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 ٕ البيان املأمول

 
 مقدمة الكتاب

َسيَّْئاِت  إْف ا٢بَْْمُد لِلَِّو، ٫َبَْمُدُه ، َوَنْسَتِعيُنُو ، َوَنْستَػْغِفرُُه، َونَػُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا ، َوِمنْ 
ُو، َوَمْن ُيْضِلْل ، َفبل َىاِدَي َلُو ، َوَأْشَهُد َأْف ال إَِلَو ِإال اللَُّو َفبل ُمِضلَّ لَ  أَْعَمالَِنا، َمْن يَػْهِدِه اللَُّو ،

 ، َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأفَّ ٧ُبَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو.
]آؿ عمراف:   ََّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهٱُّٱ:

ٕٔٓ] 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:ٱ
[.ٔ]النساء:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه  

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ:
[.ٔٚ - ٓٚ]األحزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت  

 أما بعد :
 َّ ينجه ىن من  حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ

[ٖٕ٘البقرة:]  

  هبجت مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني ٹٱٹٱُّٱٱو
[.٘٘اإلسراء:] َّهت مت خت حت  

  [ٕٗٔنعاـ:األ]َّجك مق حق مف  خف ٹٱٹٱُّٱٱو

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس ٹٱٹٱُّٱٱو
 جل مك  لك خك حك جك مق حق خفمف  حف جف مغ معجغ جع
[ٖٔٔالنساء:]َّ جن مم خم حم جم هل خلمل حل  

  [.ٖ:ىود] َّ جخمخ مح جح مج  حج ٹٱٹٱُّٱٱو
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 ٖ يف مشائل الرسول    

أكـر ا٣بلق على ا ، وأتقاىم لو ، فلذا فضلو ا على سائر   إف رسوؿ ا 
قد  بفضائل ،خرة ، ولقد اطففاه ا خلقو بكونو سيد ولد آدـ يف الدنيا واآل

ختصو ّٔا دوهنم ا عليهم السبلـ ، والكثّب منها–شارؾ فيو إخوانو من األنبياء 
، وأوؿ من تنشق عنو األرض وخامت النبيْب ، ، كسيد ولد آدـ ،  عليهم السبلـ 

ا٤بقاـ امود ،  وأوؿ من ٯبوز الصراط ، وأوؿ من يؤذف لو بدخوؿ ا١بنة طاحب و 
، واختباءه لدعوتو ا٤بستجابة ألمتو  ، وأوؿ شافع ومشفعدرجة الوسيلة ناؿ منها و  ،

، وحامل لواء ا٢بمد ، واألنبياء ٝبيًعا ٙبت لواءه ، وخفيبهم ، وإمامهم يف الدنيا 
وميثاقو ، باإلٲباف بو ونصرتو ، لذي أخذ ا العهد على انبياءه واآلخرة ، وىو ا

قل يف ىذ االكتاب :" البياف ا٤بأموؿ يف مشائل الرسوؿ  نذكر منها عل سبيل جهد ا٤ب
  والكثّب من مشائلو "   ال نستفيع احصاؤىا، ولن يستفيع أحًدا أف ٰبصي

، إال الذي اختصو ّٔا سبحانو وتعاىل ، سائبًل ا عز وجل أف يتقبلو من  مشائلو 
، ومن أعاف على نشرىا  وأف ينفع ّٔا قارئها ،خالًصا عمبًل طا٢بًا ، ولوجهو الكرمي 

 ...  اللهم آمْب 
 الباحث يف القرآف والسنة 

 أخوكم يف ا/طبلح عامر 
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 ٗ البيان املأمول

 اًفعي ألول 

 كبي مودلٍ  صٌلئهل 

 : ؾيد هللا خبامت اًيبُني وآٓدم مٌجدل يف ظًَذَ مىذوب  -1

 دؾوة آٔبََ ٕابراُمي وبضارة ؿُىس ؿَهيٌل اًسالم : -2

ـُ بَػْْبَ الرُّوِح »قَاَؿ: ، قَاَؿ: قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اِ، َمٌَب ُكِتْبَت نَِبيِّا؟ ،  َعْن َمْيَسَرَة اْلَفْجرِ  وآَد
 ٔ.«َوا١بََْسِد 

ِإِّنّْ ِعْنَد اللَِّو َمْكُتوٌب »يَػُقوُؿ:  ، َعْن اْلِعْربَاِض ْبِن َسارِيََة اْلَفزَارِيّْ، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو و 
ـَ َلُمْنَجِدٌؿ يف ِييَنِتِو، َوَسُأْخُرُُكْم بَِأوَِّؿ َذِلَك: َدْعَوُة َأ ي ِإبْػرَاِىيَم، َوِبَشاَرُة ِٖبَامتَِ النَِّبيّْْبَ   ، َوِإفَّ آَد

َها نُوٌر َأَضاَءْت ٥َبَا ِمْنُو ُقُصوُر  ِعيَسى، َوُرْؤيَا أُمَّْي الٍَِّب رََأْت ِحَْب َوَضَعْتِِب أَنَُّو َخرََج ِمنػْ
 ٕ«.الشَّاـِ 

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ:يعِب قولو«عليو السبلـ  ْعَوُة َأ ي ِإبْػرَاِىيَم دَ »
]البقرة:  َّيت ىت نت مت زت يبرت  ىب نب مب زب

ٕٜٔ ]  

 جم يل ىل مل خل ُّٱ:تعاىل عنو عليو الصبلة والسبلـ  بقولو«عليو السبلـ َوُبْشَرى ِعيَسى »
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
.[ٙ]الصف:   َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي  

 
ة اًسابلة : صٌلئهل  -3  بذهٍر يف اًىذب اًسٌلًو

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٹٱٹٱُّٱ
 مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

                                                           
(وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده طحيح،وابن أ ي عاطم يف " السنة ٜٕٙ٘ٓطحيح : رواه أٞبد يف " ا٤بسند") -ٔ

 (.ٙ٘ٛٔ(،و" الصحيحة ")ٔٛ٘ٗيف" طحيح ا١بامع") (وطححو األلباِّنٔٔٗ،ٓٔٗ")
(وقاؿ األلباِّن وشعيب األرتؤوط: طحيح لغّبه  ، وا٢باكم يف ٗٓٗٙطحيح لغّبه : رواه ابن حباف يف " طحيحو") -ٕ

 (.ٕٜ٘ٔو  ٙٗ٘ٔ« )الصحيحة»(وطححو ووافقو الذىيب، وانظر ٗٚٔٗ" ا٤بستدرؾ")
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 ٘ يف مشائل الرسول    

 مل يك ىك لكمك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث
َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل  

[.ٚ٘]األعراؼ:  

 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱٱولقولو تعاىل:

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين

 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب
[ٕٓ]الفتح:َّ  

 
ـُ:و   حي  جي ُّٱقَاَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيَما َأْخبَػَر أَنَُّو َكلََّم ِبِو ُموَسى ْبَن ِعْمرَاَف َعَلْيِو السَّبَل
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ

 يل ىل مل خل ُّٱتعاىل:  اآْليََة ِإىَل آِخرَِىا، قَاؿَ  [ قَػَرأَ ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ]األعراؼ:  َّٱيب

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
[ َفِقيَل يف بَػْعِض ٗ]الشرح:  َّ مم خم حم جم ُّٱتعاىل: [ َوقَاؿَ ٙ]الصف:   َّ ميىي خي

 ٔ.ْف ٱُبْرَِجُو نَِبيِّا يف اآْلِخرِيَن "التػَّْفِسِّب: ِإنَُّو َشَهَرُه قَػْبَل َخْلِقِو َوأَْعَلى ذِْكَرُه يف اأْلَوَِّلَْب قَػْبَل أَ 
ُهَما، قُػْلُت: و  َعْن َعفَاِء ْبِن َيَساٍر، قَاَؿ: َلِقيُت َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمرِو ْبِن الَعاِص َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ُو َلَمْوُطوٌؼ يف التػَّْورَاِة ، َواللَِّو ِإنَّ  قَاَؿ: " َأَجلْ ، يف التػَّْورَاِة؟  َأْخُرِّْن َعْن ِطَفِة َرُسوِؿ اللَِّو 
 َّمه جه ين ىن من خن حن  جن ُّٱبِبَػْعِض ِطَفِتِو يف الُقْرآِف: 

[، َوِحْرزًا ِلؤْلُمّْيَّْْب، أَْنَت َعْبِدي َوَرُسوِل، ٠َبَّْيُتَك ا٤بتَػوَكَّْل لَْيَس بَِفظٍّ َوالَ َغِليٍظ، ٘ٗ]األحزاب: 
بِالسَّيَّْئِة السَّيَّْئَة، َوَلِكْن يَػْعُفو َويَػْغِفُر، َوَلْن يَػْقِبَضُو اللَُّو َحٌبَّ  َوالَ َسخَّاٍب يف اأَلْسَواِؽ، َوالَ َيْدَفعُ 

ا ُطمِّا، َوقُػُلوبًا يُِقيَم ِبِو ا٤بِلََّة الَعْوَجاَء، بَِأْف يَػُقوُلوا: الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، َويَػْفَتُح َِّٔا أَْعيُػًنا ُعْمًيا، َوآَذانً 
 ٕ.ُغْلًفا "

                                                           
 (.٘/ٖ" شعب اإلٲباف"لئلماـ البيهقي )- ٔ
 (.ٕٕٙٙ( ،وأٞبد)ٕٕ٘ٔالبخاري) -ٕ
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 ٙ البيان املأمول

، َفَشَخَص َبَصرُُه ِإىَل َرُجٍل  يف اْلَمْسِجدِ  ، قَاَؿ: ُكنَّا قُػُعوًدا َمَع النَّيبّْ  اْلَفْلَتاِف ْبِن َعاِطمٍ وَعِن 
أَتَػْقرَأُ »، قَاَؿ: اَل، قَاَؿ: «يَا ُفبَلُف أََتْشَهُد َأِّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو؟ »، فَػَقاَؿ:  ٲَبِْشي يف اْلَمْسِجدِ 

يَل؟ »: نَػَعْم، قَاَؿ: ، قَاؿَ «التػَّْورَاَة؟  ، قَاَؿ: َوالَِّذي  «َواْلُقْرآفَ »، قَاَؿ: نَػَعْم، قَاَؿ: «َواإْلِ٪بِْ
يِل؟ »نَػْفِسي بَِيِدِه َلْو َأَشاُء َلَقرَْأتُُو، قَاَؿ: ُُثَّ أُْنِشَدُه، فَػَقاَؿ:  ، قَاَؿ: ٪َبُْد «٘بَُِدِّن يف التػَّْورَاِة َواإْلِ٪بِْ

َنا َأْف  ، وَُكنَّا نَػْرُجو َأْف َتُكوَف ِفيَنا ، َوَمَثَل ٨ُبْرَِجكَ  ِتكَ ، َوَمَثَل أُمَّ  ِمثْػَلكَ  ، فَػَلمَّا َخَرْجَت َٚبَوَّفػْ
قَاَؿ: ِإفَّ َمَعُو ِمْن أُمَِّتِو َسْبِعَْب « وَِِلَ َذاَؾ؟ »، فَػَنظَْرنَا فَِإَذا لَْيَس أَْنَت ُىَو، قَاَؿ:  َتُكوَف أَْنتَ 

فَػَو الَِّذي نَػْفِسي  »، َوِإفَّ َما َمَعَك نَػَفٌر َيِسٌّب، قَاَؿ:   ْم ِحَساٌب َواَل ِعَقابَ ، لَْيَس َعَلْيهِ  أَْلًفا
 ٔ«.َوَسْبِعَْب أَْلًفا، َوَسْبِعَْب أَْلًفا ، ، َوِإنػَُّهْم أَلَْكثَػُر ِمْن َسْبِعَْب أَْلًفا  بَِيِدِه أَلَنَا ُىَو، َوِإنػََّها أَلُمٍَِّب 
، ِلَْ  َوَقْد ُكْنُت أَْعَلُم أَنَُّو َخارِجٌ :  ف ومن معو ٤با سأ٥بم عن النيب وقد قاؿ ىرقل أل ي سفيا

 ٕ ...".َأُكْن َأُظنُّ أَنَُّو ِمْنُكْم،

وأجيب بأنو كاف عنده علم بكوهنا  : " وكنت أعلم أنو خارج" بالتأكيدات وا١بـز ، ولو ق
مكتوبًا عندىم يف التوراة  - عليو السبلـ -كاف ذلك كلو نعًتا للنيب   عبلمات ىذا النيب 

 ٖ.واإل٪بيل
 

 ابٕلميان بَ وهرصثَ :-ؿَهيم اًسالم -بأٔخذ هللا املَثاق ؿىل ألهبِاء  صٌلئهل  -4

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱلقولو تعاىل :

 خت حت جت هب مب حبخب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

[ٔٛ]آؿ عمراف:َّ خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت  

ـُ،  ٱُبُْرُ تَػَعاىَل أَنَُّو َأَخذَ  ـُ، ِإىَل ِعيَسى، َعَلْيِو السَّبَل ـَ، َعَلْيِو السَّبَل ِميثَاَؽ ُكلّْ َنيبٍّ بَػَعَثُو ِمْن َلُدْف آَد
،  َلَمْهَما آَتى اللَُّو أحَدىم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة، َوبَػَلَغ َأيَّ مبَلغ، ُُثَّ َجاَءُه َرُسوٌؿ ِمْن بَػْعِدهِ 

                                                           
(وطححو ٘٘ٛ، ٗ٘ٛ( ، والفُراِّن يف "الكبّب" )ٖٓٓٚ( ، وأخرجو البزار )ٓٛ٘ٙطحيح :  رواه ابن حباف) - ٔ

 األلباِّن ، وحسنو شعيب األرنؤوط.
 (ٖٚٚٔ) - ٗٚ (،ومسلمٚالبخاري)- ٕ
 (.ٕٖٕ/ٜٔوؽ النجاة)دار ي -الناشر: دار ا٤بنهاج  -٧بمد األمْب ا٥برري "الكوكب الوىاج " - ٖ
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 ٚ يف مشائل الرسول    

 ،  ٲَبْنَػْعُو َما ُىَو ِفيِو ِمَن اْلِعْلِم َوالنُّبُػوَِّة ِمَن اتػَّْباِع َمْن بُِعَث بَػْعَدُه َوُنْصَرتِوِ ، َواَل  ليؤمَننَّ ِبِو ولينصَرنَّو
 َّٱني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱَو٥ِبََذا قَاَؿ تَػَعاىَل َوتَػَقدََّس:

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱَأْي: َلَمْهَما أَْعفَْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة 

   َّٱمتهت خت حت جت هب مب حبخب جب 

 َوقَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس، َو٦ُبَاِىٌد، َوالرَّبِيُع، َوقَػَتاَدُة، َوالسُّدّْيُّ: يَػْعِِب َعْهِدي.
َأْي: ثَػُقَل َما ٞبّْلتم ِمْن َعْهِدي، َأْي ِميثَاِقي الشَِّديِد   َّٱمتهتَُّوقَاَؿ ٧ُبَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَؽ: 

 اْلُمؤَكَِّد.
ٱٱ[ٔٛمراف:]آؿ ع َّخس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث ُّٱ  
 َّمض خض حض جض ُّٱَأْي: َعْن َىَذا اْلَعْهِد َواْلِميثَاِؽ،  َّٱمص خص حص مس ُّٱ

ُهَما: َما بَػَعَث اللَُّو نَ  ِو َعْبُد اللَِّو ْبُن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّو َعنػْ ِبيِّا قَاَؿ َعِليُّ ْبُن َأ ي يَاِلٍب َواْبُن َعمّْ
، وأَمَره َأْف  ِميثَاُؽ، لئن بَػَعث ٧بمًدا َوُىَو َحّي لَيُػْؤِمَننَّ ِبِو َولَيَػْنُصَرنَّوُ ِمَن اأْلَْنِبَياِء ِإالَّ ُأِخَذ َعَلْيِو الْ 

 . َوُىْم َأْحَياٌء ليؤِمُننَّ بو ولينصرُنَّو : لَِئْن بُِعَث ٧ُبَمٌَّد  يَْأُخَذ اْلِميثَاَؽ َعَلى أُمَِّتوِ 
 َذ  اللَُّو ِميثَاَؽ النَِّبيَّْْب َأْف َيْصُدَؽ بَػْعُضُهْم بَػْعًضا.وقاؿ ياووس، َوا٢بََْسُن اْلَبْصرِيُّ، َوقَػَتاَدُة: َأخَ 

َو٥ِبََذا َرَواُه َعْبُد ،  َوَىَذا اَل ُيَضادُّ َما قَاَلُو َعِليّّ َواْبُن َعبَّاٍس َواَل يَػْنِفيِو، َبْل َيْستَػْلزُِمُو َويَػْقَتِضيوِ 
 ِٔمْثَل قَػْوِؿ َعِليٍّ َواْبِن َعبَّاٍس. الرَّزَّاِؽ، عن َمْعَمر، عن ابن ياووس، َعْن أَبِيوِ 
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اٍد، أَنَُّو ٠بََِع َواثَِلَة ْبَن اأْلَْسَقِع، يَػُقوُؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ  ِإفَّ اَ »يَػُقوُؿ:  َعْن َأ ي َعمَّاٍر َشدَّ
 ، َواْطفََفى ِمْن قُػَرْيٍش َبِِب َىاِشمٍ  َرْيًشا ِمْن ِكَنانَةَ ، َواْطفََفى قػُ  اْطفََفى ِكَنانََة ِمْن َوَلِد ِإ٠ْبَاِعيلَ 

 ٕ«.، َواْطفََفاِّن ِمْن َبِِب َىاِشمٍ 
 

                                                           
 (.ٛ٘/ٕ)-رٞبو ا–" تفسّب القرآف العظيم "لئلماـ ابن كثّب - ٔ
 (.ٖٖٖٙ(،وابن حباف)ٖٙٓٙ(، والَبمذي)ٜٙٛٙٔ(، وأٞبد يف " ا٤بسند")ٕٕٙٚمسلم) - ٕ
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، َواْطفََفى قُػَرْيًشا ِمْن ِكَنانََة، َواْطفََفى  ِإفَّ اللََّو اْطفََفى ِكَنانََة ِمْن َوَلِد ِإ٠ْبَاِعيلَ » ويف رواية : 
ـَ َواَل َفْخَر، َبِِب َىاِشٍم ِمْن قُػَرْيٍش، وَ  ا٢بديث «...اْطفََفاِّن ِمْن َبِِب َىاِشٍم، َفأَنَا َسيُّْد َوَلِد آَد

.ٔ 
ثَػْتِِب رَبِيَبُة النَّيبّْ ، وَعْن ُكَلْيِب ْبِن َواِئٍل  ، َزيْػَنُب بِْنُت َأ ي َسَلَمَة، قَاَؿ: قُػْلُت ٥َبَا: "  قَاَؿ: َحدَّ

قَاَلْت: َفِممَّْن َكاَف ِإالَّ ِمْن ُمَضَر، ِمْن َبِِب النَّْضِر ْبِن ِكَنانََة  ، ُمَضَر؟َأَكاَف ِمْن  أَرَأَْيِت النَّيبَّ 
."ٕ 

يف َوْفٍد اَل يَػَرْوَف َأِّنّْ أَْفَضُلُهْم، فَػُقْلُت: يَا  وَعِن اأْلَْشَعِث ْبِن قَػْيٍس، َقاَؿ: أَتَػْيُت َرُسوَؿ اللَِّو 
اَل نَػْقُفو أُمََّنا ، َواَل نَػْنَتِفي  ، ٫َبُْن بَػُنو النَّْضِر ْبُن ِكَنانَةَ »قَاَؿ: ، ُكْم ِمنَّا ، ِإنَّا نَػْزُعُم أَنَّ  َرُسوَؿ اللَّوِ 

، اَل أُوَتى بَِرُجٍل نَػَفى قُػَرْيًشا ِمَن النَّْضِر ْبِن ِكَنانََة »قَاَؿ: َفَكاَف اأْلَْشَعُث، يَػُقوُؿ: . « ِمْن أَبِيَنا
 ٖ«. ِإالَّ َجَلْدتُُو ا٢بَْدَّ 

بَػْعُض َما يَػُقوُؿ النَّاُس، قَاَؿ:  ، قَاَؿ: قَاَؿ اْلَعبَّاُس: بَػَلَغُو  وَعِن اْلُمفَِّلِب ْبِن َأ ي َوَداَعةَ 
قَاُلوا: أَْنَت َرُسوُؿ اللَِّو، فَػَقاَؿ: "أَنَا ٧ُبَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن ، َفَصِعَد اْلِمْنبَػَر، فَػَقاَؿ: "َمْن أَنَا؟ " 

، َوَجَعَلُهْم ِفْرقَػتَػْْبِ، َفَجَعَلِِب يف َخّْبِ  ، ِإفَّ اللََّو َخَلَق ا٣ْبَْلَق َفَجَعَلِِب يف َخّْبِ َخْلِقوِ  ْلُمفَِّلبِ َعْبِد ا
، فَأَنَا ، َفَجَعَلِِب يف َخّْبِِىْم بَػْيًتا ، َوَجَعَلُهْم بُػُيوتًا ، َوَخَلَق اْلَقَباِئَل، َفَجَعَلِِب يف َخّْبِ قَِبيَلةٍ  ِفْرَقةٍ 

 َٗوَخيػْرُُكْم نَػْفًسا".، َخيػْرُُكْم بَػْيًتا 

                                                           
 (وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط. ٘ٚٗٙ، ٕٕٗٙطحيح : رواه ابن حباف) -ٔ
 (. ٕٜٖٗ،ٜٖٔٗالبخاري) -ٕ
(وحسنو األلباِّن وشعيب األرنؤوط، وانظر "طحيح ا١بامع") ٕٕٔٙ( ،وابن ماجة)ٜٖٕٛٔرواه أٞبد)حسن : - ٖ

 ( ٖٕ٘ٚ( ، و" الصحيحة") ٖ٘ٚٙ
كانت لو جدة من كندة ىي أـ كبلب بن مرة،  قاؿ السندي: قولو: "إنا نزعم أنكم منا " قيل: قاؿ ذلك ألف النيب 

 فذلك ما أراد األشعث.
ال نتبع األمهات يف االنتساب ونَبؾ اآلباء، بل نسبنا إىل اآلباء دوف األمهات دائًما، وقيل: معُب "ال نقفو أمنا" أي: 

 ال نقفو أمنا، أي: ال نتهمها وال نقذفها، من قفاه: إذا قذفو ٗبا ليس فيو.
ِّن ، (وضعفو األلباٖٚٓٙإسناده طحيح، والَبمذي) -رٞبو ا-(وقاؿ العبلمة أٞبد شاكرٛٛٚٔرواه أٞبد) - ٗ

( ، ٕٚٗٔ(وقاؿ األلباِّن : حديث طحيح وحسنو الَبمذي ، وطححو يف " َطِحيح ا١ْبَاِمع" )ٚ٘ٚ٘و"ا٤بشكاة" )
 (، وقاؿ الشيخ شعيب األرناؤوط: حسن لغّبه.ٔٔو"طحيح السّبة")ص:
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قاؿ: َكْيَف َنَسُب َىَذا ،  و٤با سأؿ ىرقل ملك الرـو أبا سفياف تلك األسئلة عن طفاتو 
 الرَُّجِل ِفيُكْم؟ قَاَؿ: قُػْلُت: ُىَو ِفيَنا ُذو َنَسٍب .
، وََكَذِلَك الرُُّسُل تُػبػَْعُث  َت أَنَُّو ِفيُكْم ُذو َنَسبٍ فقاؿ لو : ِإِّنّْ َسأَْلُتَك َعْن َنَسِبِو ِفيُكْم، فَػَزَعمْ 

