل, ولقد كان عبد الرحمن بن القا�سم يذكر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, فُيْنَظُر اإىل لونه 
كاأّن��ه نزف منه الّدم وقد جفَّ ل�ساُنه يف فمه هيب��ًة منه لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, ولقد 
كن��ت اآتي عامر بن عبد اهلل بن الّزبري, فاإذا ُذِك��َر عنده الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بكى حّتى 
ل يبق��ى يف عينيه دموٌع, ولقد راأيت الّزه��رّي وكان من اأهناأ الّنا�ص واأقربهم, 
ف��اإذا ذكر عنده الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فكاأّنه ما عرف��ك ول عرفته, لقد كنت اآتي �سفوان 
ب��ن �سليٍم وكان من املتعبدي��ن املجتهدين, فاإذا ذكر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بكى فال يزال 

يبكي حّتى يقوم الّنا�ص عنه ويرتكوه.
وروي عن قتادة اأّنه كان اإذا �سمع احلديث اأخذه العويل والّزويل)20(.

ومل��ا كرث على مالٍك الّنا�ص قيل له: لو جعل��ت م�ستملًيا ي�سمعهم, فقال: 
ق��ال اهلل تع��اىل ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]احلجرات: 2[, 

ا ومّيًتا �سواٌء)21(. وُحْرمته حيًّ
وكان ابُن �سريين رمّبا ي�سحك, فاإذا ُذِكَر عنده حديُث الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص خ�سع)22(.

والنزعاج  القلق  والزويل   .)33٤/2( الأولياء  الفا�سل )�ص٤02(, حلية  املحدث   ,)282/2( والتاريخ  املعرفة   )20(
بحيث ل ي�ستقر على املكان. النهاية يف غريب احلديث )320/2(

ترتيب املدارك )26/2(.  )21(
اأخرجه م�سدد )كما يف املطالب العالية 655/12(, ومن طريقه اخلطيب يف اجلامع لأخالق الراوي )٤12/1(.  )22(
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وكان عب��د الّرحمن بن مهدّي اإذا قراأ حديث الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأمرهم بال�ّسكوت 
ل اأنه يجب له ِمن الإن�ساِت  وقال: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ويت��اأوَّ

عند قراءة حديثه ما يجب له عند �سماع قوله.

فصل يف سرية السلف يف تعظيم رواية حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسنته

عن عمرو بن ميمون قال: اختلفت اإىل ابن م�سعوٍد  �سنًة, فما �سمعته 
يقول »قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« اإّل اأّنه حّدث يوًما, فجرى على ل�سانه »قال ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«, ثّم عاله كرٌب حّتى راأيت العرق يتحّدر عن جبهته, ثّم قال: هكذا 

اإن �ساء اهلل اأو فوق ذا اأو ما دون ذا اأو ما هو قريٌب من ذا)23(.
ويف رواي��ة: فرتّبد وجه��ه)2٤(, ويف رواي��ة: وقد تغرغرت عين��اه وانتفخت 

اأوداجه)25(.
وق��ال اإبراهيم بن عبد اهلل بن ُق��َرمْيٍ الأن�سارّي قا�سي املدينة: مّر مالك بن 
اأن���صٍ على اأبي حازم وهو يحّدث, فجازه وق��ال: اإيّن مل اأجد مو�سًعا اأجل�ص 

فيه فكرهت اأن اآخذ حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنا قائم)26(.

الكبري  املعجم   ,)129/2( ال�سا�سي  كليب  بن  والهيثم   ,)256/1( والطيال�سي  )�ص1٤0(,  املبارك  ابن  م�سند   )23(
.)121/9(

�سنن الدارمي )325/1(.  )2٤(
علل الدارقطني )26٤/13(, وقد طّول رحمه اهلل يف اإخراج طرق هذا الأثر.  )25(

�سنن الرتمذي )2٤6/6(, اجلامع لأخالق الراوي )٤08/1(.  )26(
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وق��ال مالٌك: جاء رجٌل اإىل ابن امل�سّيب ف�ساأله عن حديٍث وهو م�سطجع, 
فجل���ص وحّدثه, فقال له الّرجل: َوِدْدُت اأنك مل تتعنَّ فقال: اإيّن كرهُت اأن 

ثك عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنا م�سطجع)27(. اأحدِّ
وقال م�سعب بن عب��د اهلل: كان مالك بن اأن�ص اإذا حّدث عن ر�سول اهلل 
اأ وتهّياأ ولب�ص ثيابه ثّم يحدث. قال م�سعب: ف�سئل عن ذلك فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص تو�سّ

اإّنه حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)28(.
ق��ال مطّرف: كان اإذا اأتى الّنا�ص مالًكا خرجت اإليهم اجلارية فتقول لهم: 
يق��ول لكم ال�ّسيخ: تريدون احلدي��ث اأو امل�سائل؟ فاإن قال��وا: امل�سائل خرج 
اإليه��م, واإن قالوا احلديث دخل مغت�سل��ه واغت�سل وتطيب ولب�ص ثيابًا جدًدا 
ة فيخرج  ولب���ص �ساج��ه)29( وتعّمم وو�سع على راأ�س��ه رداءه وتلقى ل��ه ِمَن�سَّ
فيجل���ص عليها وعليه اخل�سوع, ول ي��زال يبّخر بالعود حّتى يفرغ من حديث 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ق��ال ابن اأبي اأوي�ص: فقيل ملالك يف ذلك, فقال: اأحّب اأن اأعظم حديث 
ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول اأحّدث ب��ه اإّل على طهارة متمّكًنا. ق��ال: وكان يكره اأن 
يح��ّدث يف الّطري��ق اأو وهو قائم اأو م�ستعجل, وقال: اأح��ّب اأن اأفّهم حديث 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

اأمايل ابن �سمعون )�ص160(, املدخل اإىل ال�سنن الكربى للبيهقي )�ص392(.  )27(
تعظيم قدر ال�سالة )669/2(, حلية الأولياء )318/6(.  )28(

ال�ساج الطيل�سان ال�سخم الغليظ. العني )160/6(.  )29(
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ق��ال �سرار بن مّرة: كانوا يكرهون اأن يحّدث��وا على غري و�سوء)30(. ونحوه 
عن قتادة.

وكان الأعم�ص اإذا حّدث وهو على غري و�سوء تيّمم)31(.
: م�سيُت يوًما مع مال��ك اإىل العقيق, ف�ساألته عن حديٍث  ق��ال ابن مهديٍّ
فانتهرن��ى وقال يل: كنَت يف عيني اأجلَّ ِمن اأْن ت�ساأل عن حديث ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص ونحن ن�سي)32(.
و�ساأل��ه جرير بن عبد احلميد القا�سي عن حدي��ٍث وهو قائٌم فاأمر بحب�سه, 

ب)33(. فقيل له: اإّنه قا�ٍص, قال: القا�سي اأحقُّ من اأُدِّ

فصل

ه برُّ اآِله وذّرّيِته واأّمهاِت املوؤمنني اأزواِجه كما  وِمن توقرِي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وب��رِّ
الح , ق��ال اهلل تعاىل ﴿ ڎ ڈ ڈ  ح���صَّ علي��ه ملسو هيلع هللا ىلص و�سلكه ال�ّسلف ال�سّ
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴾ ]الأح��زاب: 33[, وق��ال تعاىل 

﴿ ۋ ۋ ﴾ ]الأحزاب: 6[.

جامع بيان العلم وف�سله )1217/2(, وفيه )1218/2( عن قتادة: »ي�ستحب اأن ل تقراأ الأحاديث التي عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   )30( 
اإل على طهور«.
امل�سدر ال�سابق.  )31(

ترتيب املدارك )25/2(.  )32(
انظر: بهجة املحافل )٤07/2(.  )33(
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عن زيد ب��ن اأرقم  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأن�سدكم اهلل اأهل بيتي« 
ثالًث��ا, قلنا لزي��ٍد: من اأهل بيته؟ ق��ال: اآل عليٍّ واآل جعف��ٍر واآل َعِقيٍل واآل 

العّبا�ص)3٤(.
قال بع�ص العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, واإذا عرفهم 

بذلك عرف وجوب حّقهم وحرمتهم ب�سببه.
وع��ن عمر بن اأب��ي �َسَلمة ر�سي اهلل عنهما قال: ملّ��ا نزلت ﴿ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾ الآية - وذلك يف بيت اأّم �سلمة ر�سي اهلل 
  عنها - دع��ا فاطمة وح�سًنا وح�سيًنا, فجّلله��م بك�ساء وعليٌّ خلف ظهره
ثّم قال: »اللهّم هوؤلء اأهل بيتي فاأذهب عنهم الّرج�ص وطّهرهم تطهرًيا«)35(.

ا  وعن �سعد بن اأبي وقا�ص  قال: ملّا نزلت اآية املباهلة دعا الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عليًّ
وح�سًنا وح�سيًنا وفاطمة وقال: »اللهّم هوؤلء اأهلي«)36(.

وقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف عليٍّ : »من كنت موله فعليٌّ موله, اللهّم وال من 
واله وعاِد من عاداه«)37(.

�سحيح م�سلم )1873/8(.  )3٤(
اأخرجه الرتمذي )351/5(, والطحاوي يف �سرح م�سكل الآثار )3٤3/2(, وقال الرتمذي: »غريب من حديث   )35(

عطاء عن عمر بن اأبي �سلمة«, وي�سهد له ما مّر يف �سحيح م�سلم من حديث زيد بن اأرقم.
�سحيح م�سلم )٤/1871(.  )36(

م�سنده  يف  والبزار   ,)60٤/2( ال�سنة  يف  عا�سم  اأبي  وابن   ,)71/2( واأحمد   ,)٤5/1( ماجه  ابن  اأخرجه   )37(
وابن حبان يف �سحيحه )376/15(, وغريهم, وهو  الآثار )15/5(,  �سرح م�سكل  والطحاوي يف   ,)211/10(
حديث �سحيح كثري الطرق, واأفرده الذهبي يف جزء )كما يف تذكرة احلفاظ 16٤/3(, واأ�سار يف ترجمة املطلب بن 

زياد من ال�سري )335/8( اإىل اأنه متواتر املن.
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وقال فيه: »ل يحّبك اإل موؤمن ول يبغ�سك اإل منافٌق«)38(.
وكان ياأخ��ذ بيد اأ�سامة ب��ن زيد واحل�سن ويقول: »الله��ّم اإيّن اأُحبُّهما 

هما«)39(. فاأَِحبَّ
وقال اأبو بكر : »ارقبوا حمّمًدا يف اأهل بيته«)٤0(.

َل  وق��ال اأي�ًسا: والذي نف�سي بي��ده لقرابة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأحّب اإيّل اأن اأَ�سِ
ِمْن قرابتي)٤1(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأحبَّ اهلل من اأحّب ح�سيًنا«)٤2(.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأهان قري�ًسا اأهانه اهلل«)٤3(.

موها«)٤٤(. موا قري�ًسا ول تقدَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »قدِّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص لأّم �سلمة ر�سي اهلل عنها: »ل توؤذيني يف عائ�سة«)٤5(.

�سحيح م�سلم )86/1(, ولفظه: »واإنه لعهد النبي الأمي اإيّل اأن ل يحبني اإل موؤمن, ول يبغ�سني اإل منافق«.  )38(
�سحيح البخاري )5/2٤(.  )39(
�سحيح البخاري )20/5(.  )٤0(

�سحيح البخاري )20/5(, و�سحيح م�سلم )1380/3(.  )٤1(
يف املطبوع »ح�سنا«, والت�سويب من م�سادر التخريج, واأخرجه الرتمذي )658/5(, وابن ماجه )51/1(, وابن اأبي   )٤2(
�سيبة )307/2( يف م�سنده, واأحمد )103/29(, والبخاري يف الأدب املفرد )�ص133(, والدولبي يف الكنى 

والأ�سماء )270/1(, وابن حبان يف �سحيحه )٤28/15(, وغريهم, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1227[.
والبزار   ,)63٤/2( ال�سنة  يف  عا�سم  اأبي  وابن   ,)507/1( واأحمد  )�ص278(,  م�سنده  يف  ال�سافعي  اأخرجه   )٤3(
الكبري  يف  والطرباين   ,)166/1٤( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)192/6( املجال�سة  يف  والدينوري   ,)28/2(

)259/1(, والأو�سط )100/6(, واحلاكم يف امل�ستدرك )83/٤(, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1178[.
اأخرجه اأحمد يف ف�سائل ال�سحابة )622/2(, والبزار )112/2(, وابن اأبي عا�سم يف ال�سنة )637/2(, وغريهم,   )٤٤(

و�سححه الألباين يف الإرواء )395/2( مبجموع طرقه.
�سحيح البخاري )156/3(.  )٤5(
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وع��ن عقبة بن احلارث  قال: راأيت اأبا بك��ر  وجعل احل�سن على 
عنقه وهو يقول:

بالّنب��ي �سبي��ٌه  بعل��يباأب��ي  �سبيًه��ا  لي���ص 
وعلّي  ي�سحك)٤6(.

وروي ع��ن عبد اهلل بن ح�سن بن ح�سني ق��ال: اأتيت عمر بن عبد العزيز 
يف حاج��ة, فقال يل: اإذا كان لك حاجة فاأر�سل اإيّل اأو اكتب؛ فاإيّن اأ�ستحيي 

من اهلل اأن يراك على بابي)٤7(.
وعن ال�سعب��ي قال: �سلَّى زيد بن ثابت على جنازة اأّمه ثّم قّربت له بغلته 
لريكبه��ا, فجاء ابن عّبا�ص, فاأخذ بركابه فقال زيد: خلِّ عنه يا ابن عمِّ ر�سول 
اهلل, فقال: هكذا نفع��ل بالعلماء, فقبَّل زيد يد ابن عّبا�ص وقال: هكذا اأُِمْرنا 

اأن نفعل باأهل بيت نبّينا)٤8(.
وملا فر�ص عم��ر بن اخلّطاب لبنه عبد اهلل يف ثالثة اآلف ولأ�سامة بن زيد 
لته؟ فواهلل ما �سبقني  يف ثالث��ة اآلف وخم�سمائة قال عبد اهلل لأبي��ه: مل ف�سّ
اإىل م�سهد, فقال له: لأّن زيًدا كان اأحّب اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من اأبيك, واأ�سامة 

اأحب اإليه منك, فاآثرت حّب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على حّبي)٤9(.
�سحيح البخاري )26/5(.  )٤6(

انظر: تاريخ دم�سق )222/٤5(, اجلوهرة يف ن�سب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملحمد بن اأبي بكر الرّبي )210/2(.  )٤7(
اأخرجه الطرباين يف الكبري )107/5(, واحلاكم يف امل�ستدرك )٤8٤/3(, والبيهقي يف املدخل )137/1(, وابن   )٤8(

عبد الرب يف جامع بيان العلم )1/51٤(.
وابن  الأموال )/507(,  زجنويه يف  وابن  ال�سحابة )1/36٤(,  ف�سائل  واأحمد يف  الرتمذي )675/5(,  اأخرجه   )٤9(

حبان يف �سحيحه )517/15(, وغريهم.
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فصل

هم  وِمن توقريه وبّره ملسو هيلع هللا ىلص اإعظاُم اأْمِكَنِته ومعاِهِده ملسو هيلع هللا ىلص, وتوقرُي اأ�سحاِبه  وبرُّ
هم والقتداُء بهم وح�سُن الّثناِء عليهم وال�ستغفار لهم والإم�ساك  ومعرفُة حقِّ
عّما �سجر بينهم ومعاداُة َمن عاداه��م والإ�سراُب عن اأخبار املوؤرِّخني وجهلِة 
ل ال�ّسيعة واملبتدعني القادحة يف اأح��د منهم, واأن يلتم�ص لهم  الَّ واة و�سُ ال��رُّ
فيم��ا نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينه��م من الفن اأح�سن الّتاأويالت 
ويخّرج له��م اأ�سوب املخارج؛ اإذ هم اأهل ذل��ك, ول ُيْذَكر اأحٌد منهم ب�سوء 
هم وُي�ْسَكُت  ول ُيْغَم�ص عليه اأمٌر, بل ُتْذَكُر ح�سناُتهم وف�سائُلهم وَحِميُد �ِسرَيِ

عّما وراء ذلك.
كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا ُذِكَر اأ�سحابي فاأَْم�ِسُكوا«)50(.

﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  تع��اىل  اهلل  ق��ال 
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ 
ڑ ﴾ ]الفت��ح: 29[ , وقال تع��اىل ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]التوب��ة: 100[, وقال تعاىل ﴿ ک ک 

اأخرجه اخلرائطي يف م�ساوئ الأخالق )�ص350(, والطرباين يف الكبري )198/10(, والاللكائي يف �سرح اأ�سول   )50(
العتقاد )1٤2/1(, واأبو نعيم يف احللية )108/٤(, وغريهم, وح�سنه مبجموع طرقه الألباين يف ال�سحيحة ]3٤[.
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]الفت��ح: 18[, وقال تعاىل ﴿ ٱ ٻ 
ٿ ﴾  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

]الأحزاب: 23[.

ع��ن حذيفة  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اقتدوا بالّلذين من بعدي اأبي بكٍر 
وعمر«)51(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ت�سّبوا اأ�سحابي, فلو اأنفق اأحدكم مثل اأحٍد ذهًبا ما بلغ ُمدَّ 
يفه«)52(. اأحدهم ول نَ�سِ

ِء  حابة و�سّبهم فلي�ص له يف يَفْ وق��ال مالك بن اأن�ص وغريه: من اأبغ�ص ال�سّ
, ونزع باآية احل�سر ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  امل�سلمني حقٌّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ ٹ ﴾ ]احل�س��ر: 10[, وقال: من غاظه اأ�سح��اب حمّمد فهو كافر, قال اهلل 

تعاىل ﴿ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الفتح: 29[)53(.
دُق وحبُّ  وق��ال عب��د اهلل بن املب��ارك: خ�سلتان م��ن كانتا فيه جن��ا: ال�سّ

اأ�سحاب حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص)5٤(.

اأخرجه الرتمذي )609/5(, وابن ماجه )37/1(, واحلميدي يف م�سنده )٤13/1(, واأحمد )310/38(, ويف   )51(
ف�سائل ال�سحابة )186/1(, والبزار يف م�سنده )2٤8/7(, والطحاوي يف �سرح م�سكل الآثار )256/3(, وابن 

حبان يف �سحيحه )328/15(, وغريهم, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]1233[.
�سحيح البخاري )8/5(, و�سحيح م�سلم )٤/1967(.  )52(

نقل ذلك عن �سفيان بن عيينة اأي�ًسا كما يف النهي عن �سب الأ�سحاب لل�سياء املقد�سي )�ص86(, وعبد اهلل بن   )53(
اإدري�ص الأودي كما يف ال�سارم امل�سلول )�ص579(.

َلِفي )331/2(. ال�سريعة لالآجري )1687/٤(, الطيوريات لل�سِّ  )5٤(
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قال اأّيوب ال�ّسختيايّن: من اأحّب اأبا بكر فقد اأقام الّدين, ومن اأحّب عمر 
ا  فقد اأو�سح ال�ّسبيل, ومن اأحّب عثمان فقد ا�ست�ساء بنور اهلل, ومن اأحّب عليًّ
فق��د اأخذ بالعروة الوثقى, ومن اأح�سن الّثن��اء على اأ�سحاب حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص فقد 
برئ من الّنفاق, ومن انتق�ص اأحًدا منهم فهو مبتدع خمالف لل�ّسّنة وال�ّسلف 
الح, واأخاف اأن ل ي�سعد له عمل اإىل ال�ّسماء حّتى يحّبهم جميًعا ويكون  ال�سّ

قلبه �سليًما)55(.
وقال رجل للمعافى بن عمران: اأين عمر بن عبد العزيز من معاوية, فغ�سب 
وقال: ل يقا�ص باأ�سحاب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأحد, معاوية �ساحبه و�سهره وكاتبه واأمينه 

على وحي اهلل)56(.
ق��ال مالك: ه��ذا الّنبّي موؤّدب اخلل��ق الذي هدانا اهلل ب��ه وجعله رحمة 
للعامل��ني يخرج يف جوف الّليل اإىل البقيع, فيدعو لهم وي�ستغفر كاملوّدع لهم, 

وبذلك اأمره اهلل واأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحّبهم وموالتهم ومعاداة َمْن عاداهم.
قال �سهل بن عب��د اهلل الّت�سرتّي: مل يوؤمن بالّر�سول من مل يوّقر اأ�سحابه 

ومل ُيِعزَّ اأوامره)57(.

 ,)1316/7( لاللكائي  العتقاد  اأ�سول  �سرح   ,)1773/٤( لالآجري  ال�سريعة  )�ص93(,  اأحمد  لالإمام  الورع   )55(
احلجة يف بيان املحجة للخالل )395/2(, اإىل قوله: »فقد برئ من النفاق«, .
ال�سريعة لالآجري )2٤66/5(, �سرح اأ�سول العتقاد لاللكائي )1531/8(.  )56(

نقله الق�سطالين يف املواهب اللدنية )706/2(.  )57(
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م راأ�سه  ٌة يف مقدَّ وروي عن �سفّية بنت جندة قالت: كان لأبي حمذورة َق�سَّ
اإذا قع��د واأر�سلها اأ�سابت الأر�ص, فقيل له: األ تلقها, فقال: مل اأكن بالذي 

اأحلقها وقد م�ّسها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده)58(.
حيح اأّنه ملسو هيلع هللا ىلص قال يف املدينة: »من اأحدث فيها حدًثا اأو اآوى حمدًثا  ويف ال�سّ
فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�ص اأجمعني ل يقبل اهلل منه �سرًفا ول عدًل«)59(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص »من حلف على منربي كاذبًا فليتبواأ مقعده من الّنار«)60(.

اأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري )178/٤(, واأبو القا�سم البغوي يف معجم ال�سحابة )215/1(, والطرباين يف   )58(
الكبري )176/7(, واحلاكم يف امل�ستدرك )589/3(, واأبو نعيم يف معرفة ال�سحابة )1٤11/3(.

�سحيح البخاري )20/3(, و�سحيح م�سلم )2/99٤(.  )59(
اأخرجه اأبو داود )221/2(, وابن ماجه )779/2(, ومالك يف املوطاأ )1052/٤(, وال�سافعي يف م�سنده )�ص153(,   )60(

واأحمد )5٤/23(, وابن حبان يف �سحيحه )210/10( وغريهم, واإ�سناده قوي.
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الباب الثامن يف حكم ال�سالة عليه ملسو هيلع هللا ىلص والت�سليم وفر�ص ذلك وف�سيلته

قال اهلل تع��اىل: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 
چڇ ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[.

قال ابن عّبا�ص ر�سي اهلل عنهما: معناه اأّن اهلل ومالئكته ُيباِركون على الّنبّي, 
الة الرّتّح��م, فهي من اهلل رحمة وم��ن املالئكة رّقة  وق��ال املرّبد: واأ�س��ل ال�سّ

وا�ستدعاء للّرحمة من اهلل)1(.
الة:  وقد ورد يف احلديث �سفة �س��الة املالئكة على َمْن جل�ص ينتظر ال�سّ

اللهّم اغفر له اللهّم ارحمه)2(, فهذا دعاء.
وق��ال اأبو العالي��ة: �سالة اهلل ثناوؤه علي��ه عند املالئك��ة, و�سالة املالئكة 

الّدعاء)3(.
الة ولفظ  الة عليه بني لفظ ال�سّ وق��د فّرق الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث تعليم ال�سّ

الربكة, فدلَّ اأنهما مبعنيني.

اإعراب القراآن لأبي جعفر الّنّحا�ص )218/3(.  )1(
�سحيح م�سلم )٤59/1(.  )2(

تف�سري جماهد )�ص552(, تف�سري ابن اأبي حامت )3139/9(.  )3(
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واأّما الت�سليم الذي اأمر اهلل تعاىل به عباده فقال القا�سي اأبو بكر ابن بكري: 
نزلت هذه الآية عل��ى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, فاأمر اهلل اأ�سحابه اأن ي�سّلموا عليه, وكذلك 
من بعدهم اأُِمُروا اأن ي�سّلموا على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عند ح�سورهم قربه وعند ذكره.

ويف معنى ال�ّسالم عليه ثالثة وجوه:
اأحدها: ال�ّسالمة لك ومعك, ويكون ال�ّسالم م�سدًرا كالّلذاذ والّلذاذة.

الّثاين: اأي ال�ّسالم على حفظك ورعايتك متولٍّ له وكفيل به, ويكون هنا 
ال�ّسالم ا�سم اهلل.

الّثال��ث: اأّن ال�ّس��الم مبعنى امل�ساملة له والنقي��اد, كما قال ﴿ ۈ ٴۇ ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ەئ ەئ وئ ﴾ ]الن�ساء: 65[.

فصل يف حكم الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص

د بوقٍت؛ لأمر  الة على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فر�ص على اجلملة غري حمدَّ اعلم اأّن ال�سّ
الة عليه, وحمل الأئّمة والعلم��اء له على الوجوب واأجمعوا  اهلل تع��اىل بال�سّ

عليه.
وحك��ى اأبو جعفر الّطربّي اأّن حممل الآي��ة عنده على الّندب واّدعى فيه 
الإجم��اع)٤(, ولعّله فيما زاد على مّرة, والواج��ب منه الذي ي�سقط به احلرج 

تهذيب الآثار للطربي )�ص 2٤2, اجلزء املفقود, ط. دار املاأمون, تقيق: علي ر�سا(.  )٤(
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وماأث��م ترك الفر�ص مّرٌة, كال�ّسهادة له بالّنبّوة, وما عدا ذلك فمندوب مرّغب 
فيه من �سنن الإ�سالم و�سعار اأهله.

ار: امل�سهور عن اأ�سحابنا اأّن ذلك واجٌب  قال القا�سي اأبو احل�سن ابن الق�سّ
يف اجلملة على الإن�سان, وفر�ٌص عليه اأن ياأتي بها مّرًة من دهره مع القدرة على 

ذلك)5(.
وق��ال القا�س��ي اأبو بكر ابن بكري: افرت�ص اهلل على خلق��ه اأن ي�سّلوا على 
نبّيه وي�سلِّموا ت�سليًم��ا ومل يجعل ذلك لوقٍت معلوٍم, فالواجب اأن ُيْكرِثَ املرُء 

منها ول َيْغُفَل عنها.
وق��ال اأ�سحاب ال�ّسافعّي: الفر�ص منها الذي اأمر اهلل تعاىل به ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص 

الة, وقالوا: واأّما يف غريها فال خالف اأّنها غري واجبة)6(. هو يف ال�سّ

فصل يف املواطن اليت يستحب فيها الّصالة والّسالم على الّنيّب ملسو هيلع هللا ىلص

الة كما قّدمناه, وذلك بعد الّت�سّهد وقبل الّدعاء. ب ِمن ذلك يف ال�سّ ويرغَّ
ع��ن َف�سالة بن ُعَبْيٍد  قال: �سمع الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل يدعو يف �سالته فلم 
ي�سلِّ على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »عجل هذا«, ثّم دعاه فقال له ولغريه: 
»اإذا �سّل��ى اأحدكم فليبداأ بتحميد اهلل والّثناء عليه ثّم لي�سّل على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 

ثّم لَيْدُع بعُد مبا �ساء«)7(.

�سرح �سحيح البخاري لبن بطال )113/10(. وانظر: التمهيد )191/16(.  )5(
انظر: املجموع �سرح املهذب )٤67/3(.  )6(

امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)290/5( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)363/39( واأحمد   ,)517/5( الرتمذي  اأخرجه   )7(
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وع��ن اب��ن م�سعود  ق��ال: اإذا اأراد اأحدكم اأن ي�س��األ اهلل �سيًئا فليبداأ 
مبدحه والّثناء عليه مبا هو اأهله, ثّم ي�سلِّ على النبي ملسو هيلع هللا ىلص, ثّم لي�ساأْل فاإّنه اأَْجَدُر 

اأْن َيْنَجَح)8(.
وق��ال ابن عطاء: للّدعاء اأركاٌن واأجنحٌة واأ�سباٌب واأوقاٌت, فاإْن وافق اأركانَه 
قوي واإن وافق اأجنحَته طار يف ال�ّسماء, واإن وافق مواقيَته فاز, واإن وافق اأ�سبابه 
اأجن��ح, فاأركانه ح�سور القلب والّرّقة وال�ستكان��ة واخل�سوع وتعّلق القلب باهلل 
الة  دق, ومواقيته الأ�سحار, واأ�سبابه ال�سّ وقطع��ه من الأ�سباب, واأجنحته ال�سّ

على حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص.
الة عليه عند ذكره و�سماع ا�سمه اأو كتابه اأو عند الأذان. ومن مواطن ال�سّ

وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص »َرِغَم اأنُف رجٍل ذكرت عنده فلم ي�سلِّ علي«)9(.
الة عليه  وك��ره ابن حبيب ذكر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عند الّذب��ح, وكره �سحنون ال�سّ
عند الّتعّجب, وقال: ل ي�سّلى عليه اإّل على طريق الحت�ساب وطلب الثواب.

. )35٤/1(, و�سححه على �سرط م�سلم ووافقه الذهبي 
اه الألباين يف ال�سحيحة ]320٤[ مبا رواه الرتمذي )٤88/2(  اأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف )٤٤1/10(, وقوَّ  )8(
وغريه و�سححه من طريق زر بن حبي�ص عن عبد اهلل بن م�سعود  قال: »كنت اأ�سّلي والّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص واأبو بكٍر وعمر 
الة على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, ثّم دعوت لنف�سي, فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »�سل  معه, فلّما جل�ست بداأت بالّثناء على اهلل, ثّم ال�سّ

تعطه, �سل تعطه«.
 ,)189/3( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)1٤٤/15( والبزار   ,)٤21/12( واأحمد   ,)550/5( الرتمذي  اأخرجه   )9(

واحلاكم يف امل�ستدرك )73٤/1(, وغريهم, و�سححه الألباين يف الإرواء )36/1(.
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وروى الّن�سائ��ي عن اأو�ص بن اأو�ص  ع��ن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص الأمر بالإكثار من 
الة عليه يوم اجلمعة)10(. ال�سّ

الة وال�ّسالم دخوُل امل�سجد. قال اأبو اإ�سحاق ابن �سعبان:  ومن مواطن ال�سّ
وينبغ��ي ملن دخل امل�سجد اأن ي�سّلي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعلى اآله, ويرتّحم عليه 
ويب��ارك عليه وعل��ى اآله وي�سّلم ت�سليًما, ويقول: الله��م اغفر يل ذنوبي وافتح 
يل اأب��واب رحمت��ك, واإذا خرج فع��ل مثل ذلك وجع��ل مو�سع »رحمتك« 

»ف�سلك«.
الُة على اجلنائز. الة عليه اأي�ًسا ال�سّ ومن مواطن ال�سّ

وذكر عن اأبي اأمامة  اأّنها من ال�ّسّنة)11(.
الة  الة التي م�سى عليها عم��ل الأّمة ومل تنكرها: ال�سّ وم��ن مواطن ال�سّ
در  على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف الّر�سائل وما يكتب بعد الب�سملة, ومل يكن هذا يف ال�سّ
الأّول واأُْح��ِدَث عن��د ولية بني ها�سم)12(, فم�سى به عم��ل الّنا�ص يف اأقطار 

الأر�ص ومنهم من يختم به اأي�ًسا الكتب.
الة. ُد ال�سّ ومن مواطن ال�ّسالم على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص ت�سهُّ

عن عبد اهلل بن م�سعوٍد  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �سّلى اأحدكم فليقل: 
ل��وات والّطّيب��ات, ال�ّسالم عليك اأيه��ا النبي ورحمة اهلل  الّتحّي��ات هلل وال�سّ
اأخرجه اأبو داود )275/1(, والن�سائي )91/3(, وابن ماجه )3٤5/1(, والدارمي يف �سننه )981/2(, وابن خزمية   )10(

يف �سحيحه )118/3(, وابن حبان يف �سحيحه )191/3(, وغريهم, وهو �سحيح.
م�سنف ابن اأبي �سيبة )٤90/2(.  )11(
يق�سد بني العبا�ص من بني ها�سم.  )12(
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احلني. فاإّنكم اإذا قلتموها اأ�سابْت  وبركاته, ال�سالم علينا وعلى عب��اد اهلل ال�سّ
كلَّ عبٍد �سالٍح يف ال�ّسماء والأر�ص)13(.

هذا اأحد مواطن الّت�سليم عليه, و�سّنته اأّول الّت�سّهد.
وقد روى مالٌك عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأّنه كان يقول ذلك اإذا فرغ 

من ت�سّهٍد واأراد اأن ي�سّلم)1٤(.
وا�ستح��ّب مالك يف املب�س��وط)15( اأن ي�سّلم مبثل ذلك قب��ل ال�ّسالم. قال 
حمّم��د بن م�سلمة: اأراد ما جاء عن عائ�سة واب��ن عمر  اأنهما كانا يقولن 
عن��د �سالمهما: ال�ّسالم عليك اأّيها النبي ورحم��ة اهلل وبركاته ال�سالم علينا 

احلني, ال�ّسالم عليكم)16(. وعلى عباد اهلل ال�سّ
وا�ستح��ّب اأهل العل��م اأن ينوي الإن�سان حني �سالم��ه كلَّ عبٍد �سالٍح يف 

ال�ّسماء والأر�ص من املالئكة وبني اآدم واجلّن.
قال مالك يف املجموعة)17(: واأحّب للماأموم اإذا �سّلم اإمامه اأن يقول ال�ّسالم 
احلني ال�ّسالم  على الّنبّي ورحمة اهلل وبركاته ال�ّسالم علينا وعلى عباد اهلل ال�سّ

عليكم.

�سحيح البخاري )166/1(, و�سحيح م�سلم )301/1(.  )13(
املوطاأ )�ص91(, تقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي.  )1٤(

للقا�سي اإ�سماعيل بن اإ�سحاق الأزدي اجله�سمي, من حفدة الإمام حماد بن زيد, تويف �سنة 282ه�, والكتاب   )15(
مفقود.

انظر: معرفة ال�سنن والآثار )60/3(.  )16(
هو كتاب املجموعة على مذهب مالك واأ�سحابه للعالمة حممد بن اإبراهيم بن عبدو�ص املالكي. قال ابن فرحون:   )17(
زاهداً ظاهر اخل�سوع ذا ورع وتوا�سع... وكان نظرًيا ملحمد بن املواز, واألف كتابًا  اإماماً يف الفقه �ساحلاً  »كان ثقة 
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فصل يف كيفية الصالة عليه ملسو هيلع هللا ىلص والتسليم

َرِقّي اأّنه قال: اأخربين اأبو ُحَميٍد ال�ّساعدّي  اأّنهم  عن عمرو بن �ُسَليم الزُّ
ٍد  قالوا: يا ر�سول اهلل كيف ن�سلِّي عليك؟ فقال: »قولوا اللهمَّ �سلِّ على حممَّ
واأزواج��ه وذريته كما �سّليت عل��ى اآل اإبراهيم, وبارك عل��ى حمّمٍد واأزواجه 

وذّرّيته كما باركت على اآل اإبراهيم, اإّنك حميٌد جميٌد«)18(.
ويف رواي��ة مالك عن اأبي م�سعود الأن�س��ارّي  قال: »قولوا اللهّم �سلِّ 
عل��ى حمّمٍد وعلى اآله كما �سّليت على اآل اإبراهيم, وبارك على حمّمٍد وعلى 
اآل حمّم��ٍد كم��ا باركت عل��ى اآل اإبراهي��م يف العاملني, اإّنك حمي��ٌد جميٌد, 

وال�ّسالم كما قد عّلمتم«)19(.
ويف رواية كعب بن ُعج��رة : »اللهمَّ �سلِّ على حمّمٍد واآل حمّمٍد كما 
�سّلي��ت على اإبراهيم وبارك على حمّمٍد واآل حمّمٍد كما باركت على اإبراهيم 

اإّنك حميٌد جميٌد«)20(.
وع��ن عقبة بن عمرو  يف حديثه »اللهّم �سّل على حمّمٍد الّنبّي الأّمّي 

وعلى اآل حمّمٍد«)21(.

�سريًفا �سماه املجموعة على مذهب مالك واأ�سحابه, اأعجلته املنية قبل متامه«, تويف �سنة 260ه�. الديباج املذهب 
.)27٤/2(

�سحيح البخاري )1٤6/٤(, و�سحيح م�سلم )306/1(.  )18(
�سحيح م�سلم )305/1(.  )19(

�سحيح البخاري )1٤6/٤(, و�سحيح م�سلم )305/1(.  )20(
اأبي �سيبة يف م�سنفه )2٤7/2(, واأحمد )30٤/28(, والن�سائي يف الكربى  اأبو داود )258/1(, وابن  اأخرجه   )21(
امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)351/1( �سحيحه  يف  خزمية  وابن  )�ص159(,  والليلة  اليوم  عمل  ويف   ,)209/2(
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ويف رواي��ة زي��د بن خارجة الأن�س��ارّي قال: �ساأل��ت الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كيف 
ن�سّل��ي عليك؟ فقال: »�سلُّوا واجتِهدوا يف الّدعاء ثّم قولوا: اللهمَّ باِرْك على 

حمّمٍد وعلى اآل حممد كما باركت على اإبراهيم اإّنك حميٌد جميٌد«)22(.
وع��ن طاو�ص عن ابن عّبا�ص ر�س��ي اهلل عنهما اأّنه كان يق��ول: اللهّم تقّبل 
�سفاع��ة حمّمد الك��ربى وارفع درجته العليا واآِته �ُسوؤَْل��ه يف الآخرة والأوىل كما 

اآتيت اإبراهيم ومو�سى)23(.
وقوله: »وال�ّسالم كما قد ُعلِّْمتم« هو ما عّلمهم يف الّت�سّهد من قوله »ال�ّسالم 
عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته ال�ّسالم علينا وعلى عباد اهلل ال�ساحلني«.
وقد ذهب اأبو عمر ابن عبد الرّب وغريه اإىل اأّنه ل يدعى للّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بالّرحمة, 
الة والربك��ة اّلتي تخت�ّص ب��ه ويدعى لغ��ريه بالّرحمة  واإّن��ا يدع��ى ل��ه بال�سّ

واملغفرة)2٤(.

فصل يف فضيلة الّصالة على الّنيّب ملسو هيلع هللا ىلص والتسليم عليه والّدعاء له

عن عبد اهلل بن عمٍرو ر�سي اهلل عنهما قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
ن فقول��وا مثل ما يقول, و�سلُّوا عل��ّي؛ فاإّنه من �سلَّى علّي  »اإذا �سمعت��م املوؤذِّ
م��ّرًة واحدًة �سّلى اهلل عليه ع�سًرا, ثّم �َسُل��وا يل الَو�ِسيلة؛ فاإنها منزلٌة يف اجلّنة 

)٤01/1(, و�سححه على �سرط م�سلم, ووافقه الذهبي.
 )56/٤( واملثاين  الآحاد  يف  عا�سم  اأبي  وابن   ,)1٤1/9( الكربى  يف  والن�سائي   ,)239/3( اأحمد  اأخرجه   )22(
والطحاوي يف �سرح م�سكل الآثار )7/6(, والدولبي يف الكنى والأ�سماء )809/2(, واأورده الألباين يف �سحيح 

اجلامع )706/2(.
اأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف )211/2(, وابن خزمية يف التوحيد )900/2(, واإ�سناده �سحيح.  )23(

ال�ستذكار )32٤/2(, التمهيد )17/30٤(.  )2٤(



- 191 -

حكم ال�شالة وال�شالم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ل تنبغي اإّل لعبٍد من عباد اهلل, واأرجو اأن اأكون اأنا هو, فمن �ساأل يل الو�سيلة 
حّلت له ال�سفاعة«)25(.

وروى اأن�ص بن مالك  اأّن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �سّلى علّي �سالًة �سلى 
اهلل عليه ع�سر �سلواٍت وحّط عنه ع�سر خطيئات ورفع له ع�سر درجاٍت«)26(.

ويف رواية »وكتب له ع�سر ح�سنات«)27(.
وم��ن رواية عبد الّرحمن بن عوف  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال »لقيت جربيل 
فقال يل: اإيّن اأب�ّسرك اأّن اهلل تعاىل يقول: من �سّلم عليك �سّلمت عليه, ومن 

�سّلى عليك �سّليت عليه«)28(.
وعن ابن م�سعوٍد : »اأوىل الّنا�ص بي يوم القيامة اأكرثهم علّي �سالًة«)29(.
وعن عامر بن ربيعة  قال: �سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من �سلَّى �سالًة 

.)30(» , فْلُيِقلَّ ِمن ذلك عبٌد اأو لُيْكرِثْ �سلَّْت عليه املالئكُة ما �سلَّى عليَّ
وعن اأبّي بن كعب  قال: »كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا ذهب ربع الّليل قام 

�سحيح م�سلم )288/1(.  )25(
امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)186/3( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)288/21( واأحمد   ,)50/3( الن�سائي  اأخرجه   )26(

)735/1( و�سححه.
عمل اليوم والليلة للن�سائي )166/1(, وم�سند الروياين )160/2(.  )27(

ال�سالة  قدر  تعظيم  يف  واملروزي  �ص82(,  )املنتخب  م�سنده  يف  حميد  بن  وعبد   ,)200/3( اأحمد  اأخرجه   )28(
)2٤9/1(, واحلاكم يف امل�ستدرك )3٤٤/1( و�سححه على �سرط ال�سيخني ووافقه الذهبي.

وغريهم,   ,)192/3( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)٤27/8( م�سنده  يف  يعلى  واأبو   ,)35٤/2( الرتمذي  اأخرجه   )29(
و�سعفه الألباين يف تعليقه على امل�سكاة )291/1(, لكنه ح�سنه لغريه يف التعليقات احل�سان على �سحيح ابن 

حبان )258/2(, وهو اأوىل.
اأخرجه ابن ماجه )29٤/1(, وابن املبارك يف الزهد )�ص363(, وعلي بن اجلعد يف م�سنده )�ص136(, وابن اأبي   )30(

نه ابن القيم يف ِجالء الأفهام )�ص75(. �سيبة يف امل�سنف )253/2(, واأحمد )٤51/2٤( وغريهم, وح�سَّ
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فق��ال: يا اأّيها الّنا�ص, اذكروا اهلل, جاءِت الّراجفُة تتبعها الّرادفُة جاء املوت مبا 
الة عليك فكم اأجعل  فيه. فقال اأبّي ب��ن كعب: يا ر�سول اهلل, اإيّن اأكرث ال�سّ
ل��ك من �سالتي؟ قال: ما �سئت, قال: الّربع؟ قال: ما �سئت, واإن زدت فهو 
خري, قال: الّثلث؟ قال: ما �سئت واإن زدت فهو خري, قال: الّن�سف؟ قال: ما 
�سئت, واإن زدت فهو خري, قال: الّثلثني؟ قال: ما �سئت, واإن زدت فهو خري, 
قال: يا ر�سول اهلل, فاأجعل �سالتي كّلها لك قال: اإًذا تكفى ويغفر ذنبك)31(.

فصل يف ذم من مل يصّل على الّنيّب ملسو هيلع هللا ىلص وإمثه

ع��ن اأب��ي هريرة  قال: قال ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِغَم اأن��ُف رجٍل ُذِكْرُت 
عن��ده فلم ي�سلِّ علّي, ورغم اأنف رجٍل دخل رم�سان ثّم ان�سلخ قبل اأن يغفر 
ل��ه, ورغم اأنف رجٍل اأدرك عن��ده اأبواه الِكرَبَ فلم ُيْدِخ��اله اجلّنة«. قال عبد 

الّرحمن: واأظّنه قال: »اأو اأحدهما«)32(.
وع��ن علّي بن اأب��ي طالٍب  عن الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اأّنه ق��ال: »البخيل الذي 

ُذِكْرُت عنده فلم ي�سلِّ علّي«)33(.

نه ابن  اأخرجه الرتمذي )636/٤(, وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )253/2(, واأحمد )166/25(, وغريهم, وح�سَّ  )31(
القيم يف ِجالء الأفهام )�ص78(, وكذا الألباين يف تعليقه على امل�سكاة )293/1(. وقول ال�سائل: »اأجعل لك 

من �سالتي؟« يعني: من دعائي, انظر: جمموع الفتاوى )350-3٤9/1(.
الأعرابي يف معجمه )2/66٤(,  وابن  والبزار )15/1٤٤(,  واأحمد )٤21/12(,  الرتمذي )550/5(,  اأخرجه   )32(

وابن حبان يف �سحيحه )189/3(, واحلاكم يف امل�ستدرك )73٤/1( وغريهم, وهو حديث �سحيح.
اأخرجه الرتمذي )551/5( وقال: »ح�سن �سحيح غريب«, واأحمد )258/3(, والبزار )185/٤(, والن�سائي يف   )33(
الكربى )291/7(, وابن حبان يف �سحيحه )190/3(, واحلاكم يف امل�ستدرك )73٤/1( و�سححه, وكذا الألباين 

يف الإرواء )35/1(.



- 193 -

حكم ال�شالة وال�شالم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص

وعن اأبي هريرة  قال: قال اأبو القا�سم ملسو هيلع هللا ىلص: »اأمّيا قوٍم جل�سوا جمل�ًسا ثّم 
تفّرقوا قبل اأن يذكروا اهلل وي�سّلوا على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كانت عليهم من اهلل ِتَرٌة, اإن 

�ساء عّذبهم واإن �ساء غفر لهم«)3٤(.
وعن اأبي �سعيٍد  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يجل�ص قوٌم جمل�ًسا ل ي�سّلون 
في��ه عل��ى الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اإّل كان عليهم ح�س��رًة, واإن دخلوا اجلّن��ة ملا يرون من 

الثواب«)35(.

فصل يف ختصيصه ملسو هيلع هللا ىلص بتبليغ صالة من صّلى عليه أو سلم من األنام

ع��ن اأبي هريرة  اأّن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما ِمن اأحٍد ي�سّلم علّي اإّل رّد 
اهلل علّي روحي حّتى اأرّد عليه ال�ّسالم«)36(.

وعن ابن م�سعود  قال قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن هلل مالئكًة �سّياحني يف 
الأر�ص ُيبلِّغوين عن اأّمتي ال�ّسالم«)37(.

اأبي داود  واأحمد )٤75/15(, وغريهم وهو حديث �سحيح, وهو عند  الرتمذي )333/5(,  اآخر  بلفظ  اأخرجه   )3٤(
)26٤/٤, 31٤(, والن�سائي يف الكربى )155/9, 156, 301( وغريهم دون ذكر ال�سالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الكربى  يف  والن�سائي  )�ص65(,  ال�سالة  يف  عا�سم  اأبي  وابن  )�ص130(,  م�سنده  يف  اجلعد  بن  علي  اأخرجه   )35(
الإميان  �سعب  يف  والبيهقي  )�ص٤28(,  املجال�سة  يف  قتيبة  ابن  )�ص31٤(,  والليلة  اليوم  وعمل   ,)157/9(

)133/3(, وغريهم, وهو �سحيح.
يف  والطرباين   ,)٤77/16( واأحمد   ,)٤52/1( م�سنده  يف  راهويه  بن  واإ�سحاق   ,)218/2( داود  اأبو  اأخرجه   )36(

الأو�سط )262/3(, والبيهقي يف �سعب الإميان )139/3(, وغريهم, واإ�سناده جيد.
�سحيحه  يف  حبان  وابن   ,)1826/3( ال�سنن  يف  والدارمي   ,)183/6( واأحمد   ,)٤3/3( الن�سائي  اأخرجه   )37(

)195/3(, واحلاكم يف امل�ستدرك )٤56/2(, و�سححه ووافقه الذهبي, واأورده الألباين يف ال�سحيحة ]2853[.
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وعن احل�سن  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال »حيثما كنتم ف�سلُّوا علّي فاإّن �سالتكم 
تبلغني«)38(.

الة يوم  ويف حدي��ث اأو�ص  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »اأكرثوا علّي من ال�سّ
اجلمعة؛ فاإّن �سالتكم معرو�سٌة علّي«)39(.

 فصل يف االختالف يف الّصالة على غري الّنيّب ملسو هيلع هللا ىلص
وسائر األنبياء عليهم الّسالم

 الذي ذهب اإليه املحّقق��ون ما قاله مالك و�سفيان رحمهما اهلل, وروي عن 
اب��ن عّبا�ص, واختاره غرُي واحد من الفقهاء واملتكّلمني اأّنه ل ي�سلَّى على غري 
الأنبياء عند ذكرهم, بل هو �سيٌء يخت�صُّ به الأنبياء توقرًيا وتعزيًزا كما ُيَخ�صُّ 
اهلل تعاىل عند ذكره بالتنزيه والتقدي�ص والتعظيم ول ي�ساركه فيه غريه, كذلك 
الة والّت�سليم ول ي�سارك فيه  يج��ب تخ�سي�ص الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص و�سائر الأنبي��اء بال�سّ
�سواهم, كما اأمر اهلل به بقوله: ﴿ چ چڇ ڇ ﴾ ]الأحزاب: 56[, وُيْذَكُر 

َمْن �ِسَواه��م ِمن الأئّمة وغريهم بالغفران والّر�سى كما قال تعاىل ﴿ ٻ 
﴿ پ  وق��ال   ,]10 ]احل�س��ر:  ڀ ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]التوب��ة: 100[, واأي�ًس��ا فهو اأمٌر مل يكن معروًفا 
اأخرجه ابن اأبي عا�سم يف ال�سالة على النبي )�ص29(, والطرباين يف الكبري )82/3(, واحل�سن هو ابن علي بن   )38(
اأبي طالب, واأورده الألباين يف �سحيح اجلامع )60٤/1(. وله �ساهد من حديث اأبي هريرة بهذا اللفظ, اأخرجه اأبو 

داود )218/2(, واأحمد )٤03/10(.
اأخرجه اأبو داود )275/1(, وابن ماجه )3٤5/1(, واأحمد )8٤/26(, وابن خزمية يف �سحيحه )118/3(, وابن   )39(
حبان يف �سحيحه )191/3(, وغريهم, واحلاكم يف امل�ستدرك )٤13/1(, و�سححه على �سرط البخاري ووافقه 

الذهبي.
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عة يف بع�ص  در الأّول كما قال اأبو عمران, واإّنا اأحدثه الّراف�سة واملت�سيِّ يف ال�سّ
��الة و�ساَوْوهم بالّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك,  الأئّم��ة, ف�ساركوهم عند الّذكر لهم بال�سّ
ه باأهل الب��دع منهيٌّ عنه فتجب خمالفتهم فيما التزموه من  واأي�ًس��ا فاإّن الّت�سبُّ
الة على الآل والأزواج مع الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بحكم التبع والإ�سافة  ذلك, وذكر ال�سّ

اإليه, ل على الّتخ�سي�ص.
راها جم��رى الّدعاء وُح�سن  و�س��الة الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص على من �سّل��ى عليه جَمْ

املواجه��ة لي�ص فيه��ا معن��ى الّتعظيم والّتوق��ري. قالوا: وقد ق��ال تعاىل ﴿ چ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]الن��ور: 63[, فكذلك يجب اأن 

يكون الّدعاء له خمالًفا لدعاء الّنا�ص بع�سهم لبع�ص.

 فصل فيما يلزم من دخل مسجد الّنيّب ملسو هيلع هللا ىلص من األدب
وفضله وفضل الّصالة فيه

ق��ال اهلل تع��اىل ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]التوب��ة: 
.]108

�سئل الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: اأّي م�سجٍد هو؟ قال: »م�سجدي هذا«)٤0(.
وع��ن اأبي هري��رة  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�س��ّد الّرحال اإّل اإىل ثالثة 

م�ساجد: امل�سجد احلرام وم�سجدي هذا وامل�سجد الأق�سى«)٤1(.

�سحيح م�سلم )1015/2(.  )٤0(
�سحيح البخاري )60/2(, و�سحيح م�سلم )2/101٤(.  )٤1(
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وعن فاطمة ر�سي اهلل عنها بنت الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا دخلت 
امل�سج��د ف�س��ّل على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وق��ل اللهم اغفر يل ذنوب��ي وافتح يل اأبواب 
رحمتك واإذا خرجت ف�سّل على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وقل اللهم اغفر يل ذنوبي وافتح 

يل اأبواب ف�سلك«)٤2(.
وع��ن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�سي اهلل عنهم��ا اأّن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا 
دخ��ل امل�سجد ق��ال: »اأعوذ باهلل العظي��م وبوجهه الكرمي و�سلطان��ه القدمي من 

ال�ّسيطان الّرجيم«)٤3(.
وق��ال مالك: �سمع عمر بن اخلّط��اب  �سوًتا يف امل�سجد فدعا ب�ساحبه 
فق��ال: مّمن اأن��ت؟ قال: رجل من ثقي��ف, قال لو كنت م��ن هاتني القريتني 

لأّدبتك؛ اإّن م�سجدنا ل يرفع فيه ال�سوت)٤٤(.
وت  ق��ال حمّمد بن م�سلمة: ل ينبغي لأح��د اأن يعتمد امل�سجد برفع ال�سّ

ول ب�سيٍء من الأذى واأن ينّزه عّما يكره.
والعلماء كّلهم مّتفقون اأّن حكم �سائر امل�ساجد هذا احلكم.

اأخرجه الرتمذي )127/2(, وابن ماجه )253/1(, وعبد الرزاق يف امل�سنف )٤25/1(, واأحمد )13/٤٤(, واأبو   )٤2(
يعلى يف م�سنده )121/12(, ويف اإ�سناده �سعف, وح�سنه ابن حجر يف نتائج الأفكار )28٤/1( مبجموع طرقه.

اأخرجه اأبو داود )127/1(, وح�سنه النووي يف الأذكار )�ص80(, واأورده الألباين يف �سحيح اأبي داود ]٤85[.  )٤3(
ورد معناه يف �سحيح البخاري )101/1( بلفظ: »عن ال�ّسائب بن يزيد, قال: كنت قائًما يف امل�سجد فح�سبني   )٤٤(
رجٌل, فنظرت فاإذا عمر بن اخلّطاب, فقال: اذهب فاأتني بهذين, فجئته بهما, قال: من اأنتما - اأو من اأين اأنتما؟ 
- قال: من اأهل الّطائف, قال: »لو كنتما من اأهل البلد لأوجعتكما, ترفعان اأ�سواتكما يف م�سجد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«.
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وق��ال مال��ك يف املب�سوط: ل باأ�ص ملن َقِدَم ِمن �سف��ٍر اأو خرج اإىل �سفٍر اأْن 
يق��َف على قرب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, في�سلَِّي عليه ويدعَو له ولأبي بكر وعمر, فقيل له: 
اإّن نا�ًس��ا ِمن اأهل املدين��ة ل َيْقَدمون ِمن �سف��ٍر ول يريدونه, يفعلون ذلك يف 
اليوم مّرة اأو اأكرث ورمّبا وقفوا يف اجلمعة اأو يف الأيام املّرة اأو املّرتني اأو اأكرث عند 
القرب, في�سلِّمون ويدعون �ساعة, فقال: مل يبلغني هذا عن اأحٍد ِمن اأهل الفقه 
لها, ومل يبلغني  ِلُح اآخَر هذه الأّمة اإّل ما اأ�سلح اأوَّ ببلدن��ا, وترُكه وا�سٌع ول ُي�سْ
ع��ن اأّول هذه الأّمة و�سدرها اأنهم كانوا يفعلون ذلك. وُيْكَره اإّل ملن جاء ِمن 
�سفر اأو اأراده. قال ابن القا�سم: وراأيت اأهل املدينة اإذا خرجوا منها اأو دخلوها 

اأَتُوا القرب ف�سلَّموا, قال: وذلك راأيي.
وق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »الله��ّم ل جتعل قربي وثًن��ا ُيْعَبد, ا�ستدَّ غ�س��ُب اهلل على قوٍم 

اّتخذوا قبور اأنبيائهم م�ساجد«, وقال »ل جتعلوا قربي عيًدا«.
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 الباب التا�سع فيما يجب للّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وما ي�ستحيل يف حّقه اأو يجوز عليه
وما ميتنع اأو ي�سّح من الأحوال الب�سرّية اأن ي�ساف اإليه

ق��ال اهلل تعاىل: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ﴾ ]اآل عم��ران: 1٤٤[ . وق��ال تع��اىل: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۉ ﴾  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

]املائ��دة: 75[. وق��ال: ﴿ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ ﴾ ]الفرق��ان: 20[. وق��ال تعاىل: ﴿ يئ جب حب خب مب ىب يب 
جت حت خت مت ﴾ ]الكهف: 110[ .