 ٔيف َنَسِب قَػْوِمَها.
 : قَاَؿ لِتَػْرُٝبَانِِو: َسْلُو َكْيَف َحَسُبُو ِفيُكْم، قَاَؿ: قُػْلُت: ُىَو ِفيَنا ُذو َحَسٍب. ويف رواية مسلم

ِبِو، فَػَزَعْمَت أَنَُّو ِفيُكْم ُذو َحَسٍب، وََكَذِلَك الرُُّسُل قَاَؿ لِتَػْرُٝبَانِِو: ُقْل َلُو ِإِّنّْ َسأَْلُتَك َعْن َحسَ 
 ا٢بديث. قَػْوِمَها،..." تُػبػَْعُث يف َأْحَسابِ 

 يعِب: يف أكرمها أحسابًا وأكثرىا قبيلة طلوات ا عليهم أٝبعْب
ُهَما: أَنَُّو ُسِئَل َعْن قَػْولِوِ    َّىهيه مه جه ينُّٱ:وَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

فَػَقاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: َعِجْلَت ِإفَّ  -فَػَقاَؿ َسِعيُد ْبُن ُجبَػّْبٍ: قُػْرََب آِؿ ٧ُبَمٍَّد  -[ٖٕ]الشورى: 
ِإالَّ َأْف َتِصُلوا َما بَػْيِِب »ِلَْ َيُكْن َبْفٌن ِمْن قُػَرْيٍش، ِإالَّ َكاَف لَُو ِفيِهْم قَػرَابٌَة، فَػَقاَؿ: النَّيبَّ 

َنُكْم   ٕ«.ِمَن الَقرَابَةِ َوبَػيػْ
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱيف قَػْوِؿ ُلوٍط:  وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َعِن النَّيبّْ 

: " َكاَف يَْأِوي ِإىَل رُْكٍن َشِديٍد ِإىَل َربِّْو َعزَّ َوَجلَّ "، قَاَؿ النَّيبُّ [ ، قَاَؿ النَّيبُّ ٓٛ]ىود: َّ مك
 ِإالَّ يف ثَػْرَوٍة ِمْن قَػْوِمِو ، نَِبيّّا : " َفَما بَػَعَث اُ بَػْعَدُه.»ٖ

ٱ

ْيبَلِؽ، فَِلَنَسِبِو ِمَن الشََّرِؼ و  ُر أَْىِل اأْلَْرِض َنَسًبا َعَلى اإْلِ يقوؿ اإلماـ ابن القيم : َوُىَو َخيػْ
ُدوُُّه ِإْذ َذاَؾ أبو سفياف بَػْْبَ أَْعَلى ِذْرَوٍة، َوأَْعَداُؤُه َكانُوا َيْشَهُدوَف َلُو ِبَذِلَك، َو٥ِبََذا َشِهَد َلُو ِبِو عَ 

 .َيَدْي َمِلِك الرُّوـِ ، َفَأْشَرُؼ اْلَقْوـِ قَػْوُمُو، َوَأْشَرُؼ اْلَقَباِئِل قَِبيَلُتُو، َوَأْشَرُؼ اأْلَْفَخاِذ َفِخُذهُ 
ِؼ ْبِن ُقَصيّْ ْبِن ِكبَلِب ْبِن فَػُهَو ٧ُبَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اْلُمفَِّلِب ْبِن َىاِشِم ْبِن َعْبِد َمَنا

رَِكَة ْبِن ُمرََّة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيّْ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن ِكَنانََة ْبِن ُخَزٲْبََة ْبِن ُمدْ 
وـُ الصّْحَِّة ُمتػََّفٌق َعَلْيِو بَػْْبَ إِْلَياَس ْبِن ُمَضَر ْبِن نِزَاِر ْبِن َمْعِد ْبِن َعْدنَاَف. ِإىَل َىاُىَنا َمْعلُ 

َواَل ِخبَلَؼ بَػْيِنِهْم َأفَّ "  ، النَّسَّاِبَْب، َواَل ِخبَلَؼ ِفيِو اْلَبتََّة، َوَما فَػْوَؽ " عدناف " ٨ُبْتَػَلٌف ِفيوِ 

                                                           
 (.ٖٕٓٚ( ،وأٞبد يف " ا٤بسند")ٖٚٚٔ) - ٗٚ(،ومسلم ٚ،ٜٕٔٗالبخاري) -ٔ
 (.ٕٕٙٙ(،وابن حباف)ٕٖٔ٘،والَبمذي)(ٜٜٕ٘(، وأٞبد )ٛٔٛٗالبخاري) -ٕ
 (وحسنو األلباِّن وشعيب األرنؤوط. ٕٚٓٙ(،وابن حباف)ٖٙٔٔ(، والَبمذي)ٜٚٛٛحسن : رواه أٞبد)- ٖ
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بِيُح َعَلى عدناف " ِمْن َوَلِد ِإ٠ْبَاِعيَل َعَلْيِو السَّبَلـُ  اْلَقْوِؿ الصََّواِب ِعْنَد  ، َوِإ٠ْبَاِعيُل: ُىَو الذَّ
 ُٔعَلَماِء الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعَْب َوَمْن بَػْعَدُىْم.

 

                                                           
 الفبعة األوىل . -مصر–(ط. مكتبة فياض ٕٗ/ٔ" زاد ا٤بعاد" )- ٔ
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 الفصل الثاني

 ما جاء يف مشائل مولده 
 خبامت اًيبوة : مودلٍ  -1

َخاَلٍِب ِإىَل النَّيبّْ َعِن ا١بَْْعِد ْبِن َعْبِد الرَّْٞبَِن، قَاَؿ: ٠بَِْعُت السَّاِئَب ْبَن يَزِيَد، يَػُقوُؿ: َذَىَبْت  ي 
  ُُثَّ تَػَوضَّأَ  َفَمَسَح رَْأِسي َوَدَعا ِل بِاْلبَػرََكةِ »فَػَقاَلْت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ِإفَّ اْبَن ُأْخٍِب َوِجٌع ،  ،

، ِمْثَل زِرّْ  ِتَفْيوِ ، فَػَنظَْرُت ِإىَل َخامتَِ النُّبُػوَِّة بَػْْبَ كَ  ، ُُثَّ ُقْمُت َخْلَف َظْهرِهِ  َفَشرِْبُت ِمْن َوُضوئِوِ 
 ٔ«.ا٢َبَجَلةِ 

َوَأَكْلُت َمَعُو ُخبػْزًا  ، قَاَؿ: رَأَْيُت النَّيبَّ  ، َعْن َعْبِد اِ ْبِن َسْرِجسَ  وَعْن َعاِطٍم اأْلَْحَوؿِ 
، َوَلَك، ُُثَّ َتبَل َىِذِه قَاَؿ: نَػَعمْ ، ؟ ، أَْو قَاَؿ ثَرِيًدا، قَاَؿ فَػُقْلُت َلُو: َأْستَػْغَفَر َلَك النَّيبُّ  َو٢بًَْما
[ قَاَؿ: ُُثَّ ُدْرُت َخْلَفُو ٜٔ]٧بمد:  َّ هبمت مب  هئ مئ ُّٱ:اآْليََة 

َكَأْمثَاِؿ ،  ُٝبًْعا َعَلْيِو ِخيبَلٌف  ، فَػَنظَْرُت ِإىَل َخامتَِ النُّبُػوَِّة بَػْْبَ َكِتَفْيِو. ِعْنَد نَاِغِض َكِتِفِو اْلُيْسَرى»
 ٕ«.الثَّآلِيلِ 

، َكأَنَُّو رَأَْيُت َخاَٛبًا يف َظْهِر َرُسوِؿ اِ »ٍؾ، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َجاِبَر ْبَن ٠َبَُرَة، قَاَؿ: وَعْن ٠ِبَا
ـٍ   ٖ«.بَػْيَضُة َٞبَا

 ٗ.ُيْشِبُو َجَسَدُه "، ِمْثَل بَػْيَضِة ا٢بََْماَمِة ، َورَأَْيُت ا٣ْبَامَتَ ِعْنَد َكِتِفِو »ويف رواية : 
ْـّ َخاِلٍد بِنْ و   َمَع َأ ي َوَعَليَّ َقِميٌص َأْطَفرُ  ِت َخاِلِد ْبِن َسِعيٍد، قَاَلْت: أَتَػْيُت َرُسوَؿ اللَِّو َعْن ُأ

، قَاَلْت: َفَذَىْبُت  قَاَؿ َعْبُد اللَِّو: َوِىَي بِا٢بََبِشيَِّة: َحَسَنةٌ ، « َسَنْو َسَنوْ : » ، قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
:  ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ، « َدْعَها: »فَػَزبَػَرِّن َأ ي، قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ،أَْلَعُب ِٖبَامتَِ النُّبُػوَِّة 

                                                           
 (،ٖٖٗٙ(،والَبمذي)ٕٛٚٚٓ(،وأٞبد )ٖٕ٘ٗ) - ٔٔٔ(،ومسلمٜٓٔالبخاري)-ٔ

 (.ٜٜٕٙوابن حباف)
 (. ٖٕٙٗ)-ٕٔٔمسلم -ٕ
 .(ٖٗٗٙ، والَبمذي) (ٖٕٗٗ) - ٓٔٔمسلم -ٖ
 (.ٜٜٕٛٓ(،وأٞبد يف " ا٤بسند") ٖٕٗٗ) - ٜٓٔرواه مسلم -ٗ
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 ٕٔ البيان املأمول

قَاَؿ َعْبُد اللَِّو: فَػَبِقَيْت َحٌبَّ ذََكَر، يَػْعِِب « ، ُُثَّ أَْبِلي َوَأْخِلِقي ، ُُثَّ أَْبِلي َوَأْخِلِقي أَْبِلي َوَأْخِلِقي»
 ٔ.ِمْن بَػَقاِئَها 
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ـَ ال  ، وِلَْ َأْخرُْج ِمْن ِسَفاحٍ  َخَرْجُت ِمْن ِنَكاحٍ »قَاَؿ: ،  ، َأفَّ النَّيبَّ  َعْن َعِليٍّ  ، ِمْن َلُدْف آَد
 ٕ«.ِإىَل َأْف َوَلَدِّن َأ ي َوأُمّْي ،
 
 ثويف ٔآبٍو وآٔمَ حبىل بَ :  -3

 تيم األب.، ولد ي-  -وا٤بعروؼ ا٤بشهور أف الرسوؿ 
 ٖ وأعلى مراتبو !، : وىذا أبلغ اليتم -رٞبو ا-ابن كثّباإلماـ قاؿ و 

: وََكاَف ِمْن  قَاَؿ اْبُن ِشَهابٍ ، وقد طحت الرواية بذلك يف طحيح مسلم من حديث يويل
ْـّ ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد أ ْـّ أٲَْبََن ُأ ، وََكاَنْت ِمَن  ِن َعْبِد اْلُمفَِّلبِ نػََّها َكاَنْت َوِطيَفًة لَِعْبِد اِ بْ ، َ َشْأِف ُأ

ُـّ أٲَْبََن َٙبُْضُنُو َحٌبَّ َكُرَ  بَػْعَد َما تُػُويفَّْ أَبُوهُ  ، فَػَلمَّا َوَلَدْت آِمَنُة َرُسوَؿ اِ  ا٢ْبََبَشةِ  ، َفَكاَنْت ُأ
 تُػُوفػَّْيْت بَػْعَد َما تُػُويفَّْ َرُسوُؿ اِ  ، ُُثَّ أَْنَكَحَها َزْيَد ْبَن َحارِثََة، ُُثَّ  َفَأْعتَػَقَها َرُسوُؿ اِ 

  4.ِٖبَْمَسِة َأْشُهٍر "
ِه، أَنَُّو ذََكَر واَِلَدَة َرُسوِؿ  ، َعْن أَبِيوِ  عن ُمفَِّلب ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن قَػْيِس ْبِن ٨َبَْرَمةَ و  ، َعْن َجدّْ

 ٘«.َلى ِبوِ تُػُويفَّْ أَبُوُه ، َوأُمُُّو ُحبػْ »، فَػَقاَؿ:  اللَِّو 
 
 
 

                                                           
 (. ٖٜٜ٘البخاري) - ٔ
 (.ٕٕٖ٘( ، و"َطِحيح ا١ْبَاِمع") ٜٗٔٔ(، وانظر "اإلرواء")ٕٛٚٗحسن : رواه الفُراِّن يف" األوسط" )  -ٕ
 (ٕٓٙ/ٔ)–رٞبو ا  –البن كثّب  لبداية والنهاية " من كتاب " ا" السّبة  "- ٖ
، وا٢باكم: (ٖٚٔ /٘) "مصنف عبد الرزاؽ "، وانظر األقواؿ يف حادثة وفاة عبد ا يف (ٔٚٚٔ) - ٕٖ مسلم - ٗ
 .(ٓٛٔ /ٔ )الروض األنف" ، و( ٓٓٔ – ٜٜ /ٔ)، وابن سعد (٘ٓٙ /ٕ)
 ط مسلم ، ووافقو الذىيب .(وطححو على شر ٜٔٔٗرواه ا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ")-٘



 

 

 

 

ٔ
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 ٖٔ يف مشائل الرسول    
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 ُسِئَل َعْن َطْوـِ ااِلثْػنَػْْبِ؟  َأفَّ َرُسوَؿ اِ : َرِضَي اُ َعْنُو  َعْن َأ ي قَػَتاَدَة اأْلَْنَصارِيّْ 
 ٔ«.َوِفيِو أُْنزَِؿ َعَليَّ  ِفيِو ُوِلْدُت ، »، فَػَقاَؿ: 

 
ا صٌلئهل  -5  ظات بني ًدي مودلٍ :إبُر
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ُهَما، قَاَؿ:  ـَ اْلِفيلِ  ُوِلَد النَّيبُّ »َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ  ٕ.«َعا
ـَ اْلِفيلِ  قَاَؿ أَبُو ُعَمَر اَل ِخبَلَؼ بَػْْبَ اْلُعَلَماِء بِالسَّّْبِ َواآْلثَاِر َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  ِإْذ  ، ُوِلَد َعا

 َٖساَقُو ا٢ْبََبَشُة ِإىَل َمكََّة يَػْغُزوَف اْلبَػْيَت.
يف " تفسّبه ": َىِذِه ِمَن النػَّْعِم الٍَِّب اْمًَبَّ اللَُّو َِّٔا َعَلى  -رٞبو ا –يقوؿ اإلماـ ابن كثّب 

ُهْم ِمْن َأْطَحاِب اْلِفيِل الَِّذيَن َكانُوا َقْد َعَزمُ  وا َعَلى َىْدـِ اْلَكْعَبِة ، َو٧َبِْو قُػَرْيٍش ِفيَما َطَرَؼ َعنػْ
، َوَردَُّىْم  َوَأَضلَّ َعَمَلُهمْ ، َوَخيََّب َسْعيَػُهْم ، َوأَْرَغَم أنوفهم ، َفأَبَاَدُىُم اللَُّو ، أَثَرَِىا ِمَن اْلُوُجوِد 

اًل ٩بَّا َكاَف َعَلْيِو قُػرَْيٌش ِمْن ِعَباَدِة ِبَشرّْ َخْيَبٍة، وََكانُوا قَػْوًما َنَصاَرى وََكاَف ِدينُػُهْم ِإْذ َذاَؾ أَقػَْرَب َحا
                                                           

 (.ٕٕٙٗ(،وأبو داود)ٕٕٓ٘٘(،وأٞبد)ٕٙٔٔ) - ٜٛٔمسلم  -ٔ
(وطححو ا٢باكم على شرط الشيخْب ، وقاؿ الذىيب : طحيح على شرط ٓٛٔٗرواه ا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ") -ٕ

حابة وغّبىم ، عاـ الفيل عن غّب واحد من الص ( وقد ثبتت والدة النيب ٕٖٕٗٔمسلم ، والفُراِّن يف" الكبّب")
 (. ٜٚ- ٘ٚ/ٔ(، والبيهقي ) ٔٓٔ- ٓٓٔ/ٔانظر ابن سعد )

ـ ، وقد نقل بعضهم اإلٝباع ٔٚ٘عاـ الفيل يف شهر ربيع األوؿ ، ا٤بوافق  - -ىذا ىو الصحيح ا٤بشهور أنو ولد 
 .ٕٓعلى ذلك، انظر: هتذيب السّبة لئلماـ النووي ص 

يل يف شهر ربيع األوؿ، وقد نقل بعضهم اإلٝباع على ذلك،وقد عاـ الف - -ىذا ىو الصحيح ا٤بشهور أنو ولد 
حكاه إبراىيم بن ا٤بنذر ا٢بزامي شيخ البخاري ،وخليفة بن خياط وغّبٮبا إٝباًعا ، انظر: " هتذيب السّبة لئلماـ 

 (ط:دار ابن رجب .ٙٔ(،و" الفصوؿ " لئلماـ ابن كثّب)ص:ٕٓالنووي ")ص:
أقواؿ: فقيل يف اليـو الثاِّن، وقيل لثماٍف، وقيل لعشر، وقيل: لسبعة عشر، وقيل يف أما ٙبديد تاريخ اليـو ففيو عدة 

الثاِّن عشر، وقيل غّب ذلك، وأشهر وأقرب األقواؿ قوالف: األوؿ: أنو ولد لثماٍف مضْب من ربيع األوؿ، ورجحو ابن 
القوؿ الثاِّن: أنو ولد يف الثاِّن عشر  وقاؿ: "ىو أثبت". ٕٓٙ/ ٕعبد الُر عن أطحاب التأريخ: انظر: البداية والنهاية 

(، وجـز بو ابن إسحاؽ: ٕٓٙ/ ٕمن ربيع األوؿ، قاؿ ابن كثّب يف البداية والنهاية: "وىذا ىو ا٤بشهور عند ا١بمهور" )
 (.ٔٚٔ/ ٔ)ٔوانظر: سّبة ابن ىشاـ 

 األوىل.-بّبوت –ط. دار الكتب العلمية –( البن عبد الُر ٕٖٛ/ٛ" االستذكار" ) -ٖ
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َعِث َرُسوُؿ اللَِّو  اأْلَْوثَافِ  ْرَىاِص َوالتػَّْوِيَئِة ِلَمبػْ فَِإنَُّو يف َذِلَك  ، َوَلِكْن َكاَف َىَذا ِمْن بَاِب اإْلِ
 نَػْنُصرُْكْم يَا َمْعَشَر قُػَرْيٍش َعَلى اْلَعاـِ ُوِلَد َعَلى َأْشَهِر اأْلَقػَْواِؿ َوِلَساُف َحاِؿ اْلَقَدِر يَػُقوُؿ: ِلَْ 

بَػْعثَِة النَّيبّْ ا٢ْبََبَشِة ٣بّبتكم َعَلْيِهْم، َوَلِكْن ِطَيانًَة لِْلبَػْيِت اْلَعِتيِق الَِّذي َسُنَشرّْفُُو َونُػَعظُّْمُو َونُػَوقػّْرُُه بِ 
 ٔ اأْلَْنِبَياِء.اأْلُمّْيّْ ٧ُبَمٍَّد َطَلَواُت اللَِّو َوَسبَلُمُو َعَلْيِو َخامتَِ 

:َوَقْد تَػَواتَػَرْت ِقصَُّة َأْطَحاِب اْلِفيِل، َوَأفَّ أَْىَل ا٢ْبََبَشِة  -رٞبو ا –ويقوؿ اإلماـ ابن تيمية 
 النََّصاَرى َساُروا ِٔبَْيٍش َعِظيٍم، َمَعُهْم ِفيٌل ، لِيَػْهِدُموا اْلَكْعَبَة َلمَّا أََىاَف بَػْعُض اْلَعَرِب َكِنيَستَػُهمُ 

رًا أَْىَلكَ  ُهْم، وََكاَف الٍَِّب بِاْلَيَمِن فَػَقَصُدوا ِإَىانََة اْلَكْعَبِة َوتَػْعِظيَم َكَناِيِسِهْم، فََأْرَسَل اللَُّو َعَلْيِهْم يَيػْ
ـَ َمْوِلِد النَّيبّْ  ٌر ، وََكاَف ِجّبَاُف اْلبَػْيِت ُمْشرِِكَْب يَػْعُبُدوَف اأْلَْوثَاَف، َوِديُن النَّ  َذِلَك َعا َصاَرى َخيػْ

ْجِل ِمْن ِديِنِهْم، فَػُعِلَم ِبَذِلَك َأفَّ َىِذِه اآْليََة ِلَْ َتُكْن أِلَْجِل ِجّبَاِف اْلبَػْيِت ِحيَنِئٍذ ، َبْل َكاَنْت أِلَ 
ِعِهَما، َوَأيُّ ، الَِّذي ُوِلَد بِِو يف َذِلَك اْلَعاـِ ِعْنَد اْلبَػْيِت ، أَْو ِلَمْجُمو  اْلبَػْيِت َأْو أِلَْجِل النَّيبّْ 

 َٕذِلَك َكاَف فَػُهَو ِمْن َداَلِئِل نُػبُػوَّتِِو .
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قاؿ: ِإِّنّْ َلُغبَلـٌ يَػَفَعٌة ، اْبُن َسْبِع ِسِنَْب ، َأْو َٜبَاٍف،  -رضي ا عنو  -َعْن َحسَّاَف ْبِن ثَاِبٍت 
ْعُت ، ِإَذا يَػُهوِديّّ بَِيْثِرَب َيْصرُُخ َذاَت َغَداٍة: يَا َمْعَشَر يَػُهوَد ، فَاْجَتَمُعوا أَْعِقُل ُكلَّ َما رَأَْيُت َو٠بَِ 

َلِة. قَاَؿ إِلَْيِو َوأَنَا َأ٠ْبَُع، قَاُلوا: َويْػَلَك َما َلَك؟ ، قَاَؿ: يََلَع ٪َبُْم َأْٞبََد الَِّذي ُوِلَد بِِو يف َىِذِه اللَّيػْ 
ـَ ٧ُبَمَُّد ْبُن ِإْسَحا َؽ: َفَسأَْلُت َسِعيَد ْبَن َعْبِد الرَّْٞبَِن ْبِن َحسَّاَف: اْبُن َكْم َكاَف َحسَّاُف َمْقَد

 ٖاْلَمِديَنَة؟ ، قَاَؿ: اْبُن ِستَّْْب َسَنًة . - -َرُسوِؿ اِ 
 

 

 

                                                           
 (ط: العلمية.ٛ٘ٗ/ٛ" تقسّب القرآف العظيم" البن كثّب)- ٔ
 (.ٙ٘-٘٘/ٙانظر " ا١بواب الصحيح" البن تيمية ) - ٕ
و" ( ، ٖ٘ٔٙ) "إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة" و( ،ٖ٘أل ي نعيم) " دالئل النبوةو"( ، ٓٔٔ/ ٔ) "دالئل النبوة للبيهقي" - ٖ

 .(ٖٔسّبة )ص( ، وطححو األلباِّن يف طحيح الٖ٘ٔٗ)" ا٤بفالب العالية
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 حني وضـخَ آٔهَ خرج مهنا هور آٔضاءت ًِا مٌَ كعور اًضام : رؤاي آٔمَ  -3