فمحّم��د ملسو هيلع هللا ىلص و�سائر الأنبياء ِم��ن الب�سر اأُْر�ِسلوا اإىل الب�س��ر, ولول ذلك ملا 
اأط��اق الّنا�ص مقاومتهم والقب��ول عنهم وخماطبتهم. ق��ال اهلل تعاىل: ﴿ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]الأنعام: 9[, اأي: ملا كان اإل يف �سورة الب�سر الذين 
ميكنك��م خمالطتهم؛ اإذ ل تطيق��ون مقاومة امللك وخماطبت��ه وروؤيته اإذا كان 

على �سورته.
وقال تعاىل: ﴿ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ﴾ ]الإ�س��راء: 95[, اأي: ل ميك��ن يف �سّن��ة اهلل اإر�سال 
��ه اهلل تعاىل وا�سطف��اه وقواه على  املل��ك اإّل مل��ن هو ِمن جن�س��ه اأو َمْن َخ�سَّ
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مقاومت��ه, كالأنبياء والر�س��ل؛ فالأنبياء والّر�سل عليهم ال�ّس��الم و�سائُط بني 
اهلل تع��اىل وبني خلقه, يبّلغونهم اأوامره ونواهي��ه ووعده ووعيده, ويعّرفونهم مبا 
مل يعلم��وه ِمن اأمره وخلقه, وجالله و�سلطان��ه, وجربوته وملكوته, فظواهرهم 
واأج�ساده��م وبنيتهم مّت�سفٌة باأو�ساف الب�سر, طارئ عليها ما يطراأ على الب�سر 
من الأعرا�ص والأ�سقام واملوت والفناء ونعوت الإن�سانّية, واأرواحهم وبواطنهم 
متعّلقة باملالإ الأعلى مت�سّبهٌة ب�سفات املالئكة, �سليمة من الّتغرّي والآفات, ل 

يلحقها غالًبا عجز الب�سرّية ول �سعف الإن�سانّية.

ف�سل فيما يخت�ّص بالأمور الّدينّية والكالم يف ع�سمة نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص

اعلم اأن الّطوارئ من الّتغرّيات والآفات على اآحاد الب�سر ل يخلو اأن تطراأ 
على ج�سمه اأو على حوا�ّسه بغري ق�سٍد واختيار كالأمرا�ص والأ�سقام, اأو تطراأ 

بق�سد واختيار.
وجمي��ع الب�سر تطراأ عليه��م الآفات والتغريات بالختي��ار وبغري الختيار 
يف ه��ذه الوجوه كّله��ا, والّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص واإن كان ِمن الب�سر ويج��وز على ِجِبلَّته ما 
ة الب�سر فقد قامت الرباهنُي القاطعُة ومتَّت كلمُة الإجماع على  يجوز على جبلَّ
خروجه عنهم وتنزيهه عن كثرٍي ِمن الآفات التي تقُع على الختيار وعلى غري 

نه اإن �ساء اهلل تعاىل. الختيار كما �سنّبيِّ
واب اأّنه مع�سوٌم قبل  اأّم��ا ع�سمته ملسو هيلع هللا ىلص قبل الّنبّوة فللّنا�ص فيه خالف وال�سّ
الّنب��ّوة ِمن اجلهل باهلل و�سفاته والّت�سكك يف �سيٍء ِمن ذلك, وقد تعا�سدِت 
الأخباُر والآث��اُر عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقي�سة منذ ُوِلدوا, ون�ساأتهم 
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عل��ى الّتوحي��د والإمي��ان, بل عل��ى اإ�سراق اأن��وار املعارف ونفح��ات األطاف 
ال�ّسع��ادة, ومل ينقل اأحٌد ِم��ن اأهل الأخبار اأن اأحًدا نّبئ وا�سطفي مّمن عرف 
بكفٍر واإ�سراٍك قبل ذلك, وم�ستند هذا الباب الّنقل, وقد ا�ستدّل بع�سهم باأن 

القلوب تنفر عّمن كانت هذه �سبيله.
نا ملسو هيلع هللا ىلص بكّل ما افرتته, وع��ريَّ كّفاُر الأمم  واأن��ا اأق��ول: اإن قري�ًسا قد َرَم��ْت نبيَّ
اأنبياَءه��ا بكلِّ ما اأمكنها واختلقته, مّما ن�صَّ اهلل تعاىل عليه اأو نقلته اإلينا الّرواة, 
ومل جن��د يف �سيٍء ِمن ذل��ك تعيرًيا لواحد منهم برف�سه اآلهت��ه وتقريَعه بذّمه 
نه يف  برتك ما كان قد جامعهم عليه, ولو كان هذا لكانوا بذلك مباِدرين وبتلوُّ
ني, ول��كان توبيُخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبُل اأفظَع واأقطَع  معبوده حمتجِّ
يف احلجة ِمن توبيخه بنهيهم عن تركهم اآلهتهم وما كان يعبد اآباوؤهم من قبل, 
فف��ي اإطباِقهم على الإعرا�ص عنه دليٌل عل��ى اأّنهم مل يجدوا �سبياًل اإليه؛ اإذ 

لو كان لنق��ل وما �سكتوا عنه, كما مل ي�سكتوا عند تويل القبلة وقالوا: ﴿ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]البقرة: 1٤2[, كما حكاه اهلل عنهم.

وق��د ا�ستدّل القا�سي الُق�َسرْيّي عل��ى تنزيههم عن هذا بقوله تعاىل ﴿ ٱ 
ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ ڱ  تع��اىل:  وبقول��ه   ,]7 ]الأح��زاب:  ٿ ﴾  ٺ  ٺ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ﴾ ]اآل عم��ران: 81[ , ق��ال: وطّه��ره اهلل يف امليثاق, وَبِعي��ٌد اأن ياأخذ منه 
امليثاق قبل خلقه ثّم ياأخذ ميثاق الّنبّيني بالإميان به ون�سره قبل مولده بدهوٍر, 
ز علي��ه ال�ّسرك اأو غريه م��ن الذنوب, هذا ما ل يج��ّوزه اإل ُمْلِحٌد, هذا  ويج��وِّ
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معن��ى كالمه, وكيف يكون ذل��ك وقد اأتاه جربيل  و�س��ّق قلبه �سغرًيا 
وا�ستخ��رج منه علقة وقال: هذا حظُّ ال�سيط��ان منك ثمَّ غ�سله ومالأه حكمًة 

واإميانًا كما تظاهرت به اأخبار املبداإ.
فاإن قلَت: فما معنى قوله: ﴿ ک ک ک ﴾ ]ال�سحى: 7[؟, قلُت  معناه: ل 
تعرف احلّق فهداك اإليه, وهذا مثل قوله تعاىل: ﴿ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾ ]الن�ساء: 

.]113

فاإن قل��ت: فما معن��ى قول��ه: ﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ ]ال�سورى: 
52[؟ فاجلواب اأّن ال�ّسمرقندّي قال: معناه ما كنت تدري قبل الوحي اأن تقراأ 

الق��راآن ول كيف تدعو اخللق اإىل الإميان)1(. وقال بكر القا�سي نحوه, قال: 
ول الإمي��ان الذي هو الفرائ�ص والأحكام, قال: فكان قبل موؤمًنا بتوحيده ثّم 

نزلت الفرائ�ص التي مل يكن يدريها قبل, فزاد بالّتكليف اإميانًا.

فصل

ِمعٌة على ع�سمة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من ال�ّسيطان وكفايته منه واعلم اأّن الأّمة جُمْ
عن عبد اهلل بن م�سعوٍد  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما منكم ِمن اأحٍد 
ل ب��ه قريُن��ه ِمن اجلّن وقريُنه ِمن املالئكة, قال��وا: واإّياك يا ر�سول اهلل؟  اإّل ُوكِّ

بحر العلوم )250/3(.  )1(
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ق��ال: واإّياي, ولكنَّ اهلل تعاىل اأعانني علي��ه فاأ�سلم«)3(. زاد غريه عن من�سور: 
»فال ياأمرين اإّل بخرٍي«)٤(.

��ح بع�سهم هذه  روي »فاأ�سل��ُم« ب�س��م املي��م, اأي: فاأ�سل��م اأنا من��ه, و�سحَّ
حه��ا, وروي »فاأ�سلَم«, يعني القرين, اأّنه انتقل عن حال كفره اإىل  الّرواية ورجَّ
الإ�س��الم, ف�سار ل ياأمر اإّل بخرٍي كامللك, وه��و ظاهر احلديث, ورواه بع�سهم 

»فا�ست�سلم«)5(.
ف��اإذا كان هذا ُحْكَم �سيطاِن��ه وقريِنه امل�سلَِّط على بني اآدم, فكيف مبن َبُعد 

منه ومل يلزم �سحبته ول اأُْقِدَر على الّدنّو منه؟
وق��د جاءِت الآثار بت�س��ّدي ال�ّسياطني ل��ه يف غري موطٍن رغب��ًة يف اإطفاء 
ن��وره واإماتة نف�سه واإدخال �ُسْغٍل علي��ه اإذ َيِئ�ُسوا من اإغوائه, فانقلبوا خا�سرين 

�سه له يف �سالته, فاأخذه الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سره. كتعرُّ
حاح قال اأبو هريرة  عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإّن ال�ّسيطان عر�ص  فف��ي ال�سّ
ه)6(, ولقد همْمُت اأن  الة فاأمكنني اهلل منه فَذَعتُّ يل ف�سدَّ علّي يقطع علّي ال�سّ

ِبُحوا تنظرون اإليه, فذكرُت قول اأخي �سليمان ﴿ ھ  اأُوِثَقه اإىل �ساريٍة حّتى ُت�سْ
ه اهلل خا�سًئا«)7(. ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ ]�ص: 35[, فردَّ

�سحيح م�سلم )٤/2167, 2168(.  )3(
امل�سدر ال�سابق )٤/2167(.  )٤(

مل نقف عليه م�سنًدا, واأ�سار اإليه النووي يف �سرحه على �سحيح م�سلم )158/17(.  )5(
اأي: خنقته. �سرح النووي على �سحيح م�سلم )29/5(.  )6(

�سحيح البخاري )2/6٤(.  )7(
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وملا مل يقدر على اأذاه مببا�سرته ت�سبَّب بالّتو�سط اإىل عداه كق�سيته مع قري�ص 
يف الئتمار بقتل الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وت�سّوره يف �سورة ال�ّسيخ الّنجدّي)8(, ومّرة اأخرى 

يف غ��زوة يوم بدر يف �سورة �سراقة بن مالك)9(, وهو قوله تعاىل: ﴿ ڄ ڄ ڃ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الأنف��ال: ٤8[, وم��ّرة ُيْنِذر ب�ساأنه عن��د بيعة العقبة)10(, 

ه. ه و�سرِّ َمه ِمن �سرِّ ومع كلِّ هذا فقد كفاه اهلل اأمره وَع�سَ
وق��ال ملسو هيلع هللا ىلص حني ُلدَّ يف مر�سه وقيل له: خ�سين��ا اأن يكون بك ذاُت اجَلْنِب 

فقال: »اإّنها ِمن ال�ّسيطان, ومل يكن اهلل لُي�سلِّطه علّي«)11(.
واأّم��ا قول��ه ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن هذا واٍد ب��ه �سيطاٌن« فلي�ص فيه ذك��ر ت�سلُِّطه عليه ول 
و�سو�سِته له, بل اإْن كان مبقت�سى ظاهره فقد بنّي اأمر ذلك ال�ّسيطان بقوله: »اإن 
بيُّ حتى نام«)12(, فاأعلم اأنَّ  اأُ ال�سّ ُئه كما ُيَهدَّ ال�سيط��ان اأتى بالًل فلم يزل ُيهدِّ
ل بكالءة الفجر, هذا  ت�سلُّط ال�ّسيطان يف ذلك الوادي اإّنا كان على بالل املوكَّ
الة,  ْوم عن ال�سّ اإن جعلن��ا قوله »اإّن هذا واٍد ب��ه �سيطاٌن« تنبيًها على �سبِب النَّ

الطبقات لبن �سعد )176/1(.  )8(
�سرية ابن اإ�سحاق )305/1(, و�سرية ابن ه�سام )612/1(.  )9(

م�سند اأحمد )9٤/25(, واأخبار مكة للفاكهي )215/٤(, واملعجم الكبري للطرباين )90/19(.  )10(
اأخرجه اإ�سحاق بن راهوية يف م�سنده )577/2(, واأحمد )366/٤3(, واحلاكم يف امل�ستدرك )٤٤9/٤(, وقال:   )11(
»على �سرط م�سلم«, ووافقه الذهبي, واأ�سل احلديث يف ال�سحيحني )�سحيح البخاري 1٤/6, و�سحيح م�سلم 

. )1733/٤
موطاأ مالك )20/2 ت: الأعظمي(, من مر�سل زيد بن اأ�سلم.  )12(
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الة به  واأّم��ا اإْن جعلناه تنبيًها عل��ى �سبِب الّرحيل عن الوادي وعّلًة لرتك ال�سّ
وهو دليُل َم�ساق احلديث, فال اعرتا�ص به يف هذا الباب.

فصل يف أنه ملسو هيلع هللا ىلص معصوم يف أقواله وأفعاله فيما طريقه البالغ

ْدِقه  واأّم��ا اأقواله ملسو هيلع هللا ىلص فقد قامِت الّدلئُل الوا�سح��ُة ب�سّحة املعجزة على �سِ
واأجمعِت الأّمُة فيما كان طريُقه البالَغ اأّنه مع�سوٌم فيه ِمن الإخبار عن �سيٍء 

منها بخالِف ما هو به ل ق�سًدا ول عمًدا ول �سهًوا ول غلًطا.
ويف حديث عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما قال: »قلت: يا ر�سول اهلل, 
اأاأكت��ب كلَّ ما اأ�سم��ع منك؟ قال: نعم, قل��ت: يف الّر�سى والغ�سب؟ قال: 

ا«)13(. نعم, فاإيّن ل اأقول يف ذلك كّله اإّل حقًّ
ا ول يبّلغ عن اهلل اإّل  ف��اإذا قامت املعجزُة على �سدقه واأّن��ه ل يقول اإّل حقًّ
�سدًق��ا واأّن املعجزة قائم��ة َمقام قول اهلل له: �سدقَت فيم��ا تذكره عني, وهو 
ل  يق��ول: اإيّن ر�سول اهلل اإليكم لأبلَِّغكم ما اأر�سلت به اإليكم واأبنيِّ لكم ما ُنزِّ
عليك��م, وقال تعاىل عنه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]النجم: 

3–٤[, وق��ال: ﴿ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴾ ]الن�س��اء: 170[, وقال: ﴿ ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾ ]احل�س��ر: 7[, فال ي�سّح اأن يوجد منه يف 
ه��ذا الب��اب خرٌب بخالف خمربه عل��ى اأيِّ وجٍهٍ كان, فلو جّوزن��ا عليه الغلط 

اأبي �سيبة يف امل�سنف )313/5(, واأحمد )58/11(, والدارمي )٤29/1(,  اأبو داود )318/3(, وابن  اأخرجه   )13(
احلاكم  و�سححه  متقاربة,  باألفاظ  وغريهم   )186/1( امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)153/2( الأو�سط  يف  والطرباين 

ووافقه الذهبي.
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وال�ّسهو مل��ا متّيز لنا من غريه ولختلط احلّق بالباط��ل, فاملعجزة م�ستملٌة على 
ت�سديق��ه جملًة واحدًة من غ��ري خ�سو�ص, فتنزيه النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك كّله 

واجٌب برهانًا واإجماًعا.

فصل يف أنه ملسو هيلع هللا ىلص معصوم يف أقواله وأفعاله فيما ليس طريقه البالغ كذلك

هذا القول فيما طريُقه البالُغ, واأّما ما لي�ص �سبيُله �سبيَل البالغ ِمن الأخبار 
الت��ي ل م�ستند لها اإىل الأحكام ول اأخبار املعاد ول ُت�ساُف اإىل وحٍي بل يف 
اأم��ور الدنيا واأحواِل نف�سه فالذي يج��ب تنزيُه الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عن اأن َيَقَع خرُبه يف 
�سيٍء ِمن ذلك بخالف خمربه ل عمًدا ول �سهًوا ول غلًطا, واأّنه مع�سوم ِمن 

ته ومر�سه. ه وَمْزِحه و�سحَّ ذلك يف حاِل ر�ساه ويف حال �سخطه وِجدِّ
ودلي��ل ذلك اّتف��اق ال�ّسلف واإجماعه��م عليه, وذلك اأّن��ا نعلم من دين 
حاب��ة وعادتهم ُمبادرَتهم اإىل ت�سديِق جميِع اأحواله والثقِة بجميع اأخباره  ال�سّ
ٌد يف  ٌف ول تردُّ يف اأيِّ باٍب كانت وعن اأي �سيٍء وقعت, واأّنه مل يكن لهم توقُّ

�سيٍء منها, ول ا�ستثباٌت عن حاله عند ذلك هل وقع فيها �سهو اأم ل.
وملا احتّج ابن اأبي احُلَقيق اليهودّي على ُعَمر حني اأجالهم من خيرب باإقرار 
ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لهم واحتّج عليه عمر  بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كيف بك اإذا اأخرجت 
م��ن خيرب؟«, فقال اليهودّي: كانت ُهَزْيَل��ًة)1٤( من اأبي القا�سم, فقال له عمر: 

كذبت يا عدّو اهلل)15(.

ت�سغري هزل, وهو �سد اجلّد. انظر: فتح الباري )328/5(.  )1٤(
�سحيح البخاري )192/3(.  )15(
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ه و�سمائَله معتًنى بها م�ستق�ًسى تفا�سيُلها,  واأي�ًسا فاإّن اأخباَره واآثاَره و�ِس��رَيَ
ومل َي��ِرْد يف �س��يٍء منها ا�ستدراُكه ملسو هيلع هللا ىلص لغلٍط يف قوٍل قال��ه اأو اعرتاُفه بوهٍم يف 
ته  رجوعه ملسو هيلع هللا ىلص عّما  �س��يٍء اأخرب به, ولو كان ذلك لنقل كما نقل من ق�سَّ
اأ�س��ار به على الأن�سار يف تلقيح النخ��ل, وكان ذلك راأًيا ل خرًبا, وغري ذلك 
ِمن الأمور التي لي�ست ِمن هذا الباب كقوله: »واهلل ل اأحلف على مينٍي فاأرى 
غريها خرًيا منها اإّل فعلت الذي حلفت عليه وكّفرت عن مييني«)16(. وقوله: 
»اإّنك��م تخت�سمون اإيّل«)17( - احلديث -, وقوله: »ا�ْسِق يا زبرُي حّتى يبُلَغ املاُء 

اجَلْدَر«)18(.
فصل يف املباحات من تصرفاته ملسو هيلع هللا ىلص

واأّما ما يتعّلق باجلوارح من الأعمال ول يخرج من جملتها القول بالل�سان 
فيما عدا اخلرب الذي وقع فيه الكالم, ول العتقاد بالقلب فيما عدا الّتوحيد 
وم��ا قّدمناه من معارفه املخت�سة به, فاأجمع امل�سلمون على ع�سمة الأنبياء من 

الفواح�ص والكبائر املوبقات.
وكذل��ك ل خ��الف اأنَّه��م مع�سومون ِمن كتم��ان الّر�سال��ة والّتق�سرِي يف 
الّتبليغ؛ لأنَّ كلَّ ذلك يقت�سي الع�سمَة منه املعجزُة, مع الإجماع على ذلك 

من الكاّفة.

�سحيح البخاري )127/8( و�سحيح م�سلم )1268/3(.  )16(
امل�سدران ال�سابقان )180/3(, )1337/3(.  )17(

على  النووي  �سرح  انظر:  اجلدار.  وك�سرها:  اجليم  بفتح  واجلدر   .)1829/٤(  ,)111/3( ال�سابقان  امل�سدران   )18(
�سحيح م�سلم )108/15(.
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حابة قطًعا القتداء باأفعال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كيف توّجهت  وقد علم من دين ال�سّ
, كالقتداء باأمواله, فقد نبذوا خواتيَمهم حني نبذ خامته, وخلعوا  ويف كّل فنٍّ
ِنعاَله��م حني خلع, واحتجاجهم بروؤية ابن عمر ر�س��ي اهلل عنهما اإّياه جال�ًسا 
لق�ساء حاجته م�ستقب��اًل بيت املقد�ص, واحتجَّ غرُي واحٍد منهم يف غري �سيٍء 

مّما باُبه العبادُة اأو العادُة بقوله: راأيُت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفعله.
تيها اأيّن اأقبِّل واأنا �سائٌم«)19(. وقال: »هال خربَّ

وغ�س��ب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عل��ى الذي اأُْخرِبَ مبثل هذا عن��ه فقال: يحل اهلل 
لر�سوله ما ي�ساء)20(. وقال: »اإيّن لأخ�ساكم هلل واأعلمكم بحدوده«)21(.

والآث��ار يف هذا اأعظ��ُم ِمن اأن ُنحيط به��ا, لكّنه ُيْعَلُم ِم��ن جمموعها على 
زوا عليه املخالفَة يف �سيٍء منها ملا  القطع اّتباُعهم اأفعاَله واقتداوؤُهم بها, ولو جوَّ
اتَّ�سق هذا ولُنِقَل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك, وملا اأنكر ملسو هيلع هللا ىلص على الآخر قوَلُه 

واعتذاَرُه مبا ذكرناه.
واأّم��ا املباحات فجائٌز وقوُعها منهم, اإذ لي�ص فيها قدح, بل هي ماأذون فيها, 
وا به من رفيع املنزلة,  واأيديه��م كاأيدي غريهم م�سّلطٌة عليه��ا, اإّل اأّنهم مبا خ�سّ
ُطُفوا به ِمن َتَعلُّ��ِق باِلِهْم باهلل  و�ُسِرَح��ْت له �سدوُره��م ِمن اأنواِر املعرف��ة, وا�سْ
ْون به على  روراِت مّم��ا يتقوَّ وال��ّدار الآخرة ل ياأخذون ِم��ن املباحات اإّل ال�سّ

الرزاق يف  واأ�سنده عبد  ال�سافعي يف م�سنده )116/2( مر�ساًل,  املوطاأ )٤15/3( ومن طريقه  اأخرجه مالك يف   )19(
امل�سنف )183/٤(, واأحمد )87/39(, والطحاوي )9٤/2(, وغريهم. وقد جاء يف معناه عدة اأحاديث بع�سها يف 

ال�سحيحني, كحديث عائ�سة )�سحيح البخاري 30/3, و�سحيح م�سلم 776/2(.
حديث »هل خربتيها« املتقدم يف املوطاأ )٤15/3( وغريه.  )20(

�سحيح البخاري )2/7(, و�سحيح م�سلم )779/2(.  )21(
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�سل��وِك طريقهم و�سالِح دينهم و�سرورِة دنياهم, وم��ا اأُِخَذ على هذه ال�سبيل 
�س��ار قربًة, فبان لك عظيُم ف�س��ل اهلل على نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص وعلى �سائر اأنبيائه عليهم 
ال�ّس��الم باأن جعل اأفعاَلهم ُقُرب��اٍت وطاعاٍت بعيدًة عن وج��ه املخالفة ور�سم 

املع�سية.

 ف�سل فيما يخ�سه ملسو هيلع هللا ىلص يف الأمور الدنيوية
وما يطراأ عليه من العوار�ص الب�سرية

ق��د قّدمنا اأّن��ه ملسو هيلع هللا ىلص و�سائر الأنبياء والّر�سل ِمن الب�س��ر, واأّن ج�سَمه وظاهَره 
ع  خال���صٌ للب�سر يج��وز عليه ِمن الآفاِت والتغي��ريات والآلم والأ�سقام وجترُّ
كاأ�ِص احِلمام ما يجوز على الب�سر, وهذا كله لي�ص بنقي�سٍة فيه؛ لأّن ال�سيء اإّنا 
ى ناق�ًسا بالإ�سافة اإىل ما هو اأمتُّ منه واأكمُل ِمن نوعه, وقد كتب اهلل تعاىل  ي�سمَّ
عل��ى اأهِل هذه الدار فيها َيْحَيْون وفيها ميوت��ون ومنها ُيْخَرجون, وخلق جميع 
, واأدركه اجلوُع  الب�سر مبدرجة الِغرَي, فقد َمِر�َص ملسو هيلع هللا ىلص وا�ستكى واأ�سابه احلرُّ والقرُّ
ه ال�سعُف  والعط���ص, وحلقه الغ�س��ب وال�سجر, وناله الإعياُء والتع��ب, وم�سَّ
مَّ  ه الكفاُر وك�س��روا َرباِعَيَته, و�ُسِقَي ال�سُّ ه, و�سجَّ , و�َسَقَط فُجِح�َص �ِسقُّ والِك��رَبُ
ذ, ثّم ق�سى نَْحَبه فت��ويف ملسو هيلع هللا ىلص وحلق بالرفيق  و�ُسِح��ر, وتداوى واحتجم, وتع��وَّ
الأعل��ى, وتخلَّ�ص ِم��ن دار المتحان والبلوى, وهذه �سم��اُت الب�سر التي ل 

ي�َص عنها. حَمِ
واأ�س��اب غرَيه ِمن الأنبياء ما ه��و اأعظُم منه, فُقِتلوا قت��اًل, وُرُموا يف النار, 
وُن�ِس��ُروا باملنا�سري, ومنهم َم��ن وقاه اهلل ذلك يف بع�ص الأوق��ات, ومنهم َمن 
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نا ملسو هيلع هللا ىلص ربُّه يَد  ع�سم��ه كم��ا ع�سم بعد نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص ِمن الّنا�ص, فلئ��ْن مل يكف نبيَّ
ُحٍد ول حجبه عن عيون ِعداه عند دعوته اأهل الّطائف, فلقد  اب��ِن َقِمَئَة يوَم اأُ
اأخذ على عيوِن قري�ٍص عند خروجه اإىل ثوٍر واأم�سك عنه �سيَف غورٍث وَحَجَر 
اأب��ي جهٍل وَفَر�َص �ُسراق��ة, ولئْن مل َيِقِه ِمْن �ِسْحر اب��ِن الأع�سِم فلقد وقاه ما 
ه��و اأعظُم ِمن �ُس��مِّ اليهودّية, وهكذا �سائر اأنبيائه مبتًل��ى ومعاًفى, وذلك ِمن 
مت��اِم حكمته لُيْظِهَر �سرَفهم يف هذه املقامات ويب��نيِّ اأمَرهم وُيتمَّ كلمَته فيهم, 
َتهم ويرتف��َع اللتبا�ُص عن اأهِل ال�سعِف فيهم, لئاًل  ��ق بامتحانهم ب�سريَّ وليحقِّ
الَل الن�سارى بعي�سى بن مرمي,  لُّوا مبا َيْظَهُر ِم��ن العجائِب على اأيديهم �سَ َي�سِ
وليكون يف حمنهم ت�سلي��ٌة لأممهم ووفوٌر لأجورهم عند ربهم, متاًما على الذي 

اأح�سن اإليهم.
وهذه الطوارُئ والّتغيرياُت املذكورُة اإّنا تخت�ّص باأج�سامهم الب�سرّية املق�سود 
بها مقاومة الب�سر ومعاناة بني اآدم مل�ساكلة اجلن�ص. واأّما بواطنهم فمنزهٌة غالًبا 
عن ذلك مع�سوم��ٌة منه متعلقٌة باملالإ الأعلى واملالئكة لأخذها عنهم وتلّقيها 

الوحي منهم.
وق��د ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن عينّي تنام��ان ول ينام قلبي«)22(, وق��ال: »اإيّن ل�ست 
كهيئتكم اإين اأبيت يطعمني ربي وي�سقيني«)23(. فاأخرب اأّن �سّره وباطنه وروحه 
خالف ج�سمه وظاهره, واأّن الآفات التي تّل ظاهره من �سعٍف وجوٍع و�سهٍر 
ونوٍم ل يحّل منها �سيء باطنه بخالف غريه من الب�سر يف حكم الباطن؛ لأّن 

�سحيح البخاري )53/2(, و�سحيح م�سلم )509/1(.  )22(

�سحيح البخاري )29/3(, و�سحيح م�سلم )776/2(.  )23(
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غ��ريه اإذا نام ا�ستغرق الّن��وم ج�سَمه وقلَبه وهو ملسو هيلع هللا ىلص يف نومه حا�سُر القلب كما 
ه��و يف يقظته, حّتى قد جاء يف بع�ص الآثار اأّن��ه كان حمرو�ًسا من احلدث يف 

نومه لكون قلبه يقظان كما ذكرناه.
ته, فبطلْت بالكّلّية  وكذلك غريه اإذا جاع �سُعف لذلك ج�سُمه وخارْت قوَّ
جملُته, وهو ملسو هيلع هللا ىلص قد اأخرب اأنَّه ل يعرتيه ذلك, واأّنه بخالفهم لقوله: »اإيّن ل�ست 

كهيئتكم, اإين اأبيت يطعمني رّبي وي�سقيني«.
ٍب وَمَر�ٍص و�ِسْحٍر  ومل يج��ر على باطنه ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه الأح��وال كّلها ِمن َو�سَ
��ٍب ما ُيخلُّ به ول فا�ص منه على ل�سانه ملسو هيلع هللا ىلص وجوارِحه ما ل يليُق به كما  وَغ�سَ

يعرتي غرَيه ِمن الب�سر.