يَػُقوُؿ: "ِإِّنَّ َعْبُد ا،  - -قَاَؿ: ٠َبعُت رسوؿ ا ، َسارِيََة اْلَفزَارِي  َعن اْلِعْربَاِض ْبنِ 
ـُ َلُمْنَجِدٌؿ يف ِييَنِتِو، َوَسأْخُرُُكْم بِأوَِّؿ ذِلَك: َدْعَوُة ِإبْػرَاىِ  يم َمْكُتوٌب َخامَتُ النَِّبيَّْْب، َوِإفَّ آَد

َها نُوٌر   ، َوُرْؤيَا أمَّْي الٍَِّب  َوِبشاَرُة ِعيَسى أَضاَءْت ٥َبَا ِمْنُو ، رَأْت ِحَْب َوَضَعْتِِب أنَُّو َخرََج ِمنػْ
 ٔ«. ُقُصوُر الشَّاـَ 

إشارة إىل استقرار دينو ، وٚبصيص الشاـ بظهور نوره : -يف تفسّبه –يقوؿ اإلماـ ابن كثّب 
، ؤّا ينزؿ  لئلسبلـ وأىلو ، و٥بذا تكوف الشاـ يف آخر الزماف معقبًل  بوتو بببلد الشاـثو 

ال »، و٥بذا جاء يف الصحيحْب  عيسى بن مرمي إذ نزؿ بدمشق با٤بنارة الشرقية البيضاء منها
تزاؿ يائفة من أمٍب ظاىرين على ا٢بق ال يضرىم من خذ٥بم وال من خالفهم حٌب يأيت أمر 

 « ا وىم كذلك
 ٕ« .وىم بالشاـ»:ويف طحيح البخاري 
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َـّ َحِبيَبَة بِْنَت َأ ي ُسْفَيافَ  ، عن ُعْرَوة ْبِن الزُّبَػّْبِ، َأفَّ َزيْػَنَب بِْنَت َأ ي َسَلَمَة، َأْخبَػرَْتُو: َأفَّ ُأ
، «َأَو ٙبُِبَّْْب َذِلكِ »َأْخبَػَرتْػَها: أَنػََّها قَاَلْت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، اْنِكْح ُأْخٍِب بِْنَت َأ ي ُسْفَياَف، فَػَقاَؿ: 

ِإفَّ : »فَػُقْلُت: نَػَعْم، َلْسُت َلَك ٗبُْخِلَيٍة، َوَأَحبُّ َمْن َشارََكِِب يف َخّْبٍ ُأْخٍِب، فَػَقاَؿ النَّيبُّ 
ْـّ »قُػْلُت: فَِإنَّا ٫ُبَدَُّث أَنََّك تُرِيُد َأْف تَػْنِكَح بِْنَت َأ ي َسَلَمَة؟ قَاَؿ: «. َذِلِك الَ ٰبَِلُّ ِل  بِْنَت ُأ

َلْو أَنػََّها ِلَْ َتُكْن رَبِيَبٍِب يف َحْجرِي َما َحلَّْت ِل، ِإنػََّها الَبْػَنُة »، قُػْلُت: نَػَعْم، فَػَقاَؿ: «َسَلَمةَ 
، قَاَؿ «َأِخي ِمَن الرََّضاَعِة، أَْرَضَعْتِِب َوأَبَا َسَلَمَة ثُػَويْػَبُة، َفبلَ تَػْعرِْضَن َعَليَّ بَػَناِتُكنَّ َوالَ َأَخَواِتُكنَّ 

، فَػَلمَّا َماَت أَبُو ٥َبٍَب ، وثُػَويْػَبُة َمْواَلٌة أِلَ ي ٥َبٍَب: َكاَف أَبُو ٥َبٍَب أَْعتَػَقَها، َفَأْرَضَعِت النَّيبَّ ُعْرَوةُ 
َر َأِّنّْ  أُرِيَُو بَػْعُض أَْىِلِو ِبَشرّْ ِحيَبةٍ  ، قَاَؿ َلُو: َماَذا َلِقيَت؟ قَاَؿ أَبُو ٥َبٍَب: ِلَْ أَْلَق بَػْعدَُكْم َغيػْ

 ِٖقيُت يف َىِذِه ِبَعَتاَقٍِب ثُػَويْػَبَة.سُ 
                                                           

(وقاؿ األلباِّن وشعيب األرتؤوط: طحيح لغّبه  ، وا٢باكم ٗٓٗٙ: رواه ابن حباف يف " طحيحو") طحيح لغّبه  -ٔ
 (. ٕٜ٘ٔ،ٙٗ٘ٔ« )الصحيحة»، وانظر  (وطححو ووافقو الذىيبٗٚٔٗيف " ا٤بستدرؾ")

 (. ٜٕٔ" تفسّب القرآف العظبم ")البقرة : - ٕ
 (.ٜٗٗٔ) - ٘ٔ(، ومسلم ٔٓٔ٘البخاري ) -ٖ
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 ٙٔ البيان املأمول

 : ما جاء يف آٔهماثَ من اًرضاؿة وحواضيَ 

فمنهن ثويبة موالة أ ي ٥بب، أرضعتو أياًما وأرضعت معو أبا سلمة عبد ا بن عبد األسد 
ا٤بخزومي بلنب ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمو ٞبزة بن عبد ا٤بفلب. واختلف يف 

 أعلم.إسبلمها، فا 
ُث أرضعتو حليمة السعدية بلنب ابنها عبد ا أخي أنيسة وجدامة وىي الشيماء أوالد ا٢بارث 

،  ، فا أعلم ، واختلف يف إسبلـ أبويو من الرضاعة بن عبد العزى بن رفاعة السعدي
، وكاف شديد العداوة لرسوؿ  وأرضعت معو ابن عمو أبا سفياف بن ا٢بارث بن عبد ا٤بفلب

، وكاف عمو ٞبزة مسَبضًعا يف بِب سعد بن  ، ُث أسلم عاـ الفتح وحسن إسبلمو ا 
، فكاف ٞبزة رضيع رسوؿ ا  يوًما وىو عند أمو حليمة فأرضعت أمو رسوؿ ا ،  بكر
 ومن جهة السعدية. من جهتْب: من جهة ثويبة ،ٔ 

 كبلب.أما حواضنو : فمنهن أمو آمنة بنت وىب بن عبد مناؼ بن زىرة بن  
كانت ٙبضنو مع أمها، ،  ، والشيماء ابنتها وىي أختو من الرضاعة  ثويبة وحليمة :ومنهن

 وىي الٍب قدمت عليو يف وفد ىوازف، فبسط ٥با رداءه، وأجلسها عليو رعاية ٢بقها.
، وكانت دايتو وزوجها من  الفاضلة ا١بليلة أـ أٲبن بركة ا٢ببشية، وكاف ورثها من أبيو: ومنهن 
، وىي الٍب دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النيب  ، فولدت لو أسامة د بن حارثةحبو زي
  قالت: إِّن ألعلم ، وىي تبكي، فقاال: يا أـ أٲبن ما يبكيك فما عند ا خّب لرسولو؟

، وإ٭با أبكي النقفاع خُر السماء، فهيجتهما على البكاء   أف ما عند ا خّب لرسولو
 ٕفبكيا.

 
 
 
 
 

                                                           
 (.ٕٛ-ٔٛ/ٔ" زاد ا٤بعاد" البن القيم )- ٔ
 (.ٕٛ/ٔ"ا٤بصدر السابق") -ٕ
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 ٚٔ يف مشائل الرسول    

ل الثالثالفص  
 اخلَلِة ما جاء من صٌلئي اًرسول 

َوأَْىَوى النػُّْعَماُف بِِإْطبَػَعْيِو ِإىَل  -، يَػُقوُؿ:  : ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ  َعِن النػُّْعَماِف ْبِن َبِشٍّب، قَاؿَ  
نَػُهَما ُمْشَتِبهَ  -أُُذنَػْيِو  ٌ، َوبَػيػْ ـَ بَػْبّْ ٌ، َوِإفَّ ا٢بَْرَا اٌت اَل يَػْعَلُمُهنَّ َكِثٌّب ِمَن النَّاِس، "ِإفَّ ا٢بَْبَلَؿ بَػْبّْ

، َكالرَّا رَأَ ِلِديِنِو، َوِعْرِضِو، َوَمْن َوَقَع يف الشُّبُػَهاِت َوَقَع يف ا٢بَْرَاـِ ِعي َفَمِن اتػََّقى الشُّبُػَهاِت اْسَتبػْ
ِٞبًى، َأاَل َوِإفَّ ِٞبَى اِ ٧َبَارُِمُو،  يَػْرَعى َحْوَؿ ا٢بَِْمى، يُوِشُك َأْف يَػْرَتَع ِفيِو، َأاَل َوِإفَّ ِلُكلّْ َمِلكٍ 

، َطَلَح ا١بََْسُد ُكلُُّو، َوِإَذا َفَسَدْت، َفَسَد ا١بََْسُد ُكلُُّو،  َأاَل َوِإفَّ يف ا١بََْسِد ُمْضَغًة، ِإَذا َطَلَحتْ 
 َٔأاَل َوِىَي اْلَقْلُب". 

فَّ اَ اَل يَػْنظُُر ِإىَل ُطَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يَػْنظُُر : "إِ َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ و 
 ٕ.ِإىَل قُػُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكْم" 
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ٗبَا يُِفيُقوَف، قَاُلوا: إِنَّا  ِإَذا أََمَرُىْم، أََمَرُىْم ِمَن اأَلْعَماؿِ  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو 
ـَ ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر، فَػيَػْغضَ  ُب َلْسَنا َكَهْيَئِتَك يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ِإفَّ اللََّو َقْد َغَفَر َلَك َما تَػَقدَّ

 ٖ.«للَِّو أَنَاِإفَّ أَتْػَقاُكْم َوأَْعَلَمُكْم بِا»َحٌبَّ يُػْعَرَؼ الَغَضُب يف َوْجِهِو، ُُثَّ يَػُقوُؿ: 
 ويف رواية أٞبد : " َواِ ِإِّنّْ أَلَْعَلُمُكْم بِاِ َعزَّ َوَجلَّ، َوأَتْػَقاُكْم َلُو قَػْلًبا ".

َها، َأفَّ َرُجبًل َجاَء ِإىَل النَّيبّْ  َيْستَػْفِتيِو، َوِىَي َتْسَمُع ِمْن َورَاِء  وَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اُ َعنػْ
: "َوأَنَا  : يَا َرُسوَؿ اِ، ُتْدرُِكِِب الصَّبَلُة َوأَنَا ُجُنٌب، أََفَأُطوـُ؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ اْلَباِب، فَػَقاؿَ 

ُتْدرُِكِِب الصَّبَلُة َوأَنَا ُجُنٌب َفَأُطوـُ" فَػَقاَؿ: َلْسَت ِمثْػَلَنا، يَا َرُسوَؿ اِ، َقْد َغَفَر اُ َلَك َما 
ـَ ِمْن َذْنِبَك وَ  َما تََأخََّر، فَػَقاَؿ: "َواِ، ِإِّنّْ أَلَْرُجو َأْف َأُكوَف َأْخَشاُكْم لِلَِّو، َوأَْعَلَمُكْم ٗبَا تَػَقدَّ

 ٗأَتَِّقي".
                                                           

 (.ٖٗٚٛٔ(،وأٞبد)ٜٜ٘ٔ) - ٚٓٔ(،ومسلم ٕ٘البخاري ) - ٔ
 (.ٜٖٗ(،وابن حباف)ٜٓٙٓٔ(،وأٞبد)ٕٗٙ٘) - ٖٗمسلم  - ٕ
 (.ٜٖٕٔٗ(،وأٞبد يف" ا٤بسند )ٕٓالبخاري) -ٖ
 (.ٜٖ٘ٗ(،وابن حباف)ٜٖٕٛود)(،وأبو داٖٕ٘ٛٗ(،وأٞبد)ٓٔٔٔ) - ٜٚمسلم  - ٗ
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 ويف رواية أ ي داود : " َواللَِّو ِإِّنّْ أَلَْرُجو َأْف َأُكوَف َأْخَشاُكْم لِلَِّو، َوأَْعَلَمُكْم ٗبَا أَتَِّبُع"
،  َرِضَي اللَُّو َعْنُو، يَػُقوُؿ: َجاَء َثبلَثَُة َرْىٍط ِإىَل بُػُيوِت أَْزَواِج النَّيبّْ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  وعن

؟  ، فَػَلمَّا ُأْخُرُوا َكأَنػَُّهْم تَػَقالُّوَىا، فَػَقاُلوا: َوأَْيَن ٫َبُْن ِمَن النَّيبّْ  َيْسأَُلوَف َعْن ِعَباَدِة النَّيبّْ 
ـَ ِمْن َذْنِبِو َوَما تََأخَّرَ َقْد ُغِفَر َلُو َما تَػقَ  ، قَاَؿ َأَحُدُىْم: أَمَّا أَنَا فَِإِّنّْ ُأَطلّْي اللَّْيَل أَبًَدا، َوقَاَؿ  دَّ

، َوقَاَؿ آَخُر: أَنَا أَْعَتزُِؿ النَّْساَء َفبلَ أَتَػَزوَُّج أََبًدا، َفَجاَء َرُسوُؿ  آَخُر: أَنَا َأُطوـُ الدَّْىَر َوالَ أُْفِفرُ 
،  ، أََما َواللَِّو ِإِّنّْ أَلَْخَشاُكْم لِلَِّو َوأَتْػَقاُكْم َلوُ  أَنْػُتُم الَِّذيَن قُػْلُتْم َكَذا وََكَذا»إِلَْيِهْم، فَػَقاَؿ:  اللَِّو 

 ٔ«َلِكِبّْ َأُطوـُ َوأُْفِفُر، َوُأَطلّْي َوأَْرُقُد، َوأَتَػَزوَُّج النَّْساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنٍَِّب فَػَلْيَس ِمِبّْ 
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َها، َكْيَف َكاَنْت َطبلَُة َرُسوِؿ  َعْن َأ ي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْٞبَِن، أَنَُّو َسَأَؿ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة، َما َكاَف يَزِيُد يف َرَمَضاَف َوالَ يف َغّْبِِه َعَلى إِ »يف َرَمَضاَف؟ فَػَقاَلْت:  اللَِّو 

 ٥بِِنَّ ُيَصلّْي أَْربَػًعا، َفبلَ َتَسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َويُو٥بِِنَّ، ُُثَّ ُيَصلّْي أَْربَػًعا، َفبلَ َتَسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َويُو 
ـُ قَػْبَل َأْف ُتوتَِر؟ قَاَؿ: « ، ُُثَّ ُيَصلّْي َثبلَثًا ا َعاِئَشُة، ِإفَّ َعيػَِْبَّ يَ »فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، أَتَػَنا

ـُ قَػْليب   ٕ« .تَػَناَماِف َوالَ يَػَنا
 
 : ما جاء يف ُحسن وهجَ وكوامَ ومضُذَ  -3

 ٔآبَغ مًََحا ملعًدا : اكن  -1

 :َوَما َعَلى َوْجِو اأْلَْرِض َرُجٌل َرآُه َغّْبِي، قَاؿَ  َعْن َأ ي الفَُّفْيِل، قَاَؿ: رَأَْيُت َرُسوَؿ اِ 
 ٖ«.َكاَف أَبْػَيَض َمِليًحا ُمَقصًَّدا»قَاَؿ: ، ْلُت َلُو: َفَكْيَف رَأَيْػَتُو؟ فَػقُ 

 ٗويف رواية :" َكاَف أَبْػَيَض َمِليَح اْلَوْجِو".
 

                                                           
 (ٖٚٔ(،وابن حباف)ٕٖٚٔ(،والنسائي)٘ٗٓٗٔ(،وأٞبد)ٔٓٗٔ) - ٘(واللفظ لو،ومسلم ٖٙٓ٘البخاري) -ٔ
 (،والَبمذئٖٗٔ(،وأبو داود)ٕٙٗٗٗ(،وأٞبد)ٖٛٚ) - ٕ٘ٔ(،ومسلمٖٕٔٓالبخاري) - ٕ
 (.ٖ٘ٛٙ(،وابن حباف)ٜٚٙٔ(،والنسائي)ٜٖٗ)
 (.ٜٖٕٚٚند")(،وأٞبد يف" ا٤بسٖٕٓٗ) - ٜٜمسلم -ٖ
 (.ٖٕٓٗ) - ٜٛمسلم -ٗ



 

 

 

 

ٔ
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ٜٔ 

 ٜٔ يف مشائل الرسول    

َا يَػْهِوي يف َطُبوبٍ  َكاَف أَبْػَيَض َمِليًحا»ويف رواية :   ٔ«.، ِإَذا َمَشى َكَأ٭بَّ
  .«ق ، وال آدـأزىر اللوف ، ليس بأبيض أمه: »  ويف رواية

َا ِطيَغ ِمْن  - -َكاَف َرُسوُؿ اِ »  قَاَؿ: ،  -رضي ا عنو  -َوَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة  أَبْػَيَض َكأ٭بَّ
 ٕ« .، َرِجَل الشَّْعِر  ِفضَّةٍ 

 
، الَ »   اَؿ: قَ ، ، ِمْثَل السَّْيِف؟  ، قَاَؿ: ُسِئَل البَػرَاُء َأَكاَف َوْجُو النَّيبّْ  َعْن َأ ي ِإْسَحاؽَ و 

 ٖ«.َبْل ِمْثَل الَقَمِر 
ْي يف َكَأفَّ السَّاِئَل أَرَاَد أَنَُّو ِمْثُل السَّْيِف يف الفُّوِؿ فَػَردَّ َعَلْيِو اْلبَػرَاُء ،فَػَقاَؿ َبْل ِمْثُل اْلَقَمِر أَ 

فَػَقاَؿ َبْل فَػْوَؽ َذِلَك  ،َوالصَّْقاؿِ  َوَٰبَْتِمُل َأْف َيُكوَف أَرَاَد ِمْثَل السَّْيِف يف اللََّمَعافِ ، التَّْدِويِر 
 . َوَعَدَؿ ِإىَل اْلَقَمِر ١بَِْمِعِو الصَّْفتَػْْبِ ِمَن التَّْدِويِر َواللََّمَعافِ ،

َا ذََكْرُت قَػْوَؿ الشَّاِعِر، َوأَنَا أَْنظُُر ِإىَل َوْجِو النَّيبّْ  َساِلٍِ وعن  َيْسَتْسِقي، َفَما  ، َعْن أَبِيِو، ُرٗبَّ
 :ْنزُِؿ َحٌبَّ ٯبَِيَش ُكلُّ ِميزَاٍب يػَ 

ـُ ِبَوْجِهِو   ٜبَاُؿ الَيَتاَمى ِعْصَمٌة ِلؤْلَرَاِمِل ...                 َوأَبْػَيَض ُيْسَتْسَقى الَغَما
 ٗ .« َوُىَو قَػْوُؿ َأ ي يَاِلبٍ »
 
ي ول ابًلعري: اكن  -2  ربـة من اًلوم ًُس ابًعًو

َكاَف »، قَاَؿ: ، َيِصُف النَّيبَّ  َعْبِد الرَّْٞبَِن، قَاَؿ: ٠بَِْعُت أََنَس ْبَن َماِلكٍ َعْن َربِيَعَة ْبِن َأ ي 
ـَ ، لَ  ْيَس َربْػَعًة ِمَن الَقْوـِ لَْيَس بِالفَّوِيِل َوالَ بِالَقِصِّب، أَْزَىَر اللَّْوِف ، لَْيَس بِأَبْػَيَض أَْمَهَق َوالَ آَد

َزُؿ َعَلْيِو، ِٔبَْعٍد َقَفٍط، َوالَ َسْبٍط رَ  ِجٍل ، أُْنزَِؿ َعَلْيِو َوُىَو اْبُن أَْربَِعَْب، فَػَلِبَث ٗبَكََّة َعْشَر ِسِنَْب يُػنػْ
 ٘«.َوبِاْلَمِديَنِة َعْشَر ِسِنَْب، َوقُِبَض َولَْيَس يف رَْأِسِو َو٢ِبَْيِتِو ِعْشُروَف َشَعَرًة بَػْيَضاءَ 

                                                           
 (وطححو األلباِّن.ٗٙٛٗطحيح : رواه أبو داود) -ٔ
(، ووانظر "َطِحيح ا١ْبَاِمع") ٓٔ(،وطححو األلباِّن يف ٨بتصر الشمائل)ٔٔرواه الَبمذي يف " الشمائل ") - ٕ

 (.ٖٕ٘ٓ( ، و"الصَِّحيَحة " )ٜٔٙٗ
 (. ٖٖٙٙ(،والَبمذي)ٛٚٗٛٔ(،وأٞبد)ٕٖ٘٘البخاري) -ٖ
 (.ٕٕٚٔ(،وابن ماجة)ٗٚٙ٘( رواه البخاري معلًقا بصيغة ا١بـز ،وأٞبد)ٜٓٓٔالبخاري) - ٗ
  (.ٖٕٚٗ) - ٖٔٔ(،ومسلم ٖٚٗ٘رواه البخاري) -٘



 

 

 
ٕٓ 

 ٕٓ البيان املأمول

، َأ٠ْبََر  ، َحَسَن ا١ِبْسمِ  ًة لَْيَس بِالفَّوِيِل َواَل بِالَقِصّبِ َربْػعَ  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو »ويف رواية : 
 ٔ«. ، ِإَذا َمَشى يَػَتَكفَّأُ  اللَّْوِف ، وََكاَف َشْعرُُه لَْيَس ِٔبَْعٍد َواَل َسْبطٍ 

 ٕ« .ِإَذا َمَشى َكأَنَُّو يَػتَػوَكَّأُ  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو :» ويف رواية
،  َشْثَن الَكفَّْْبِ َوالَقَدَمْْبِ ، بِالفَّوِيِل َواَل بِالَقِصِّب  ِلَْ َيُكْن َرُسوُؿ اللَِّو »، قَاَؿ:  َعْن َعِليٍّ و 

ْسرُبَةِ ، َضْخَم الرَّْأِس، َضْخَم الَكرَاِديِس 
َ
َا يَػْنَحطُّ ِمْن  َيوِيَل ا٤ب ،ِ َذا َمَشى َتَكفَّأَ َتَكفًُّؤا َكَأ٭بَّ

َلُو َواَل بػَ ، َطَبٍب   ٖ«. ْعَدُه ِمثْػَلُو ِلَْ أََر قَػبػْ
 ٗ«.يَػتَػَقلَُّع يَػَتَكفَّأُ  فَػَلْم نَػْلَبْث َأْف َجاَء النَّيبُّ » ويف ا٢بديث : 

،  َضِليَع اْلَفمِ  َكاَف َرُسوُؿ اِ »َعْن ٠ِبَاِؾ ْبِن َحْرٍب، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َجاِبَر ْبَن ٠َبَُرَة، قَاَؿ: و 
ُهوَس اْلَعقِ ، َأْشَكَل اْلَعْْبِ  َعِظيُم »قَاَؿ: ،  «َما َضِليُع اْلَفِم؟  »قَاَؿ: قُػْلُت ِلِسَماٍؾ:  ، «بَػْْبِ َمنػْ

َما »َيوِيُل َشقّْ اْلَعْْبِ"، قَاَؿ: قُػْلُت:  »قَاَؿ: ، «َما َأْشَكُل اْلَعْْبِ؟  »قُػْلُت: : ، قَاَؿ «اْلَفمِ 
ُهوُس اْلَعِقِب؟  ٘.«قَِليُل ٢بَِْم اْلَعِقِب  "»قَاَؿ: « َمنػْ

،َعْن أَبِيِو قَاَؿ: َعْن ٧بَُ و  نَػْْبِ، َىِدَب  َكاَف َرُسوُؿ اِ » مَِّد ْبِن َعِليٍّ َضْخَم الرَّْأِس، َعِظيَم اْلَعيػْ
َا ٲَبِْشي   يف ُطُعدٍ اأْلَْشَفاِر، ُمْشَرَب اْلَعْْبِ ِٕبُْمَرٍة، َكثَّ اللّْْحَيِة، أَْزَىَر اللَّْوِف، ِإَذا َمَشى َتَكفَّأَ َكَأ٭بَّ

يًعا، َشْثَن اْلَكفَّْْبِ َواْلَقَدَمْْبِ ، َوإِ   ٙ.«َذا اْلتَػَفَت اْلتَػَفَت ٝبَِ
 

                                                           
 (واللفظ لو ٗ٘ٚٔرواه الَبمذي)- ٔ
(وطححو ووافقو الذىيب ،وطححو األلباِّن ٓ٘ٚٚ( ، وا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ")ٖٙٛٗرواه أبو داود)طحيح : - ٕ

 األرنؤوط. وشعيب
(،وا٢باكم ٖ٘ٔٔ( ، والبخاري يف "األدب ا٤بفرد" )ٖٖٚٙ(،الَبمذي)ٜٙٚ،ٗٛٙطحيح : رواه أٞبد يف " ا٤بسند")-ٖ

 ( وطححو األلباِّن.ٖٔٔٙ(وطححو ووافقو الذىيب ،وابن حباف)ٜٗٔٗيف" ا٤بستدرؾ")
، وطححو   (من غّب وطف مشيتوٗ٘ٓٔ(،وابن حباف)ٖٗٔ(،وأبو داود)ٙٗٛٚٔرواه أٞبد)طحيح :  - ٗ

 األلباِّن وشعيب األنؤوط.
( معناه ينزؿ ويتدىل وذلك مشية القوي ٜٔٔ/ ٗوقولو: "يَػْهِوي يف طبوب"، "يهوي"، قاؿ ا٣بفا ي يف "معاِل السنن") 

ِمن الرجاؿ، يقاؿ: ىوى الشيء يهوي، إذا نزؿ من فوؽ إىل أسفل وىوى يهوي ٗبعُب: طعد، وإ٭با ٱبتلفاف يف ا٤بصدر، 
 َىويّاً، بفتح ا٥باء، إذا نزؿ، وُىويّاً بضمها، إذا طعد. فيقاؿ: ىوى

 (.ٕٛٛٙ(،وابن حباف)ٖٚٗٙ،ٖٙٗٙ(،والَبمذي)ٜٕٙٛٓ(،وأٞبد)ٜٖٖٕ) - ٜٚمسلم  -٘
( ، ٖ٘ٔٔ(وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده حسن ، والبخاري يف "األدب ا٤بفرد" )ٗٛٙإسناده حسن : رواه أٞبد )-ٙ

 (.ٜٙٚ،ٗٗٚ،ٖٓٚ( ، وأبو يعلى )٘ٗٙ( ،والبزار ) ٕٚٔو ٕٓٔ/ٔئل النبوة") ( ، والبيهقي يف "دالٓٙٙ، والبزار )
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 ٕٔ يف مشائل الرسول    

 : ما جاء من صٌلئي ًدٍ  -4

 آًٔني من احلٍرر وادلًباج: ما جاء يف نف رسول هللا 

، َواَل  َشى َتَكفَّأَ ، ِإَذا مَ  أَْزَىَر اللَّْوِف، َكَأفَّ َعَرَقُو اللُّْؤُلؤُ  َكاَف َرُسوُؿ اِ » ، قَاَؿ:  َعْن أََنسٍ 
، َواَل مشَِْمُت ِمْسَكًة َواَل َعْنبَػَرًة َأْيَيَب  َمِسْسُت ِديَباَجًة، َواَل َحرِيرًَة أَْلَْبَ ِمْن َكفّْ َرُسوِؿ اِ 

 ٔ .«ِمْن رَاِئَحِة َرُسوِؿ اِ 
 

ا : صٌلئهل   بربد ًدٍ  وؾعُر

َطبَلَة اأْلُوىَل، ُُثَّ َخرََج ِإىَل أَْىِلِو  ُت َمَع َرُسوِؿ اِ َطلَّيْ  »، قَاَؿ:  َعْن َجاِبِر ْبِن ٠َبَُرةَ 
، فَاْستَػْقبَػَلُو وِْلَداٌف، َفَجَعَل ٲَبَْسُح َخدَّْي َأَحِدِىْم َواِحًدا َواِحًدا، قَاَؿ: َوأَمَّا أَنَا  َوَخَرْجُت َمَعوُ 

َا َأْخَرَجَها ،  ا َفَمَسَح َخدّْي، قَاَؿ: فَػَوَجْدُت لَِيِدِه بَػْرًدا َأْو رٰبً   َكَأ٭بَّ
 ٕ«.ِمْن ُجْؤنَِة َعفَّاٍر 

َفَة، قَاَؿ:  وَعِن ا٢َبَكمِ  بِا٥بَاِجرَِة ِإىَل الَبْفَحاِء،  َخرََج َرُسوُؿ اللَِّو »، قَاَؿ: ٠بَِْعُت أَبَا ُجَحيػْ
َكاَف ٲَبُرُّ ِمْن »، وقَاَؿ: « َيَدْيِو َعنَػَزةٌ  فَػتَػَوضَّأَ ُُثَّ َطلَّى الظُّْهَر رَْكَعتَػْْبِ، َوالَعْصَر رَْكَعتَػْْبِ، َوبَػْْبَ 

ْرأَةُ 
َ
ـَ النَّاُس َفَجَعُلوا يَْأُخُذوَف َيَدْيِو فَػَيْمَسُحوَف َِّٔا ُوُجوَىُهْم ، قَاَؿ: فََأَخْذُت بَِيِدِه  َورَاِئَها ا٤ب ، َوقَا

 ٖ.«ْيَيُب رَاِئَحًة ِمَن ا٤بِْسكِ فَِإَذا ِىَي أَبْػَرُد ِمَن الثػَّْلِج ، َوأَ  ،فَػَوَضْعتُػَها َعَلى َوْجِهي 
 

 بربنة ًدٍ  : ما جاء يف صٌلئهل 

ـُ اْلَمِديَنِة بِآنَِيِتِهْم  َكاَف َرُسوُؿ اِ »َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ:  ِإَذا َطلَّى اْلَغَداَة َجاَء َخَد
َا َجاُءوُه يف اْلَغَداِة اْلَبارَِدةِ ِفيَها اْلَماُء، َفَما يُػْؤَتى بِِإنَاٍء ِإالَّ َغَمَس َيَدُه ِفيَها ، فَػيَػْغِمُس َيَدُه  ، فَػُرٗبَّ

 ٗ «.ِفيَها
 

                                                           
 (.ٖٓٔٙ(،وابن حباف)ٖٖٔٛٔ(،وأٞبد)ٖٖٕٓ) - ٕٛمسلم  - ٔ
 (.ٖ٘ٙٚٔ(، وابن أ ي شيبة يف" مصنفو") ٕٚ٘ٗ(،والبزار يف" البحر الزخار") ٜٕٖٕ) - ٓٛمسلم-ٕ
 (.ٖٖ٘٘البخاري) -ٖ
 (.ٕٖٕٗ) - ٗٚمسلم  - ٗ
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 ٕٕ البيان املأمول

َها َكاَف ِإَذا اْشَتَكى يَػْقرَأُ َعَلى نَػْفِسِو   َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  : » وَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 ٔ«.َوأَْمَسُح بَِيِدِه َرَجاَء بَػرََكِتَها، أَقػْرَأُ َعَلْيِو  بِاْلُمَعوَّْذاِت َويَػنػُْفُث، فَػَلمَّا اْشَتدَّ َوَجُعُو ُكْنتُ 

 ٕ«. ، َوأَْمَسُح بَِيِميِنِو اْلِتَماَس بَػرََكِتَها فَػَلمَّا ثَػُقَل َجَعْلُت أَنْػُفُث َعَلْيِو َِِّٔما »ويف رواية : 
 

ِلِك ْبِن َأ ي ٧َبُْذوَرَة، َأفَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن ُجَرْيٍج، قَاَؿ: َأْخبَػَرِّن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اْلمَ  اْبنِ وعن 
َكاَف يَِتيًما يف َحْجِر َأ ي ٧َبُْذوَرَة، قَاَؿ َرْوٌح اْبُن ِمْعَّبٍ: وِلَْ يَػُقْلُو اْبُن َبْكٍر ِحَْب   -٧ُبَّْبِيٍز َأْخبَػَرُه 

، قَاَؿ: فَػُقْلُت أِلَ ي ٧َبُْذوَرَة: يَا ، َوَأْخَشى َأْف ُأْسَأَؿ  َعمّْ، ِإِّنّْ َخارٌِج ِإىَل الشَّاـِ  َجهََّزُه ِإىَل الشَّاـِ
، قَاَؿ َلُو: نَػَعْم َخَرْجُت يف نَػَفٍر َفُكنَّا بِبَػْعِض يَرِيِق  َفَأْخبَػَرِّن َأفَّ أَبَا ٧َبُْذوَرةَ  -َعْن تَْأِذيِنَك 

، َفَأذََّف ُمَؤذُّْف  بِبَػْعِض الفَّرِيقِ   وُؿ اللَِّو ِمْن ُحنَػْْبٍ، فَػَلِقيَػَنا َرسُ  ، فَػَقَفَل َرُسوُؿ اللَِّو  ُحنَػْْبٍ 
ُبوَف  ، َفَسِمْعَنا َطْوَت اْلُمَؤذّْفِ  بِالصَّبَلِة ِعْنَد َرُسوِؿ اللَِّو  َرُسوِؿ اللَِّو  ، َو٫َبُْن ُمتَػَنكّْ

َنا ِإىَل َأْف َوقَػْفَنا بَػْْبَ الصَّْوَت، فَ  َفَصَرْخَنا ٫َبِْكيِو، َوَنْستَػْهزُِئ بِِو َفَسِمَع َرُسوُؿ اللَِّو  َأْرَسَل إِلَيػْ
َفَأَشاَر اْلَقْوـُ ُكلُُّهْم ِإَِلَّ، « أَيُُّكُم الَِّذي ٠بَِْعُت َطْوتَُو َقِد اْرتَػَفَع؟: » َيَدْيِو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

فَػُقْمُت، َواَل َشْيَء َأْكَرُه ِإَِلَّ ِمْن « بَلةِ ُقْم َفَأذّْْف بِالصَّ »َوَطَدُقوا َفَأْرَسَل ُكلَُّهْم، َوَحَبَسِِب، فَػَقاَؿ: 
، َفأَْلَقى ِإَِلَّ َرُسوُؿ اللَِّو  ، َواَل ٩بَّا يَْأُمُرِّن ِبِو، فَػُقْمُت بَػْْبَ َيَدْي َرُسوِؿ اللَِّو  َرُسوِؿ اللَِّو 

  َْكبَػُر، َأْشَهُد َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، َأْشَهُد َأْف التَّْأِذيَن ُىَو نَػْفُسُو، فَػَقاَؿ: " ُقْل: اللَُّو َأْكبَػُر، اللَُّو أ
اْرِجْع » ِل: اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، َأْشَهُد َأفَّ ٧ُبَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو، َأْشَهُد َأفَّ ٧ُبَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو "، ُُثَّ قَاؿَ 

اَل إِلََو ِإالَّ اللَُّو، َأْشَهُد َأْف اَل إِلََو ِإالَّ اللَُّو، َأْشَهُد َأفَّ  َأْشَهُد َأفْ »، ُُثَّ قَاَؿ: «فَاْمُدْد ِمْن َطْوِتكَ 
َلى ٧ُبَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو، َأْشَهُد َأفَّ ٧ُبَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو َحيَّ َعَلى الصَّبَلِة َحيَّ َعَلى الصَّبَلِة، َحيَّ عَ 

، ُُثَّ َدَعاِّن ِحَْب َقَضْيُت «َأْكبَػُر اللَُّو َأْكبَػُر، اَل إَِلَو ِإالَّ اللَّوُ  اْلَفبَلِح َحيَّ َعَلى اْلَفبَلِح، اللَّوُ 
َمارََّىا التَّْأِذيَن، َفَأْعفَاِّن ُطرًَّة ِفيَها َشْيٌء ِمْن ِفضٍَّة، ُُثَّ َوَضَع يََدُه َعَلى نَاِطَيِة َأ ي ٧َبُْذوَرَة، ُُثَّ أَ 

ُسرََّة َأ ي  َمرَّ بَػْْبِ َيَدْيِو، ُُثَّ َعَلى َكِبِدِه، ُُثَّ بَػَلَغْت َيُد َرُسوِؿ اللَِّو َعَلى َوْجِهِو َمرَّتَػْْبِ، ُُثَّ 
، فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو ُمْرِّن بِالتَّْأِذيِن ٗبَكََّة، «بَاَرَؾ اللَُّو ِفيكَ : »٧َبُْذوَرَة، ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

ِمْن َكرَاِىَيٍة، َوَعاَد َذِلَك ٧َبَبًَّة  َكاَف لَِرُسوِؿ اللَِّو « ِبِو، َوَذَىَب ُكلُّ َشْيءٍ َقْد أََمْرُتَك »فَػَقاَؿ: 
                                                           

(، وابن ٕٜٖٓ(،وأبو داود)ٕٕٕ٘٘(،وأٞبد يف " ا٤بسند ")ٕٜٕٔ) - ٔ٘(،ومسلم ٙٔٓ٘البخاري) -ٔ
 (.ٖٜٕٙ(،وابن حباف)ٕٖٛ٘ماجة)

 ( .ٜٕٛٔٙرواه أٞبد يف " ا٤بسند") -ٕ
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 ٖٕ يف مشائل الرسول    

ٗبَكََّة، َفَأذَّْنُت َمَعُو  ، فَػَقِدْمُت َعَلى َعتَّاِب ْبِن ُأَسْيٍد َعاِمِل َرُسوِؿ اللَِّو  لَِرُسوِؿ اللَِّو 
، َوَأْخبَػَرِّن َذِلَك َمْن أَْدرَْكُت ِمْن َأْىِلي، ٩بَّْن أَْدَرَؾ أَبَا ٧َبُْذوَرَة   بِالصَّبَلِة َعْن أَْمِر َرُسوِؿ اللَّوِ 

 َٔعَلى ٫َبِْو َما َأْخبَػَرِّن َعْبُد اللَِّو ْبُن ٧ُبَّْبِيز. 
،  اْئَذْف ِل بِالزّْنَافَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ،  قَاَؿ: ِإفَّ فَػًٌب َشابِّا أََتى النَّيبَّ ، وَعْن َأ ي أَُماَمَة 

َبَل اْلَقْوـُ َعَلْيِو فَػَزَجُروُه  قَاَؿ: َفَجَلَس «. اْدنُْو، َفَدنَا ِمْنُو َقرِيًبا: »َوقَاُلوا: َمْو. َمْو. فَػَقاؿَ ، َفأَقػْ
لنَّاُس ٰبُِبُّونَُو َواَل ا: » قَاَؿ: اَل. َواللَِّو َجَعَلِِب اللَُّو ِفَداَءَؾ. قَاؿَ « َأٙبُِبُُّو أِلُمَّْك؟: » قَاؿَ 

قَاَؿ: اَل. َواللَِّو يَا َرُسوَؿ اللَِّو َجَعَلِِب اللَُّو ِفَداَءَؾ ، « أَفَػُتِحبُُّو اِلبْػَنِتَك؟: »   قَاؿَ «. أِلُمََّهاهِتِمْ 
. َواللَِّو َجَعَلِِب قَاَؿ: اَل « أَفَػُتِحبُُّو أِلُْخِتَك؟: »  قَاؿَ «. َواَل النَّاُس ٰبُِبُّونَُو لِبَػَناهِتِمْ : »  قَاؿَ ، 

قَاَؿ: اَل. « أَفَػُتِحبُُّو لَِعمَِّتَك؟: » قَاؿَ «. َواَل النَّاُس ٰبُِبُّونَُو أِلََخَواهِتِمْ : » اللَُّو ِفَداَءَؾ. قَاؿَ 
« ِحبُُّو ٣ِبَالَِتَك؟أَفَػتُ »قَاَؿ: «. َواَل النَّاُس ٰبُِبُّونَُو لَِعمَّاهِتِمْ : » َواللَِّو َجَعَلِِب اللَُّو ِفَداَءَؾ. قَاؿَ 

قَاَؿ: فَػَوَضَع َيَدُه «. َواَل النَّاُس ٰبُِبُّونَُو ٣ِبَااَلهِتِمْ : » قَاَؿ: اَل. َواللَِّو َجَعَلِِب اللَُّو ِفَداَءَؾ. قَاؿَ 
ْر قَػْلَبُو، َوَحصّْْن فَػْرَجوُ ، اللَُّهمَّ اْغِفْر َذنْػَبُو : » َوقَاؿَ ، َعَلْيِو  بَػْعُد َذِلَك اْلَفٌَب  فَػَلْم َيُكنْ « َوَيهّْ

 ٕيَػْلَتِفُت ِإىَل َشْيٍء.
َوأَنَا أَُقوُؿ: اللُهمَّ ِإْف َكاَف َأَجِلي َقْد َحَضَر  ، قَاَؿ: اْشَتَكْيُت، َفأَتَاِّن النَّيبُّ  وَعْن َعِليٍّ 

: "  َفَصبػّْْرِّن. فَػَقاَؿ النَّيبُّ َوِإْف َكاَف َببلًء  -َأْو َعاِفِِب  -َفَأرِْحِِب، َوِإْف َكاَف ُمَتَأخّْرًا فَاْشِفِِب 
 -َأْو َعاِفِو  -ُُثَّ قَاَؿ: " اللُهمَّ اْشِفِو ، َكْيَف قُػْلَت؟ " قَاَؿ: َفَأَعْدُت َعَلْيِو، قَاَؿ: َفَمَسَح بَِيِدِه 

 ٖ" قَاَؿ: َفَما اْشَتَكْيُت َوَجِعي َذاَؾ بَػْعُد .
ِإىَل َأ ي رَاِفٍع اليَػُهوِديّْ رَِجااًل ِمَن األَْنَصاِر،  ُسوُؿ اللَِّو وَعِن البَػرَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَؿ: بَػَعَث رَ 

َويُِعُْب َعَلْيِو ، وََكاَف يف   َفَأمََّر َعَلْيِهْم َعْبَد اللَِّو ْبَن َعِتيٍك، وََكاَف أَبُو رَاِفٍع يُػْؤِذي َرُسوَؿ اللَِّو 
اْنفََلْقُت َحٌبَّ َجَلْسُت َعَلى الَباِب، فَػُقْلُت: الَ  ِحْصٍن َلُو بَِأْرِض ا٢ِبَجاِز ، إىل  قولو : ُُثَّ 

ـَ النَّاِعي َعَلى السُّوِر، فَػَقاَؿ: أَنْػَعى  يُك قَا َلَة َحٌبَّ أَْعَلَم: أَقَػتَػْلُتُو؟ فَػَلمَّا َطاَح الدّْ أَبَا َأْخرُُج اللَّيػْ

                                                           
 (.ٖ٘ٛ(،وابن خزٲبة)ٛٓٚ( ،وابن ماجة)ٖٓٛ٘ٔحسن طحيح : رواه أٞبد) - ٔ
ده طحيح، رجالو ثقات رجاؿ الصحيح، وانظر" (وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسنإٕٕٔٔرواه أٞبد يف " ا٤بسند")-ٕ

 (.ٖٓٚالصحيحة" )
 ( وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.ٚ٘ٓٔرواه أٞبد يف" ا٤بسند") -ٖ
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، فَػُقْلُت: النََّجاَء، فَػَقْد قَػَتَل اللَُّو أَبَا رَاِفٍع، رَاِفٍع تَاِجَر أَْىِل ا٢ِبَجاِز ، فَاْنفََلْقُت ِإىَل َأْطَحا ي 
ثْػُتُو، فَػَقاَؿ:  فَانْػتَػَهْيُت ِإىَل النَّيبّْ  فَػَبَسْفُت رِْجِلي َفَمَسَحَها، َفَكأَنػََّها « اْبُسْط رِْجَلكَ »َفَحدَّ

ِلَْ َأْشَتِكَها َقطُّ.
ٔ 

، قَاَؿ: َفَمَسَح بَِيِدِه َعَلى «اْدُف ِمِبّْ : » وُؿ اللَِّو َعْن َعْمرِو ْبِن َأْخَفَب قَاَؿ: قَاَؿ ِل َرسُ و 
ـْ َٝبَاَلوُ »َو٢ِبَْيِتِو، قَاَؿ: ُُثَّ قَاَؿ:  رَْأِسوِ  ، فَػَلَقْد بَػَلَغ ِبْضًعا َوِماَئَة َسَنٍة »، قَاَؿ: «اللَُّهمَّ َٝبّْْلُو، َوأَِد

َقِبْض َوْجُهُو َحٌبَّ  َيِسٌّب، َوَلَقْد َكاَف ُمْنَبِسَط اْلَوْجوِ َوَما يف رَْأِسِو َو٢ِبَْيِتِو بَػَياٌض، ِإالَّ نَػْبٌذ  ، وِلَْ يَػنػْ
 ٕ .«َماتَ 

 يبُّ وَعْن اْبِن َمْسُعوٍد ، أَنَُّو قَاَؿ: ُكْنُت ُغبَلًما يَاِفًعا أَْرَعى َغَنًما لُِعْقَبَة ْبِن َأ ي ُمَعْيٍط، َفَجاَء النَّ 
ـُ، َىْل ِعْنَدَؾ ِمْن َلنَبٍ  َعْنُو، َوَقْد فَػرَّا ِمَن اْلُمْشرِِكَْب ، فَػَقااَل: "، َوأَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّو  يَا ُغبَل

: "َىْل ِعْنَدَؾ ِمْن َجَذَعٍة ِلَْ  َتْسِقيَنا؟ "، قُػْلُت: ِإِّنّْ ُمْؤَٛبٌَن ، َوَلْسُت َساِقَيُكَما ، فَػَقاَؿ النَّيبُّ 
َها اْلَفْحُل؟ " ، قُػْلتُ  ُز َعَليػْ َوَمَسَح الضَّرَْع ، َوَدَعا،  : نَػَعْم ، َفأَتَػْيتُػُهَما َِّٔا ، فَاْعتَػَقَلَها النَّيبُّ يَػنػْ

َقِعَرٍة، فَاْحتَػَلَب ِفيَها َفَشِرَب، وَ  َشِرَب َفَحَفَل الضَّرُْع، ُُثَّ أَتَاُه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو ِبَصْخَرٍة ُمنػْ
، فَػُقْلُت: َعلّْْمِِب ِمْن  ، َفأَتَػْيُتُو بَػْعَد َذِلكَ  ُُثَّ قَاَؿ لِلضَّرِْع: "اْقِلْص" فَػَقَلصَ  أَبُو َبْكٍر، ُُثَّ َشرِْبُت ،

اَل يُػَنازُِعِِب ِفيَها ِمْن ِفيِو َسْبِعَْب ُسوَرًة،  "، قَاَؿ: َفَأَخْذتُ  َىَذا اْلَقْوِؿ؟ ، قَاَؿ: "ِإنََّك ُغبَلـٌ ُمَعلَّمٌ 
 ٖ.  َأَحد

                                                           
 (.ٜٖٓٗالبخاري)-ٔ
( وفيو ،قَاَؿ َعْزَرُة: إِنَُّو َعاَش ِمائًَة َوِعْشرِيَن ٜٕٖٙ(واللفظ لو ، والَبمذي)ٜٕٕٓٛ،ٖٖٕٚٓطحيح : رواه أٞبد) - ٕ

رَاٌت بِيٌض ، وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط. َسنَ   ًة َولَْيَس يف َرْأِسِو ِإالَّ ُشَعيػْ
(،وابن أ ي شيبة يف " ٖٔ٘(وقاؿ شعيب األرنؤوط:  إسناده حسن ،والفيالسي يف " مسنده")ٕٔٗٗرواه أٞبد) - ٖ

 (.ٕٗٔ(،وانظر " طحيح السّبة النبوية " لؤللباِّن)ص:ٖٔٓٛٔمصنفو ")
 قولو: يافًعا: ىو من شارؼ االحتبلـ و٤با ٰبتلم.قاؿ السندي: 

 إِّن مؤٛبن: أي ليس ا٤باؿ ِل بل لغّبي، وقد اٚبذِّن أميًنا، فليس ِل ا٣بيانة يف ماؿ الغّب.
 من َجَذعة: بفتحتْب.