فصل يف اجلواب عن كون النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُسِحر

ف��اإن قلت: فقد جاءت الأخبار ال�سحيح��ة اأّنه ملسو هيلع هللا ىلص �ُسِحر كما قالت عائ�سة 
ر�س��ي اهلل عنها: »�سحر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حّت��ى اإّنه لُيخيَّل اإليه اأنَّه فعل ال�سيء 

وما فعله«)2٤(.
ويف روايٍة اأخرى: »حّتى كان يخّيل اإليه اأّنه كان ياأتي الّن�ساء ول ياأتيهّن«.. 

احلديث)25(.

�سحيح البخاري )136/7(, و�سحيح م�سلم )٤/1719(.  )2٤(
�سحيح البخاري )137/7(.  )25(



املنتقى من كتاب ال�شفا

- 212 -

واإذا كان ه��ذا ِمن اْلتبا�ِص الأمِر عل��ى امل�سحور فكيف حال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
ذلك, وكيف جاز عليه وهو مع�سوم؟

فاعلم وفقنا اهلل واإّياك اأّن هذا احلديث �سحيٌح متفٌق عليه, وقد طعنْت فيه 
عت به ل�ُسْخف عقولها وتلبي�سها على اأمثالها اإىل الّت�سكيك يف  امللح��دة وتدرَّ
حر  ال�ّس��رع, وقد نّزه اهلل ال�ّسرع والّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عّما يدخل يف اأمره لب�ًسا, واإّنا ال�سِّ
مر���صٌ من الأمرا�ص وعار�ٌص م��ن العلل يجوز عليه كاأن��واع الأمرا�ص مّما ل 

ُيْنَكر ول َيْقَدح يف نبّوته.
واأّم��ا م��ا ورد اأّنه كان يخّيل اإليه اأّنه فعل ال�سيَء ول يفعله فلي�ص يف هذا ما 
يدخ��ل عليه داخلًة يف �سيٍء ِمن تبليغ��ه اأو �سريعته, اأو يقدح يف �سدقه لقيام 
ه عليه يف  الّدلي��ل والإجماع على ع�سمته من هذا, واإنا ه��ذا فيما يجوز طروُّ
ٌة لالآفات  ل من اأجلها, وهو فيها ُعْر�سَ اأمر دنياه التي مل يبعث ب�سببها ول ف�سِّ
ك�سائ��ر الب�سر؛ فغرُي بعي��ٍد اأن ُيخيَّل اإليه ِمن اأمورها ما ل حقيقَة له ثّم ينجلي 

عنه كما كان.
ر هذا الف�سَل احلديُث الآخ��ُر ِمن قوله: »حّتى يخّيل اإليه  واأي�ًس��ا فقد ف�سَّ
اأن��ى ياأتي اأهله ول ياأتيهّن«, وقد قال �سفيان: ه��ذا اأ�سدُّ ما يكون ِمن ال�ّسحر 
ومل ياأِت يف خرٍب منها اأنه ُنِقل عنه يف ذلك قوٌل بخالف ما كان اأخرب اأّنه فعله 

ومل يفعله, واإّنا كانت خواطر وتخييالت.
وق��د روى عب��د الّرّزاق هذا احلديث ع��ن ابن امل�سّيب وع��روة بن الّزبري, 
وق��ال فيه عنهما: »�سحر يهود بن��ي زريٍق ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فجعلوه يف بئٍر حّتى 
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كاد ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن ينكر ب�سره, ثّم دّله اهلل على ما �سنعوا فا�ستخرجه ِمن 
البئر«)26(.

فق��د ا�ستبان لك من م�سمون ه��ذه الروايات اأّن ال�ّسح��ر اإّنا ت�سلَّط على 
ظاهره وجوارحه ل على قلبه واعتقاده وعقله, واأّنه اإّنا اأّثر يف ب�سره وحب�سه عن 
وطء ن�سائ��ه وطعامه, واأ�سعف ج�سمه واأمر�سه. ويك��ون معنى قوله: »يخّيل 
اإلي��ه اأّنه ياأتي اأهله ول ياأتيهّن«, اأي: يظهر له من ن�ساطه ومتقّدم عادته القدرة 
عل��ى الّن�ساء, فاإذا دنا منهّن اأ�سابته اأُْخذة ال�ّسحر, فلم يقدر على اإتيانهّن كما 

يعرتي من اأخذ واعرت�ص.
ولعل��ه ملثل ه��ذا اأ�سار �سفيان بقول��ه: »وهذا اأ�سد ما يك��ون من ال�سحر«, 
ويكون قول عائ�سة يف الّرواي��ة الأخرى: »اإّنه ليخّيل اإليه اأنه فعل ال�سيء وما 
فعله« من باب ما اختّل ِمن ب�سره كما ذكر يف احلديث, فيظنُّ اأّنه راأى �سخ�ًسا 
ِم��ن بع�ص اأزواجه اأو �ساه��د فعاًل ِمن غريه ومل يكن, على م��ا ُيخيَّل اإليه ملا 
اأ�ساب��ه يف ب�سره و�سعِف نظره ل ل�سيء طراأ علي��ه يف َمْيِزه, واإذا كان هذا مل 
يك��ن فيما ذكر ِمن اإ�سابة ال�سحر له وتاأثريه في��ه ما يدخل لب�ًسا, ول يجد به 

امللحد املعرت�ص اأن�ًسا.

م�سنف عبد الرزاق )1٤/11(, ورجاله اأئمة, لكنه مر�سل.  )26(
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فصل فيما يعتقده ملسو هيلع هللا ىلص يف أمور أحكام البشر اجلارية على يديه

واأّم��ا ما يعتق��ده ملسو هيلع هللا ىلص يف اأمور اأح��كام الب�سر اجلارية على يدي��ه وق�ساياهم 
ومعرفة املحق من املبطل وعلم امل�سلح من املف�سد, فبهذه ال�سبيل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:
»اإّن��ا اأنا ب�سٌر, واإّنكم تخت�سم��ون اإيّل ولعّل بع�سكم اأن يكون اأحلَن بحّجته 
ِمن بع�ٍص فاأق�سَي له على نحٍو مّما اأ�سمع, فمن ق�سيُت له ِمن حّق اأخيه ب�سيٍء 

فال ياأخْذ منه �سيًئا؛ فاإّنا اأقطع له قطعًة من الّنار«)27(.
ويف رواي��ة الّزه��رّي عن عروة: »فلع��ّل بع�سكم اأن يكون اأبل��َغ من بع�ٍص 

فاأح�سب اأّنه �سادٌق فاأق�سي له«)28(.
وجت��ري اأحكامه ملسو هيلع هللا ىلص عل��ى الّظاهِر وموِجِب غلباِت الّظ��نِّ ب�سهادة ال�ّساهد 
ومينِي احلالف وُمراعاة الأ�سبِه ومعرفة الِعفا�ص)29( والِوكاِء مع مقت�سى حكمة 
اهلل يف ذل��ك؛ فاإّنه تعاىل ل��و �ساء لأْطلعه على �سرائِر عب��اده وخمّباآِت �سمائِر 
اأّمته, فتوىّل احلكَم بينهم مبجّرِد يقينه وعلمه دوَن حاجٍة اإىل اعرتاٍف اأو بّينٍة اأو 

مينٍي اأو �سبهٍة.
ه,  ولكن ملا اأمر اهلل اأّمته باتباعه والقتداء به يف اأفعاله واأحواله وق�ساياه و�ِسرَيِ
ِة �سبيٌل اإىل  وكان هذا - لو كان - مّما يخت�صُّ بعلمه وُيوؤِْثُره اهلل به مل يكن لالأمَّ
ٍة ِمن ق�ساياه لأحٍد يف  ٌة بق�سيَّ القت��داء به يف �س��يٍء من ذلك, ول قامْت حجَّ

�سحيح البخاري )180/3(, و�سحيح م�سلم )1337/3(.  )27(
�سحيح البخاري )73/9(, و�سحيح م�سلم )1337/3(.  )28(

وعاء من جلد اأو خرقة اأو غري ذلك. املحكم لبن �سيدة )٤٤9/1(.  )29(
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ة بحكمه مبا اأطلعه عليه  �سريعت��ه؛ لأّن��ا ل نعلم ما اأطلع عليه هو يف تلك الق�سيَّ
ِمن �سرائرهم, وهذا ما ل تعلمه الأمة.

فاأجرى اهلل تع��اىل اأحكامه على ظواهرهم التي ي�ستوي يف ذلك هو وغريه 
ِم��ن الب�سر لَيتّم اقتداُء اأّمته به يف تعينِي ق�ساياه وتنزيِل اأحكامه, وياأُتوا ما اأَتْوا 
ِمن ذل��ك على علٍم ويقنٍي ِمن �سّنته, اإذ البياُن بالفعل اأوقُع منه بالقول واأرفُع 
لحتم��ال الّلفظ وتاأوي��ل املتاأّول, وكان حكُمه عل��ى الّظاهر اأجلى يف البيان 
واأو�سَح يف وجوه الأحكام واأكرَث فائدًة ملوجباِت الّت�ساُجر واخل�سام, وليقتدي 
اُم اأّمت��ه وي�ستوثَق مبا يوؤثر عنه وين�سب��ط قانوُن �سريعته, وطيُّ  بذل��ك كله حكَّ
ذل��ك عنه من علم الغيب ال��ذي ا�ستاأثر به عامل الغيب, فال يظهر على غيبه 
اأحًدا اإّل من ارت�سى من ر�سول فيعلمه منه مبا �ساء وي�ستاأثر مبا �ساء, ول يقدح 

هذا يف نبوته ول يف�سم عروًة من ع�سمته.

فصل يف اإلجابة على بعض الشبه يف ذلك

ف��اإن قيل: فما وجه حديث��ه اأي�ًسا الذى عن �سامٍل م��وىل الّن�سرّيني قال: 
�سمعت اأبا هريرة يقول: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اللهّم اإّنا حمّمٌد ب�سٌر 
يغ�س��ب كما يغ�سب الب�سر, واإيّن ق��د اّتخذت عندك عهًدا لن تخلفنيه, فاأمّيا 
موؤم��ٍن اآذيت��ه اأو �سببته اأو جلدته فاجعلها له كّفارًة وقرب��ًة تقّربه بها اإليك يوم 

القيامة«)30(.

�سحيح م�سلم )2008/٤(, واأخرجه البخاري )77/8( خمت�سًرا.  )30(
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ويف رواية: »فاأمّيا اأحٍد دعوت عليه دعوًة«)31(, ويف رواية: »لي�ص لها باأهٍل«)32(, 
ويف رواية: »فاأمّيا رجٍل من امل�سلمني �سببته اأو لعنته اأو جلدته فاجعلها له زكاًة 
و�سالًة ورحمًة«)33(, وكي��ف ي�سحُّ اأْن يلعَن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص َمن ل ي�ستحّق الّلعن, 
وي�س��بَّ َمن ل ي�ستحّق ال�س��ب, ويجلَد َمن ل ي�ستحقُّ اجلل��د اأو يفعَل مثل 

ذلك عند الغ�سب وهو مع�سوم من هذا كّله؟
فاعل��م �سرح اهلل �س��درك اأّن قوله ملسو هيلع هللا ىلص اأوًل: »لي�ص له��ا باأهٍل« اأي: عندك 
ي��ا رّب يف باطن اأم��ره؛ فاإّن حكمه ملسو هيلع هللا ىلص على الّظاهر كم��ا قال وللحكمة اّلتي 
ه اأو َلَعَنه مبا اقت�ساه عنده حاُل ظاهره,  به ب�سبِّ ذكرناه��ا, فَحَكَم ملسو هيلع هللا ىلص بجلده اأو اأدَّ
ثمَّ دعا له ملسو هيلع هللا ىلص ل�سفقته على اأّمته وراأفته ورحمته للموؤمنني اّلتي و�سفه اهلل بها, 
َل اهلل فيمن دعا عليه دعوته اأْن يجعَل دعاءه وفعله له رحمة,  وَح��َذِره اأن يتقبَّ
َجر  وه��و معنى قوله »لي�ص لها باأهل«, ل اأّنه ملسو هيلع هللا ىلص يحمله الغ�سب وي�ستفّزه ال�سَّ

لأن يفعل مثل هذا مبن ل ي�ستحّقه من م�سلم, وهذا معًنى �سحيح.
ول يفهم من قوله »اأغ�سب كما يغ�سب الب�سر« اأنَّ الغ�سَب حمله على ما 
ل يج��ب, بل يج��وز اأن يكوَن املراُد بهذا اأّن الغ�س��ب هلل حمله على معاقبته 
ه, واأّنه مّما كان يحتمل ويجوز عفوه عنه, اأو كان مّما ُخريِّ بني املعاقبة  ِبَلْعِنه اأو �سبِّ

فيه والعفو عنه.

�سحيح م�سلم )٤/2009(.  )31(
امل�سدر ال�سابق )٤/2009(.  )32(
امل�سدر ال�سابق )٤/2007(.  )33(



- 217 -

ما يجب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وما ي�شتحيل يف حقه

وقد يحم��ل على اأنه خرج خم��رج الإ�سفاق وتعليم اأّمت��ه اخلوَف واحلذر 
ي حدوِد اهلل, وقد ُيْحَمل ما ورد ِمن دعائه هنا وِمن دعواته على غري  ِم��ن تعدِّ
واح��ٍد يف غري موطٍن عل��ى غري العقد والق�سد, بل مبا َج��َرْت به عادُة العرب 
ولي�ص املراُد بها الإجابَة كقوله: »َتِرَبْت مييُنك«)3٤(, و»ل اأَ�ْسَبَع اهلل َبْطَنك«)35(, 

و»َعْقَرى َحْلَقى«)36(, وغرِيها ِمن دعواته.
وقد ورد يف �سفته يف غري حديث اأّنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن فحا�ًسا.

وق��ال اأن�ص : »مل يك��ن �سّبابًا ول فاح�ًسا ول لّعانًا, وكان يقول لأحدنا 
عند املعتبة: ما له؟ َتِرَب جبيُنه«)37(.

فيك��ون حمل احلديث على هذا املعنى, ث��ّم اأ�سفق ملسو هيلع هللا ىلص ِمن موافقة اأمثاِلها 
اإجابًة فعاهد ربَّه, كما قال يف احلديث اأْن يجعَل ذلك للمقوِل له زكاًة ورحمًة 
وقرب��ًة, وقد يكون ذلك اإ�سفاًق��ا على املدعوِّ عليه وتاأني�ًسا ل��ه لئاًل يلحقه ِمن 
ا�ست�سع��اِر اخلوِف واحل��ذر ِمن لعِن النب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص وتقبُّل دعائه م��ا يحمله على 
ه على حقٍّ  الياأ���ص والقنوط, وقد يكون ذلك �سوؤاًل منه لرّبه ملن جلده اأو �سبَّ
وبوجٍه �سحي��ٍح اأْن يجعل ذلك له كّفارًة ملا اأ�سابه ومتحيًة ملّا اجرتم واأْن تكوَن 

�سحيح البخاري )28/1, 120/6, 27/8(, و�سحيح م�سلم )1069/2, 1070(.  )3٤(
�سحيح م�سلم )2010/٤( بلفظ: »ل اأ�سبع اهلل بطنه«.  )35(

اللغة  تهذيب  انظر:  وحلقها.  اهلل  عقرها  ومعناهما:   .)877/2( م�سلم  و�سحيح   ,)1٤1/2( البخاري  �سحيح   )36(
.)1٤5/1(

�سحيح البخاري )13/8(.  )37(
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عقوبُت��ه له يف الدنيا �سبَب العفو والغفران كما جاء يف احلديث الآخر: »ومن 
اأ�ساب من ذلك �سيًئا فعوقب به يف الدنيا فهو له كّفارٌة«)38(.

ف��اإن قلت: فما معنى حدي��ث الّزبري وقول الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص له حني تخا�سمه مع 
ة: »ا�ْسِق يا ُزَبرْيُ حّتى يبل��غ الكعبني, فقال له  الأن�س��ارّي يف �ِسراِج)39( احل��رَّ
ن وجُه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثّم  الأن�س��ارّي: اأْن كان يا ر�سول اهلل اب��َن عّمتك؟ فتلوَّ

قال: ا�سق يا ُزَبرْيُ ثّم اْحِب�ْص حّتى يبلغ اجلدر« احلديث)٤0(؟
ة اأمٌر  ٌه اأْن َيَقَع ِبَنْف�ِص ُم�ْسِل��م منه يف هذه الق�سَّ فاجل��واب اأّن الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص ُمنزَّ
يريب, ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص ن��دب الّزبري اأّوًل اإىل القت�سار على بع�ص حّقه على طريق 
لح, فلّما مل ير�ص بذلك الآخر ولجَّ وقال ما ل يجب ا�ستوفى  الّتو�ّس��ط وال�سّ
الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص للّزبري حّقه ولهذا ترجم البخارّي على هذا احلديث: »باب اإذا اأ�سار 
لح فاأبى حكم عليه باحلك��م«, وذكر يف اآخر احلديث: فا�ستوعى  الإم��ام بال�سّ

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينئذ للّزبري حّقه.
وق��د جعل امل�سلمون هذا احلديث اأ�س��اًل يف ق�سّيته, وفيه القتداء به ملسو هيلع هللا ىلص 
يف كّل م��ا فعله يف حال غ�سبه ور�ساه واأّن��ه واإن نهى اأن يق�سي القا�سي وهو 
غ�سبان فاإّن��ه يف حكمه يف حال الغ�سب والّر�سى �سواء لكونه فيها مع�سوًما, 
وغ�س��ب الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا اإّنا كان هلل تع��اىل ل لنف�سه كما جاء يف احلديث 

حيح. ال�سّ

�سحيح البخاري )12/1(, و�سحيح م�سلم )1333/3(.  )38(
هي م�سايل املاء, واحدها �سرجة. �سرح النووي على �سحيح م�سلم )107/15(.  )39(

امل�سدران ال�سابقان )111/3(, )٤/1829(.  )٤0(
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فصل يف أفعاله ملسو هيلع هللا ىلص الدنيوية

واب, بل اأكرثها اأو كّلها جاريٌة  داد وال�سّ واأما اأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص الّدنيوّية فعلى ال�سَّ
جم��رى العبادات والُقَرب على ما بّين��ا؛ اإذ كان ملسو هيلع هللا ىلص ل ياأخذ منها لنف�سه اإّل 
�سرورت��ه وم��ا ُيقيم َرَمق ج�سمه وفي��ه م�سلحُة ذاته اّلتي به��ا يعُبد ربَّه وُيقيم 
�سريعت��ه وَي�ُسو�ص اأمته, وما كان فيما بينه وبني الّنا�ص ِمن ذلك فَبنْيَ معروٍف 
ي�سنع��ه اأو برٍّ ُيو�ِسُع��ه اأو كالم َح�َسٍن يقوله اأو ي�سمعه, اأو تاألُّ��ِف �سارٍد اأو َقْهِر 
ُمعاِن��ٍد اأو ُم��داراِة حا�سٍد, وكلُّ هذا لح��ٌق ب�سالح اأعمال��ه منتظٌم يف زاكي 

وظائف عباداته.
وق��د كان ُيخالف يف اأفعال��ه الّدنيوّي��ة بح�سب اختالف الأح��وال وُيعدُّ 
احلة, ويركب البغلَة  لالأمور اأ�سباَهها فريكب احلماَر ِل�ما َقُرب, ويف اأ�سفاره الرَّ
ها ليوم الفزع واإجابة  يف معارك احلرب دلياًل على الّثبات, ويركب اخليَل ويعدُّ

ارخ. ال�سّ
وكذلك يف لبا�سه ملسو هيلع هللا ىلص و�سائر اأحواله بح�سب اعتبار م�ساحله وم�سالح اأّمته, 
وكذل��ك يفعل الفعل من اأمور الدني��ا, واإن كان قد يرى غريه خرًيا منه, كما 

يرتك الفعل لهذا وقد يرى فعله خرًيا منه.
ُة يف اأحد وجهيه, كخروجه من  وقد يفعل هذا يف الأمور الّدينّية مّما له اخِلرَيَ
املدينة لأُُحٍد وكان مذهُب��ه الّتح�سَن بها, وترِكِه قتَل املنافقني وهو على يقنٍي 
ِمن اأمره��م موؤالفًة لغريهم ورعاي��ًة للموؤمنني ِمن قرابته��م وكراهًة لأن يقول 
الّنا���ص: اإّن حمّم��ًدا يقتل اأ�سحابه كما جاء يف احلدي��ث, وترِكِه بناَء الكعبة 
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ها وحذًرا ِمن ِنفار  على قواعِد اإبراهيم مراعاًة لقل��وب قري�ٍص وتعظيِمهم لتغريُّ
م عداوتهم للدين واأهله, فقال لعائ�سة ر�سي اهلل  قلوبهم لذلك, وتريِك متقدِّ
حيح: »لول ِحْدثاُن َقْوِمِك بالكفِر لأمتمُت البيَت على  عنها يف احلدي��ث ال�سّ

قواعِد اإبراهيم«)٤1(.
ويفع��ل الفعل ثم يرتكه لكون غريه خ��رًيا منه, كانتقاله ِمن اأدنى مياِه بدٍر 
اإىل اأقرِبه��ا للعدو ِمن قري�ص, وكقوله: »لو ا�ستقبلُت ِمن اأمري ما ا�ستدبرُت ما 

�سقُت الَهْدي«)٤2(.
ويب�سط وجهه للكافر والعدو رج��اَء ا�ستئالفه وي�سرب للجاهل ويقول: »اإّن 
ه«)٤3(. ويبُذُل ل��ه الّرغائَب ليحبِّب اإليه  م��ن �سّر الّنا�ص َم��ِن اّتقاه النا�ص ِل�سرِّ
ت  �سريعَت��ه وديَن ربِّ��ه, ويتوىل يف منزله م��ا يتوىل اخلادم ِمن مهنت��ه, ويت�سمَّ
يف مالءت��ه)٤٤( حّت��ى ل يبدو منه �س��يٌء ِمن اأطرافه وحت��ى كاأنَّ على روؤو�ص 
جل�سائه الّطرَي, ويتحّدث مع جل�سائه بحديث اأّولهم)٤5(, ويتعّجب مّما يتعّجبون 
ه  من��ه, وي�سحك مّما ي�سحكون منه, وقد و�سع الّنا���َص ِب�ْسُره وعدُله, ل ي�ستفزُّ

�سحيح البخاري )1٤6/2(, و�سحيح م�سلم )969/2(.  )٤1(
امل�سدران ال�سابقان )83/9(, )883/2(.  )٤2(

امل�سدران ال�سابقان )13/8(, )2002/٤(, و�ساقه املوؤلف باملعنى.  )٤3(
اأي: يق�سد نحو املجل�ص واجلل�ساء, واملالءة هي الريطة, وال�سّقة ن�سف املالءة يف العر�ص, فاإذا و�سلت ن�سًفا بن�سٍف   )٤٤(
فهي مالءة, فاإن كانت املالءة قطعة واحدًة فهي ريطة. انظر: تهذيب اللغة )270/12(, وغريب احلديث لبن 

قتيبة )391/1(.
قال املال علي قاري: »اأي: بحكاية اأوائلهم وما جرى لهم تاأنُّ�ًسا مبقالهم وتلطًفا بحالهم, اأو بحديث اأول متكلم منهم   )٤5(
فيبني عليه كالمه اإىل اأن ينتهي مرامه, اأو يتحدث مع اآخرهم بحديث اأولهم من جهة الن�ساط وطريق النب�ساط 

من غري انقبا�ص عن بع�سهم وماللة«. �سرح ال�سفا )268/2(.
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ر عن احلّق, ول يبطن عل��ى جل�سائه, يقول: »ما كان لنبيٍّ  الغ�س��ُب ول يق�سِّ
اأن تكون له خائنة الأعني«.

ف��اإن قلت: فم��ا معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعائ�سة ر�س��ي اهلل عنها يف الداخل عليه: 
»بئ���ص اب��ن الع�سرية«, فلّما دخ��ل األن له القول و�سحك مع��ه, فلّما خرج 
ه«, وكيف جاز  �ساألت��ه عن ذلك قال: »اإّن ِمن �سرِّ الّنا�ص َمن اّتقاه الّنا�ص ل�سرِّ

اأن ُيْظِهر له خالف ما يبطن ويقول يف ظهره ما قال؟
فاجل��واب اأّن فعل��ه ملسو هيلع هللا ىلص كان ا�ستئالًفا ملثل��ه وتطييًبا لنف�س��ه ليتمّكن اإميانه 
ويدخ��ل يف الإ�سالم ب�سببه اأتباعه, ويراه مثُله فينجذب بذلك اإىل الإ�سالم, 
ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج ِمن حدِّ مداراِة الدنيا اإىل ال�ّسيا�سة الّدينّية, 

وقد كان ي�ستاألفهم باأموال اهلل العري�سة فكيف بالكلمة الّلّينة؟
قال �سف��وان : لقد اأعطاين وه��و اأبغ�ص اخللق اإيّل فم��ا زال يعطيني 

حّتى �سار اأحبَّ اخللق اإيل)٤6(.
وقول��ه فيه: »بئ�ص ابن الع�سرية« هو غ��ري غيبة, بل هو تعريف ما علمه منه 
ملن مل يعلم ليحذَر حاَله ويحرتَز منه, ول ُيوَثَق بجانبه كلَّ الثقة ل �سيما وكان 
ٍة مل يكن بغيبة, بل كان  ُمطاًعا متبوًعا, ومثل هذا اإذا كان ل�سرورٍة ودفِع م�سرَّ
ني  واة, واملزكِّ ثني يف جتريح الرُّ جائًزا بل واجًبا يف بع���ص الأحيان كعادة املحدِّ

يف ال�سهود.

�سحيح م�سلم )٤/1806(.  )٤6(
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 فصل يف الكالم على احلكمة يف إجراء األمراض
وشدتها عليه ملسو هيلع هللا ىلص وعلى غريه من األنبياء من قبل

ف��اإن قيل: فم��ا احلكمة يف اإجراء الأمرا�ص و�سّدته��ا عليه وعلى غريه من 
الأنبي��اء عل��ى جميعهم ال�ّسالم, وم��ا الوجه فيما ابتاله��م اهلل به من البالء 
وامتحانه��م مبا امتحنوا به كاأّي��وب ويعقوب ودانيال ويحي��ى وزكرّيا وعي�سى 
واإبراهي��م ويو�سف وغريهم �سلوات اهلل عليهم, وهم ِخرَيُته ِمن خلقه واأحّباوؤه 

واأ�سفياوؤه؟
فاعل��م وّفقن��ا اهلل واإياك اأنَّ اأفعاَل اهلل تعاىل كلَّه��ا عدٌل وكلماِته جميًعا �سدٌق 
َل لكلماته, يبتلي عباده كما قال له��م ﴿ ېئ ېئ ىئ ﴾ ]يون�ص: 1٤[,  ل مب��دِّ

وقال: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]هود: 7[ ]امللك: 1[, وقال: ﴿ ې ې ې 
ې ﴾ ]اآل عمران: 1٤0[, وقال: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]اآل 

عمران: 1٤2[, وقال: ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]حممد: 

.]31

فامتحانه اإّياهم ب�سروِب املحِن زيادٌة يف مكانتهم ورفعٌة يف درجاتهم واأ�سباٌب 
رب والّر�سى وال�ّسكر والّت�سلي��م والّتوّكل والّتفوي�ص  ل�ستخ��راج حالت ال�سّ
والّدعاء والّت�سّرع منهم, وتاأكيٌد لب�سائرهم يف رحمة املمتحنني وال�ّسفقة على 
ْوا يف  ْوا يف البالء بهم ويت�سلَّ , وتذكرٌة لغريهم وموعظ��ٌة ل�سواهم ليتاأ�سَّ املبَتَلنْيَ
رب لَيْلَقُوا اهلل طّيبني مهّذبني وليكوَن  املحن مبا جرى عليهم ويقتُدوا بهم يف ال�سّ

اأجُرهم اأكمَل وثواُبهم اأوفَر واأجزَل.
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عن اأبي هريرة  قال: ما يزال البالُء باملوؤمِن يف نف�سه وولده وماله حّتى 
يلقى اهلل وما عليه خطيئٌة)٤7(.