 ِل ينز عليها الفحل: فإنو ليس فيها لنب حٌب يكوف لصاحبها.
 خر ، فهو ٤بن لو الُركة ، إذا ِل ٱبتلط ٗبلك ذلك الرجل .وا٢بديث يدؿ على أف ما ظهر بُركة أحد يف ملك رجل آ

(بتحقيق ٚٔٗ/ٚاقلص: من قلص، كضرب، أي: انقبض." نقبل من نسخة  مسند اإلماـ أٞبد "مؤسسة الرسالة")
 شعيب األرنؤوط وغّبه .
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 ٔ«. َكاَف َيْضِرُب َشَعرُُه َمْنِكبَػْيوِ َأفَّ َرُسوَؿ اِ »،  َعْن أََنسٍ 
 ٕ«.ِإىَل أَْنَصاِؼ أُُذنَػْيوِ َكاَف َشَعُر َرُسوِؿ اِ : »ويف رواية 

فَػَقاَؿ: ،   َعْن قَػَتاَدَة، قَاَؿ: َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو َعْن َشَعِر َرُسوِؿ اللَّوِ و 
 ٖ«. ، بَػْْبَ أُُذنَػْيِو َوَعاتِِقوِ  َرِجبًل ، لَْيَس بِالسَِّبِط َوالَ ا١َبْعدِ  َكاَف َشَعُر َرُسوِؿ اللَِّو »

 َشَعرًا َرِجبًل بَػْْبَ أُُذنَػْيِو َوَمْنِكبَػْيِو". ويف رواية ابن ماجة :"َكاَف َشَعُر َرُسوِؿ اللَِّو 
َشْعرُُه  َما رَأَْيُت ِمْن ِذي ِلمٍَّة َأْحَسَن يف ُحلٍَّة َٞبْرَاَء ِمْن َرُسوِؿ اِ »َعِن اْلبَػرَاِء، قَاَؿ: و 

 ٗ.َيْضِرُب َمْنِكبَػْيِو..."
ُلُغ َشْحَمَة أُُذنِِو "  ٘.ويف رواية :" لَُو َشَعٌر يَػبػْ

 .«ِسِو َو٢ِبَْيِتِو ِعْشُروَف َشَعَرًة بَػْيَضاءَ ، َولَْيَس يف رَأْ  َوتَػَوفَّاُه اللَُّو َعَلى رَْأِس ِستَّْْب َسَنةً :"ويف رواية 
ٙ 

ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد، وََكاَف لَُو َشْعٌر فَػْوَؽ  ُكْنُت أَْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُؿ اللَِّو »قَاَلْت: ، وَعْن َعاِئَشَة 
 َٚوُدوَف الَوفػَْرِة".، ا١ُبمَِّة 

اِب َيْسِدُلوَف َأْشَعاَرُىْم، وََكاَف اْلُمْشرُِكوَف يَػْفرُُقوَف ، قَاَؿ: َكاَف أَْىُل اْلِكتَ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و 
، َفَسَدَؿ َرُسوُؿ اِ  ٰبُِبُّ ُمَوافَػَقَة َأْىِل اْلِكَتاِب ِفيَماِلَْ يُػْؤَمْر ِبوِ   وََكاَف َرُسوُؿ اِ »ُرُءوَسُهْم، 

  ُنَاِطَيَتُو، ُُثَّ فَػَرَؽ بَػْعد».ٛ 
 

                                                           
 (.ٖٖٕٛ) - ٜ٘مسلم  -ٔ
 (.ٙٛٔٗ(،وأبو داود)ٕٛٔٔٔ(،وأٞبد)ٖٖٕٛ) - ٜٙمسلم  -ٕ
(، ٖٖٗٙ( وابن ماجو )ٕٖٕٛٔ( ، مسند أٞبد" )ٖٖٕٛ) - ٜٗ(، ومسلم ٜ٘ٓ٘البخاري ) -ٖ

 (.ٜٕٔٙ(،وابن حباف)ٖ٘ٓ٘والنسائي)
 (ٕٗٚٔ،ٖٖ٘ٙ(،والَبمذي)ٛ٘٘ٛٔ(واللفظ لو،وأٞبد )ٖٖٕٚ) - ٕٜ(،ومسلمٖٔ٘٘البخاري) -ٗ

 (.ٓٙٓ٘،والنسائي)
 (.ٕٖٕ٘(،والنسائي)ٖٚٗٛٔ(،وأٞبد)ٗٛٔٗ(،وأبو داود)ٜٔٓ٘البخاري)-٘
  (.ٖٕٚٗ) - ٖٔٔ(،ومسلم ٖٚٗ٘البخاري)رواه  - ٙ
 (قاؿ األلباِّن: حسن طحيح.٘٘ٚٔ(،والَبمذي)ٚٛٔٗحسن طحيح : رواه أبو داود) -ٚ
 (.ٖٖٕٙ) - ٜٓ(،ومسلم ٖٛ٘٘البخاري) -ٛ



 

 

 
ٕٙ 

 ٕٙ البيان املأمول

 : ما جاء من اًخربك بضـٍر 

ُؽ َٰبِْلُقوُ  رَأَْيُت َرُسوَؿ اِ »َعْن أََنٍس، قَاَؿ: َلَقْد  ، َوَأيَاَؼ بِِو َأْطَحابُُو، َفَما يُرِيُدوَف  َوا٢بَْبلَّ
 ٔ.«َأْف تَػَقَع َشْعَرٌة ِإالَّ يف َيِد َرُجلٍ 

رجل ": ، فما يريدوف أف يقع شعره إال ىف يد  وا٢ببلؽ َٰبْلقو -عليو السبلـ  -وقولو: " رأيتو 
، وفيو  ال سيما من جسمو وذاتو -عليو السبلـ  -فيو ما عرؼ من تُركهم بكل شىء منو 
، وقد مضى الكبلـ فيو، واختبلؼ العلماء ىف  حجة على يهارة الشعر من ا٤بيت وا٢بى

 ٕشعر ا٢بى وشعر ا٤بيت.
 ، َويف تَػَرجُِّلوِ  َن يف يُُهورِِه ِإَذا َتَفهَّرَ لَُيِحبُّ التػََّيمُّ  ِإْف َكاَف َرُسوُؿ اِ  »وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: 

 ٖ«.، َويف اْنِتَعالِِو ِإَذا انْػتَػَعلَ  ِإَذا تَػَرجَّلَ 
 ٗ.«، يف نَػْعَلْيِو، َوتَػَرجُِّلِو، َويُُهورِهِ  ٰبُِبُّ التػََّيمَُّن يف َشْأنِِو ُكلّْوِ  َكاَف َرُسوُؿ اِ »ويف رواية : 

ُهَما، قَاَؿ:  َعْن َعْبِد اللَّوِ و  ِديَنِة بَػْعَد َما تَػَرجَّلَ  اْنفََلَق النَّيبُّ »ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َ
،  ِمَن ا٤ب

ِإالَّ ، ، فَػَلْم يَػْنَو َعْن َشْيٍء ِمَن اأَلْرِديَِة َواألُُزِر تُػْلَبُس  َوادََّىَن َولَِبَس ِإزَاَرُه َورَِداَءُه ُىَو َوَأْطَحابُوُ 
َزعْ 
ُ
 َ٘فَرَة الٍَِّب تَػْردَُع َعَلى ا١بِْلِد،...".ا٤ب

َها ُيْصِغي ِإَِلَّ رَْأَسُو َوُىَو ٦ُبَاِوٌر يف  َكاَف النَّيبُّ »، قَاَلْت:  وَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ُلُو َوأَنَا َحاِئضٌ  ْسِجِد، َفأَُرجّْ

َ
 ٙ«ا٤ب

 ٚ.«َعِن التػََّرجُِّل ِإالَّ ِغبِّا ى َرُسوُؿ اللَِّو نَػهَ  »، قَاَؿ:  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُمَغفَّلٍ 

                                                           
 (. ٕٖٕ٘) - ٘ٚمسلم  -ٔ
ْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم " للقاضي عياض  - ٕ

ُ
 -للفباعة والنشر والتوزيع ( ط: دار الوفاءٜٕٓ/ٚ)-رٞبو ا –"ِإكَماُؿ ا٤ب

 مصر.
 (ٛٓٙ(،والَبمذي)ٕٗٙٙ٘(واللفظ لو، وأٞبد)ٕٛٙ) - ٙٙ(،ومسلم ٗ٘ٛ٘البخاري)-ٖ

 (.ٜٔٓٔ(،وابن حباف)ٔٓٗ(،وابن ماجة)ٕٓٗ٘،والنسائي)
 (.ٙ٘ٗ٘(، وابن حباف)ٕٔٗ(،والنسائي)ٕٛٙ) - ٚٙ(،ومسلم ٛٙٔالبخاري)-ٗ
 (.٘ٗ٘ٔالبخاري)-٘
 (.ٕٚٚ(،والنسائي)ٜٕٚ) - ٜ(،ومسلم ٕٕٛٓالبخاري)-ٙ
(وطححو ٗٛٗ٘(،وابن حباف)٘٘ٓ٘(،والنسائي)ٙ٘ٚٔ(، والَبمذي)ٜ٘ٔٗوأبو داود) ، (ٖٜٚٙٔرواه أٞبد)-ٚ

 (.ٔٓ٘األلباِّن يف "الصحيحة" )



 

 

 

 

ٕ
ٚ  

ٕٚ 

 ٕٚ يف مشائل الرسول    

أَْرَبَع ِسِنَْب َكَما  ، َقْد َطِحَب النَّيبَّ  َعْن ُٞبَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْٞبَِن ا٢بِْْمَّبِيّْ، قَاَؿ: َلِقيُت َرُجبًل و 
،   ، قَاَؿ:  نَػَهانَا َرُسوُؿ اِ  َطِحَبُو أَبُو ُىَريْػَرَة أَْرَبَع ِسِنْبَ   ٔ....«َأْف ٲَبَْتِشَط َأَحُدنَا ُكلَّ يَػْوـٍ

َعاِمبًل ٗبِْصَر، َفأَتَاُه َرُجٌل ِمْن  قَاَؿ: َكاَف َرُجٌل ِمْن َأْطَحاِب النَّيبّْ ، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َشِقيٍق و 
َكاَف »قَاَؿ:  ، ُمْشَعانِّا َوأَْنَت أَِمٌّب؟َأْطَحاِبِو، فَِإَذا ُىَو َشِعُث الرَّْأِس ُمْشَعافّّ. قَاَؿ: َما ِل أَرَاَؾ 

ْرفَاهِ  َنيبُّ اللَِّو  َهانَا َعِن اإْلِ ْرفَاُه؟ قَاَؿ: «. يَػنػْ  ٕ.«التػََّرجُُّل ُكلَّ يَػْوـٍ »قُػْلَنا: َوَما اإْلِ
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َناالنَّيبُّ : َعْن أََنس ْبِن َماِلٍك ، قَاؿَ  اَؿ ِعْنَدنَا فَػَعرَِؽ، َوَجاَءْت أُمّْي بَِقاُروَرٍة ، فَػقَ   َدَخَل َعَليػْ
َقَظ النَّيبُّ  ـّ ُسَلْيٍم َماَىَذا الَِّذي »: ، فَػَقاؿَ  َفَجَعَلت َتْسِلُت اْلَعَرَؽ ِفيَها ، فَاْستَػيػْ يَا ُأ

 3.  يبِ َىَذاَعَرُقَك ٪َبَْعُلُو يف ِييِبَنا ، َوُىَو ِمْن َأْيَيِب الفّْ : ، قَاَلتْ «َتْصَنِعَْب؟
ـُ َعَلى ِفرَاِشَها، َولَْيَسْت  وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: َكاَف النَّيبُّ  ْـّ ُسَلْيٍم فَػيَػَنا َيْدُخُل بَػْيَت ُأ

ـَ َعَلى ِفرَاِشَها، َفأُتَِيْت َفِقيَل ٥َبَا: َىَذا النَّيبُّ  ـَ يف بَػْيِتكِ  ِفيِو، قَاَؿ: َفَجاَء َذاَت يَػْوـٍ فَػَنا ، نَا
َقَع َعَرقُُو َعَلى ِقْفَعِة أَِدمٍي، َعَلى اْلِفرَاِش، فَػَفَتَحْت  َعَلى ِفرَاِشِك، قَاَؿ َفَجاَءْت َوَقْد َعرَِؽ، َواْستَػنػْ

، فَػَقاَؿ: "َما  َعِتيَدتَػَها َفَجَعَلْت تُػَنشُّْف َذِلَك اْلَعَرَؽ فَػتَػْعِصرُُه يف قَػَوارِيرَِىا، فَػَفزَِع النَّيبُّ 
َـّ ُسَلْيمٍ َتْصَنعِ  َيانَِنا، قَاَؿ : «َْب؟ يَا ُأ .«َآَظبِْت  »،  فَػَقاَلْت: يَا َرُسوَؿ اِ نَػْرُجو بَػرََكَتُو ِلِصبػْ

4 
َكاَف يَْأتِيَها فَػَيِقيُل ِعْنَدَىا فَػَتْبُسُط َلُو ِنْفًعا فَػَيِقيُل َعَلْيِو ، وََكاَف َكِثَّب    َأفَّ النَّيبَّ  » ويف رواية :

َـّ ُسَلْيٍم  »:  َفَكاَنْت َ٘بَْمُع َعَرَقُو فَػَتْجَعُلُو يف الفّْيِب َواْلَقَوارِيِر ، فَػَقاَؿ النَّيبُّ اْلَعَرِؽ ،  يَا ُأ
 َ٘عَرُقَك أَُدوُؼ بِِو ِيييب .: ، قَاَلتْ «َماَىَذا؟

                                                           
 (دوف ذكر االمتشاط ، وطححو األلباِّن .ٔٛ(،وأبو داود)ٕٔٓٚٔرواه أٞبد)-ٔ
 وطححو األلباِّن.(ٛ٘ٓ٘طحيح : رواه النسائي) - ٕ

 : الَبجل والَبجيل: تسريح الشعر وتنظيفو وٙبسينو، كأنو كره كثرة الَبفو والتنعم.ٖٕٓ/ٕابن األثّب يف "النهاية" قاؿ 
 (.ٖٔٚ٘(،والنسائي)ٜٖٕٙٔ(واللفظ لو، وأٞبد يف " ا٤بسند") ٖٖٕٔ) - ٖٛ(،ومسلم ٕٔٛٙالبخاري)-ٖ
 (.ٖٕٓٔٔ(،وأٞبد)ٖٖٕٔ) - ٗٛمسلم -ٗ
  .(ٕٖٖٕ) - ٘ٛ مسلم -٘
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،ِإَذا َمَشى َتَكفََّأ، َواَلَمِسْسُت  َكاَف َرُسوُؿ اِ أَْزَىَر اللَّْوِف،َكَأفَّ َعَرَقُو اللُّْؤُلؤُ »: وَعْن أََنٍس، قَاؿَ 
، َواَلمشَِْمُت ِمْسَكًة َواَلَعْنبَػَرًة َأْيَيَب ِمْن رَاِئَحِة   ِديَباَجًة َواَلَحرِيرًَة ، أَْلَْبَ ِمْن َكفّْ َرُسوِؿ اِ 

  ».1َرُسوِؿ اِ 
َع النَّيبَّ  أَلُْعِفَْبَّ الرَّايََة َرُجبًل »، يَػُقوُؿ: يَػْوـَ َخْيبَػَر:  وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي اللَُّو َعْنُو، ٠بَِ

، فَػَقاُموا يَػْرُجوَف ِلَذِلَك أَيػُُّهْم يُػْعَفى، فَػَغَدْوا وَُكلُُّهْم يَػْرُجو َأْف يُػْعَفى، «يَػْفَتُح اللَُّو َعَلى َيَدْيوِ 
نَػْيِو ، َفَأمَ «أَْيَن َعِليّّ؟»فَػَقاَؿ :  نَػْيِو ، فَػبَػرَأَ ، َفِقيَل: َيْشَتِكي َعيػْ َر، َفُدِعَي َلُو ، فَػَبَصَق يف َعيػْ

َعَلى »، فَػَقاَؿ: نُػَقاتُِلُهْم َحٌبَّ َيُكونُوا ِمثْػَلَنا؟ ، فَػَقاَؿ :  َمَكانَُو َحٌبَّ َكأَنَُّو ِلَْ َيُكْن بِِو َشْيءٌ 
َأْخُرُْىْم ٗبَا ٯبَُِب َعَلْيِهْم ، فَػَو اللَِّو رِْسِلَك، َحٌبَّ تَػْنزَِؿ ِبَساَحِتِهْم، ُُثَّ اْدُعُهْم ِإىَل اإِلْسبلَـِ ، وَ 

ٌر َلَك ِمْن ُٞبِْر النػََّعمِ    ٕ« .أَلَْف يُػْهَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد ، َخيػْ
 
 :  صٌلئهل يف كوثَ اًبدهَة -7

ٌة َشِديَدٌة، َفَجاُءوا النَّيبَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو ، فَػَقاَؿ: ِإنَّا يَػْوـَ ا٣بَْنَدِؽ ٫َبِْفُر، فَػَعَرَضْت ُكْديَ 
  ، :ـَ َوَبْفُنُو َمْعُصوٌب ِٕبََجرٍ «. أَنَا نَازِؿٌ »فَػَقاُلوا: َىِذِه ُكْديٌَة َعَرَضْت يف ا٣بَْنَدِؽ، فَػَقاَؿ  ُُثَّ قَا

، فَػَعاَد َكِثيًبا أَْىَيَل، َأْو أَْىَيَم،  ا٤بِْعَوَؿ َفَضَربَ  ، َولَِبثْػَنا َثبلَثََة أَيَّاـٍ الَ َنُذوُؽ َذَواقًا، َفَأَخَذ النَّيبُّ 
َشْيًئا َما َكاَف يف  فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، اْئَذْف ِل ِإىَل البَػْيِت، فَػُقْلُت اِلْمَرَأيت: رَأَْيُت بِالنَّيبّْ 

ٌر، َفِعْنَدِؾ َشْيٌء؟  لَعَناَؽ، َوَيَحَنِت الشَِّعَّب قَاَلْت: ِعْنِدي َشِعٌّب َوَعَناٌؽ، َفَذَٕبَِت ا، َذِلَك َطبػْ
 ٖ..ٌ.«.،َحٌبَّ َجَعْلَنا اللَّْحَم يف البُػْرَمِة، ُُثَّ ِجْئُت النَّيبَّ 

،  َيُدوُر َعَلى ِنَسائِِو يف السَّاَعِة الَواِحَدِة، ِمَن اللَّْيِل َوالنػََّهارِ  َكاَف النَّيبُّ »وَعْن أََنٍس، قَاَؿ: 
أَنَُّو أُْعِفَي قُػوََّة »قَاَؿ: قُػْلُت أِلََنٍس َأوََكاَف يُِفيُقُو؟ قَاَؿ: ُكنَّا نَػَتَحدَُّث ، « َوُىنَّ ِإْحَدى َعْشَرةَ 

ثَػُهْم « َثبلَِثْبَ   ٗ«.ِتْسُع ِنْسَوةٍ »َوقَاَؿ َسِعيٌد، َعْن قَػَتاَدَة، ِإفَّ أََنًسا، َحدَّ
 
 

                                                           
 (.ٖٓٔٙ(،وابن حباف)ٖٖٔٛٔ( ، وأٞبد)ٖٖٕٓ) - ٕٛ(،مسلم ٖٔٙ٘اري)البخ -ٔ
 (ٕٙٓٗ) - ٖٗ(،ومسلمٕٜٕٗالبخاري) -ٕ
 (. ٕٔٔٗٔ(،وأٞبد)ٜٖٕٓ) - ٔٗٔ(،ومسلم ٔٓٔٗالبخاري) -ٖ
 (.ٕٛٓٔ(،وابن حباف)ٜٓٔٗٔ(، وأٞبد)ٕٛٙالبخاري) -ٗ
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 ابخذعاظَ بسٌلؿَ ًـذاب اًلرب : صٌلئهل  -8

َنَما النَّيبُّ  ِبتٍ َعْن َزْيِد ْبِن ثَا يف َحاِئٍط لَِبِِب النَّجَّاِر، َعَلى بَػْغَلٍة َلُو َو٫َبُْن َمَعُو، ِإْذ  ، قَاَؿ: بَػيػْ
بُػٌر ِستٌَّة َأْو َٟبَْسٌة َأْو أَْربَػَعٌة   -قَاَؿ: َكَذا َكاَف يَػُقوُؿ ا١ْبَُرْيرِيُّ  -َحاَدْت ِبِو َفَكاَدْت تُػْلِقيِو، َوِإَذا أَقػْ

"َمْن يَػْعِرُؼ َأْطَحاَب َىِذِه اأْلَقػُُْرِ؟ " فَػَقاَؿ َرُجٌل: أَنَا، قَاَؿ: َفَمٌَب َماَت َىُؤاَلِء؟ " قَاَؿ: فَػَقاَؿ: 
ْشرَاِؾ، فَػَقاَؿ: "ِإفَّ َىِذِه اأْلُمََّة تُػْبتَػَلى يف قُػُبورَِىا ، َلَدَعْوُت اَ  ، فَػَلْواَل َأْف اَل َتَدافَػُنوا َماُتوا يف اإْلِ

َنا ِبَوْجِهوِ ، "  ِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقُْرِ الَِّذي َأ٠ْبَُع ِمْنوُ َأْف ُيسْ  َبَل َعَليػْ ، فَػَقاَؿ: "تَػَعوَُّذوا بِاِ  ُُثَّ أَقػْ
ِمْن َعَذاِب النَّاِر" قَاُلوا: نَػُعوُذ بِاِ ِمْن َعَذاِب النَّاِر، فَػَقاَؿ: "تَػَعوَُّذوا بِاِ ِمْن َعَذاِب اْلَقُْرِ" 

َها َوَما َبَفَن" قَ  اُلوا: نَػُعوُذ بِاِ ِمْن َعَذاِب اْلَقُْرِ، قَاَؿ: "تَػَعوَُّذوا بِاِ ِمَن اْلِفًَبِ، َما َظَهَر ِمنػْ
َنِة الدَّجَّاؿِ  َها َوَما َبَفَن، قَاَؿ: "تَػَعوَُّذوا بِاِ ِمْن ِفتػْ وا: " قَالُ قَاُلوا: نَػُعوُذ بِاِ ِمَن اْلِفًَبِ َما َظَهَر ِمنػْ

َنِة الدَّجَّاؿ.  ٔنَػُعوُذ بِاِ ِمْن ِفتػْ
، قَاَؿ: "َلْواَل َأْف اَل َتَدافَػُنوا َلَدَعْوُت اَ َأْف ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب وَعْن أََنٍس، َأفَّ النَّيبَّ 

 ٕ .اْلَقُْرِ"
ُكْم ِمْن َعَذاِب َأْىِل اْلُقُبوِر َما َلْواَل َأْف اَل َتَدافَػُنوا، َلَسأَْلُت اللََّو َأْف ُيْسِمعَ  »ويف رواية : 

 ٖ«.َأ٠ْبََعِِب 
استحالة ٠باع عذاب القُر على اإلنس وا١بن ، فدؿ ٗبا ال يُدع " الصحيح"وقد ثبت يف 

 دوف غّبه . ختص بو رسوؿ ا ا٦باؿ للشك أو ا٣ببلؼ بأف ىذا ٩با 
الَعْبُد ِإَذا ُوِضَع يف قَػُْرِِه، َوتُػُوِلَّْ َوَذَىَب  »اَؿ: قَ ،  ، َعِن النَّيبّْ  فَعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 

، أَتَاُه َمَلَكاِف، َفأَقػَْعَداُه، فَػيَػُقواَلِف َلُو: َما ُكْنَت تَػُقوُؿ يف  َأْطَحابُُو َحٌبَّ إِنَُّو لََيْسَمُع قَػرَْع نَِعا٥بِِمْ 
َعْبُد اللَِّو َوَرُسولُُو، فَػيُػَقاُؿ: اْنظُْر ِإىَل َمْقَعِدَؾ ِمَن  ؟ فَػيَػُقوُؿ: َأْشَهُد أَنَّوُ  َىَذا الرَُّجِل ٧ُبَمٍَّد 

يًعا، َوأَمَّا الَكاِفُر النَّاِر أَْبَدَلَك اللَُّو بِِو َمْقَعًدا ِمَن ا١بَنَِّة، قَاَؿ النَّيبُّ  َناِفُق  -: " فَػيَػرَاٮُبَا ٝبَِ
ُ
َأِو ا٤ب

                                                           
 (.ٕٛ٘ٙٔ(،وابن حباف)ٕٛ٘ٙٔ(،وأٞبد)ٕٚٙٛ) - ٚٙمسلم - ٔ
 (.ٕٛ٘ٓ(،وابن حباف)ٕٛ٘ٓ(،والنسائي)ٖٕٕٔٔ(،وأٞبد)ٕٛٙٛ) - ٛٙمسلم-ٕ
 (.ٜٕٙٓٔرواه أٞبد)- ٖ
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، ُُثَّ ُيْضَرُب  يَػُقوُؿ النَّاُس، فَػيُػَقاُؿ: الَ َدَرْيَت َوالَ تَػَلْيتَ  فَػيَػُقوُؿ: الَ أَْدرِي، ُكْنُت أَُقوُؿ َما -
 ٔ.«، فَػَيِصيُح َطْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن يَِليِو ِإالَّ الثػََّقَلْْبِ  ٗبِْفَرَقٍة ِمْن َحِديٍد َضْربًَة بَػْْبَ أُُذنَػْيوِ 

 خبعوص رؤًخَ :  ما جاء من صٌلئهل  -9

 هرؤًخَ آٔمامَ : من وراء ػٍِر رؤًخَ 

َطبلًَة، ُُثَّ َرِقَي ا٤بِْنبَػَر، فَػَقاَؿ يف الصَّبَلِة َويف  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: َطلَّى بَِنا النَّيبُّ 
 ٕ«.ِإِّنّْ أَلَرَاُكْم ِمْن َورَاِئي ،َكَما أَرَاُكمْ »الرُُّكوِع: 

 
َها: َأفَّ النَّ و  يَا َعاِئَشُة َىَذا ِجُْرِيُل يَػْقرَأُ َعَلْيِك »، قَاَؿ ٥َبَا:  يبَّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ـُ َوَرْٞبَُة اللَِّو َوبَػرََكاتُُو، تَػَرى َما الَ أََرى، تُرِيُد النَّيبَّ «السَّبَلـَ   ٖ . ، فَػَقاَلْت: َوَعَلْيِو السَّبَل
 

سلَِ : ًبُت  -11  ًعـمَ ربَ ٌو

ْسِلِمَْب: فَِإنََّك « َعِن الِوَطاؿِ  نَػَهى َرُسوُؿ اللَِّو »َؿ: قَا ، َعْن َأ ي ُىَريْػَرةَ 
ُ
فَػَقاَؿ َلُو رَِجاٌؿ ِمَن ا٤ب

 ٗ«.أَيُُّكْم ِمْثِلي، ِإِّنّْ أَبِيُت يُْفِعُمِِب َر يّْ َوَيْسِقْبِ : »يَا َرُسوَؿ اللَِّو تُػَواِطُل، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
ُهَماوَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر  قَاُلوا: ، « َعِن الِوَطاؿِ  نَػَهى َرُسوُؿ اللَِّو »، قَاَؿ:  َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 ٘« .ِإِّنّْ َلْسُت ِمثْػَلُكْم ِإِّنّْ أُْيَعُم َوُأْسَقى»ِإنََّك تُػَواِطُل، قَاَؿ: 
 ٙ".، ِإِّنّْ َأَظلُّ يُْفِعُمِِب َر يّْ َوَيْسِقيِِب  ويف رواية : "ِإِّنّْ َلْسُت َكَأَحدُِكمْ 

 

                                                           
(بنحوه دوف ذكر عذاب الفاجر أو الكافر ٕٓٚٛ) - ٓٚ(واللفظ لو ،ومسلم ٖٖٛٔالبخاري) - ٔ

 (.ٕٖٓٔ(،وابن حباف)ٕٔ٘ٓ(،والنسائي)ٔ٘ٚٗ(،وأبو داود)ٕٕٔٚٔ،وأٞبد)
 (.ٖٔٛ(،والنسائي)ٕٖٖٛٔ(،وأٞبد)ٕ٘ٗ) - ٔٔٔ(،ومسلم ٜٔٗالبخاري ) - ٕ
 .(ٖٜٖ٘(،والنسائي)ٖٔٛٛ(،والَبمذي)ٕٗٚ٘ٗ(،وأٞبد)ٕٚٗٗ)-ٜٔ( ،ومسلمٕٖٚٔالبخاري) - ٖ
 (.ٖ٘ٚ٘(،وابن حباف)ٙٛٚٚ(،وأٞبد)ٖٓٔٔ) - ٚ٘(،ومسلم ٔ٘ٛٙالبخاري) - ٗ
 (.ٖٕٓٙ(،وأبو داود)ٕٔٚٗ(،وأٞبد)ٕٓٔٔ) - ٘٘(،ومسلمٕٜٙٔالبخاري) - ٘
 (.ٕ٘ٚٗرواه أٞبد) -ٙ
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َع النَّيبَّ  وَعْن َأ ي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  الَ تُػَواِطُلوا، َفأَيُُّكْم ِإَذا أَرَاَد َأْف »، يَػُقوُؿ: ، أَنَُّو ٠بَِ
ِإِّنّْ َلْسُت  »، قَاُلوا: فَِإنََّك تُػَواِطُل يَا َرُسوَؿ اللَِّو قَاَؿ: «يُػَواِطَل، فَػْليُػَواِطْل َحٌبَّ السََّحرِ 

 ٔ«.ِإِّنّْ أَبِيُت ِل ُمْفِعٌم يُْفِعُمِِب، َوَساٍؽ َيْسِقْبِ ، َئِتُكْم َكَهيْ 
 

                                                           
 (.ٖٚٚ٘(،وابن حباف)٘٘ٓٔٔ(،وأٞبد)ٖٜٙٔاري)البخ - ٔ
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 الفصل الرابع
 من ظلٍر ٕاىل كبي مبـثَ ما جاء يف صٌلئهل 

 وُو كالم من حغ اًض َعان : صٌلئهل بخعِري كَبَ  -1

 ، َفَأَخَذُه َفَصَرَعوُ  َعُب َمَع اْلِغْلَمافِ َوُىَو يَػلْ  أَتَاُه ِجُْرِيُل َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأفَّ َرُسوَؿ اِ 
،  ، َفَشقَّ َعْن قَػْلِبِو، فَاْسَتْخرََج اْلَقْلَب، فَاْسَتْخرََج ِمْنُو َعَلَقًة، فَػَقاَؿ: َىَذا َحظُّ الشَّْيفَاِف ِمْنكَ 

، َوَجاَء اْلِغْلَماُف  َدُه يف َمَكانِوِ ، ُُثَّ أََعا ، ُُثَّ أَلََموُ  ُُثَّ َغَسَلُو يف َيْسٍت ِمْن َذَىٍب ٗبَاِء َزْمَزـَ 
َرُه  -َيْسَعْوَف ِإىَل أُمِّْو  فَػَقاُلوا: ِإفَّ ٧ُبَمًَّدا َقْد قُِتَل، فَاْستَػْقبَػُلوُه َوُىَو ُمْنَتِقُع اللَّْوِف "،  -يَػْعِِب ِظئػْ

 ٔقَاَؿ أََنٌس: "َوَقْد ُكْنُت أََرى أَثَػَر َذِلَك اْلِمْخَيِط يف َطْدرِِه".
َواَل ُمَنافَاَة اِلْحِتَماِؿ ُوُقوِع َذِلَك َمرَّتَػْْبِ، َمرًَّة َوُىَو َطِغٌّب، : -رٞبو ا  –قوؿ اإلماـ ابن كثّب وي

ْسرَاِء  َلَة اإْلِ لَِيَتَأىََّب لِْلُوُفوِد ِإىَل ا٤ببل األعلى ، و٤بناجاة الرب عز وجل ، َواْلُمُثوِؿ بَػْْبَ ، َوَمرًَّة لَيػْ
 َٕؾ َوتَػَعاىَل.َيَدْيِو تَػَبارَ 

وأقوؿ بتوفيق ا : بل يتضح ِل ا٢بكمة من ذلك وا تعاىل أعلم ، أنو يف حادثة شق 
طدره يف طغره ليفهر بذلك من حظ الشيفاف ، فيحفظو ا تبارؾ وتعاىل من الوقوع  يف 

٦بتمع  أي مظاىر ا١باىلية يف العقيدة أو اال٫برافات األخبلقية وغّبىا ، الٍب كانت سائدة يف
قبل مبعثو وإعداده أيًضا لتلقى الوحي ، بنزولو  مكة ، وسيأيت معنا بياف ذلك يف مشائلو 

 . على قلبو 
 ا٢بكمة من ذلك . -رٞبو ا -وا٤برة الثانية ليلة اإلسراء ، كما بْب اإلماـ ابن كثّب
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، فَػَقاَؿ «َما بَػَعَث اللَُّو نَِبيِّا ِإالَّ َرَعى الَغَنمَ »قَاَؿ: ،  اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضيَ 
 ٖ«نَػَعْم، ُكْنُت أَْرَعاَىا َعَلى قَػرَارِيَط أِلَْىِل َمكَّةَ »َأْطَحابُُو: َوأَْنَت؟ فَػَقاَؿ: 

                                                           
  (.ٖٖٗٙ(،وابن حباف)ٕٕٕٔٔ(،وأٞبد يف " ا٤بسند")ٕٙٔ) - ٕٔٙمسلم  -ٔ
 لبناف . –( ط: دار ا٤بعرفة للفباعة والنشر والتوزيع بّبوت ٖٕٔ/ٔ" السّبة النبوية" )من البداية والنهاية(البن كثّب) - ٕ
 (.ٜٕٗٔ(،وابن ماجة)ٕٕٕٙالبخاري) -ٖ
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٪َبَْتِِب اْلَكَباَث، فَػَقاَؿ: "َعَلْيُكْم  ُسوِؿ اللَِّو وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو قَاَؿ: "ُكنَّا َمَع رَ 
 ٔ«.نَػَعْم، َوَىْل ِمْن َنيبٍّ ِإالَّ َرَعاَىا»قَاَؿ: " ، بِاأْلَْسَوِد، فَِإنَُّو َأْيَيُب" فَػُقْلَنا: وَُكْنَت تَػْرَعى اْلَغَنَم؟ 

ْبَل النُّبُػوَِّة َأْف َٰبُْصَل ٥َبُْم التََّمرُُّف ِبَرْعِيَها َعَلى َما قَاَؿ اْلُعَلَماُء: ا٢بِْْكَمُة يف إ٥ْبَاـِ َرْعِي اْلَغَنِم قػَ 
أِلَنػَُّهْم إَذا  ، َسُيَكلَُّفونَُو ِمْن اْلِقَياـِ بَِأْمِر أُمَِّتِهْم؛ أِلَفَّ يف ٨ُبَاَلفَِتَها َما ُٰبَصُّْل ا٢ْبِْلَم َوالشََّفَقةَ 

تَػْفرِيِقَها يف الرَّْعِي َونَػْقِلَها ِمْن َمْسرٍَح إىَل َمْسرٍَح َوَدْفِع َعُدوَّْىا  َطبَػُروا َعَلى َرْعِيَها َوَٝبِْعَها بَػْعدَ 
َة تَػَفرُِّقَها َمَع َضْعِفَها َواْحِتَياِجَها إ ىَل ِمْن َسُبٍع َوَغّْبِِه َكالسَّارِِؽ، َوَعِلُموا اْخِتبَلَؼ ِيَباِعَها َوِشدَّ

َر َعَلى اأْلُمَِّة، َوَعَرُفوا اْخِتبَلَؼ ِيَباِعَها َوتَػَفاُوَت ُعُقو٥ِبَا َفَجبَػُروا  اْلُمَعاَىَدِة، أَلُِفوا ِمْن َذِلَك ا لصَّبػْ
َلْو   َكْسَرَىا َوَرفَػُقوا ِبَضِعيِفَها َوَأْحَسُنوا التػََّعاُىَد ٥َبَا، فَػَيُكوُف َٙبَمُُّلُهْم ِلَمَشقَِّة َذِلَك َأْسَهَل ٩بَّا

ـَ ِبِو ِمْن  َأوَِّؿ َوْىَلٍة ، ِلَما َٰبُْصُل ٥َبُْم ِمْن التََّدرُِّج ِبَذِلَك، َوُخصَّْت اْلَغَنُم ِبَذِلَك ُكلُّْفوا اْلِقَيا
ْمَكاِف َضْبطِ  ِبِل َواْلبَػَقِر ، إِلِ ِبِل ِلَكْوهِنَا َأْضَعَف ِمْن َغّْبَِىا، َوأِلَفَّ تَػَفرُّقَػَها َأْكثَػَر ِمْن تَػَفرُِّؽ اإْلِ  اإْلِ

 ِٕط ُدونَػَها. َواْلبَػَقِر بِالرَّبْ 
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ِإِّنّْ أَلَْعِرُؼ َحَجرًا ٗبَكََّة َكاَف ُيَسلُّْم َعَليَّ قَػْبَل : »َعْن َجاِبِر ْبِن ٠َبَُرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
 ٖ«.َأْف أُبْػَعَث ِإِّنّْ أَلَْعرِفُُو اآْلفَ 
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  ثؼََي اًلٌلمة هل :

 وجسود اًضجر واحلجر ًلدومَ :

: َِ َْ َ َجَرِة ؿََ ُء اًضَّ  ومِي يَفْ

َخرََج أَبُو يَاِلٍب ِإىَل الشَّاـِ َوَخرََج َمَعُو »َعْن َأ ي َبْكِر ْبِن َأ ي ُموَسى اأْلَْشَعرِيّْ، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: ف
ْيٍش، فَػَلمَّا َأْشَرُفوا َعَلى الرَّاِىِب َىَبفُوا َفَحلُّوا رَِحا٥َبُْم، َفَخرََج إِلَْيِهُم يف َأْشَياٍخ ِمْن قُػرَ  النَّيبُّ 

قَاَؿ: " فَػُهْم َٰبُلُّوَف رَِحا٥َبُْم، «. الرَّاِىُب وََكانُوا قَػْبَل َذِلَك ٲَبُرُّوَف بِِو َفبَل ٱَبْرُُج إِلَْيِهْم َواَل يَػْلَتِفتُ 

                                                           
 (.ٕٓ٘ٓ)- ٖٙٔ( ، ومسلم ٖٙٓٗالبخاري ) -ٔ
 -الفبعة األوىل-(ط: دار ا٢بديث، مصرٖٖٚ/٘" نيل األويار") - ٕ
 (.ٕٛٗٙ(،وابن حباف)ٕٖٗٙ(، والَبمذي)ٕٕٛٛٓ(، وأٞبد يف " ا٤بسند") ٕٕٚٚ) - ٕمسلم - ٖ
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، فَػَقاَؿ: َىَذا َسيُّْد الَعاَلِمَْب، َىَذا  الرَّاِىُب َحٌبَّ َجاَء َفَأَخَذ بَِيِد َرُسوِؿ اللَِّو  َفَجَعَل يَػَتَخلَُّلُهمُ 
َعثُُو اللَُّو َرْٞبًَة لِْلَعاَلِمَْب "، فَػَقاَؿ َلُو َأْشَياٌخ ِمْن قُػَرْيٍش: َما ِعْلُمَك،  َرُسوُؿ َربّْ الَعاَلِمَْب، يَػبػْ

ُتْم ِمَن الَعَقَبِة ِلَْ يَػْبَق َشَجٌر َواَل َحَجٌر ِإالَّ َخرَّ َساِجًدا َواَل َيْسُجَداِف ِإالَّ فَػَقاَؿ: ِإنَُّكْم ِحَْب أَ  ْشَرفػْ
َنَع ٥َبُْم لَِنيبٍّ، َوِإِّنّْ أَْعرِفُُو ِٖبَامتَِ النُّبُػوَِّة َأْسَفَل ِمْن ُغْضُروِؼ َكِتِفِو ِمْثَل التػُّفَّاَحِة، ُُثَّ َرَجَع َفصَ 

َبَل َوَعَلْيِو َغَماَمٌة ُتِظلُّ يََعاًما، فػَ  ُو، َلمَّا أَتَاُىْم ِبِو وََكاَف ُىَو يف رِْعَيِة اإِلِبِل، قَاَؿ: أَْرِسُلوا إِلَْيِو، َفأَقػْ
ُء الشََّجَرِة َعلَ  ِء الشََّجَرِة، فَػَلمَّا َجَلَس َماَؿ يفَْ ْيِو، فَػَلمَّا َدنَا ِمَن الَقْوـِ َوَجَدُىْم َقْد َسبَػُقوُه ِإىَل يفَْ
َنَما ُىَو قَاِئٌم َعَلْيِهْم َوُىَو يُػَناِشُدُىْم أَ  ِء الشََّجَرِة َماَؿ َعَلْيِو، قَاَؿ: فَػبَػيػْ ْف اَل فَػَقاَؿ: اْنظُُروا ِإىَل يفَْ

، فَِإفَّ الرُّوـَ ِإْف رََأْوُه َعَرُفوُه بِالصَّْفِة فَػيَػْقتُػُلونَُو، فَالتَػَفَت فَإِ  بَػُلوا َيْذَىُبوا ِبِو ِإىَل الرُّوـِ َعٍة َقْد أَقػْ َذا ِبَسبػْ
َنا، ِإفَّ َىَذا النَّيبَّ َخارٌِج يف َىَذا الشَّهْ  ِر، ِمَن الرُّوـِ فَاْستَػْقبَػَلُهْم، فَػَقاَؿ: َما َجاَء ِبُكْم؟ قَاُلوا: ِجئػْ

ِعثْػَنا ِإىَل يَرِيِقَك َىَذا، فَػَقاَؿ: َىْل فَػَلْم يَػْبَق يَرِيٌق ِإالَّ بُِعَث إِلَْيِو بِأُنَاٍس ، َوِإنَّا َقْد ُأْخُرْنَا َخبَػَرُه فَػبُ 
َا ُأْخُرْنَا َخبَػرَُه ِبفَرِيِقَك َىَذا. قَاَؿ: أَفَػرَأَيْػُتْم أَْمرً  ٌر ِمْنُكْم؟ قَاُلوا: ِإ٭بَّ ا أَرَاَد اللَُّو َخْلَفُكْم َأَحٌد ُىَو َخيػْ

اُلوا: اَل، قَاَؿ: فَػَبايَػُعوُه َوأَقَاُموا َمَعُو قَاَؿ: قَ ، َأْف يَػْقِضَيُو َىْل َيْسَتِفيُع َأَحٌد ِمَن النَّاِس َردَُّه؟ 
بَػَعَث َمَعُو أَْنُشدُُكْم بِاللَِّو أَيُُّكْم َولِيُُّو؟ قَاُلوا: أَبُو يَاِلٍب، فَػَلْم يَػَزْؿ يُػَناِشُدُه َحٌبَّ َردَُّه أَبُو يَاِلٍب وَ 

 َٔوالزَّْيِت ". أَبُو َبْكٍر ِببَلاًل َوَزوََّدُه الرَّاِىُب ِمَن الَكْعكِ 
 

 -وعن معتمر بن سليماف قاؿ: ٠بعت أ ي ٰبدث عن أ ي ٦بلز أف عبد ا٤بفلب أو أبا يالب 
، -طلى ا عليو وآلو وسلم  -قاؿ: " ٤با مات عبد ا عفف على ٧بمد  -شك خالد 

راىب، ا إال كاف معو فيو، وإنو توجو ٫بو الشاـ فنزؿ منزلو فأتاه فيو قاؿ: فكاف ال يسافر سفرً 
 فقاؿ: إف فيكم رجبًل طا٢بًا، فقاؿ: إف فينا من يقرى الضيف ويفك األسّب ويفعل ا٤بعروؼ

ا من ىذا، ُث قاؿ: إف فيكم رجبًل طا٢بًا، ُث قاؿ: أين أبو ىذا الغبلـ؟ ،قاؿ: ىا أنا ، أو ٫بوً 
اليهوَد  وال تذىب بو إىل الشاـ، إف، ، قاؿ: احتفظ ّٔذا الغبلـ  ذا وليو، أو قيل: ىذا وليو

، فرده، قاؿ: اللهم  ولكن ا يقوؿ، ، قاؿ: ما أنت تقوؿ ذاؾ  ُحسٌَّد، وإِّن أخشاىم عليو
 ٕ، ُث إنو مات.  إِّن أستودعك ٧بمًدا

                                                           
 (وقاؿ األلباِّن : طحيح ،ولكن ذكر ببلؿ فيو منكر.ٕٖٓٙرواه الَبمذي)- ٔ
 (.ٕٗ٘/ٛأللباِّن ")" موسوعة ا - ٕ
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َشِهْدُت ِحْلَف  قَاَؿ: -  -َعْن النَّيبّْ  -رضي ا عنو  -َعْن َعْبِد الرَّْٞبَِن ْبِن َعْوٍؼ 
 ٔاْلُمفَيَِّبَْب َمَع ُعُموَمٍِب َوأَنَا ُغبَلـٌ ، َفَما ُأِحبُّ َأفَّ ِل ُٞبَْر النػََّعِم َوَأِّنّْ أَْنُكثُُو. 