وكما قال تع��اىل: ﴿ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ىئ  ېئ  ېئ ېئ  ۈئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  وئ  ەئ ەئ 

ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ ﴾ ]اآل عمران: 1٤6–1٤8[.

وع��ن �سعٍد  قال: »قل��ت: يا ر�سول اهلل, اأيُّ الّنا���صِ اأ�سدُّ بالًء؟ قال: 
ُح البالُء  الأنبياُء ثّم الأمثل فالأمثل, ُيْبَتلى الّرجُل على َح�َسِب دينه, فما َيرْبَ

َكه مي�سي على الأر�ص وما عليه خطيئٌة«)٤8(. بالعبِد حّتى يرْتُ
قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: ما راأيُت الَوَجَع على اأحٍد اأ�سدَّ منه على النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص)٤9(.

وعن عب��د اهلل  قال: راأيت الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف مر�س��ه ُيوَعُك َوْعًكا �سديًدا 
فقلت: اإّنك لتوعك وعًكا �سديًدا, قال: اأََجْل اإيّن اأوعك كما يوعك رجالن 

منكم, قلت: ذلك اأّن لك الأجَر مّرتني؟ قال: اأجل, ذلك كذلك)50(.

اأخرجه الرتمذي )180/٤(, والبخاري يف الأدب املفرد )�ص251(, والبزار يف م�سنده )329/1٤(, واأبو يعلى يف   )٤7(
م�سنده )319/10(, واحلاكم يف امل�ستدرك )350/٤( و�سححه على �سرط م�سلم ووافقه الذهبي.

اأخرجه اأحمد )87/3(, واأبو يعلى يف م�سنده )1٤3/2(, والطحاوي يف �سرح امل�سكل )٤55/5(, وابن حبان يف   )٤8(
�سحيحه )161/7(, واحلاكم يف امل�ستدرك )350/٤(, و�سححه على �سرط م�سلم ووافقه الذهبي.

�سحيح البخاري )115/7(, و�سحيح م�سلم )٤/1990(.  )٤9(
امل�سدران ال�سابقان )115/7(, )٤/1991(.  )50(
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ِتها �سّدُة اخلوف ِمن  وحكمة اأخ��رى اأّن الأمرا�ص نذيُر املمات, وبقدر �سدَّ
َدها له للقاء ربه وُيْعِر�ص عن دار  ن��زول املوت, في�ستعدُّ َمْن اأَ�ساَبْته وَعِل��م تعهُّ
ل ِمن كلِّ ما َيْخ�َسى  الدني��ا الكثريِة الأنْكاِد, ويكوُن قلبه معّلًقا باملعاد, فيتن�سَّ
ي احلقوَق اإىل اأهلها, وينظر فيما َيحتاج  ِتباعَت��ه ِمْن ِقَبِل اهلل وِقَبِل العباد, وُيوؤَدِّ

ُفه اأو اأمٍر َيْعَهُده. اإليه ِمن و�سيٍة فيمن ُيَخلِّ
ر قد طلب التن�سل يف مر�سه مّمن  م وما تاأخَّ نا ملسو هيلع هللا ىلص املغفوُر له ما تقدَّ وهذا نبيُّ
كان ل��ه عليه ماٌل اأو حقٌّ يف بدٍن, واأقاد ِمن نف�سه وماله واأمكن ِمن الق�سا�ص 
َقَلنْيِ  منه على م��ا ورد يف حديث الف�سل , وحديث الوف��اة, واأو�سى بالثَّ

ته, وبالأن�ساِر َعْيَبِته. بعده: كتاب اهلل وِعرْتَ
وهكذا �سرية عباد اهلل املوؤمنني واأوليائه املتقني, وهذا كّله ُيْحَرُمُه غالًبا الكفاُر 
 لإمالِء اهلل لهم ليزدادوا اإثًما ولي�ستدرجهم ِمن حيُث ل يعلمون, قال اهلل تعاىل 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ ھ 

ۆ ۈ ﴾ ]ي�ص: ٤9–50[.
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الباب العا�سر يف ت�سرف وجوه الأحكام فيمن تنّق�سه اأو �سّبه ملسو هيلع هللا ىلص

قد تقّدم م��ن الكتاب وال�ّسّنة واإجماع الأّمة ما يج��ب ِمن احلقوق للّنبّي 
م اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص, وما يتع��نّي له ِمن برٍّ وتوقرٍي وتعظيٍم واإكراٍم, وبح�سب هذا حرَّ

�سه ِمن امل�سلمني و�سابِّه. اأذاه يف كتابه, واأجمعِت الأّمُة على َقْتِل ُمتنقِّ
ق��ال اهلل تع��اىل: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ﴾ ]الأح��زاب: 57[, وق��ال: ﴿ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾ 

]التوب��ة: 61[, وقال اهلل تعاىل: ﴿ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾ ]الأح��زاب: 53[, وق��ال تع��اىل 
يف ترمي الّتعري�ص ل��ه: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ﴾ ]البق��رة: 10٤[ الآية, وذل��ك اأّن اليهود كانوا يقولون: راِعنا يا حمّمد, 
�سون بالكلمة يريدون الرعونة, فنهى اهلل  اأي اأَْرِعنا �سمعك وا�سمع مّن��ا, ويعرِّ
ل بها  ه به��م, وقطع الّذريعة بنهي املوؤمنني عنها لئاّل يتو�سَّ املوؤمنني عن الّت�سبُّ

ه وال�ستهزاء به. الكافُر واملنافُق اإىل �سبِّ
وقي��ل: بل ملا فيه ِم��ن م�ساركة اللف��ظ لأّنها عند اليه��ود مبعنى ا�سمع ل 
�سمع��ت, وقيل: بل مل��ا فيها ِمن قّلة الأدِب وعدم توق��ري الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيمه 
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لأّنها يف لغِة الأن�سار مبعنى: ارعنا نرعك, فُنُهوا عن ذلك؛ اإذ م�سمنه اأّنهم ل 
يرعون اإل برعايته لهم وهو ملسو هيلع هللا ىلص واجب الّرعاية بكّل حال.

ْوا  وا با�سمي ول َتَكنَّ هذا وهو ملسو هيلع هللا ىلص قد نهى ع��ن الّتكّني بكنيته فقال: »�َسمُّ
بكنيتي«)1(, �سيانًة لنف�سه وحماية عن اأذاه؛ اإذ كان ملسو هيلع هللا ىلص ا�ستجاب لرجل نادى: 
يا اأبا القا�س��م, فق��ال: مل اأَْعِنك, اإّنا دعوُت هذا, فنه��ى حينئذ عن الّتكنِّي 
بكنيت��ه لئاّل يتاأّذى باإجابة دع��وِة غريه ملن مل َيْدُعه, وَيِج��ُد بذلك املنافقون 
وامل�سته��زوؤون ذريعًة اإىل اأذاه والإزراِء به فُينادون��ه, فاإذا التفت قالوا: اإّنا اأردنا 
��ان وامل�ستهزئني,  ��ه على عادة ال�ُمجَّ ه��ذا, ل�سواه, تعنيًت��ا له وا�ستخفاًفا بحقِّ
ق��و العلماء نَْهَيه عن هذا على  فحم��ى ملسو هيلع هللا ىلص ِحمى اأذاه بكلِّ وجٍه, فحمل حمقِّ

مّدة حياته واأجازوه بعد وفاته لرتفاع العّلة.
وللّنا�ص يف هذا احلديث مذاهُب لي�ص هذا مو�سَعها, وما ذكرناه هو مذهُب 
واُب اإن �ساء اهلل اأنَّ ذلك عل��ى طريق تعظيمه وتوقريه, وعلى  اجلمه��ور وال�سّ
�سبيل الندب وال�ستحباب ل على التحرمي, ولذلك مل َيْنَه عن ا�سمه لأّنه قد 

كان اهلل َمَنَع ِمْن ندائه به بقوله: ﴿ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ﴾ ]الن��ور: 63[ واإّن��ا كان امل�سلمون يدعونه: يا ر�س��ول اهلل, يا نبّي اهلل, وقد 

يدعونه بكنيته »اأبا القا�سم«, بع�سهم يف بع�ص الأحوال.
وحك��ى حمّم��د بن �سعد اأنَّ عمر  نظر اإىل رج��ل ا�سمه حمّمد ورجل 
��ه ويقول له: فعل اهلل بك ي��ا حمّمد و�سنع, فقال عمر لبن اأخيه حمّمد  ي�سبُّ

�سحيح البخاري )1/(, و�سحيح م�سلم )1682/3(.  )1(
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ب��ن زيد بن اخلّطاب: ل اأرى حمّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ُي�سبُّ بك واهلل ل تدعى حمّمًدا ما 
ى اأحٌد باأ�سماء  ��ا و�سّماه عبد الّرحمن, واأراد اأن مينع له��ذا اأن ي�سمَّ دم��ت حيًّ
ْوا باأ�سماء الأنبياء ثّم  لأنبياء اإكراًم��ا لهم بذلك وغرّي اأ�سماءهم وقال: ل َت�َسمَّ

اأم�سك)2(.
حابة على ذلك, وقد  واب جواز هذا كّله بعده ملسو هيلع هللا ىلص بدليل اإطباق ال�سّ وال�سّ

�سّمى جماعٌة منهم ابنه حمّمًدا وكّناه باأبي القا�سم.

فصل يف بيان ما هو يف حقه ملسو هيلع هللا ىلص َسبٌّ أو َنْقٌص من تعريض أو نص

اعلم وفقنا اهلل واإياك اأّن جميع َمْن �سّب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأو عابه اأو اأحلق به نق�ًسا 
هه ب�سيٍء  يف نف�س��ه اأو ن�سب��ه اأو دينه اأو خ�سلة ِمن خ�سال��ه اأو عّر�ص به اأو �سبَّ
عل��ى طريق ال�ّسّب له اأو الإزراء عليه اأو الّت�سغري ل�ساأنه اأو الغ�ّص منه والعيب 
نه, ول ميرتى فيه  ل��ه فهو �سابٌّ له, واحلكُم في��ه حكُم ال�ّسابِّ ُيْقَتل كم��ا نبيِّ

ت�سريًحا كان اأو تلويحاً.
وكذل��ك َمْن لعنه اأو دع��ا عليه اأو متنى م�سرًة له اأو ن�س��ب اإليه ما ل يليق 
مبن�سب��ه على طريق الذم اأو عبث يف جهته العزيزة ب�ُسْخٍف ِمن الكالم وُهْجر 

اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات )٤0/5(, واأحمد )٤27/29(, وابن �سبة يف تاريخ املدينة )752/2(, وغريهم من   )2(
مر�سل عبد الرحمن بن اأبي ليلى, ويف اآخره: »فاأر�سل اإىل بني طلحة, وهم �سبعة و�سيدهم وكبريهم حممد بن 
طلحة, ليغري اأ�سماءهم, فقال حممد: اأذكرك اهلل يا اأمري املوؤمنني, فواهلل ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص �سماين حممًدا, فقال: قوموا ل 

�سبيل اإىل �سيء �سماه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. قال احلافظ يف الفتح )573/10(: »فهذا يدل على رجوعه عن ذلك«..
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ه ب�س��يٍء مّما جرى ِمن الب��الء واملحنة عليه اأو  ومنك��ر ِمن الق��ول وزور اأو عريَّ
غم�سه ببع�ص العوار�ص الب�سرّية اجلائزة واملعهودة لديه.

حابة ر�سوان اهلل  وه��ذا كّله اإجماع من العلماء واأئّمة الفتوى من لدن ال�سّ
ا. عليهم اإىل هلّم جرًّ

قال اأبو بكر ابن املنذر: اأجمع عوامُّ اأهل العلم على اأن من �سبَّ الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
ُيْقَت��ل, ومّمن قال ذل��ك مالك بن اأن�ص والّليث واأحم��د واإ�سحاق وهو مذهب 
ّديق )٤(, ول ُتقبل توبته عند  ال�ّسافع��ّي)3(. وهو مقت�سى قول اأبي بكر ال�سّ
ه��وؤلء, ومبثله قال اأبو حنيف��ة واأ�سحابه والّثورّي واأهل الكوف��ة والأوزاعّي يف 

امل�سلمني, لكّنهم قالوا: هي رّدة)5(.
وروى مثل��ه الولي��د بن م�سلم ع��ن مالك, وحكى الّط��ربّي مثله عن اأبي 

حنيفة واأ�سحابه فيمن تنّق�سه ملسو هيلع هللا ىلص اأو برئ منه اأو كّذبه.
وق��ال �سحنون فيمن �سّبه: ذلك رّدة كالّزندقة, وعلى هذا وقع اخلالف يف 

ا�ستتابته وتكفريه, وهل قتُله حدٌّ اأو كفٌر كما �سنبّينه اإن �ساء اهلل تعاىل.
ول نعلم خالًفا يف ا�ستباحة دمه بني علماء الأم�سار و�سلف الأّمة, وقد ذكر 
غري واح��د الإجماع على قتله وتكفريه, واأ�سار بع�ص الّظاهرّية وهو اأبو حمّمد 

انظر: التمهيد لبن عبد الرب )٤/226(, .  )3(
ي�سري اإىل ما اأخرجه اأبو داود )129/٤( والن�سائي )108/7( واأحمد )222/1( وغريهم باإ�سناد �سحيح اأن رجاًل   )٤(
اأغلظ لأبي بكر فقال اأبو برزة له: األ اأ�سرب عنقه؟ فانتهره وقال: ما هي لأحد بعد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, و�سيورده املوؤلف 

بعد قليل.
انظر: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )135/5(, الدر املختار )٤/231(.  )5(
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عل��ّي بن اأحمد الفار�سّي)6( اإىل اخل��الف يف تكفري امل�ستِخفِّ به واملعروُف ما 
قّدمناه.

قال حمّمد بن �سحنون: اأجمع العلماء اأّن �سامت الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص املتنّق�ص له كافٌر 
والوعيد جاٍر عليه بعذاب اهلل له, وحكُمه عند الأمة َقْتٌل, ومن �سّك يف كفره 

وعذابه كفر.
واحت��ّج اإبراهيم بن ح�س��ني بن خالد الفقيه يف مثل ه��ذا بقتل خالد بن 

الوليد  مالك بن ُنَوْيرة لقوله عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: �ساحبكم)7(.
وقال اأبو �سليمان اخلّطابي: ل اأعلم اأحًدا ِمن امل�سلمني اختلف يف وجوب 

قتله اإذا كان م�سلًما)8(.
ة)9(,  وقال ابن القا�سم ع��ن مالك يف كتاب ابن �سحنون واملب�سوط والُعْتِبيَّ
وح��كاه مطرِّف ع��ن مالك يف كتاب اب��ن حبيب: َمْن �س��بَّ الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من 

امل�سلمني ُقِتَل ومل ُي�ْسَتَتْب.
ه فاإّنه يقتل  ق��ال ابن القا�سم يف العتبّية: من �سّبه اأو �ستمه اأو عابه اأو تنق�سّ

وحكمه عند الأّمة القتل كالّزنديق, وقد فر�ص اهلل تعاىل توقريه ملسو هيلع هللا ىلص وبّره.

هو ابن حزم, وما ذكره يف املحلى )٤36/12-٤٤2( يدل على عدم وجود خالف يف ذلك.  )6(
تاريخ الطربي )280/3(.  )7(
معامل ال�سنن )296/3(.  )8(

هو كتاب األفه اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عبد العزيز بن اأبي عتبة, الأموي مولهم, امل�سهور بالعتبي, قال ابن   )9(
الفر�سي: »كان حافظا للم�سائل, جامعا لها, عاملا بالنوازل«, تويف �سنة 255ه�. وكتابه هذا ي�سمى »امل�ستخرجة« 

اأي�ًسا. انظر: تاريخ علماء الأندل�ص لبن الفر�سي )8/2(, ترتيب املدارك )٤/253-252(.
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ويف املب�س��وط عن عثمان بن كنانة: من �ستم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من امل�سلمني قتل 
ا اأو قتله. ا ومل ي�ستتب, والإمام خمرّي يف �سلبه حيًّ اأو �سلب حيًّ

وم��ن رواية اأبي امل�سعب وابن اأبي اأوي���ص: �سمعنا مالًكا يقول: من �سّب 
ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأو �ستم��ه اأو عاب��ه اأو تنّق�س��ه قتل, م�سلًم��ا كان اأو كافًرا, ول 

ي�ستتاب.
ويف كت��اب حمّمد اأخربنا اأ�سحاب مالك اأّن��ه قال: من �سّب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اأو 
غريه ِمن الّنبّيني من م�سلم اأو كافر قتل ومل ي�ستتب, وقال اأ�سبغ: يقتل على 

كّل حاٍل اأ�سرَّ ذلك اأو اأظهره, ول ي�ستتاب لأّن توبته ل تعرف.
وحك��ى الّطربّي مثله عن اأ�سهب عن مالك, وروى ابن وهب عن مالك: 
م��ن ق��ال اإن رداء الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص - وي��روى: زّر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص - و�س��خ اأراد به عيبه 

قتل)10(.
وق��ال بع�ص علمائنا: اأجمع العلماء على اأنَّ َمْن دعا على نبّي من الأنبياء 

بالويل اأو ب�سيء من املكروه اأّنه يقتل بال ا�ستتابة.
واأفت��ى اأب��و احل�سن القاب�سّي فيم��ن قال يف النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اجلّم��ال يتيم اأبي 
طالب بالقتل, واأفتى اأبو حمّمد ابن اأبي زيد بقتِل رجٍل �سمع قوًما يتذاكرون 
�سفة الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اإذ م��رَّ بهم رجٌل قبي��ُح الوجِه والّلحيِة, فق��ال لهم: تريدون 
تعرف��ون �سفته, هي يف �سفة هذا امل��اّر يف خلقه وحليته. قال: ول تقبل توبته, 

وقد كذب لعنه اهلل ولي�ص يخرج من قلٍب �سليم الإميان.

النوادر والزيادات لبن اأبي زيد )529/1٤(.  )10(
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��راٍح ل ُيْقَبُل, اإنه  ق��ال حبيب ب��ن الربيع: لأّن اّدع��اء التاأويل يف لفٍظ �سُ
ر له فوجب اإباحة دمه. ر لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول موقِّ ا�ستهان وهو غري معزِّ

ْلِبِه مبا �ُسِهَد عليه  َلْيِطِليِّ و�سَ ه الطُّ واأفتى فقهاُء الأندل�ص بقتل ابن حامت املتفقِّ
ب��ه ِمن ا�ستخفافه بح��ّق الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وت�سميته اإّياه اأثن��اء مناظرته باليتيم وخن 
حيدرة وزعمه اأّن زهده مل يكن ق�سًدا, ولو قدر على الّطّيبات اأكلها اإىل اأ�سباٍه 

لهذا.
واأفت��ى فقهاء القريوان واأ�سح��اب �سحنون بقتل اإبراهي��م الفزارّي, وكان 
�ساعًرا متفّنًنا يف كثرٍي ِمن العلوم, وكان مّمن يح�سر جمل�ص القا�سي اأبي العّبا�ص 
ابن طال��ب للمناظرة, فُرِفَعْت عليه اأموٌر ُمْنَك��َرة ِمن هذا الباب يف ال�ستهزاء 
باهلل واأنبيائ��ه ونبّينا ملسو هيلع هللا ىلص, فاأح�سر له القا�سي يحيى بن عمر وغريه من الفقهاء 

واأمر بقتله و�سلبه, فطعن بال�ّسّكني و�سلب منّك�ًسا, ثّم اأنزل واأحرق بالّنار.
وحكى بع�ص املوؤرخني اأّنه ملّا رفعت خ�سبته وزالت عنها الأيدي ا�ستدارت 

وحّولته عن القبلة, فكان اآية للجميع وكرب الّنا�ص.
وقال القا�سي اأبو عبد اهلل ابن املرابط: من قال: اإن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص هزم ي�ستتاب, 
ته, اإذ هو على  فاإن تاب واإل قتل, لأنه تنّق�ص, اإذ ل يجوز ذلك عليه يف خا�سّ

ب�سرية ِمن اأمره ويقني من ع�سمته.
وقال ابن عّتاب: الكتاب وال�ّسّنة موجبان اأّن َمْن ق�سد الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص باأذى اأو 

نق�ص معّر�ًسا اأو م�سّرًحا واإن قّل فقتله واجب.
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�ًسا يجب قتل قائله, مل يختلف  ا اأو تنقُّ ه العلماُء �سبًّ فهذا الباب كّله مّما عدَّ
يف ذلك متقّدمهم ول متاأخرهم, واإن اختلفوا يف حكم قتله على ما اأ�سرنا اإليه 

ونبّينه بعد.
وكذل��ك حكم من غم�س��ه اأو عرّيه برعاية الغنم اأو ال�ّسه��و اأو الّن�سيان اأو 
ال�ّسحر اأو ما اأ�سابه من جرح اأو هزمية لبع�ص جيو�سه اأو اأذى من عدوه اأو �سدة 
م��ن زمنه اأو باملي��ل اإىل ن�سائه فحكم هذا كّله ملن ق�س��د به نق�سه القتل, وقد 

م�سى من مذاهب العلماء يف ذلك وياأتي ما يدل عليه.

فصل يف احلجة يف إجياب قتل من سبه أو عابه ملسو هيلع هللا ىلص

فِم��ن القراآن َلْعُنه تعاىل ملوؤذيه يف الدنيا والآخرة وِقرانه تعاىل اأذاه باأذاه ول 
خ��الف يف قتل َم��ْن �سبَّ اهلل, واأّن الّلعن اإّنا ي�ستوجب��ه َمْن هو كافٌر, وحكُم 

الكافر القتُل, فقال تعاىل: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک  ﴾ ]الأحزاب: 57[, وقال يف قاتل املوؤمن مثل ذلك, فِمْن لعنِته 
يف الدنيا القتُل, قال اهلل تعاىل ﴿ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴾ 
]الأح��زاب: 61[, وقال يف املحاربني وذكر عقوبتهم ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾ 

]املائدة: 33[.

وقد يقع القتل مبعنى الّلعن, قال ﴿ ٺ ٺ ﴾ ]الذاريات: 10[, و﴿ ۓ 
ڭڭ ڭ ڭ ﴾ ]التوبة: 30[ ]املنافقون: ٤[, اأي لعنهم اهلل.

ق بني اأذاهما واأذى املوؤمنني, ويف اأذى املوؤمنني ما دون القتل من  ولأّن��ه فرَّ
رب والّنكال, فكان حكم موؤذي اهلل ونبّيه اأ�سّد من ذلك وهو القتل. ال�سّ
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وقال اهلل تعاىل: ﴿ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴾ ]الن�س��اء: 65[, ف�سلب ا�سم 
الإمي��ان عّمن وجد يف �سدره حرًجا من ق�سائه ومل ي�سّلم له, ومن تنّق�سه فقد 

ناق�ص هذا.
وقال اهلل تعاىل: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
 ,]2 ]احلج��رات:  ڭ ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ول يحبط العمل اإّل الكفر, والكافر يقتل.
وق��ال اهلل تع��اىل: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]املجادل��ة: 8[, ث��ّم قال 

﴿ ہ ہ ہہ ھ ھ ﴾ ]املجادلة: 8[.

وقال تع��اىل: ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]التوبة: 61[, ثّم 
قال ﴿ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾ ]التوبة: 61[.

وقال تع��اىل: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
]التوب��ة:  ڳ ﴾  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

65-66[ , قال اأهل الّتف�سري: كفرمت بقولكم يف ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

واأّما الإجماع فقد ذكرناه.
حيح اأََم��َر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بقتِل كعب بن الأ�سرف  واأّم��ا الآثار ففي احلديث ال�سّ
وقول��ه: »َمْن ِلكعب بن الأ�سرف, فاإّنه ُي��وؤِْذي اهلل ور�سوله«)11(, ووّجه اإليه َمْن 

�سحيح البخاري )1٤2/3(, و�سحيح م�سلم )1٤25/3(.  )11(
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قتل��ه ِغيلًة دون دعوٍة بخالف غريه ِمن امل�سرك��ني وعلَّل باأذاه له, فدل اأّن قتله 
اإياه لغري الإ�سراك بل لالأذى.

وكذل��ك َقَت��َل اأبا رافع. ق��ال ال��رباء: وكان يوؤذي ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُيعني 
عليه)12(.

وكذلك اأمره يوم الفتح بقتل ابن َخَطٍل وجاريتيه الّلتني كانتا تغّنيان ب�سّبه 
ملسو هيلع هللا ىلص)13(.

وعن ابن عّبا�ٍص ر�سي اهلل عنهما اأّن اأعمى كانت له اأمُّ ولٍد َت�ُسبُّ الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
فَيْزَجُره��ا فال تنزجر, فلّما كانت ذات ليلٍة جعلت تقع يف الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وت�ستمه, 

فقتلها واأعلم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك, فاأهدر دمها)1٤(.
ويف حدي��ث اأبي برزة الأ�سلمي  قال: كنت يوًما جال�ًسا عند اأبي بكر 
ال�سديق, فغ�سب على رجٍل ِمن امل�سلمني - وحكى القا�سي اإ�سماعيل وغري 
واح��د من الأئّمة يف هذا احلديث اأن��ه �سبَّ اأبا بكر, ورواه الّن�سائي: اأتيُت اأبا 
بك��ر وقد اأغلظ لرجل -, فرد علي��ه .قال: فقلت: يا خليفة ر�سول اهلل, دعني 

اأ�سرْب عنقه فقال: اجل�ص فلي�ص ذلك لأحد اإّل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)15(.

�سحيح البخاري )91/5(.  )12(
�سحيح البخاري )17/3(, و�سحيح م�سلم )989/2(.  )13(

اأخرجه اأبو داود )129/٤(, والدارقطني يف ال�سنن )166/٤(, واحلاكم يف امل�ستدرك )39٤/٤(, و�سححه ووافقه   )1٤(
الذهبي.

اأخرجه اأبو داود )129/٤( والن�سائي )108/7( واأحمد )222/1( وغريهم باإ�سناد �سحيح.  )15(
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ق��ال القا�سي اأبو حمّمد ابن ن�سر: ومل يخالف عليه اأحد, فا�ستدّل الأئّمة 
بهذا احلديث على قتِل َمْن اأغ�سب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص بكلِّ ما اأغ�سبه اأو اآذاه اأو �سّبه.
وِم��ن ذلك كتاُب عمر بن عبد العزي��ز اإىل عامله بالكوفة وقد ا�ست�ساره يف 
قت��ل رجٍل �سبَّ عمر , فكت��ب اإليه عمر: اإّنه ل يحّل قت��ل امرٍئ م�سلٍم 
ب�س��بِّ اأح��ٍد ِمَن الّنا�ص اإّل رج��اًل �سّب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فم��ن �سّبه فقد حّل 

دمه)16(.
وي��دل عل��ى قتله ِمن جهة الّنظِر والعتبار اأنَّ َم��ْن �سّبه اأو تنّق�سه ملسو هيلع هللا ىلص فقد 
ِت��ه وُكْفِره, ولهذا حكم عليه كثرٌي  ظه��رت عالمُة َمَر�ِص قلبه, وبرهاُن �ِسرِّ طويَّ
ِمن العلماء بالّرّدة, وه��ي رواية ال�ّسامّيني عن مالك والأوزاعّي وقول الّثورّي 
ا واإن  واأب��ي حنيفة والكوفّيني, والقول الآخر اأّنه دليٌل على الكفر, فيقتل حدًّ
مل يحك��م له بالكفر, اإّل اأّن يكون متمادًيا على قول��ه غرَي ُمْنِكٍر له ول ُمْقِل�ٍع 

عنه فهذا كافر.
وقول��ه اإّما �سريُح كفٍر كالّتكذيب ونحوه, اأو من كلمات ال�ستهزاء والّذّم؛ 
فاعرتاف��ه بها وت��رك توبته عنها دليل ا�ستحالله لذلك, وه��و كفر اأي�ًسا, فهذا 

كافر بال خالف.
﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ق��ال اهلل تع��اىل يف مثل��ه: 
ٹ ٹ ٹ ﴾ ]التوب��ة: 7٤[, ق��ال اأهل الّتف�س��ري: هي قولهم: اإن كان ما 

يقول حمّمد حًقا لنحن �سرٌّ ِمن احلمري, وقيل: بل قول بع�سهم: ما مثلنا ومثل 

ال�سنن الكربى للبيهقي )319/8(.  )16(
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ن كلبك ياأكْلك وقوله��م: لئن رجعنا اإىل املدينة  حمّمد اإّل ق��ول القائل �سمِّ
, وقد قيل: اإن قائل مثل هذا اإن كان م�سترًتا به اأّن  لُيْخِرَجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ
حكَم��ه حكُم الّزنديق ُيْقَتل, ولأّنه قد غريَّ دينه, وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن غرّي دينه 
فا�سرب��وا عنقه«)17(, ولأن حلكم الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلرمة مزّيًة على اأّمته, و�سابُّ 
احل��ّر ِمن اأّمته يحّد, فكان��ت العقوبة ملن �سّبه ملسو هيلع هللا ىلص القتل ِلعظيِم قدِرِه و�ُسُفوِف 

منزلِته على غريه.