(: ِحْلُف اْلُمفَيَِّبَْب ِعْنَد ٜٙٙ٘(حديث)ٕ٘ٔ/ ٘ٔقَاَؿ الفحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
يًعا َكاَف قَػْبلَ  ٍة َيوِيَلٍة، وََكاَف َذِلَك ا٢ْبِْلُف يف َٜبَانَِيِة أَْبُفٍن ِمْن  أَْىِل اأْلَْنَساِب ٝبَِ َعاـِ اْلِفيِل ٗبُدَّ

، َوَأَسُد  قُػَرْيٍش، َوُىْم: َىاِشٌم، َواْلُمفَِّلُب، َوَعْبُد مَشٍْس َونَػْوَفٌل ، بَػُنو َعْبِد َمَناٍؼ، َوتَػْيُم ْبُن ُمرَّةَ 
ِكبَلٍب، َوا٢ْبَاِرُث ْبُن ِفْهٍر، َلمَّا َحاَوَؿ بَػُنو َعْبِد َمَناٍؼ ِإْخرَاَج السَّْقايَِة   ْبُن َعْبِد اْلُعزَّى، َوزُْىَرُة ْبنُ 

اِر، فَػَتَحاَلَفْت َىِذِه الثََّمانَِيُة اأْلَْبُفُن َعَلى َذِلَك، َوبَػَعَثْت إِلَْيِهْم  ُـّ َحِكيٍم َواللَّْواِء ِمْن َبِِب َعْبِد الدَّ ُأ
ِلِب ِٔبَْفَنٍة ِفيَها ِييٌب، فَػَغَمُسوا ِفيَها أَْيِديَػُهْم، ُُثَّ َضَربُوا َِّٔا اْلَكْعَبَة ، تَػوِْكيًدا بِْنُت َعْبِد اْلُمفَّ 

اِر يف أَْيِديِهْم كَ  َما  ٢ِبِْلِفِهْم َذِلَك، َفُسمُّوا ِبَذِلَك اْلُمفَيَِّبَْب، ُُثَّ تَػرَُكوا َما َكاَف يف َبِِب َعْبِد الدَّ
 -، وََكاَف َمْوِلُد َرُسوِؿ اِ  ُفوا َأْف يَػَقَع يف َذِلَك ِقَتاٌؿ ، َأْف َيْدُخَل َعَلْيِهُم اْلَعَربُ َكاَف، َلمَّا َخا

-  ـَ َمكََّة َرُجٌل ِمْن زُبَػْيٍد بِِتَجاَرٍة بَػْعَد َذِلَك يف َعاـِ اْلِفيِل ، فَػَلْم يَػَزْؿ َعَلى َذِلَك ، َحٌبَّ َقِد
َها، َفَحَمَلُو َذِلَك َعَلى َأْف َلُو، فَػَباَعَها ِمَن اْلعَ  ، َفَمفََلُو َِّٔا، َوَغَلَبُو َعَليػْ اِص ْبِن َواِئٍل السَّْهِميّْ

 َأْشَرَؼ َعَلى َأ ي قُػبَػْيٍس، َحْيُث َأَخَذْت قُػَرْيٌش ٦َبَاِلَسَها، ُُثَّ أَْنَشأَ يَػُقوُؿ:
 ...         يَا آَؿ ِفْهٍر ِلَمْظُلوـٍ ِبَضاَعَتُو 

 بَِبْفِن َمكََّة نَاِئي اأْلَْىِل َوالنػََّفرِ                                                  
 ...       َو٧ُبْرِـٍ َأْشَعٍث ِلَْ يَػْقِض ُعْمَرَتُو 

 أَْمَسى يُػَناِشُد َحْوَؿ ا٢بِْْجِر َوا٢بََْجرِ                                                  
 ...    ِِب َسْهٍم يَػُقوُؿ ٥َبُْم َىْل ٨ُبِْفٌر ِمْن بَ 

 َىْل َكاَف ِفيَنا َحبَلاًل َماُؿ ُمْعَتِمرِ                                                  
ـَ ِلَمْن َٛبَّْت َحرَاَمُتُو   ...          ِإفَّ ا٢بَْرَا

ـَ لِثَػْوبِ                                                    اْلَفاِجِر اْلُغَدرِ  َواَل َحرَا

                                                           
 (ٕٓٚٛ(، وا٢باكم يف "ا٤بستدرؾ)ٖٖٚٗ(، وابن حباف)ٚٙ٘(، والبخاري يف "األدب ا٤بفرد")٘٘ٙٔرواه أٞبد) -ٔ

 (.ٜٓٓٔ( ، و" الصَِّحيَحة " )ٖٚٔٚ،وانظر "َطِحيح ا١ْبَاِمع " )
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، فَػَتَحاَلُفوا ِعْنَد َذِلَك ِحْلَف اْلُفُضوِؿ،  فَػَلمَّا ٠بََِعْت قُػَرْيٌش َذِلَك ، أَْعَظَمْت َما َعِمَل السَّْهِميُّ
اْلُفُضوِؿ، فَِإفَّ وََكاَف الَِّذي تَػَعاَقُدوُه: َما َقْد ذََكَرُه ٧ُبَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَؽ اْلُمفَِّليبّْ قَاَؿ: " َوأَمَّا ِحْلُف 

 قَػَباِئَل ِمْن قُػَرْيٍش اْجَتَمُعوا يف َداِر َعْبِد اِ ْبِن ُجْدَعاَف: بَػُنو َىاِشٍم، َوبَػُنو اْلُمفَِّلِب، َوَأَسُد ْبنُ 
ُدوا ٗبَكََّة َمْظُلوًما َعْبِد اْلُعزَّى، َوزُْىَرُة ْبُن ِكبَلٍب، َوتَػْيُم ْبُن ُمرََّة فَػتَػَعاَقُدوا َوَٙبَاَلُفوا َعَلى َأْف اَل ٯبَِ 

َمُو، ِمْن أَْىِلَها، َوِمْن َغّْبِِىْم ، ٩بَّْن َدَخَلَها ِمْن َسائِِر النَّاِس ، ِإالَّ قَاُموا َمَعُو، وََكانُوا َعَلى َمْن ظَلَ 
وََكاَف أَْىُلُو اْلَمْذُكوُروَف َحٌبَّ يَػُردُّوا َعَلْيِو َمْظَلَمَتُو، َفَسمَّْت قُػَرْيٌش َذِلَك ا٢ْبِْلَف: ِحْلَف اْلُفُضوِؿ، 

يًعا، أِلَنػَُّهْم ِمَن اْلُمفَيَِّبَْب الَِّذيَن َكانُوا يف ا٢ْبِْلِف اأْلَوَِّؿ الَّ  ِذي يف َىَذا ا٢بَِْديِث ، ُمفَيَِّبَْب ٝبَِ
ُهْم ".  ذََكْرنَاُه ِمنػْ

وّْيَناُه: " َشِهْدُت َمَع ُعُموَمٍِب يف ا٢بَِْديِث الَِّذي رُ  - -قاؿ الفحاوي: َفَكاَف قَػْوُؿ النَّيبّْ 
انُوا ِحْلَف اْلُمفَيَِّبَْب "، ُىَو ِحْلَف اْلُفُضوِؿ الَِّذي َٙبَاَلَفُو اْلُمفَيَُّبوَف، َوُىْم َىُؤاَلِء النػََّفُر الَِّذيَن كَ 

اِ َأفَّ َذِلَك ا٢بَِْديَث ِلَْ فَػَباَف ِٕبَْمِد  - -يف ا٢ْبِْلِف اأْلَوَِّؿ ، الَِّذي ِلَْ َيْشَهْدُه َرُسوُؿ اِ 
 َٔيُكْن ٗبَُخاِلٍف ، ِإْذ َكاَف لَُو َىَذا اْلَوْجُو الَِّذي َقْد ذََكْرنَاُه. أ. ىػ
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ُهَما، قَاَؿ: َلمَّا بُِنَيِت َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر، قَاَؿ: قَاَؿ: ٠بَِْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعنػْ 
ُقبَلِف ا٢ِبَجارََة، فَػَقاَؿ الَعبَّاُس لِلنَّيبّْ  الَكْعَبُة َذَىَب النَّيبُّ  : اْجَعْل ِإزَاَرَؾ َعَلى َوَعبَّاٌس يَػنػْ

َناُه ِإىَل السََّماِء، فَػَقاَؿ:  ُه َعَلْيِو .« أَِرِّن ِإزَارِي»َرقَػَبِتَك، َفَخرَّ ِإىَل اأَلْرِض، َوَيَمَحْت َعيػْ  َٕفَشدَّ
 ٖ«ويف رواية :" َفَما رُِئَي بَػْعَد َذِلَك ُعْريَانًا 
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، َوِل  قَاَؿ: ُكْنُت ِفيَمْن يَػْبِِب اْلَكْعَبَة يف ا١ْبَاِىِليَّةِ  -رضي ا عنو  -َعْن السَّاِئِب ْبِن َعْبِد اِ 
( الَِّذي َٔحَجٌر أَنَا ٫َبَتُُّو بَِيَديَّ ، أَْعُبُدُه ِمْن ُدوِف اِ تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل ، َفَأِجيءُ بِاللَّنَبِ ا٣ْبَاثِِر )

َنا َحٌبَّ ( فَػَيُبوُؿ ، فَػبػَ ٖأَنْػَفُسُو َعَلى نَػْفِسي َفَأُطبُُّو َعَلْيِو فَػَيِجيُء اْلَكْلُب فَػيَػْلَحُسُو ، ُُثَّ َيْشَغُر ) نَػيػْ
                                                           

 :(.ٖٙ(، وطححو األلباِّن يف طحيح السّبة )صٜٔٚ٘) - ٔ
 (.ٖٓٙٔ،وابن حباف)(ٛٙٓ٘ٔوأٞبد)، (ٖٓٗ) - ٙٚ(،ومسلمٕٛ٘ٔالبخاري) - ٕ
 .(ٕٖٖٗٔ(،وأٞبد)ٖٓٗ) - ٚٚ(،ومسلمٖٗٙالبخاري)- ٖ
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 بَػَلْغَنا َمْوِضَع ا٢بََْجِر ، َوَما يَػَرى ا٢بََْجَر َأَحٌد ، فَِإَذا ُىَو َوْسَط ِحَجاَرتَِنا ِمْثَل رَأِس الرَُّجِل َيَكادُ 
ُعُو ، يَػتَػرَاَءى ِمْنُو َوْجُو الرَُّجِل ، فَػَقاَؿ َبْفٌن ِمْن قُػَرْيٍش: ٫َبُْن َنَضُعُو ، َوقَاَؿ آَخُروَف: ٫َبُْن َنضَ 

َنُكْم َحَكًما ، فَػَقاُلوا: َأوََّؿ َرُجٍل َيْفُلُع ِمْن اْلَفجّْ ، " َفَجاَء َرُسوُؿ اِ    - -فَػَقاُلوا: اْجَعُلوا بَػيػْ
 " ، فَػَقاُلوا: أَتَاُكْم اأْلَِمُْب ، فَػَقاُلوا َلُو " فَػَوَضَعُو يف ثَػْوٍب ، ُُثَّ َدَعا بُفُونَػُهْم فََأَخُذوا بِنَػَواِحيوِ 

 ٔ". -  -َمَعُو ، فَػَوَضَعُو ُىَو 
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لوضعو ٢بجر الكعبة حْب اختبلؼ  وقد جاء معنا يف ا٢بديث السابق ذكره يف ٙبكيمو 
، قالوا :  قريش، و٤با استقروا على ٙبكيم أوؿ رجل يدخل عليهم فلما كاف ىو رسوؿ ا 

 أتاكم األمْب .
ُهَماوعَ   َّمت زت رت يب ٱُّٱ:، قَاَؿ: َلمَّا نَػزََلتْ  ِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ْخَلِصَْب، َخرََج َرُسوُؿ اللَِّو ٕٗٔ]الشعراء: 
ُ
ُهُم ا٤ب َحٌبَّ َطِعَد الصََّفا فَػَهَتَف: [ َوَرْىَفَك ِمنػْ

أَرَأَيْػُتْم ِإْف َأْخبَػْرُتُكْم َأفَّ َخْيبًل َٚبْرُُج »َقاَؿ: فَػَقاُلوا: َمْن َىَذا؟، فَاْجَتَمُعوا إِلَْيِو، فػَ « يَا َطَباَحاهْ »
؟ فَِإِّنّْ َنِذيٌر َلُكْم »، قَاُلوا: َما َجرَّبْػَنا َعَلْيَك َكِذبًا، قَاَؿ: « ِمْن َسْفِح َىَذا ا١بََبِل، َأُكْنُتْم ُمَصدِّْقيَّ

ـَ، فَػنَػزََلْت:قَاَؿ أَبُو ٥َبٍَب: تَػبِّا َلكَ « بَػْْبَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ   مث ٱُّٱ، َما َٝبَْعتَػَنا ِإالَّ ٥ِبََذا؟ ُُثَّ قَا

، َىَكَذا قَػرَأََىا اأَلْعَمُش يَػْوَمِئٍذ .ٔ]ا٤بسد: َّيف ىف يث ىث نث ٕ[ َوَقْد َتبَّ
 

أَرَأَيْػُتْم ِإْف َأْخبَػْرُتُكْم َأفَّ َخْيبًل َٚبْرُُج ِمْن َسْفِح َىَذا : »٥بم  قَاؿَ ٤با  الشاىد : قو٥بم لو 
؟ا١بَ   . َما َجرَّبْػَنا َعَلْيَك َكِذبًا :أجابوه  ،« َبِل، َأُكْنُتْم ُمَصدِّْقيَّ

                                                           
 ( لؤللباِّن.٘ٗ( وقاؿ األرنؤوط: إسناده طحيح، و"طحيح السّبة " )ص: ٗٓ٘٘ٔطحيح : رواه أٞبد)-ٔ
  ( َأْي: الرائب.ٔ)
 ( َأْي: أرغب بو عن نفسي.ٕ)
 (ٚٔٗ/ ص  ٗلساف العرب )ج  ( َشَغَر الكلُب: رفع ِإحدى رجليو ليبوؿ.ٖ)
 ( َأْي: الكعبة.ٗ)
 ( َأْي: أخُروه ٗبا يريدوف أف ٰبكم بينهم بصدده.٘)
 (،وابن حبافٖٖٖٙ(،والَبمذي)ٕٔٓٛ(،وأٞبد)ٕٛٓ) - ٖ٘٘( ،ومسلمٜٔٚٗالبخاري) - ٕ
(ٙ٘٘ٓ) 
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فَػَرَجَع ،  «اقرأ » الوحي بأوؿ ما بدئ بو وكاف بغار حراء ، بقولو تعاىل : و٤با أُنزؿ عليو 
، فَػَزمَُّلوُه، «مُّْلوِّن َزمُّْلوِّن زَ »تَػْرُجُف بَػَواِدرُُه، َحٌبَّ َدَخَل َعَلى َخِدٯَبَة، فَػَقاَؿ:  َِّٔا َرُسوُؿ اللَِّو 

، َفَأْخبَػَرَىا «َأْي َخِدٯَبُة، َما ِل َلَقْد َخِشيُت َعَلى نَػْفِسي»َحٌبَّ َذَىَب َعْنُو الرَّْوُع، قَاَؿ ٣ِبَِدٯَبَة: 
، أَْبِشْر فَػَو اللَِّو الَ ٱُبْزِيَك اللَُّو أََبًدا، فَػَو ا للَِّو ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحَم، ا٣بَبَػَر، قَاَلْت َخِدٯَبُة: َكبلَّ

ْعُدوـَ، َوتَػْقرِي الضَّْيَف، َوتُِعُْب َعَلى نَػَواِئِب  َوَتْصُدُؽ ا٢َبِديثَ 
َ
، َوَٙبِْمُل الَكلَّ، َوَتْكِسُب ا٤ب

 ،  ٔا٢بديث « ....ا٢َبقّْ

أْـِ يف رَِجاٍؿ ِمْن قُػَرْيٍش َقِدُموا ِ٘بَارًا وقَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس، َأْخبَػَرِّن أَبُو ُسْفَياَف ْبُن َحْرٍب أَنَُّو َكاَف بِالشَّ 
ِة الٍَِّب َكاَنْت بَػْْبَ َرُسوِؿ اللَِّو  دَّ

ُ
َوبَػْْبَ ُكفَّاِر قُػَرْيٍش، قَاَؿ أَبُو ُسْفَياَف، فَػَوَجَدنَا َرُسوُؿ  يف ا٤ب

، فَاْنفُِلَق  ي َوبَِأْطَحا ي، َحٌبَّ َقِدْمَنا إِ  يِلَياَء، َفأُْدِخْلَنا َعَلْيِو، فَِإَذا ُىَو َجاِلٌس قَػْيَصَر بِبَػْعِض الشَّأْـِ
، فَػَقاَؿ لِتَػْرُٝبَانِِو: َسْلُهْم أَيػُُّهْم  أَقػَْرُب يف ٦َبِْلِس ُمْلِكِو، َوَعَلْيِو التَّاُج، َوِإَذا َحْوَلُو ُعَظَماُء الرُّوـِ

َؿ أَبُو ُسْفَياَف: فَػُقْلُت: أَنَا أَقػَْربُػُهْم إِلَْيِو َنَسًبا، َنَسًبا ِإىَل َىَذا الرَُّجِل الَِّذي يَػْزُعُم أَنَُّو َنيبّّ، قَا
َوَسأَْلُتَك: َىْل ُكْنُتْم تَػتَِّهُمونَُو بِالَكِذِب قَػْبَل َأْف يَػُقوَؿ َما  قَاَؿ:إىل قوؿ ىرقل  أل ي سفياف ،

َعَلى النَّاِس َوَيْكِذَب َعَلى  ، فَػَعَرْفُت أَنَُّو ِلَْ َيُكْن لَِيدََع الَكِذبَ  قَاَؿ؟، فَػَزَعْمَت َأْف الَ 
 ٕاللَِّو،...". 

َنَما ُىَو َيِسُّب َمَع َرُسوِؿ اللَِّو  َوَمَعُو  وَعْن ٧ُبَمَِّد ْبِن ُجبَػّْبِ ْبِن ُمْفِعٍم َأفَّ أَبَاُه َأْخبَػَرُه، أَنَُّو بَػيػْ
، َفَخِفَفْت رَِداَءُه،   اْضفَرُّوُه ِإىَل ٠َبَُرةٍ النَّاُس َمْقَفَلُو ِمْن ُحنَػْْبٍ، فَػَعِلَقُو النَّاُس َيْسأَُلونَُو َحٌبَّ 

َنُكْم، »، فَػَقاَؿ:  فَػَوَقَف النَّيبُّ  أَْعفُوِّن رَِداِئي، َلْو َكاَف ِل َعَدُد َىِذِه الِعَضاِه نَػَعًما َلَقَسْمُتُو بَػيػْ
 ٖ«.ُُثَّ الَ ٘بَُِدوِّن ٖبَِيبًل، َوالَ َكُذوبًا، َوالَ َجَبانًا

، قَاَؿ: اْنفََلَق َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ُمْعَتِمرًا، قَاَؿ: فَػنَػَزَؿ َعَلى أَُميََّة ْبِن  اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد  َعْن َعْبدِ و 
، َفَمرَّ بِاْلَمِديَنِة نَػَزَؿ َعَلى َسْعٍد، فَػَقاَؿ أَُميَُّة،   َخَلٍف َأ ي َطْفَوافَ  وََكاَف أَُميَُّة ِإَذا اْنفََلَق ِإىَل الشَّأْـِ

َنا َسْعٌد َيفُوُؼ ِإَذا لِ  َسْعٍد: انْػَتِظْر َحٌبَّ ِإَذا انْػَتَصَف النػََّهاُر، َوَغَفَل النَّاُس اْنفََلْقُت َففُْفُت، فَػبَػيػْ
                                                           

 (.ٜٜٕ٘٘، ٕ٘ٙٛ٘(واللفظ ٥بما،وأٞبد)ٓٙٔ(،ومسلم)ٖٜ٘ٗ،ٖالبخاري) -ٔ
 (.ٖٚٚٔ) - ٗٚم (،ومسلٜٕٔٗالبخاري) -ٕ
 (. ٕٚٚ٘(،وابن حباف)ٙ٘ٚٙٔ، وأٞبد)(ٖٛٗٔ،ٕٕٔٛ)البخاري -ٖ



 

 

 

 

ٖ
ٜ  

ٖٜ 

 ٜٖ يف مشائل الرسول    

فَػَقاَؿ َسْعٌد: أَنَا َسْعٌد، فَػَقاَؿ أَبُو َجْهٍل: ، أَبُو َجْهٍل، فَػَقاَؿ: َمْن َىَذا الَِّذي َيفُوُؼ بِالَكْعَبِة؟ 
نَػُهَما، فَػَقاَؿ أَُميَُّة ، ْعَبِة آِمًنا، َوَقْد آَويْػُتْم ٧ُبَمًَّدا َوَأْطَحابَُو؟ َتفُوُؼ بِالكَ  فَػَقاَؿ: نَػَعْم، فَػَتبَلَحَيا بَػيػْ

لَسْعٍد: الَ تَػْرَفْع َطْوَتَك َعَلى َأ ي ا٢َبَكِم، فَِإنَُّو َسيُّْد أَْىِل الَواِدي، ُُثَّ قَاَؿ َسْعٌد: َواللَِّو لَِئْن 
ـِ َمنَػْعَتِِب  ، قَاَؿ: َفَجَعَل أَُميَُّة يَػُقوُؿ ِلَسْعٍد: الَ تَػْرَفْع   َأْف َأيُوَؼ بِاْلبَػْيِت أَلَْقَفَعنَّ َمْتَجَرَؾ بِالشَّا
يَػْزُعُم  فَِإِّنّْ ٠بَِْعُت ٧ُبَمًَّدا »فَػَقاَؿ: َدْعَنا َعْنَك ، ، فَػَغِضَب َسْعٌد  ، َوَجَعَل ٲُبِْسُكوُ  َطْوَتكَ 

فَػَرَجَع ِإىَل ، قَاَؿ: نَػَعْم، قَاَؿ: َواللَِّو َما َيْكِذُب ٧ُبَمٌَّد ِإَذا َحدََّث ، ، قَاَؿ: ِإيَّاَي؟  «أَنَُّو قَاتُِلكَ 
قَاَؿ: َزَعَم أَنَُّو ٠بََِع ، ، قَاَلْت: َوَما قَاَؿ؟  ، فَػَقاَؿ: أََما تَػْعَلِمَْب َما قَاَؿ ِل َأِخي الَيْثِر يُّ  اْمرَأَتِوِ 

، قَاَؿ: فَػَلمَّا َخَرُجوا ِإىَل بَْدٍر، َوَجاَء  اللَِّو َما َيْكِذُب ٧ُبَمَّدٌ  ، قَاَلْت: فَػوَ  أَنَُّو قَاتِِلي ٧ُبَمًَّدا يَػْزُعمُ 
،  ، قَاَؿ: َفَأرَاَد َأْف الَ ٱَبْرُجَ  الصَّرِيُخ، قَاَلْت َلُو اْمرَأَتُُو: أََما ذََكْرَت َما قَاَؿ َلَك َأُخوَؾ الَيْثِر يُّ 

 .، َفَساَر َمَعُهْم، فَػَقتَػَلُو اللَُّو  أَبُو َجْهٍل: ِإنََّك ِمْن َأْشرَاِؼ الَواِدي َفِسْر يَػْوًما َأْو يَػْوَمْْبِ  فَػَقاَؿ َلوُ 
ٔ 

ـَ النَّيبُّ  ، قَاَؿ: َلمَّا َقِد ا٪ْبََفَل النَّاُس َعَلْيِو، َفُكْنُت ِفيَمِن ا٪ْبََفَل، فَػَلمَّا  وَعْن َعْبِد اِ ْبِن َسبَلـٍ
ْعُتُو يَػُقوُؿ: " أَْفُشوا تػَ  بَػيػَّْنُت َوْجَهُو َعَرْفُت َأفَّ َوْجَهُو لَْيَس ِبَوْجِو َكذَّاٍب، َفَكاَف َأوَُّؿ َشْيٍء ٠بَِ

ـٌ ، َتْدُخُلوا ا١ْبَنََّة ِبَسبَلـٍ " ـَ ، َوَطلُّوا َوالنَّاُس نَِيا ـَ، َوِطُلوا اأْلَْرَحا ـَ، َوَأْيِعُموا الفََّعا  ٕ.السَّبَل

 : حبفغ هللا ثـاىل هل مما اكن ؿَََ آُٔي اجلاََُة ئهل صٌل -9

 : ومن اللٔك مما ُذحب ؿىل اًيعب  ًـبادة ألظيام  اجذيابَ 

َع النَّيبَّ  َثِِب َجاٌر، ٣ِبَِدٯَبَة بِْنِت ُخَوْيِلٍد أَنَُّو ٠بَِ ـٌ يَػْعِِب اْبَن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: َحدَّ   عن ِىَشا
 َت ، َواِ اَل أَْعُبُد اْلُعزَّى أََبًدا "  ُؿ ٣ِبَِدٯَبَة: " َأْي َخِدٯَبةُ َوُىَو يَػُقو  ، َواِ اَل أَْعُبُد البلَّ

َت، َخلّْ اْلُعزَّى، قَاَؿ: َكاَنْت َطَنَمُهُم الٍَِّب َكانُوا يَػْعُبُدوَف  ُُثَّ ، قَاَؿ: فَػتَػُقوُؿ َخِدٯَبُة: َخلّْ البلَّ
 َٖيْضَفِجُعوَف .