فصل يف أسباب عدم قتل النيب ملسو هيلع هللا ىلص لبعض من سبَّه أو تنقَّصه

فاإن قلت: فل��م مل يقتل الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اليهودّي الذي قال له: ال�ّسام عليكم, 
وه��ذا دعاٌء عليه, ول قت��ل الآخر الذي قال له: اإن هذه لِق�ْسَم��ٌة ما اأُِريَد بها 
وج��ُه اهلل, وقد تاأّذى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك, وقال: ق��د اأوذي مو�سى باأكرث من 

هذا ف�سرب, ول قتل املنافقني الذين كانوا يوؤذونه يف اأكرث الأحيان؟
َل الإ�س��الِم ي�ستاألف عليه  فاعل��م وفقن��ا اهلل واإي��اك اأن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص كان اأوَّ
��ب اإليهم الإمياَن ويزيِّنه يف قلوبهم ويدارُئهم ويقول  الّنا�َص ومُييل قلوَبهم ويحبِّ
روا ول  ري��ن«)18(, ويقول: »ي�سِّ رين ومل ُتْبَعثوا منفِّ لأ�سحاب��ه: »اإّنا ُبِعْثتم مي�سِّ
ُث الّنا�ُص اأنَّ حمّمًدا يقتل  روا«)19(, ويقول: »ل يتحدَّ نوا ول تنفِّ ��روا و�سكِّ تع�سِّ

اأ�سحابه«)20(.

�سحيح البخاري )61/٤(, بلفظ: »من بدل دينه فاقتلوه«.  )17(
�سحيح البخاري )1/5٤(.  )18(

�سحيح البخاري )25/1(, و�سحيح م�سلم )1358/3(.  )19(
امل�سدران ال�سابقان )6/15٤(, )٤/1998(.  )20(
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص ُيداري الكّفاَر واملنافقني وُيجِمل �سحبَتهم وُيغ�سي عنهم ويحتمل 
رُب لهم عليه, وكان  ِم��ن اأذاه��م وي�سرب على جفائهم ما ل يجوز لنا الي��وم ال�سّ

ُيْرِفُقه��م بالعطاء والإح�سان, وبذلك اأم��ره اهلل تعاىل, فقال تعاىل: ﴿ ۆ ۆ 
ائ ﴾  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

]املائ��دة: 13[, وقال تع��اىل: ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ﴾ ]ف�سلت: 3٤[, وذلك حلاجة الّنا�ِص للّتاألُِّف اأّوَل الإ�سالم وجمِع الكلمة 
عليه.

فلّم��ا ا�ستقّر واأظه��ره اهلل على الّدين كّله َقَتَل َمْن ق��در عليه وا�ستهر اأمره, 
كفعل��ه بابن خطل ومن َعِهَد بقتله يوَم الفتح وم��ن اأمكنه قتُله ِغيلًة ِمْن يهوَد 
وغرِيهم اأو َغَلَبًة مّمن مل ينظمه قبُل �ِسْلُك �سحبته والنخراُط يف جملة ُمْظهري 

الإميان به مّمن كان ُيوؤذيه كابن الأ�سرف واأبي رافع والن�سر وعقبة.
َبْعَرى وغريهما  وكذل��ك نذر دَم جماعٍة �سواهم ككعب بن ُزَه��ري وابن الزِّ

مّمن اآذاه حّتى األَقْوا باأيديهم وَلُقوه م�سلمني.
ٌة, وحكُمه ملسو هيلع هللا ىلص على الّظاهر, واأكرُث تلك الكلمات  وبواط��ُن املنافقني ُم�ْسترِتَ
اإّن��ا كان يقوله��ا القائ��ُل منهم ُخْفي��ًة ومع اأمثال��ه, ويحلفون عليه��ا اإذا ُنَِيْت 
وُيْنِكُرونه��ا, ويحلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر, وكان مع هذا يطمع 
يف َفْياأَِته��م ورجوِعهم اإىل الإ�سالِم وتوبتهم, في�سرب ملسو هيلع هللا ىلص على َهناِتهم وَجْفَوِتهم 
كم��ا �سرب اأولو الع��زم من الّر�سل, حّتى فاء كثرٌي منه��م باطًنا كما فاء ظاهًرا, 
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واأخل���ص �س��ًرا كما اأظهر جهًرا, ونفع اهلل بعُد بكث��رٍي منهم, وقام منهم للدين 
وزراُء واأعواٌن وُحماٌة واأن�ساٌر كما جاءت به الأخبار.

وبه��ذا اأجاب بع���صُ اأئمتنا رحمهم اهلل عن هذا ال�س��وؤال, قال: ولعله مل 
ْل رتبَة  يثب��ت عنده ملسو هيلع هللا ىلص ِم��ن اأقواِلهم ما ُرِفَع, واإّن��ا نقله الواحُد وَم��ْن مل َي�سِ
ال�ّسه��ادة يف ه��ذا الباِب ِمْن �سبيٍّ اأو عب��ٍد اأو امراأٍة, والّدم��اُء ل ُت�ستباح اإّل 
ْوا به األ�سنَتهم  بعدل��ني, وعلى هذا يحم��ل اأمر اليهوديِّ يف ال�ّسالم واأّنهم ل��وَّ
ح  ن��وه, األ ترى كيف نبَّهت عليه عائ�سُة ر�سي اهلل عنها, ولو كان �سرَّ ومل يبيِّ

بذلك مل تنفرد بعلمه.
وله��ذا نّبه الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سحابه على فعلهم, وقّلة �سدقه��م يف فعلهم, وقّلة 
ا باأل�سنتهم وطعًنا يف الدين, فقال  �سدقهم يف �سالمهم, وخيانتهم يف ذلك, ليًّ
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإّن اليهود اإذا �سلَّم اأحدهم فاإّنا يقول: ال�ّسام عليكم فقولوا: عليكم«)21(.

وكذلك ق��ال بع�ص اأ�سحابنا البغدادّيني: اإّن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقتل املنافقني 
نٌة على نفاقهم, فلذلك تركهم. بعلمه فيهم ومل ياأت اأّنه قامْت بيِّ

ا وباطًنا وظاهره��م الإ�سالم والإميان, واإن كان ِمن  واأي�س��ا فاإّن الأمر كان �سرًّ
ْز بعُد  اأه��ل الّذّم��ة بالعهد واجلوار, والّنا���صُ قريٌب عهُدهم بالإ�س��الم مل يتميَّ

اخلبيُث ِمن الطيِب.
هم بالّنف��اق ِمن جملة  وق��د �ساع ع��ن املذكوري��ن يف العرب كوُن َم��ْن ُيتَّ
د املر�سل��ني واأن�ساِر الّدين بحكم ظاهره��م, فلو قتلهم  املوؤمن��ني و�سحاب��ِة �سيِّ

�سحيح البخاري )57/8(, و�سحيح م�سلم )1705/٤(, بلفظ: »اإذا �سلم عليكم اأهل الكتاب فقولوا: وعليكم«.  )21(
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ر ما  الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص لِنفاِقهم وما يبدر منهم وِعْلِم��ِه مبا اأ�سّروا يف اأنف�سهم لوجد املنفِّ
ارد واأَْرَجَف املعاند, وارتاع ِمن �سحبة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص والّدخوِل  يقول ولرتاب ال�سَّ
يف الإ�س��الم غرُي واحد, وَلَزَعَم الّزاعُم وظنَّ العدوُّ الّظ��امُل اأنَّ القتَل اإّنا كان 

ِة. َ للعداوة, وطلِب اأخِذ الرتِّ
وق��د راأيُت معنى ما حررُته من�سوبًا اإىل مالك بن اأن�ص, ولهذا قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
ث الّنا�ص اأّن حمّمًدا يقتل اأ�سحاب��ه«, وقال: »اأولئك الذين نهاين اهلل  يتح��دَّ

عن قتلهم«)22(.
وهذا بخالِف اإجراء الأحكام الّظاهرة عليهم ِمْن حدوِد الزنا والقتِل و�ِسْبِهه 
از: لو اأظهر املنافقون  لظهوِرها وا�ستواِء الّنا�ص يف ِعْلِمها, وقد قال حمّمد بن املوَّ

ار. نفاقهم لقتلهم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, وقاله القا�سي اأبو احل�سن ابن الق�سّ
وق��ال قتادة يف تف�س��ري قوله تع��اىل: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴾ ]الأح��زاب: 60 – 61[, ق��ال: معناه اإذا 

اأظهروا الّنفاق)23(.
وقال بع�ص م�سايخنا: لعلَّ القائل: »هذه ق�سمة ما اأريد بها وجه اهلل« وقوله 
»اع��دل« مل يفهم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من��ه الطعن عليه والّتهمة له واإّن��ا راآها ِمْن وجه 

اأخرجه مالك يف املوطاأ )239/2 ط. الأعظمي(, وال�سافعي يف م�سنده )�ص320(, واأحمد )73/39(, وغريهم   )22(
واإ�سناده �سحيح.

تف�سري الطربي )328/20(.  )23(
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ا  الغل��ِط يف الّراأي واأم��ور الدنيا والجتهاد يف م�سالح اأهله��ا, فلم َيَر ذلك �سبًّ
رب عليه, فلذلك مل يعاقبه. وراأى اأّنه ِمن الأذى الذي له العفُو عنه وال�سّ

وكذل��ك يقال يف اليهود اإذ قالوا: ال�ّسام عليكم لي�ص فيه �سريُح �سبٍّ ول 
دعاٌء اإّل مبا ل بدَّ منه ِمن املوت الذي ل بدَّ ِمن حلاقه جميَع الب�سر.

وقي��ل: بل املراُد ت�ساأمون دينكم, وال�ّساأم وال�ّساآمة املالل, وهذا دعاٌء على 
, ولهذا ترجم البخ��ارّي على هذا احلديث  �ساآم��ة الديِن لي�ص ب�سريح �س��بٍّ

»باب اإذا عّر�ص الّذّمّي اأو غريه ب�سّب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص«)2٤(.
قال بع�ص علمائنا: ولي�ص هذا بتعري�ص بال�ّسّب واإّنا هو تعري�ص بالأذى.

وق��د قّدمنا اأّن الأذى وال�ّسبَّ يف حّقه ملسو هيلع هللا ىلص �سواٌء, وقال القا�سي اأبو حمّمد 
اب��ن ن�سر جميًبا ع��ن هذا احلديث ببع�ص م��ا تقدم, ثّم ق��ال: ومل ُيْذَكْر يف 
ُك  ��ة اأو احلرِب ول ُيرْتَ احلدي��ث هل كان ه��ذا اليهوديُّ ِمن اأهل العهد والّذمَّ
موِجُب الأدلِة لالأمر املحتمل, والأوىل يف ذلك كّله والأظهُر ِمن هذه الوجوه 
مق�س��ُد ال�ستئ��الف واملداراة عل��ى الدين لعله��م يوؤمن��ون, ولذلك ترجم 
البخ��ارّي على حديث الق�سمة واخلوارج »باب من ترك قتال اخلوارج للتاألُّف 
ولئ��ال ينفر الّنا�ص عنه«)25(, وملا ذكرنا معناه عن مالك وقررناه قبل, وقد �سرب 
ه اإىل اأْن ن�سره اهلل عليهم واأذن  ه, وهو اأعظم ِمْن �سبِّ له��م ملسو هيلع هللا ىلص على �ِسْحره و�ُسمِّ
ن��ه منهم واإنزاِلهم ِمن �سيا�سيهم وقذف يف قلوبهم الرعب,  له يف قتل َمْن عيَّ

�سحيح البخاري )15/9(.  )2٤(
امل�سدر ال�سابق )17/9(.  )25(



- 2٤1 -

حكم من تنق�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ب بيوتهم  وكت��ب عل��ى َمْن �ساء منه��م اجلالء واأخرجه��م ِمن ديارهم وخ��رَّ
م فيهم �سيوَف امل�سلمني واأجالهم ِمن ِجوارهم  باأيديهم واأيدي املوؤمنني, وحكَّ
واأورثهم اأر�سهم وديارهم واأمواله��م لتكوَن كلمة اهلل هي العليا وكلمة الذين 

كفروا ال�سفلى)26(.
حيح عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأّنه ملسو هيلع هللا ىلص  فاإن قلت: فقد جاء يف احلديث ال�سّ
»ما انتق��م لنف�سه يف �سيٍء ُيوؤَْتى اإليه قطُّ اإلَّ اأن تنتهك حرمة اهلل فينتقم هلل«, 
ه اأو اآذاه اأو كّذبه, فاإن هذه ِمْن  فاعل��م اأّن هذا ل يقت�س��ي اأّنه مل ينتقم مّمن �سبَّ
ُحُرم��اِت اهلل اّلتي انتقم لها, واإّنا يكون م��ا ل ينتقم له فيما َتَعلَّق ب�سوِء اأدٍب 
اأو معامل��ٍة ِمن القول والفعل بالّنف�ص وامل��ال مّما مل يق�سد فاعله به اأذاه, لكن 
مّم��ا ُجِبَلْت عليه الأعراُب ِمن اجلفاء واجله��ل اأو ُجِبَل عليه الب�سُر ِمن ال�ّسفه, 
كجبذ الأعرابّي رداَءه حّتى اأثَّر يف عنقه, وكرفع �سوت الآخر عنده, وكجحد 
الأعراب��يِّ �سراءه منه فر�سه اّلتي �سهد فيه��ا خزمية , وكما كان من تظاهر 

زوجيه عليه واأ�سباه هذا مّما يح�سن ال�سفح عنه.
وق��د قال بع�ص علمائن��ا: اإّن اأذى الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص حراٌم ل يج��وز بفعٍل مباٍح 
ا غريه فيج��وز بفعل مباح مّما يجوز لالإن�س��ان فعله واإن تاأذى به  ول غ��رِيِه, واأمَّ

غ��ريه, واحتج بعموم قوله تع��اىل: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ﴾ ]الأح��زاب: 57[, وبقول��ه ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث فاطمة ر�س��ي اهلل عنها: »اإنها 

 ,)9/٤( الدلئل  يف  والبيهقي   ,)37/3( امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)367/5( امل�سنف  يف  الرزاق  عبد  اأخرجه   )26(
وغريهم.
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م ما اأحلَّ اهلل, ولكن ل جتتمع  ب�سع��ٌة مّني يوؤذيني ما يوؤذيها, األ واإيّن ل اأحرِّ
ابنُة ر�سوِل اهلل وابنُة عدوِّ اهلل عند رجٍل اأبًدا«)27(.

اأو يكون هذا مّما اآذاه به كافٌر رجا ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك اإ�سالَمه كعفوه عن اليهودي 
ْته, وقد  الذي �سحره وع��ن الأعرابيِّ الذي اأراد قتله, وعن اليهودية التي �َسمَّ
قيل: قتلها, ومثل هذا مما يبلغه ِمْن اأذى اأهل الكتاب واملنافقني ف�سفح عنهم 

رجاَء ا�ستئالفهم وا�ستئالف غريهم كما قررناه قبل, وباهلل التوفيق.

فصل

تق��دم الكالم يف قتل القا�سد ل�سّبه والإزراء به وغم�سه باأّي وجه كان من 
ممكن اأو حمال, فهذا وجه بني ل اإ�سكال فيه

والوج��ه الثاين لحٌق ب��ه يف البيان واجلالء, وهو اأن يك��ون القائُل ملا قال 
يف جهت��ه ملسو هيلع هللا ىلص غرَي قا�سٍد لل�ّسبِّ والإزراِء ول معتقٍد له, ولكنه تكلَّم يف جهته 
ه, اأو تكذيبه, اأو اإ�سافة ما ل يجوز عليه, اأو  ملسو هيلع هللا ىلص بكلم��ة الكفر ِم��ْن لعنه, اأو �سبِّ
نف��ي ما يجب له مّما هو يف حّقه ملسو هيلع هللا ىلص نقي�سٌة, مث��ل اأن ين�سب اإليه اإتياَن كبريٍة, 
اأو مداهن��ًة يف تبليغ الّر�سالة, اأو يف حك��ٍم بني الّنا�ص, اأو يغ�صُّ ِمن مرتبته, اأو 
ب مب��ا ا�ستهر ِمن اأموٍر اأخرب بها  �س��رِف ن�سب��ه, اأو وفور علمه, اأو زهده, اأو يكذِّ
ملسو هيلع هللا ىلص وتوات��ر اخلرُب بها َعْن ق�سٍد لردِّ خرِبِه, اأو ياأتي ب�َسَفٍه ِمن القول اأو قبيح ِمن 
الكالم ونوع ِمن ال�ّسبِّ يف جهته, واإن ظهر بدليِل حاِلِه اأّنه مل يعتمد ذّمه ومل 

�سحيح البخاري )22/5(, و�سحيح م�سلم )٤/1902(.  )27(
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َجٍر اأو �ُسْكٍر ا�سطّره اإليه, اأو  يق�س��د �سّبه, اإّما جلهالٍة حملته على ما قاله, اأو ل�سَ
ر يف كالمه, فحكم هذا الوجه حكُم  ِة ُمراقبٍة و�سب��ٍط لل�سانه, وَعْجَرَفة وتهوُّ قلَّ
الوجه الأّول القتُل دون َتَلْعُثٍم, اإذ ل ُيْعَذُر اأحٌد يف الكفر باجلهالة, ول بدعوى 
زلِل الل�ساِن, ول ب�سيٍء مّما ذكرناه اإذا كان عقُله يف فطرته �سليًما, اإّل َمْن اأْكِرَه 

وقلُبه مطمئنٌّ بالإميان.
وبه��ذا اأفتى الأندل�سيُّون على ابن ح��امت يف نفيه الّزهد عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

الذي قّدمناه.
وعن اأبي حممد ابن اأبي زيد: ل يعذر بدعوى زلل الل�سان يف مثل هذا)28(.

واأفتى اأبو احل�سن القاب�سي فيمن �ستم الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف �ُسْكِره يقتل؛ لأّنه ُيظنُّ 
ْكر كالقذِف  ْحِوِه, واأي�ًسا فاإّنه حدٌّ ل ي�سقطه ال�سُّ به اأنَّه يعتقد هذا ويفعله يف �سَ
والقتل و�سائر احلدود, لأّنه اأدخله على نف�سه؛ لأنَّ َمْن �َسِرَب اخلمر على علم 
ِمْن زواِل عقِلِه بها واإتياِن ما ُيْنَكُر منه فهو كالعامد ملا يكون ب�سببه, وعلى هذا 
األزمن��اه الطالق والعتاق والق�سا�ص واحلدود, ول يعرت�ص على هذا بحديث 
حمزة  وقوله للّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »وهل اأنتم اإل عبيٌد لأبي, قال: فعرف الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 

مة. اأّنه َثِمٌل فان�سرف«)29(, لأّن اخلمر كانت حينئذ غري حمرَّ

انظر: النوادر والزيادات لبن اأبي زيد )528-525/1٤(.  )28(

�سحيح البخاري )11٤/3(, و�سحيح م�سلم )1568/3(.  )29(
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ته اأو  الوج��ه الثال��ث اأن يق�سد اإىل تكذيبه فيما قاله اأو اأت��ى به اأو ينفي نبوَّ
ر�سالت��ه - انتقل بقوله ذلك اإىل ديٍن اآخر غري ملَّته اأم ل - فهذا كافٌر باإجماٍع 

يجب قتُله.
ًحا بذلك كان حكُمه اأ�سب��َه بحكم املرتدِّ وقوي  ث��م ينظر: ف��اإن كان م�سرِّ
اخل��الف يف ا�ستتابته, وعلى الق��ول الآخر: ل ُت�ْسِقُط القت��َل عنه توبُته حلقِّ 

الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اإْن كان ذكره بنقي�سٍة فيما قاله ِمْن َكِذٍب اأو غريه.
ا بذلك فحكمه حكم الّزنديق ل ُت�ْسِقُط قتَله الّتوبُة عندنا  ً واإْن كان مت�س��رتِّ

نه. كما �سنبيِّ
ب به فهو مرتدٌّ  ق��ال اأبو حنيف��ة واأ�سحابه: من برئ ِمن حمّم��د ملسو هيلع هللا ىلص اأو كذَّ

حالل الّدم اإّل اأن يرجع)30(.
وق��ال ابن القا�سم يف امل�سل��م اإذا قال: »اإّن حمّمًدا لي�ص بنبي اأو مل ير�سل 
اأو مل ين��زل عليه قراآن, واإّنا هو �س��يء تقّوله«: يقتل, وقال: ومن كفر بر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنك��ره ِمن امل�سلمني فهو مبنزلة املرتد, وكذلك َمْن اأعلن بتكذيبه اأنَّه 
كاملرتد ي�ستتاب, وكذلك قال فيمن تنّباأ وزعم اأنه يوحى اإليه, وقاله �سحنون. 

وقال ابن القا�سم: دعا اإىل ذلك اأو جهر.
وقال اأ�سهب يف يهوديٍّ تنّباأ اأو زعم اأّنه اأر�سل اإىل الّنا�ص اأو قال: بعد نبيكم 
ب  نبيٌّ اأّنه ُي�ستتاب اإن كان ُمْعِلًنا بذلك, فاإن تاب واإّل ُقِتل, وذلك لأّنه مكذِّ

البحر الرائق )135/5(, الدر املختار )٤/232(.  )30(
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للّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: »ل نبّي بع��دي«, ُمْفرَتٍ على اهلل يف دع��واه عليه الر�سالة 
والنبوة)31(.

وقال حمّمد بن �سحنون: َمْن �سكَّ يف حرٍف مّما جاء به حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص عن اهلل 
ب الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كان حكُمه عند الأّمة القتَل. فهو كافٌر جاحٌد, وقال: َمْن كذَّ

قال حبيب بن ربيع: تبديُل �سفته ملسو هيلع هللا ىلص وموا�سِعه كفٌر, واملظهر له كافر, وفيه 
ال�ستتابة وامل�سرُّ له زنديٌق ُيْقَتُل دون ا�ستتابة.

ا, لكنه ينزع بذكر  الوج��ه الرابع اأن ل يق�سد نق�ًسا ول يذكر عيًب��ا ول �سبًّ
بع�ص اأو�سافه اأو ي�ست�سهد ببع�ص اأحواله ملسو هيلع هللا ىلص اجلائزة عليه يف الدنيا على طريق 
�س��رب املثل واحلجة لنف�سه اأو لغريه اأو على الت�سب��ه به اأو عند ه�سيمة نالته 
اأو غ�سا�س��ة حلقته لي�ص على طريق التاأ�سي وطريق التحقيق, بل على مق�سد 
الرّتفي��ع لنف�سه اأو لغ��ريه اأو على �سبيل الّتمثيل وع��دم الّتوقري لنبّيه ملسو هيلع هللا ىلص, اأو 
ق�س��د الهزل والّتندير بقوله, كق��ول القائل: اإن قي��ل يفَّ ال�ّسوء فقد قيل يف 
ب الأنبياء, اأو اإن اأذنبُت فقد اأذنبوا, اأو اأنا اأ�سلُم  ْبُت فقد ُكذِّ الّنب��ّي, اأو اإن ُكذِّ
ِم��ْن األ�سنة الّنا�ص ومل َي�ْسَل��ْم منهم اأنبياُء اهلل ور�سله؟ اأو قد �سربُت كما �سرب 
اأول��و العزم, اأو ك�سرب اأّيوب, اأو قد �سرب نبّي اهلل عن عداه وحلم على اأكرَث مّما 

�سربتُ, وكقول املتنبي:
اأّم����ة ت��دارك��ه��ا ال��ّل��� ثمود)32(اأن���ا يف  يف  ك�سالٍح  غريٌب  �ه 

النوادر والزيادات لبن اأبي زيد )532/1٤(.  )31(
البيت من اخلفيف, من ق�سيدة قالها يف �سباه, مطلعها:  )32(

اخل��دوٍدك��م قتي��ٍل كم��ا قتل��ت �سهي��ٍد وورد  الّطل��ى  ببيا���ص 
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ونحوه ِمن اأ�سعاِر املتعجِرفني يف القول, املت�ساهلني يف الكالم.
وادر ِمن رواية ابن  وجاءت ُفتيا اإمام مذهبنا مالك بن اأن�ص واأ�سحابه يف النَّ
ين بالفقر, وقد رعى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص  اأبي مرمي يف رجل عريَّ رجال بالفقر, فقال: ُتعريِّ
الغنم, فقال مالك: قد عّر�ص بذكر الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف غري مو�سعه اأرى اأّن يوؤّدب, 
ق��ال: ول ينبغ��ي لأهل الّذنوب اإذا عوتب��وا اأن يقولوا: قد اأخط��اأت الأنبياء 

قبلنا)33(.
ا, فقال  وق��ال عمر ب��ن عبد العزيز لرجل: انظ��ر لنا كاتًبا يكون اأب��وه عربيًّ
كاتب له: قد كان اأبو الّنبّي كافًرا. فقال: جعلت هذا مثاًل؟! فعزله وقال: ل 

تكتب يل اأبًدا)3٤(.
وق��د كره �سحنون اأن ي�سلى على النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص عند الّتعّجب اإّل على طريق 

الثواب والحت�ساب, توقرًيا له وتعظيًما كما اأمرنا اهلل)35(.
وق��ال اأبو احل�سن القاب�سي يف �سابٍّ مع��روف باخلري قال لرجل �سيًئا فقال 
ا؟  ل��ه الرجل: ا�سك��ْت فاإنك اأّميٌّ فق��ال ال�ساّب: األي�ص كان الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اأّميًّ
ره الّنا�ُص واأ�سفق ال�ّسابُّ مما قال واأظهر الندم عليه, فقال  ع عليه مقاله وكفَّ ف�سنَّ
ِطٌئ يف ا�ست�سهاده ب�سفة  اأب��و احل�سن: اأما اإطالق الكفر عليه فخط��اأ, لكنه خُمْ
ا اآيٌة له وكون هذا اأّمّي��ا نقي�سٌة فيه وجهالٌة, وِمن  الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص, وك��وُن النبي اأّميًّ

ديوان املتنبي )�ص16(, تقيق: عبد الوهاب عزام, جملة الذخائر, املجلد الأول.  
النوادر والزيادات )529/1٤(.  )33(

امل�سدر ال�سابق )529/1٤(, البيان والتح�سيل لبن ر�سد القرطبي )398/16(.  )3٤(
النوادر والزيادات )530/1٤(.  )35(
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جهالِت��ه احتجاُجه ب�سفة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, لكنه اإذا ا�ستغفر وتاب واعرتف وجلاأ اإىل 
اهلل في��رتك, لأّن قوله ل ينته��ي اإىل حدِّ القتل, وما طريُقه الأدُب فَطْوُع فاعله 

بالندم عليه ُيوِجب الكفَّ عنه.
ونزلْت اأي�ًس��ا م�ساألٌة ا�ستفتى فيها بع�ُص ق�س��اِة الأندل�ِص �سيَخنا القا�سَي 
�سه اآخُر ب�سيٍء, فقال له: اإنا تريد نق�سي  اأب��ا حمّمد ابن من�سور يف رج��ٍل تنقَّ
بقولك, واأنا ب�سٌر وجميُع الب�سر يلحقهم النق�ص حّتى الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, فاأفتاه باإطالِة 
, وكان بع���صُ فقهاء الأندل�ص اأفتى  �َسْجِن��ه واإيجاِع اأدب��ه اإذ مل يق�سد ال�سبَّ

بقتله.
الوج��ه اخلام�ص اأن يقول القائل ذل��ك حاكًيا عن غريه واآثًرا له عن �سواه, 
فه��ذا ُيْنَظر يف �سورِة حكايته وقرين��ِة مقالته, ويختلف احلكُم باختالف ذلك 

على اأربعِة وجوٍه: الوجوب, والّندب, والكراهة, والّتحرمي.
ف��اإن كان اأخرب به على وجه ال�ّسهادة والّتعري��ف بقائله والإنكار والإعالم 
بقوله والّتنفري منه والّتجريح له, فهذا مّما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله, وكذلك 
اإن حكاه يف كتاٍب اأو يف جمل�ٍص على طريق الردِّ له والنق�ص على قائله والفتيا 

مبا يلزمه.
وه��ذا ِمنه ما يج��ب, ومنه ما ي�ستح��ب بح�سب ح��الت احلاكي لذلك 
ى لأن ُيوؤَْخ��َذ عنه العلم اأو  واملحك��ي عنه, فاإن كان القائ��ُل لذلك مّمن ت�سدَّ
رواي��ُة احلدي��ث اأو ُيْقَطع بحكم��ه اأو �سهادته اأو فتي��اه يف احلقوِق وجب على 
�سامع��ه الإ�س��ادُة مبا �سمع من��ه والّتنفري للّنا���ص عنه وال�سهادُة علي��ه مبا قاله, 
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ووج��ب على َمْن بلغه ذلك ِمْن اأئّمة امل�سلمني اإنكاُرُه وبياُن كفره وف�ساُد قوله 
بقطِع �سرِره عن امل�سلمني وقياًما بحّق �سّيد املر�سلني ملسو هيلع هللا ىلص.

بياَن فاإنَّ َمْن هذه �سريرُته ل  ب ال�سّ َة اأو يوؤدِّ وكذلك اإن كان مّمن َيِعُظ العامَّ
ُد يف ه��وؤلء الإيجاُب حلقِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ُيوؤَْم��ُن على اإلقاء ذلك يف قلوبهم فيتاأكَّ

وحلقِّ �سريعته.
واإْن مل يك��ن القائُل بهذه ال�سبيل فالقياُم بحقِّ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واجٌب وحمايُة 
ا وميًتا م�ستَحقٌّ على كلِّ موؤمن, لكنه  ٌ ون�سرُت��ه على الأذى حيًّ ه متعنيِّ ِعْر�سِ
ة وبان ب��ه الأمُر �سقط عن  اإذا ق��ام به��ذا َمْن ظهر به احل��قُّ وف�سلت به الق�سيَّ
الباق��ي الفر�ُص, وبقي ال�ستحباُب يف تكثرِي ال�ّسه��ادة عليه وع�سد الّتحذير 

منه, وقد اأجمع ال�ّسلف على بيان حال املّتهم يف احلديث فكيف مبثل هذا؟
وق��د �سئل اأبو حمّمد ابن اأب��ي زيد عن ال�ّساهد ي�سم��ع مثل هذا يف حّق 
َي �سهادَته؟ قال: اإن رجا نف��اَذ احلكم ب�سهادته  اهلل تع��اىل: اأَي�َسُعه اأْن ل ي��وؤدِّ
فلي�سهْد, وكذلك اإن علم اأنَّ احلاكم ل يرى القتل مبا �سهد به ويرى ال�ستتابة 

والأدب فلي�سهْد وَيْلَزُمه ذلك.
واأّما الإباحُة حلكاية قوله لغري هذين املق�سدين فال اأرى لها مدخاًل يف هذا 
ُم�ُص ب�سوِء ِذْكِرِه لأحٍد  ُه بِعْر�ِص ر�س��وِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والتم�سْ الباب, فلي�ص التفكُّ
ٌد بني  ل ذاكًرا ول اآثًرا لغرِي َغَر�ٍص �سرعيٍّ مبباح. واأّما لالأغرا�ص املتقدمة فمرتدِّ

الإيجاِب وال�ستحباِب.
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وق��د حك��ى اهلل تعاىل مقالِت املفرتي��ن عليه وعلى ُر�ُسِل��ه يف كتابه على 
وجه الإنكار لقولهم, والتحذير من كفرهم, والوعيد عليه والرد عليهم مبا تاله 
اهلل علين��ا يف حمك��م كتابه, وكذلك وق��ع ِمن اأمثال��ه يف اأحاديث الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
ال�سحيحة عل��ى الوجوه املتقدمة, واأجمع ال�سلف واخلل��ف ِمن اأئّمة الهدى 
نوها  عل��ى حكايات مق��الت الكفرة وامللحدي��ن يف كتبهم وجمال�سه��م ليبيِّ

للنا�ص وينُق�سوا �ُسَبَهها عليهم.
��ه والإزراِء مبن�سب��ه على وجه  ��ا ذكره��ا على غري هذا ِم��ن حكايِة �سبِّ فاأمَّ
َرف واأحاديِث الّنا�ص ومقالتهم يف الغثِّ وال�سمني  احلكايات والأ�سمار والطُّ
َخفاء واخَلْو�ِص يف ِقيَل وقال وما ل يعني فكلُّ  ان ونوادِر ال�سُّ وم�ساِحِك ال�ُمجَّ

ه اأ�سدُّ يف املنع والعقوبة ِمن بع�ص. هذا ممنوٌع, وبع�سُ
فما كان ِمن قائله احلاكي له على غري ق�سٍد اأو معرفة مبقدار ما حكاه اأو مل 
تك��ن عادَته اأو مل يكن ال��كالُم ِمن الب�ساعِة حيث هو ومل َيْظَهْر على حاكيه 
م ببع�ص  ا�ستح�ساُن��ه وا�ست�سواُبه ُزِجَر عن ذلك وُنِهَي عن العودة اإليه, واإن ُقوِّ
الأدب فه��و م�ستوِجٌب ل��ه, واإن كان لفُظه ِمن الب�ساعِة حيث هو كان الأدُب 

. اأ�سدَّ
وق��د حكي اأّن رجاًل �ساأل مالًكا عّمن يقول: القراآن خملوق فقال مالك: 
كاف��ر فاقتل��وه, فقال: اإنا حكيته عن غريي, فقال مال��ك: اإّنا �سمعناه منك. 

ذ قتله)36(. وهذا من مالك على طريق الزجر والتغليظ بدليل اأنه مل ينفِّ

�سرح اأ�سول العتقاد )275/2(.  )36(
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واإن اته��م ه��ذا احلاكي فيما حكاه اأن��ه اختلقه ون�سبه اإىل غ��ريه اأو كانت 
تل��ك عادًة له اأو ظهر ا�ستح�ساُنه لذلك اأو كان مولًعا مبثله وال�ستخفاف له اأو 
ه فحكُم هذا حكُم ال�ّسابِّ  التحف��ظ ملثله وطلبه ورواية اأ�سعار هج��وه ملسو هيلع هللا ىلص و�سبِّ
ُل اإىل الهاوية  نف�ِسِه, ُيوؤاَخُذ بقوله ول تنفعه ن�سبُته اإىل غريه, فُيباَدُر بقتله وُيَعجَّ

ِه. اأمِّ
زين لدينهم, فق��د اأ�سقطوا ِمن اأحاديِث  ورحم اهلل اأ�سالَفن��ا املتَّقني املتحرِّ
رَي ما كان هذا �سبيَله, وتركوا روايته اإّل اأ�سياَء ذكروها ي�سريًة وغرَي  املغازي وال�سِّ
وا نقمَة اهلل ِمن قائلها واأخِذه املفرتَي عليه  ُم�ستب�َسَعٍة على نحو الوجه الأول لرُيُ

بذنبه.
ُطرَّ اإىل ال�ست�سهاِد به  ى فيم��ا ا�سْ وه��ذا اأبو عبيد القا�سم بن �سالم قد ترَّ
ِمن اأهاجي اأ�سعاِر العرب يف كتبه, فكنَّى عن ا�سم املهجوِّ بوزن ا�سمه ا�سترباًء 
لدين��ه وتفًظا ِمن امل�سارك��ة يف ذمِّ اأحٍد بروايته اأو ن�سره, فكيف مبا يتطرق اإىل 

ِعر�ِص �سّيد الب�سر ملسو هيلع هللا ىلص.
الوج��ه ال�ساد���ص اأن يذكر ما يج��وز على الّنب��ّي ملسو هيلع هللا ىلص اأو يختلف يف جوازه 
علي��ه وما يطراأ من الأمور الب�سرية به وميك��ن اإ�سافُتها اإليه, اأو يذكر ما اْمُتِحن 
ته ِمْن مقا�ساِة اأعدائه واأذاهم له ومعرفِة ابتداء  ب��ه و�سرب يف ذات اهلل على �سدَّ
حال��ه و�سريته وما لقيه ِمْن ُبوؤْ�ِص زمِنه ومرَّ علي��ه ِمن معاناِة ِعي�سِته, كلُّ ذلك 
ْت منه الع�سمُة لالأنبياِء وما  واية ومذاكرِة العلم, ومعرفة ما �سحَّ على طريق الرِّ



- 251 -

حكم من تنق�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص

يج��وز عليهم, فهذا فنٌّ خارٌج عن هذه الفن��ون اخلم�سة؛ اإذ لي�ص فيه غم�ٌص 
ول نق�ٌص ول اإزراٌء ول ا�ستخفاٌف ل يف ظاهر اللَّفظ ول يف مق�سد الالفظ.

فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص خُمرًبا عن نف�سه با�ستئجاره لرعاية الغنم يف ابتداء حاله وقال: 
 , ما ِمن نبيٍّ اإل وقد رعى الغنم«)37(, واأخربنا اهلل تعاىل بذلك عن مو�سى«
َد  وه��ذا ل غ�سا�س��ة فيه جملًة واحدًة ملن ذكره على وجه��ه بخالف َمْن َق�سَ
ب��ه الغ�سا�سة والّتحقري, بل كانت ع��ادَة جميع العرب, نعم يف ذلك لالأنبياِء 
حكمٌة بالغٌة وتدريٌج هلل تعاىل لهم اإىل كرامته وتدريٌب برعايتها ل�سيا�سِة اأممهم 

ِمن خليقته مبا �سبق لهم ِمن الكرامة يف الأزل ومتقدم العلم.
وكذل��ك قد ذكر اهلل ُيْتَمه وعيلته على طريق املنة عليه والتعريف بكرامته 
ب ِمْن  ل��ه, فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله واخلرب عن مبتدئه والّتعجُّ
ِمَن��ِح اهلِل ِقَبَلُه وعظيم مّنته عنده لي�ص في��ه غ�سا�سة, بل فيه دللٌة على نبّوته 
و�سّح��ة دعوته, اإذ اأظهره اهلل تعاىل بعد ه��ذا على �سناديد العرب, وَمْن ناواأه 
ِم��ن اأ�سرافهم �سيًئا ف�سيًئا ونَّى اأَْم��َره, حّتى قهرهم ومتّكن ِمن ملك مقاليدهم 
وا�ستباح��ة ممالِك كثرٍي ِم��ن الأمم غريهم باإظهار اهلل تعاىل ل��ه, وتاأييده بن�سره 
وباملوؤمنني واألَّف بني قلوبهم, واإمداِده باملالئكة امل�سّومني, ولو كان ابَن َمِلٍك اأو 
مني حل�سب كثرٌي ِمن اجلهال اأن ذلك ُموِجُب ظهوِره ومقت�سى  ذا اأ�سياٍع متقدِّ

ه. علوِّ

. 1621/2( من حديث جابر( و�سحيح م�سلم , من حديث اأبي هريرة )سحيح البخاري )88/3�  )37(
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ولهذا قال ِهَرْقُل حني �ساأل اأبا �سفيان  عنه: هل يف اآبائه ِمْن َمِلٍك؟ ثم 
قال: ولو كان يف اآبائه ملٌك لقلنا: رجٌل يطلب ُمْلَك اأبيه)38(.

ن  ووج��وُد مثل ذلك ِم��ن رجٍل مل يق��راأ ومل يكتب ومل ُيدار���ص ول لقِّ
ُمقت�س��ى العجِب ومنته��ى العرب ومعجزة الب�سر, ولي���ص يف ذلك نقي�سٌة؛ اإذ 
لة اإليها  املطل��وُب ِم��ن الكتابة والقراءة املعرفُة, واإّنا هي اآلٌة له��ا ووا�سطٌة ُمو�سِ
غ��رُي مرادٍة يف نف�سها, ف��اإذا ح�سلت الّثمرة واملطل��وُب ا�سُتْغِنَي عن الوا�سطة 

وال�ّسبب.
كلُّ ه��ذا ِمن ف�سائله وماآثره و�سرفه كما ذكرناه, فَمْن اأورد �سيًئا ِمْنها َمْوِرَده 
وق�س��د به��ا مق�سده كان ح�سًنا, وَم��ْن اأورد ذلك على غري وجه��ه وُعِلَم منه 

منا. َق بالف�سوِل التي قدَّ بذلك �سوُء ق�سِده حَلِ
وكذلك ما ورد ِمن اأخباره واأخباِر �سائِر الأنبياِء عليهم ال�ّسالم يف الأحاديِث 
مّم��ا يف ظاهره اإ�سكاٌل يقت�سي اأموًرا ل تليُق بهم بحاٍل وتتاج اإىل تاأويٍل وترّدد 
احتمال, فال يجب اأن يتحّدث منها اإل بال�سحيح, ول يروى منها اإّل املعلوم 

الّثابت.
ث مبثل ذلك ِم��ن الأحاديث املوهمة  ورح��م اهلل مالًكا, فلقد َك��ِرَه الّتحدُّ
للّت�سبيه وامل�سكلة املعنى, وقال: ما يدعو الّنا�ص اإىل الّتحّدث مبثل هذا؟ فقيل 

�سحيح البخاري )8/1(, و�سحيح م�سلم )1393/3(.  )38(
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ث به��ا, فقال: مل يكن ِمن الفقه��اء, وليت الّنا�ص  ل��ه: اإّن ابن عجالن يحدِّ
وافقوه على ترك احلديث بها و�ساعدوه على طّيها, فاأكرثها لي�ص تته عمٌل)39(.
وقد ُحِكَي عن جماعٍة ِمن ال�ّسلف بل عنهم على اجلملة اأنهم كانوا يكرهون 
الكالم فيما لي�ص تته عمٌل, والّنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأوردها على قوٍم عرٍب يفهمون كالم 
الع��رب على وجهه وت�سرفاتهم يف حقيقته وجمازه وا�ستعارته وبليغه واإيجازه, 

فلم تكن يف حقهم م�سكلة.
ة, فال يكاد َيْفَهم ِمن مقا�سد  يَّ ثّم جاء َمْن غلبت عليه الُعْجمُة وداخلْته الأمِّ
��ق اإ�ساراِتها اإىل غر�ِص الإيجاز ووحيها  ها و�سريَحها, ول يتحقَّ الع��رب اإّل ن�سَّ
قوا يف تاأويلها اأو حملها على ظاهرها �َسَذَر َمَذَر, فِمْنهم  وتبليغها وتلويحها, فتفرَّ

َمْن اآمن به ومنهم من كفر.
��ا م��ا ل ي�سحُّ ِمن ه��ذه الأحاديث فواجٌب اأْن ل ُيْذَك��َر منها �سيٌء يف  فاأمَّ
ث بها ول ُيتكلَّف الكالُم على معانيها,  ح��ّق اهلل ول يف حّق اأنبيائه ول ُيتحدَّ
غِل به��ا اإل اأن ُتْذَكَر على وج��ه الّتعريف باأّنها  وال�س��واُب طرُحه��ا وترُك ال�سُّ

�سعيفُة املَقاد واهيُة الإ�سناد.

فصل فيما جيب على املتكلم عند ذكر أحواله ملسو هيلع هللا ىلص املختلفة

ومما يجب على املتكلم فيما يجوز على الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وما ل يجوز, والّذاكِر ِمن 
حالته ما قّدمن��اه على طريق املذاكرة والتعليم اأْن يلتزَم يف كالمه عند ذكره 

انظر: �سري اأعالم النبالء )8/10٤(.  )39(



املنتقى من كتاب ال�شفا

- 25٤ -

ملسو هيلع هللا ىلص وذكر تل��ك الأحواِل الواجَب ِمْن توقرِيه وتعظيِم��ه, وُيراَقِب حاَل ل�ساِنه 
ول ُيهِمَله, وتظهَر عليه عالماُت الأدِب عند ذكره.

فاإذا ذكر ما قا�ساه ِمن ال�ّسدائِد ظهر عليه الإ�سفاُق والرمتا�ُص والغيُظ على 
ُة الفداِء للّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لو قدر عليه والنُّ�سرة لو اأمكنته. ه ومودَّ عدوِّ

ى  واإذا اأخ��ذ يف اأبواِب الع�سمة وتكلَّم على جماري اأعماله واأقواله ملسو هيلع هللا ىلص ترَّ
اأح�سَن الّلفظ واآدَب العبارِة ما اأمكنه, واجتنب ب�سيَع ذلك وهجر ِمن العبارة 

ما يقبح.
واإذا كان مث��ل ه��ذا بني الّنا���ص م�ستعماًل يف اآدابهم وح�س��ن معا�سرتهم 
ه ملسو هيلع هللا ىلص اأوجُب والتزامه اآك��ُد, فجودُة العبارة تقبِّح  وخطابه��م فا�ستعماله يف حقِّ
نه. ولهذا قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنَّ  م الأمَر اأو يهوِّ نه, وتريُرها وتهذيُبها يعظِّ ال�سيَء اأو ت�سِّ

ِمَن البياِن ل�ِسْحًرا«)٤0(.
فاأّم��ا ما اأورده على جه��ة الّنفي عنه والّتنزيه فال ح��رج يف ت�سريِح العبارة 
وت�سريحه��ا فيه, كقوله: ل يجوز عليه الكذُب جملة, ول اإتياُن الكبائر بوجٍه, 
ول اجَل��ْوُر يف احلك��م على حاٍل, ولكْن مع هذا َيِجُب ظه��وُر توقرِيه وتعظيِمه 

ًدا, فكيف عند ذكر مثل هذا!. وتعزيِزه عند ذكِره جمرَّ

�سحيح البخاري )19/7(.  )٤0(
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 ف�سل يف حكم �سابه ملسو هيلع هللا ىلص و�سانئه ومتنق�سه وموؤذيه
وعقوبته وذكر ا�ستتابته ووراثته

ق��د قّدمنا ما هو �س��بٌّ واأًذى يف حّقه ملسو هيلع هللا ىلص, وذكرنا اإجماع العلماء على َقْتِل 
فاع��ل ذلك وقائل��ه, وتخيري الإمام يف قتل��ه اأو �سلبه على ما ذكرن��اه, وقّررنا 

احلجج عليه.
وبع��د, فاعلم اأنَّ م�سه��ور مذهِب مالٍك واأ�سحابه وق��ول ال�ّسلف وجمهور 
ا ل ُكْفًرا اإْن اأظهر الّتوبة منه)٤1(, ولهذا ل ُتْقَبُل عندهم توبُته  العلماء َقْتُله حدًّ
نِْديق وُم�ِسرِّ  ُته كم��ا قّدمناه قبُل, وحكُمه حكُم الزِّ ول تنفع��ه ا�ستقالُته ول َفْياأَ
الكف��ِر يف هذا القول, و�سواٌء كانْت توبُته على هذا بعَد القدرِة عليه وال�ّسهادِة 
على قوله, اأو جاء تائًبا ِمْن ِقَبِل نف�ِسه, لأّنه حدٌّ وجب ل ُت�ْسِقُطه الّتوبُة ك�سائر 

احلدود.
ق��ال اأبو احل�سن القاب�س��ّي: اإذا اأقرَّ بال�ّس��ّب وتاب منه واأظه��ر الّتوبة ُقِتَل 
ه. وقال اأبو حمّمد ابن اأبي زيد مثله)٤2(. واأّما ما بينه وبني  بال�ّسبِّ لأّنه هو حدُّ

اهلل فتوبُته تنفعه.
دين ثمَّ تاب عن ذلك مل  وقال ابن �سحنون: َمْن �ستم النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن املوحِّ

ُتِزْل توبُته عنه القتَل)٤3(.

انظر: البحر الرائق )135/5(, الذخرية للقرايف )٤60/3(, البيان )288/12(.  )٤1(
انظر: النوادر والزيادات )519/1٤(.  )٤2(

النوادر والزيادات )526/1٤(.  )٤3(
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وكذل��ك قد اختلف يف الّزنديق اإذا جاء تائًبا, فحكى القا�سي اأبو احل�سن 
ار يف ذلك قولني, قال: ِمْن �ُسيوخنا َمْن قال: اأقتله باإقراره لأّنه كان  ابن الق�سّ
يق��در على �َسرْتِ نف�سه, فلما اعرتف ِخْفنا اأنَّه خ�سي الّظهور عليه فبادر لذلك, 
ته��ا مبجيئه, فكاأنَّنا وقفنا  حَّ ومنهم َم��ْن قال: اأقبل توبته لأين اأ�ستدلُّ على �سِ

نة)٤٤(. على باطنه بخالف َمْن اأَ�َسَرْتُه البيِّ
ر فيها اخل��الُف على الأ�سل  وم�ساأل��ُة �س��ابِّ الّنب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأقوى, ل ُيت�س��وَّ
ٌق للّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ولأّمته ب�سبب��ه, ل ت�سقطه الّتوبة ك�سائر  املتق��دم؛ لأّنه ح��قٌّ متعلِّ

حقوق الآدمّيني.
والّزندي��ُق اإذا تاب بعد القدرة علي��ه فعند مالك والّليث واإ�سحاق واأحمد 
ل ُتْقَب��ُل توبُت��ه, وعن��د ال�ّسافعّي ُتْقَب��ل, واختلف فيه عن اأب��ي حنيفة واأبي 

يو�سف)٤5(.
وق��ال اأبو عمران الفا�سّي: َمْن �سبَّ الّنب��يَّ ملسو هيلع هللا ىلص ثّم ارتدَّ عن الإ�سالِم ُقِتَل 

ومل ُي�ْسَتَتْب, لأنَّ ال�سبَّ ِمْن ُحقوِق الآدمّيني اّلتي ل َت�ْسُقُط عن املرتّد.
هذا حكُم َم��ْن ثبت عليه ذلك مبا يجب ثبوُته ِمْن اإقراٍر اأو ُعدوٍل مل ُيْدَفْع 

فيهم.

النوادر والزيادات )519/1٤(, البيان والتح�سيل )16/٤٤٤(.  )٤٤(
انظر: فتح باب العناية )129/3(, النوادر والزيادات )518/1٤(, املجموع )222/19(, املغني )6/9(.  )٤5(
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فصل

فاأّم��ا َمْن مل تتمَّ ال�ّسهادُة علي��ه مبا �سهد عليه الواحُد اأو الّلفيُف ِمن الّنا�ِص 
اأو ثب��ت قوُله لك��ن احتمل ومل يكن �سريًحا, وكذل��ك اإن تاب على القول 
بقبول توبت��ه, فهذا ُيْدَراأُ عنه القتُل ويت�سلَّط عليه اجته��اُد الإماِم بَقْدِر �ُسْهرة 
حاله وقوِة ال�ّسهادة عليه و�سعفها, وكرثِة ال�سماع عنه و�سورِة حاله ِمَن التهمة 
كاِل ِمَن  َفه واملجون, فَمْن َقِوَي اأمُره اأذاقه ِمْن �سديِد النَّ ْبِز بال�سَّ يف الدي��ن والنَّ
الت�سيي��ِق يف ال�سجن وال�سدِّ يف الُقيوِد اإىل الغاية التي هي منتهى طاقته مّما ل 
مينع��ه القياَم ل�سرورته ول ُيْقِعُده ع��ن �سالته. وهو حكُم كلِّ َمْن وجب عليه 
القت��ُل, لكن ُوِقَف َعْن قتِله ملعنى اأوجب��ه وُتُربِّ�َص به لإ�سكاٍل وعائٍق اقت�ساه 

ة يف نَكاله تختلُف بح�سب اختالف حاله. اأمُره, وحالُت ال�سدَّ
وقال القاب�سي يف مثل هذا وَمْن كان اأق�سى اأمره القتَل فعاق عائٌق اأ�سكل 
ْجن, وُي�ْسَتطاُل �َسْجُنُه وُيْحَمُل عليه ِمن  يف القتل: مل َيْنَب��ِغ اأْن ُيْطَلَق ِمَن ال�سِّ
ا, وُي�سيَّق  القي��د ما ُيطيق. وقال يف مثله مّمن اأ�سكل اأمُره: ُي�َسدُّ يف القيود �سدًّ

عليه يف ال�ّسجن حّتى ُيْنَظَر فيما يجب عليه.

فصل

�ص اأو ا�ستخفَّ بقدره ملسو هيلع هللا ىلص اأو و�سفه بغري  ه اأو عرَّ ح ب�سبِّ فاأم��ا الّذّميُّ اإذا �سرَّ
ة  مَّ الوجه الذي كفر به فال خالَف عندنا يف قتله اإن مل ُي�ْسِلْم, لأنا مل ُنْعِطه الذِّ
ة العلماِء اإّل اأب��ا حنيفة والّثوريَّ واأتباَعهما  اأو العه��َد على هذا, وهو قوُل عامَّ
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رك اأعظُم, ولكن  ِمْن اأهل الكوفِة فاإّنهم قالوا: ل ُيْقَتُل لأنَّ ما هو عليه ِمن ال�سِّ
ر. ب وُيعزَّ ُيوؤدَّ

وا�ستدلَّ بع���صُ �ُسيوِخنا على قتله بقوله تعاىل ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ ﴾ ]التوبة: 12[.
وُي�ست��دلُّ اأي�ًس��ا عليه بقتل الّنب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص لبن الأ�س��رف واأ�سباهه, ولأّنا مل 
ة على هذا, ول يجوُز لنا اأن نفعَل ذلك معهم, فاإذا  ُنعاِهْدهم ومل ُنْعِطهم الذمَّ
اًرا اأهَل  ة فقد نق�سوا ذّمتهم و�ساروا ُكفَّ اأََت��ْوا ما مل ُيْعَطْوا عليه العه��َد ول الذمَّ

حرٍب ُيْقَتُلوَن ِلُكْفِرِهْم.
واأي�ًس��ا ف��اإنَّ ذّمتهم ل ُت�ْسِقُط ح��دوَد الإ�سالِم عنهم ِم��ن القطِع يف �سرقِة 
اأموالهم والقتِل ملن قتلوه منهم, واإن كان ذلك حالًل عندهم فكذلك �سبُّهم 

للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْقَتُلون به.
ه ثمَّ اأ�سلم, فقيل: ُي�ْسِقُط اإ�سالُمه َقْتَله, لأنَّ الإ�سالَم َيُجبُّ  واختلفوا اإذا �سبَّ
ه له  ه ثم تاب, لأنا نعلُم باطن��َة الكافِر يف ُبْغ�سِ م��ا قبله بخ��الِف امل�سلم اإذا �سبَّ
ا منعناه ِمْن اإظهاره, فل��م يزدنا ما اأظهره اإّل خمالفة لالأمر  ��ه بقلبه, لِكنَّ �سِ وتنقُّ
ونق�ًس��ا للعهد, ف��اإذا رجع عن دين��ه الأّول اإىل الإ�سالم �سقط م��ا قبله. قال 
اهلل تع��اىل ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]الأنف��ال: 38[, 
نا بباطنه حكَم ظاه��ِره وخالَف ما بدا منه الآن,  وامل�سل��ُم بخالفه؛ اإذ كان ظنُّ
فلم نقبل بعُد رجوَعه ول ا�ْسَتَنْمنا اإىل باطنه, اإذ قد َبَدْت �سرائُره وما ثبت عليه 

ِمن الأحكام باقيٌة عليه مل ُي�ْسِقطها �سيٌء.
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وقي��ل: ل ُي�ْسِقُط اإ�س��الُم الذّمي ال�سابِّ َقْتَلُه لأّن��ه حقٌّ للّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وجب 
ة به, فلم يكْن رجوُعه اإىل  قي�سة واملعرَّ علي��ه لنتهاكه حرمته وق�سده اإحلاق النَّ
الإ�سالم بالذي ي�سقطه كما وجب عليه ِمْن حقوق امل�سلمني ِمْن قبل اإ�سالمه 

ا ل نقبل توبة امل�سلم فاأْن ل نقبل توبة الكافر اأوىل. ِمْن قتٍل وقذٍف, واإذا كنَّ
ق��ال مالك وابن القا�س��م وابن املاج�سون وابن عب��د احلكم واأ�سبغ فيمن 
��ة اأو اأحًدا ِمَن الأنبياء عليهم ال�ّس��الم: ُقِتَل اإّل اأن  �ست��م نبّينا من اأهل الذمَّ

ي�سلم)٤6(.
وقد روى ابن وهب عن ابن عمر  اأّن راهًبا تناول الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص, فقال ابن 

عمر: فهال قتلتموه)٤7(.
ًدا مل ُيْر�َسْل اإلينا اإّنا  يٍّ قال: اإنَّ حممَّ وروى عي�س��ى عن ابن القا�سم يف ذمِّ
اأُْر�ِس��َل اإليك��م واإّنا نبينا مو�سى اأو عي�سى ونحو ه��ذا ل �سيَء عليهم لأّن اهلل 
ه فقال: لي�ص بنبيٍّ اأو مل ُيْر�َسْل اأو مل ينزل  هم على مثله, واأّما اإن �سبَّ تعاىل اأقرَّ

له اأو نحو هذا فُيْقَتُل)٤8(. عليه قراآن, واإنا هو �سيٌء تقوَّ
ق��ال حمّمد بن �سحنون: فاإن قي��ل: مل قتْلَته يف �سبِّ الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وِمْن ديِنه 
��ه وتكذيبه؟ قيل: لأّنا مل نعطهم العهد على ذل��ك, ول على َقْتِلنا واأخِذ  �سبُّ
ا قتلن��اه واإن كان ِمْن دين��ه ا�ستحالُله, فكذلك  اأموالن��ا, ف��اإذا قتل واحًدا ِمنَّ

انظر يف كل ذلك: النوادر )529-528/1٤(.  )٤6(
والتح�سيل  البيان   ,)520/1٤( والزيادات  النوادر  وانظر:  موطئه,  من  املحاربة  كتاب  يف  وهب  ابن  اأخرجه   )٤7(

.)٤٤5/16(
النوادر والزيادات )530/1٤(.  )٤8(
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اإظه��اُره ل�س��بِّ نبينا ملسو هيلع هللا ىلص. قال �سحن��ون: كما لو بذل لنا اأه��ُل احلرب اجلزيَة 
ه مل َيُجْز لن��ا ذلك يف قول قائٍل, كذلك ينتق�ص عهُد  عل��ى اإقرارهم على �سبِّ
ه ِمَن القتل  ن الإ�سالُم َمْن �سبَّ َم��ْن �سبَّ منهم ويِحلُّ لنا دُمه. وكما مل يح�سِّ

نه الّذّمة)٤9(. كذلك ل ت�سِّ
وحك��ى اأبو امل�سعب الّزهرّي قال: اأُِتي��ُت بن�سراينٍّ قال: والذي ا�سطفى 
عي�سى على حمّمد, فاختلف عليَّ فيه ف�سربته حّتى قتلته اأو عا�ص يوًما وليلة, 
واأمرُت َمْن جرَّ برجله وط��رح على َمْزَبَلٍة فاأكلته الكالُب. و�سئل اأبو امل�سعب 

عن ن�سراينٍّ قال: عي�سى خلق حمّمًدا فقال: ُيْقَتُل)50(.
وق��ال ابن القا�س��م: �ساألنا مالًكا ع��ن ن�سرايّن مب�سر �سهد علي��ه اأّنه قال: 
كم اأنَّه يف اجلنة, ما ل��ه مل َيْنَفْع نف�َسه اإذ كانت الكالُب  م�سك��نٌي حمّمد ُيْخرِبُ
َرَب عنُقه,  ت��اأكل �ساقيه؟ لو قتلوه ا�سرتاح منه الّنا�ص, قال مالك: اأرى اأن ُت�سْ
قال: ولقد ِكْدُت اأن ل اأتكلَّم فيها ب�سيٍء ثمَّ راأيُت اأّنه ل ي�سعني ال�سمُت)51(.
قال اب��ن كنانة يف املب�سوطة: َم��ْن �ستم الّنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن اليه��ود والّن�سارى 
ق جثته, واإن �ساء اأحرقه  ف��اأرى لالإمام اأن يحرقه بالنار, واإن �ساء قتله ثمَّ ح��رَّ
ه, ولقد ُكِتَب اإىل مالٍك ِمْن م�سر - وذكر م�ساألة  ا اإذا تهافت��وا يف �سبِّ بالن��ار حيًّ
اب��ن القا�سم املتقّدمة – قال: فاأمرين مالٌك فكتبُت باأْن يقتَل وت�سرَب عنُقه, 
فكتب��ُت ثمَّ قلت: يا اأبا عب��د اهلل, واأكتب: ثمَّ يحرق بالنار؟ فقال: اإنَّه حلقيٌق 

النوادر والزيادات )528/1٤(.  )٤9(
نقله املقريزي يف اإمتاع الأ�سماع )٤05/1٤(.  )50(

النوادر والزيادات )527/1٤(.  )51(
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بذل��ك, وم��ا اأوله به! فكتبته بي��دي بني يديه, فما اأنك��ره ول عابه, ونََفَذِت 
ال�سحيفُة بذلك فُقِتَل وحرق.

وقال اأبو القا�سم ابن اجلاّلب: َمْن �سبَّ اهلل ور�سوله ِمن م�سلٍم اأو كافٍر ُقِتَل 
ول ي�ستتاب)52(.

مي ي�سبُّ ثّم ُي�ْسِلُم روايتني يف َدْرِء القتِل  د يف الذِّ وحكى القا�سي اأبو حممَّ
عن��ه باإ�سالمه, وقال ابن �سحنون: وحدُّ الق��ذف و�سبهه ِمْن حقوق العباد ل 
ُي�ْسِقُط��ه عن الّذّمّي اإ�سالُم��ه, واإّنا َي�ْسُقُط عنه باإ�سالمه ح��دوُد اهلل, فاأّما حّد 
الق��ذف فحقٌّ للعباد كان ذلك لنب��يٍّ اأو غريه, فاأُوجب على الّذّمّي اإذا قذف 

الّنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ثّم اأ�سلم حدُّ القذف.

فصل يف مرياث َمْن ُقِتَل يف سّب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وغسله والصالة عليه

اختلف العلماء يف م��رياث َمْن ُقِتَل ب�سبِّ الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص, فذهب �سحنون اإىل 
اأّنه جلماعة امل�سلمني ِمْن ِقَبِل اأنَّ �َسْتَم الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُكْفٌر ُي�ْسِبُه كفَر الّزنديق. وقال 
ا بذلك, واإن كان ُمْظِهًرا له  اأ�سبغ: مرياثه لورثته ِمَن امل�سلمني اإْن كان ُم�ْسَت�ِسرًّ

ُم�ْسَتِهالًّ به فمرياُثه للم�سلمني, وُيْقَتُل على كلِّ حاٍل ول ُي�ستتاب)53(.
ق��ال اأبو احل�س��ن القاب�سي: اإْن ُقِت��َل وهو ُمْنِكٌر لل�سه��ادِة عليه فاحلكُم يف 
مرياث��ه على ما اأظهر ِمْن اإقراِره, يعني لورثته, والقتُل حدٌّ ثبت عليه لي�ص ِمَن 
ه,  امل��رياِث يف �سيٍء, وكذلك لو اأق��رَّ بال�سبِّ واأظهر الّتوبة لُقِت��َل؛ اإذ هو حدُّ

التفريع لبن اجلالب )232/2(.  )52(
النوادر والزيادات )1٤/52٤(.  )53(



املنتقى من كتاب ال�شفا

- 262 -

وحكُمه يف مرياثه و�سائر اأحكامه حكُم الإ�سالم, ولو اأقرَّ بال�سبِّ ومتادى عليه 
واأبى الّتوبة منه فُقِتَل على ذلك كان كافًرا ومرياُثه للم�سلمني, ول ُيْغ�َسُل ول 

ُن وُت�ْسرَتُ عورُته وُيوارى كما ُيْفَعُل بالكفار. لَّى عليه ول ُيَكفَّ ُي�سَ
ٌ ل مُيِْكُن اخلالُف فيه؛  وق��ول ال�ّسيخ اأبي احل�سن يف املجاهر املتمادي ب��نيِّ

لأنَّه كافٌر مرتدٌّ غرُي تائٍب ول ُمْقِل�ٍع, وهو مثل قول اأ�سبغ.
وكذل��ك يف كتاب ابن �سحنون يف الّزنديق يتمادى على قوله, ومثله لبن 
القا�س��م يف العتبّية, وجلماعة ِم��ْن اأ�سحاب مالك يف كتاب ابن حبيب فيمن 

اأعلن كفره مثله.
ق��ال ابن القا�سم: وحكُمه حكُم املرت��دِّ ل ترثه ورثُته من امل�سلمني ول ِمْن 
ين الذي ارتدَّ اإليه, ول جتوز و�ساياه ول ِعْتُقه, وقاله اأ�سبغ, ُقِتَل على  اأه��ل الدِّ

ذلك اأو مات عليه)5٤(.
وقال اأبو حمّمد ابن اأبي زيد: واإّنا يختلف يف مرياث الّزنديق الذي َي�ْسَتِهلُّ 

بالّتوبة فال ُتْقَبُل منه, فاأّما املتمادي فال خالَف اأّنه ل يورث)55(.
وق��ال علّي بن اأبي طالب  واب��ن م�سعود  وابن امل�سيب واحل�سن 
وال�سعبي وعم��ر بن عبد العزيز واحلكم والأوزاع��ي والليث واإ�سحاق واأبو 

حنيف��ة: يرث��ه ورثت��ه ِم��ن امل�سلم��ني)56(.

النوادر والزيادات )521-520/1٤(.  )5٤(
امل�سدر ال�سابق )523/1٤(.  )55(

املب�سوط لل�سرخ�سي )101/10(, بدائع ال�سنائع )138/7(, وانظر: التمهيد )9/167-16٤(.  )56(
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ب بر�سول اهلل  وروى اأ�سبغ عن ابن القا�سم يف كتاب ابن حبيب فيمن كذَّ
ملسو هيلع هللا ىلص اأو اأعلن ديًنا مّما ُيفارق به الإ�سالَم اأنَّ مرياثه للم�سلمني.

وق��ال بقول مال��ك: اإن م��رياث املرتد للم�سلم��ني ول ترث��ه ورثته ربيعة 
وال�ّسافعّي واأبو ثور وابن اأبي ليلى واختلف فيه عن اأحمد)57(.

و�ُسِئَل اأبو القا�سم ابن الكاتب عن الن�سراين ي�سبُّ الّنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فُيْقَتُل: هل 
يرث��ه اأهُل دينه اأم امل�سلمون؟ فاأج��اب اأنَّه للم�سلمني لي�ص على جهة املرياث 
لأنه ل تواُرَث بني اأهل مّلتني, ولكن لأّنه ِمْن فيئهم لنق�سه العهد, هذا معنى 

قوله واخت�ساره)58(.

النوادر والزيادات )508/1٤(, الأم )87/٤(, احلاوي الكبري )1٤5/8(, الكايف يف فقه الإمام اأحمد )311/2(.  )57(
انظر: النوادر والزيادات )508/1٤(.  )58(
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هنا انتهى القول بنا فيما حّررن��اه وانتجز الغر�ُص الذي انتحيناه, وا�ستويف 
ال�ّس��رُط الذي �سرطناه, مّما اأرجو اأنَّ يف كلِّ ِق�ْسٍم من��ه للُمِريِد َمْقَنًعا, ويف كلِّ 

باٍب منهًجا اإىل ُبْغَيِته وَمْنَزًعا.
وق��د �سفرت فيه عن ُنَك��ٍت ُت�ْسَتْغَرُب وُت�ْسَتْبَدُع, وكرع��ُت يف م�سارَب ِمَن 
ٍل  الّتحقي��ِق مل ُيوَرْد له��ا قبُل يف اأكرث الّت�سانيِف َم�ْس��َرٌع, واأودعُته غرَي ما َف�سْ
َوِدْدُت ل��و وجدُت َمْن َب�َسَط قبلي الكالَم فيه, اأو ُمْقَتًدى ُيفيُدنيه عن كتابه اأو 

يه. ا اأروِّ فيه ِلأكتفَي مبا اأرويه عمَّ
راع��ِة واملّنة بقبول ما منه لوجه��ه, والعفُو عّما  واإىل اهلل تع��اىل جزي��ُل ال�سّ
ٍع لغ��ريه, واأْن يهَب لنا ذلك بجمي��ل كرمه وعفوه, ملا  ل��ه ِمْن تزيٍُّن وت�سنُّ تخلَّ
ع ف�سائِله,  اأودعن��اه ِمْن �س��رِف م�سطفاه واأمنِي َوْحِيه, واأ�سهْرنا ب��ه ُجفونَنا لتتبُّ
نا عن ناِره  ��ه وو�سائِله, ويحمَي اأعرا�سَ واأعمْلن��ا فيه خواطَرنا ِمْن اإبراِز خ�سائ�سِ
ِه,  ُل عن َحْو�سِ ِه, ويجعَلنا ممن ل ُيذاُد اإذا ِذيَد املبدِّ املوق��دة حلمايتنا كرمَي ِعْر�سِ
ُلنا باأ�سبابه, وذخريًة جنُدها  م باكتتاِبه واكت�ساِبه, �سبًبا َي�سِ ويجعَلُه لن��ا وملن تهمَّ
ي��وَم جتُد كلُّ نف�ٍص ما عملْت ِمْن خ��رٍي حم�سًرا, نَُحوُز بها ر�ساه وجزيَل ثوابه, 
ِعيِل الأّوِل واأهِل  نا وجماعِته, ويح�سَرن��ا يف الرَّ ��ى ُزمرِة نبيِّ ي�سَ نا بِخ�سِّ ويخ�سَّ

الباِب الأميِن ِمْن اأهِل �سفاعته.
ونحم��ده تعاىل عل��ى ما ه��دى اإليه ِم��ْن َجْمِع��ِه واألهم, وفت��ح الب�سرية 
��م, ون�ستعي��ُذه ج��لَّ ا�سُم��ه ِم��ْن ُدعاٍء ل  ِل��َدْرِك حقائ��ِق م��ا اأودعن��اه وفهَّ
��ُب  ُي�ْسَم��ع, وِعْل��م ل ينف��ع, وَعَم��ٍل ل ُيْرَف��ع, فه��و اجل��واُد ال��ذي ل ُيخيِّ
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حكم من تنق�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ِلُح  ��ُر َم��ْن َخَذَلُه, ول ي��ردُّ دع��وَة القا�سدي��ن, ول ُي�سْ ل��ه, ول َيْنَت�سِ َم��ْن اأمَّ
نا  دن��ا ونبيِّ َعَم��َل املف�سدين, وه��و ح�سُبنا وِنْع��َم الوكي��ُل, و�سالُته على �سيِّ
��ني, وعلى اآل��ه و�سحبه اأجمع��ني, و�سّلم ت�سليًم��ا كثرًيا,  د خ��امت الّنبيِّ حممَّ

واحلمد هلل رّب العاملني. 



- 267 -

حمتوى الكتاب

7 ......................... �لباب �لأّول يف ثناء �هلل عليه ملسو هيلع هللا ىلص و�إظهاِره عظيَم َقْدِره لديه

7 ................. ف�سٌل فيما جاء من ذلك جميَء �ملدح و�لّثناء وتعد�د �ملحا�سن
12 ..... ف�سٌل يف و�سِفه تعالى له ملسو هيلع هللا ىلص بال�سهادِة وما يتعلَُّق بها من �لثناِء و�لكر�مِة
14 ......................... ف�سل فيما ورد من خطابه تعالى مورد �ملالطفة و�ملرّبة
ف�سل يف َق�َسِمه تعالى بعظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص......................................... 16
ِق مكانته عنده............................. 16 ف�سل يف َق�َسِمه تعالى له ملسو هيلع هللا ىلص لتحقُّ
20 ........... ف�سٌل فيما ورد من قوله تعالى يف جهته ملسو هيلع هللا ىلص مورد �ل�ّسفقة و�لإكر�م

 ف�سل فيما �أخرب �هلل تعالى به من عظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص
21 ................................... و�سريف منزلته على �لأنبياء عليهم �ل�سالم

 ف�سٌل يف �إعالم �هلل تعالى خلقه
23 ............................. ب�سالته عليه ملسو هيلع هللا ىلص ووليته له ورفعه �لعذ�ب ب�سببه
نته �سورة �لفتح من كر�ماته ملسو هيلع هللا ىلص............................... 25 ف�سٌل فيما ت�سمَّ

 ف�سٌل فيما �أظهره �هلل تعالى يف كتابه �لعزيز
27 ............................... ه به من كر�مته ملسو هيلع هللا ىلص عليه ومكانته عنده وما خ�سّ

 �لباب �لّثاين يف تكميل �هلل تعالى له ملسو هيلع هللا ىلص �ملحا�سن خلًقا وخلًقا
29 ................................. وقر�نه جميع �لف�سائل �لّدينّية و�لّدنيوّية فيه ن�سًقا

ف�سٌل فيه �أنه �جتمع فيه ملسو هيلع هللا ىلص من خ�سال �لكمال ما ي�سرف غريه بو�حدة منها 30
ف�سٌل يف �سفاته ملسو هيلع هللا ىلص �خَلْلقية.................................................... 31
ف�سل يف نظافة ج�سمه ملسو هيلع هللا ىلص وطيب ريحه وعرقه ونز�هته عن عور�ت �جل�سد.... 34



- 268 -

ف�سل يف وفور عقله ملسو هيلع هللا ىلص وقوة حو��سه........................................... 35
36 ....................................... ف�سل يف ف�ساحة ل�سانه ملسو هيلع هللا ىلص وبالغة قوله
ف�سل........................................................................... 38
ف�سل........................................................................... 40
ف�سل........................................................................... 42
ف�سل يف �أخالقه ملسو هيلع هللا ىلص........................................................... 44
ف�سل يف حلمه ملسو هيلع هللا ىلص وعفوه و�سربه.............................................. 45
48 .......................................... ف�سل يف جوده ملسو هيلع هللا ىلص وكرمه و�سماحته
50 .................................................. ف�سل يف �سجاعته ملسو هيلع هللا ىلص وجندته
52 ................................................... ف�سل يف حيائه ملسو هيلع هللا ىلص و�إغ�سائه
53 .............................................. ف�سل يف ح�سن ع�سرته ملسو هيلع هللا ىلص و�أدبه
ف�سل يف �سفقته ملسو هيلع هللا ىلص ور�أفته ورحمته جلميع �خللق.............................. 56
ف�سل يف وفائه ملسو هيلع هللا ىلص وح�سن عهده و�سلة رحمه................................. 59
ف�سل يف تو��سعه ملسو هيلع هللا ىلص.......................................................... 60
ف�سل يف عدله ملسو هيلع هللا ىلص و�أمانته وعفته و�سدق لهجته............................... 62
ف�سل يف وقاره ملسو هيلع هللا ىلص و�سمته وتوؤدته ومروءته وح�سن هديه...................... 64
65 ................................................... ف�سل يف زهده ملسو هيلع هللا ىلص يف �لدنيا
67 ............................... ف�سل يف خوفه ملسو هيلع هللا ىلص ربه وطاعته له و�سدة عبادته

 �لباب �لثالث فيما ورد من �سحيح �لأخبار وم�سهورها
71 ............. بعظيم قدره ملسو هيلع هللا ىلص عند ربه ومنزلته وما خ�سه به يف �لد�رين من كر�مته

 ف�سل يف تف�سيله ملسو هيلع هللا ىلص مبا ت�سمنته كر�مة �لإ�سر�ء من �ملناجاة و�لروؤية
و�إمامة �لأنبياء و�لعروج به �إلى �سدرة �ملنتهى وما ر�أى من �آيات ربه �لكربى.. 74
78 ............................................ ف�سل يف تف�سيله ملسو هيلع هللا ىلص باملحبة و�خللة
ف�سل يف ذكر تف�سيله ملسو هيلع هللا ىلص يف �لقيامة بخ�سو�ص �لكر�مة....................... 79



- 269 -

80 ................................ ف�سل يف تف�سيله ملسو هيلع هللا ىلص بال�سفاعة و�ملقام �ملحمود
ف�سل يف تف�سيله ملسو هيلع هللا ىلص يف �جلنة بالو�سيلة و�لدرجة �لرفيعة و�لكوثر و�لف�سيلة... 85
87 ................................. ف�سل يف �أ�سمائه ملسو هيلع هللا ىلص وما ت�سمنته من ف�سيلته

 �لباب �لر�بع فيما �أظهره �هلل تعالى على يديه ملسو هيلع هللا ىلص من �ملعجز�ت
فه به ِمن �خل�سائ�ص و�لكر�مات............................................... 91 و�سرَّ

92 ....................................... ف�سل يف معنى �لنبوة و�لر�سالة و�لوحي
ف�سل يف معنى �ملعجزة......................................................... 93
95 ......................................................... ف�سل يف �إعجاز �لقر�آن
ف�سل........................................................................... 99
ف�سل......................................................................... 101
ف�سل......................................................................... 103
ف�سل......................................................................... 105
ف�سل......................................................................... 106
ف�سل......................................................................... 109
ف�سل وجوه �أخرى لالإعجاز.................................................. 110
ف�سٌل �ن�سقاق �لقمر.......................................................... 112
ف�سل يف نبع �ملاء من بني �أ�سابعه وتكثريه بربكته ملسو هيلع هللا ىلص....................... 113
ف�سل......................................................................... 117
ف�سل يف كالم �ل�سجر و�سهادتها له ملسو هيلع هللا ىلص بالنبوة و�إجابتها دعوته.............. 120
ف�سل يف ق�سة حنني �جلذع.................................................. 121
ف�سل فيما جاء يف �لطعام و�ل�سجر و�حلجر................................... 122
ف�سل يف �لآيات يف �سروب �حليو�نات....................................... 123
ف�سل يف �إبر�ء �ملر�سى وذوي �لعاهات....................................... 124
ف�سل يف �إجابة دعائه ملسو هيلع هللا ىلص.................................................... 125



- 270 -

ف�سل يف كر�مته ملسو هيلع هللا ىلص وبركاته و�نقالب �لأعيان له فيما مل�سه �أو با�سره........ 128
131 ........................................................................ ف�سل 
139 .............. ف�سل يف ع�سمة �هلل تعالى له ملسو هيلع هللا ىلص من �لنا�ص وكفايته من �آذ�ه

143 ............. �لباب �خلام�ص يف فر�ص �لإميان به ملسو هيلع هللا ىلص ووجوب طاعته و�تباع �سنته

ف�سل يف وجوب طاعته ملسو هيلع هللا ىلص.................................................. 145
 ف�سل فيما ورد عن �ل�ّسلف و�لأئّمة من �ّتباع �سّنته ملسو هيلع هللا ىلص

و�لقتد�ء بهديه و�سريته...................................................... 150
ف�سل......................................................................... 153
�لباب �ل�ساد�ص يف لزوم حمبته ملسو هيلع هللا ىلص.......................................... 155
156 ................................................... ف�سل يف ثو�ب حمبته ملسو هيلع هللا ىلص
157 .... ف�سل فيما روي عن �ل�سلف و�لأئمة من حمبتهم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�سوقهم له
ف�سل يف عالمة حمبته ملسو هيلع هللا ىلص................................................... 157
161 .................................. ف�سل يف معنى �ملحّبة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وحقيقتها
ف�سل يف وجوب منا�سحته ملسو هيلع هللا ىلص.............................................. 162
165 ....................... �لباب �ل�سابع يف تعظيم �أمره ملسو هيلع هللا ىلص ووجوب توقريه وبره
حابة  يف تعظيمه ملسو هيلع هللا ىلص وتوقريه و�إجالله................ 168 ف�سل يف عادة �ل�سّ
170 ........ ف�سل يف �أن حرمته ملسو هيلع هللا ىلص وتوقريه بعد موته لزم كما كان حال حياته
ف�سل يف �سرية �ل�سلف يف تعظيم رو�ية حديث ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سنته....... 172
ف�سل......................................................................... 174
ف�سل......................................................................... 178

�لباب �لثامن يف حكم �ل�سالة عليه ملسو هيلع هللا ىلص و�لت�سليم وفر�ص ذلك وف�سيلته....... 183

ف�سل يف حكم �ل�سالة على �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص...................................... 184
الة و�ل�ّسالم على �لّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص...... 185 ف�سل يف �ملو�طن �لتي ي�ستحب فيها �ل�سّ



- 271 -

189 .................................. ف�سل يف كيفية �ل�سالة عليه ملسو هيلع هللا ىلص و�لت�سليم
الة على �لّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص و�لت�سليم عليه و�لّدعاء له.......... 190 ف�سل يف ف�سيلة �ل�سّ
ف�سل يف ذم من مل ي�سّل على �لّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص و�إثمه............................. 192
193 ..... ف�سل يف تخ�سي�سه ملسو هيلع هللا ىلص بتبليغ �سالة من �سّلى عليه �أو �سلم من �لأنام

الة على غري �لّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص  ف�سل يف �لختالف يف �ل�سّ
و�سائر �لأنبياء عليهم �ل�ّسالم................................................. 194

 ف�سل فيما يلزم من دخل م�سجد �لّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص من �لأدب
195 ................................................... الة فيه وف�سله وف�سل �ل�سّ

 �لباب �لتا�سع فيما يجب للّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وما ي�ستحيل يف حّقه �أو يجوز عليه
199 .......................... وما ميتنع �أو ي�سّح من �لأحو�ل �لب�سرّية �أن ي�ساف �إليه

ف�سل فيما يخت�ّص بالأمور �لّدينّية و�لكالم يف ع�سمة نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص.............. 200
ف�سل......................................................................... 202
ف�سل يف �أنه ملسو هيلع هللا ىلص مع�سوم يف �أقو�له و�أفعاله فيما طريقه �لبالغ................ 205
206 . ف�سل يف �أنه ملسو هيلع هللا ىلص مع�سوم يف �أقو�له و�أفعاله فيما لي�ص طريقه �لبالغ كذلك
ف�سل يف �ملباحات من ت�سرفاته ملسو هيلع هللا ىلص.......................................... 207

 ف�سل فيما يخ�سه ملسو هيلع هللا ىلص يف �لأمور �لدنيوية
209 ......................................... وما يطر�أ عليه من �لعو�ر�ص �لب�سرية
211 .................................. ف�سل يف �جلو�ب عن كون �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �ُسِحر
ف�سل فيما يعتقده ملسو هيلع هللا ىلص يف �أمور �أحكام �لب�سر �جلارية على يديه.............. 214
ف�سل يف �لإجابة على بع�ص �ل�سبه يف ذلك................................. 215
219 ................................................. ف�سل يف �أفعاله ملسو هيلع هللا ىلص �لدنيوية

 ف�سل يف �لكالم على �حلكمة يف �إجر�ء �لأمر��ص
222 ........................... و�سدتها عليه ملسو هيلع هللا ىلص وعلى غريه من �لأنبياء من قبل
�لباب �لعا�سر يف ت�سرف وجوه �لأحكام فيمن تنّق�سه �أو �سّبه ملسو هيلع هللا ىلص.......... 225



- 272 -

ف�سل يف بيان ما هو يف حقه ملسو هيلع هللا ىلص �َسبٌّ �أو نَْق�ٌص من تعري�ص �أو ن�ص.......... 227
ف�سل يف �حلجة يف �إيجاب قتل من �سبه �أو عابه ملسو هيلع هللا ىلص......................... 232
236 ............ �سه ه �أو تنقَّ ف�سل يف �أ�سباب عدم قتل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لبع�ص من �سبَّ
ف�سل......................................................................... 242
ف�سل فيما يجب على �ملتكلم عند ذكر �أحو�له ملسو هيلع هللا ىلص �ملختلفة................. 253

 ف�سل يف حكم �سابه ملسو هيلع هللا ىلص و�سانئه ومتنق�سه وموؤذيه
255 ............................................... وعقوبته وذكر ��ستتابته وور�ثته
ف�سل......................................................................... 257
ف�سل......................................................................... 257
261 ......... ف�سل يف مري�ث َمْن ُقِتَل يف �سّب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وغ�سله و�ل�سالة عليه
حمتوى �لكتاب.............................................................. 267




	المنتقى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم
	محتوى الكتاب