                                                           
 (.ٜٖٗٚ( ،وأٞبد)ٕٖٖٙالبخاري) - ٔ
 .(ٔٓ٘ٔ(،والدارمي)ٖٖٗٔ(،وابن ماجة)ٕ٘ٛٗ(،والَبمذي)ٖٕٗٛٚطحيح : رواه أٞبد)- ٕ
الشيخْب غّب جار (وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده طحيح، رجالو ثقات رجاؿ ٜٚٗٚٔرواه أٞبد يف " ا٤بسند")- ٖ

 خدٯبة فلم يرو لو غّب ا٤بصنف ىذا ا٢بديث الواحد، وىو طحا ي، وجهالتو ال تضر. 
 خل البلت: تقريرًا لو على ما قاؿ.
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ُهَماوَعْن أُ  َوُىَو  قَاَؿ: َخرََج َرُسوُؿ اللَِّو  ، َساَمَة ْبِن َزْيٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َحارِثََة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
، َفَذَٕبَْنا لَُو َشاًة َوَوَضْعَناَىا يف التػَّنُّوِر، َحٌبَّ ِإَذا َنِضَجِت  ُمْرِديف ِإىَل ُنُصٍب ِمَن اأْلَْنَصابِ 

َبَل َرُسوُؿ اللَِّو اْسَتْخَرْجَناَىا َفجَ  َيِسُّب َوُىَو ُمْرِديف يف أَيَّاـِ ا٢بَْرّْ ِمْن  َعْلَناَىا يف ُسْفَرتَِنا، ُُثَّ أَقػْ
ا اآْلَخَر أَيَّاـِ َمكََّة، َحٌبَّ ِإَذا ُكنَّا بَِأْعَلى اْلَواِدي َلِقَي ِفيِو زَْيَد ْبَن َعْمرِو ْبِن نُػَفْيٍل، َفَحيَّا َأَحُدٮبَُ 

قَاَؿ: أََما َواللَِّو ِإفَّ « َما ِل أََرى قَػْوَمَك َقْد َشنَػُفوَؾ؟: »، فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اللَِّو  يَِّة ا١ْبَاِىِليَّةِ بَِتحِ 
، قَاَؿ: َفَخَرْجُت أَبْػَتِغي َىَذا  َذِلَك لِتَػَغّبُِّ ثَائَِرٍة َكاَنْت ِمِبّْ إِلَْيِهْم، َوَلِكِبّْ أَرَاُىْم َعَلى َضبَلَلةٍ 

يَن َحٌبَّ َقِدْمُت َعَلى َأْحَباِر يَػْثِرَب فَػَوَجْدتُػُهْم يَػْعُبُدوَف اللََّو َوُيْشرُِكوَف بِوِ ا ، فَػُقْلُت: َما َىَذا  لدّْ
ـَ َعَلى َأْحَباِر أَيْػَلَة فَػَوَجْدتُػُهْم يَػْعُبُدوَف اللََّو َوُيْشِر  يِن الَِّذي أَبْػَتِغي، َفَخَرْجُت َحٌبَّ أَْقَد ُكوَف بِالدّْ

: ِإنََّك َتْسَأُؿ َعْن ِدي ٌر ِمْن َأْحَباِر الشَّاـِ يِن الَِّذي أَبْػَتِغي، فَػَقاَؿ ِل َحبػْ ٍن ِبِو، فَػُقْلُت: َما َىَذا بِالدّْ
ِذي الَّ  َما نَػْعَلُم َأَحًدا يَػْعُبُد اللََّو بِِو ِإالَّ َشْيًخا بِا١بَْزِيَرِة، َفَخَرْجُت َحٌبَّ َقِدْمُت إِلَْيِو، َفَأْخبَػْرتُوُ 

َخَرْجُت َلُو، فَػَقاَؿ: ِإفَّ ُكلَّ َمْن رَأَيْػَتُو يف َضبَللٍَة ِإنََّك َتْسَأُؿ َعْن ِديٍن ُىَو ِديُن اللَِّو، َوِديُن 
ْقُو َواتَِّبعْ  ، َوآِمَن وُ َمبَلِئَكِتِو، َوَقْد َخرََج يف أَْرِضَك َنيبّّ َأْو ُىَو َخارٌِج، َيْدُعو إِلَْيِو، اْرِجْع إِلَْيِو َوَطدّْ

اْلَبِعَّب الَِّذي َكاَف َٙبَْتُو، ُُثَّ  ٗبَا َجاَء ِبِو، فَػَرَجْعُت فَػَلْم ُأْحِسْن َشْيًئا بَػْعُد، َفأَنَاَخ َرُسوُؿ اللَِّو 
ْمَنا إِلَْيِو السُّْفَرَة الٍَِّب َكاَف ِفيَها الشَّْواُء، فَػَقاَؿ: َما َىِذِه؟ فَػُقْلَنا:  َناَىا لُِنُصِب  َىِذِه َشاٌة َذٕبَْ »َقدَّ

، فَػَقاَؿ: ِإِّنّْ اَل آُكَل َما ُذِبَح لَِغّْبِ اللَِّو، وََكاَف َطَنًما ِمْن ٫ُبَاٍس يُػَقاُؿ لَُو: ِإَساُؼ « َكَذا وََكَذا
ْرُت ، فَػَلمَّا َمرَ  َويُْفُت َمَعوُ  َونَائَِلُة يَػَتَمسَُّح ِبِو اْلُمْشرُِكوَف ِإَذا يَاُفوا، َففَاَؼ َرُسوُؿ اللَِّو 

، قَاَؿ زَْيٌد: َففُْفَنا، فَػُقْلُت يف نَػْفِسي: أَلََمسَّنَُّو « اَل َٛبَسَّوُ : »َمَسْحُت ِبِو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
قَاَؿ َزْيٌد: فَػَو الَِّذي َأْكَرَمُو « َأِلَْ تُػْنَو؟: »َحٌبَّ أَْنظَُر َما يَػُقوُؿ، َفَمَسْحُتُو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

َتاَب، نْػَزَؿ َعَلْيِو اْلِكَتاَب َما اْستَػَلْمُت َطَنًما َحٌبَّ َأْكَرَمُو اللَُّو بِالَِّذي َأْكَرَمُو ، َوأَنْػَزَؿ َعَلْيِو اْلكِ َوأَ 
َعَث، ًة يَْأيت يَػْوـَ اْلِقَياَمِة أُمَّ : »فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َوَماَت َزْيُد ْبُن َعْمرِو ْبِن نُػَفْيٍل قَػْبَل َأْف يُػبػْ

 ٔ.«َوْحَدهُ 
ُهَماو  َلِقَي َزْيَد ْبَن َعْمرِو ْبِن نُػَفْيٍل بَِأْسَفِل  ، " َأفَّ النَّيبَّ  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ

َمْت ِإىَل النَّيبّْ   بَػْلَدٍح، قَػْبَل َأْف يَػْنزَِؿ َعَلى النَّيبّْ  َها، ُسْفَرٌة، َفَأََب  الَوْحُي، فَػُقدّْ  َأْف يَْأُكَل ِمنػْ

                                                           
(وقاؿ :َطِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، وََِلْ ٱُبَرَّْجاُه ، ووافقو  الذىيب، والنسائي يف" ٜٙ٘ٗرواه ا٢باكم يف" ا٤بستدرؾ")  -ٔ

 ٕٖ( ،وطححو األلباِّن يف طحيح السّبة صٕٖٔٛالكُرى") 
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 ٔٗ يف مشائل الرسول    

 ، َوالَ آُكُل ِإالَّ َما ذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيوِ  ُُثَّ قَاَؿ َزْيٌد: ِإِّنّْ َلْسُت آُكُل ٩بَّا َتْذَٕبُوَف َعَلى أَْنَصاِبُكمْ 
، َوأَنْػَزَؿ ٥َبَا  َلَقَها اللَّوُ ، َويَػُقوُؿ: الشَّاُة خَ  ، َوَأفَّ زَْيَد ْبَن َعْمرٍو َكاَف يَِعيُب َعَلى قُػَرْيٍش َذبَاِئَحُهمْ 

اءَ 
َ
، ِإْنَكارًا ِلَذِلَك  ، ُُثَّ َتْذَٕبُونَػَها َعَلى َغّْبِ اْسِم اللَّوِ  ، َوأَنْػَبَت ٥َبَا ِمَن اأَلْرضِ  ِمَن السََّماِء ا٤ب

 َٔوِإْعظَاًما َلُو " .
٩با تذٕبوف على : إِّن ال آكل قاؿ للنيب ، : ظاىر ىذا ا٢بديث يدؿ أف زيًدا  قاؿ ا٤بؤلف

أنصابكم. يوىم أف النيب كاف يأكل ذلك، والنيب كاف أوىل باجتناب ذلك من زيد. وقد جاء 
ىذا ا٢بديث مبيًنا يف مناقب زيد بن عمرو يف كتاب فضائل الصحابة، بينو فضيل بن 

قبل أف  -لقى زيد بن عمرو بأسفل بلدح  -  -سليماف عن موسى بن عقبة )أف النيب 
، ُث قاؿ زيد: إِّن  فقدمت إىل النيب سفرة، فأَب أف يأكل منها -على الرسوؿ  ينزؿ الوحى

فالسفرة إ٭با  .لست آكل ٩با تذٕبوف على أنصابكم وال آكل إال ٩با ذكر اسم ا عليو
، فأَب أف يأكل منها،  إىل زيد ، فقدمها النيب  فأَب أف يأكل منها قدمتها قريش للنيب 

 . "أنا ال آكل ٩با تذٕبوف على أنصابكم" موىا إىل النيب: ُث قاؿ لقريش الذين قد
الذى كاف حباه  ، فحْب امتنع زيد فالنيب   وِل يكن زيد يف ا١باىلية بأفضل من النيب 

 ا لوحيو واختاره ليكوف خامت النبيْب وسيد ا٤برسلْب أوىل باالمتناع منها يف ا١باىلية أيًضا. 
: أع ٯبمع أيًضا: نصًبا. كما قاؿ  بلمو، وىو ٝبع نصب، وقدقاؿ الفُرى: أنصاب ا٢بـر

وكانت ىذه النصب ثبلٜبائة وستْب حجرًا  (ٖ)ا٤بائدة: َّٱىي مي خي حيُّ: تعاؿ
، وذلك أف األطناـ كانت  ٦بموعة عند الكعبة، كانوا يذٕبوف عندىا آل٥بتهم وِل تكن أطناًما

 مي خي حيُّؿ ابن زيد: ٛباثيل وطورًا مصورة، وأما النصب فكانت حجارة ٦بموعة. وقا

  مل يك ُّٱ، ومعُب واحد( ٖٚٔ)البقرة: َّام يل ىل  مل يك ىك ُّٱو، (ٖ)ا٤بائدة: َّٱىي

،  : ذكر عليو غّب اسم ا من أ٠باء األوثاف الٌب كانوا يعبدوهنا(ٖٚٔ)البقرة: َّام يل ىل
 وكذلك ا٤بسيح وكل اسم سوى ا.

                                                           
 (. ٕٕٗ٘(،وابن حباف)ٜٖٙ٘(،وأٞبد)ٕٖٙٛالبخاري) - ٔ
 



 

 

 
ٕٗ 

 ٕٗ البيان املأمول

ة واألوثاف، فسمى ما ذبح لآل٥ب(ٖٚٔ)البقرة: َّام يل ىل  مل يك ُّٱقاؿ الفُرى: ومعُب  
 ٔ. عليو غّب اسم ا

 

 هل :ثـاىل بوكوفَ بـرفة كبي مبـثَ ثوفِلًا من هللا  صٌلئهل 

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ُّٱٱ:قَاَؿ تَػَعاىَل لنبيو 

ٱ[ ٔٙٔ]األنعاـ: َّ جت هب  مب خب

ِل ، َفَذَىْبُت َأْيلُُبُو يَػْوـَ َعَرَفَة ، قَاَؿ: " َأْضَلْلُت بَِعّبًا  -رضي ا عنو  -َوَعْن ُجبَػّْبِ ْبِن ُمْفِعٍم 
قَػْبَل َأْف يُػنَػزََّؿ َعَلْيِو ، َوإِنَُّو َلَواِقٌف َعَلى بَِعٍّب َلُو ِبَعَرفَاٍت َمَع النَّاِس  -  -" فَػرَأَْيُت َرُسوَؿ اِ 

تَػْوِفيًقا ِمْن  -َفَما َشأنُُو َىاُىَنا؟   ، َحٌبَّ َيْدَفَع َمَعُهْم " ، فَػُقْلُت: َواِ ِإفَّ َىَذا َلِمْن ا٢بُْْمِس ،
 ٕ.-اِ َلُو 

 
 حبفغ هللا ثـاىل هل من اًوكوع يف اٌَِو احملرم :  صٌلئهل 

ِه، َعِليّْ ْبنِ  ، َعْن َجدّْ  َأ ي َعِن ا٢بََْسِن ْبِن ٧ُبَمَِّد ْبِن َعِليّْ ْبِن َأ ي يَاِلٍب، َعْن أَبِيِو ٧ُبَمَِّد ْبِن َعِليٍّ
يَػُقوُؿ: " َما ٮَبَْمُت ِبَشْيٍء ٩بَّا َكاَف أَْىُل ،  َرِضَي اُ َعْنُو قَاَؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ  يَاِلبٍ 

َر َمرَّتَػْْبِ، ُكلُّ َذِلَك َٰبُوُؿ اُ بَػْيِِب َوبَػْْبَ َما أُرِيُد، ُُثَّ َما ٮَبَْمتُ  بَػْعَدَىا ِبُسوٍء  ا١ْبَاِىِليَِّة يَػْعَمُلونَُو َغيػْ
ْعَلى  َأْكَرَمِِب اُ َعزَّ َوَجلَّ ِبرَِسالَِتِو، فَِإِّنّْ َقْد قُػْلُت لَْيبًل لُِغبَلـٍ ِمْن قُػَرْيٍش َكاَف يَػْرَعى َمِعي بِأَ َحٌبَّ 

"  َمكََّة: َلْو أَنََّك أَْبَصْرَت ِل َغَنِمي َحٌبَّ أَْدُخَل َمكََّة َفَأ٠ْبَُر َكَما َيْسُمُر الشََّباُب، فَػَقاَؿ: افػَْعلْ 
قَاَؿ: " َفَخَرْجُت أُرِيُد َذِلَك َحٌبَّ ِإَذا ِجْئُت َأوََّؿ َداٍر ِمْن ُدوِر َمكََّة، ٠بَِْعُت َعْزفًا ِبَغرَابِيَل 
َوَمزَاِمَّب، فَػُقْلُت: َما َىَذا؟ فَػَقاُلوا: َىَذا ُفبَلُف ْبُن ُفبَلٍف تَػَزوََّج ُفبَلنََة بِْنَت ُفبَلٍف " قَاَؿ: " 

ظُُر َوَضَرَب اُ َعَلى أُُذِّن، فَِنْمُت َفَما أَيْػَقَظِِب ِإالَّ َمسُّ الشَّْمِس، َفِجْئُت َطاِحيب، َفَجَلْسُت أَنْ 
َلًة ُأْخَرى  فَػَقاَؿ: َما َطنَػْعَت؟ " قَاَؿ: قُػْلتُ  : " َما َطنَػْعُت َشْيًئا، ُُثَّ َأْخبَػْرتُُو ا٣ْبَبَػَر، ُُثَّ ِبتُّ لَيػْ

َلةَ ِمْثَل َذِلَك، فَػَقاَؿ: افػْ  ْعُت تِْلَك اللَّيػْ ،  َعْل، َفَخَرْجُت َحٌبَّ ِجْئُت َمكََّة، َو٠بَِْعُت ِمْثَل الَِّذي ٠بَِ

                                                           
 –السعودية، الرياض  -ط: مكتبة الرشد  -( البن بفاؿ ٜٓٗ-ٛٓٗ/٘" شرح طحيح البخاري" )- ٔ

 . -الفبعة الثانية 
 (.ٖٖٔٓ)( ، والنسائي ٚ٘ٚٙٔ(، وأٞبد)ٕٕٓٔ) - ٖ٘ٔ(، و مسلم ٗٙٙٔالبخاري) - ٕ
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َفَجَلْسُت أَْنظُُر، َوَضَرَب اُ َعَلى أُُذِّن، َفَما أَيْػَقَظِِب ِإالَّ َحرُّ الشَّْمِس، فَػَرَجْعُت ِإىَل َطاِحيب، 
 ٔ.ْمُت بَػْعَدَىا ِبُسوٍء َحٌبَّ َأْكَرَمِِب اُ َعزَّ َوَجلَّ ِبرَِسالَِتِو "َفَأْخبَػْرتُُو ا٣ْبَبَػَر، ُُثَّ َما ٮبََ 

 
اظات مبـثَإ بذهر  صٌلئهل -11  : ُر

َما َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: َما ٠بَِْعُت ُعَمَر، ِلَشْيٍء َقطُّ يَػُقوُؿ: ِإِّنّْ أَلَظُنُُّو َكَذا ِإالَّ َكاَف كَ 
، أَْو ِإفَّ َىَذا َعَلى ِديِنِو َيُظنُّ " بػَ  يٌل، فَػَقاَؿ: َلَقْد َأْخفَأَ َظِبّْ َنَما ُعَمُر َجاِلٌس، ِإْذ َمرَّ ِبِو َرُجٌل ٝبَِ يػْ

ُت  يف ا١بَاِىِليَِّة، َأْو: َلَقْد َكاَف َكاِىنَػُهْم، َعَليَّ الرَُّجَل، َفُدِعَي َلُو، فَػَقاَؿ َلُو َذِلَك، فَػَقاَؿ: َما رَأَيْ 
 ـِ اْستُػْقِبَل ِبِو َرُجٌل ُمْسِلٌم، قَاَؿ: فَِإِّنّْ أَْعِزـُ َعَلْيَك ِإالَّ َما َأْخبَػْرَتِِب، قَاَؿ: ُكْنُت َكاِىنَػُهْم يف َكاليَػوْ 

َنَما أَنَا يَػْوًما يف السُّوِؽ، َجاَءْتِِب   ا١بَاِىِليَِّة، قَاَؿ: َفَما أَْعَجُب َما َجاَءْتَك ِبِو ِجنػّْيَُّتَك، قَاَؿ: بَػيػْ
، َو٢بُُوقَػَها  ْعِرُؼ ِفيَها الَفزََع، فَػَقاَلْت: َأِلَْ تَػَر ا١ِبنَّ َوِإْببَلَسَها؟ َويَْأَسَها ِمْن بَػْعِد ِإْنَكاِسَهاأَ 

َنَما أَنَا نَائٌِم، ِعْنَد آ٥ِبَِتِهْم ِإْذ َجاَء َرُجٌل ِبِعْجٍل  بِالِقبَلصِ  ، َوَأْحبَلِسَها، قَاَؿ: ُعَمُر َطَدَؽ بَػيػْ
، ِلَْ َأ٠ْبَْع َطارًِخا َقطُّ َأَشدَّ َطْوتًا ِمْنُو يَػُقوُؿ: يَا َجِليْح، أَْمٌر ٪بَِيْح،  ، َفَصرََخ ِبِو َطارِخٌ  َفَذَٕبَوُ 

، ُُثَّ َرُجٌل َفِصيْح، يَػُقوُؿ: الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، فَػَوَثَب الَقْوـُ، قُػْلُت: الَ أَبْػرَُح َحٌبَّ أَْعَلَم َما َورَاَء َىَذا
َنا َأْف ِقيَل:  : يَا َجِليْح، أَْمٌر ٪بَِيْح، َرُجٌل َفِصيْح، يَػُقوُؿ الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، فَػُقْمتُ نَاَدى ، َفَما َنِشبػْ

 ٕ.َىَذا َنيبّّ "
 وطرح ابن حجر أف الرجل ىو: سواد بن قارب، كما جاء يف بعض يرؽ ا٢بديث.

، ِمْن َأْطَحاِب َبْدٍر، قَاَؿ: َكاَف لََنا َجاٌر ِمْن يَػُهوَد يف ، وََكافَ  َعْن َسَلَمَة ْبِن َسبَلَمَة ْبِن َوْقشٍ و 
َعِث النَّيبّْ  َنا يَػْوًما ِمْن بَػْيِتِو قَػْبَل َمبػْ بَِيِسٍّب، فَػَوَقَف َعَلى  َبِِب َعْبِد اأْلَْشَهِل، قَاَؿ: َفَخرََج َعَليػْ

يَػْوَمِئٍذ َأْحَدُث َمْن ِفيِو ِسنِّا، َعَليَّ بُػْرَدٌة، ُمْضَفِجًعا ٦َبِْلِس َبِِب َعْبِد اأْلَْشَهِل، قَاَؿ َسَلَمُة: َوأَنَا 
ِلَك لَِقْوـٍ ِفيَها ِبِفَناِء أَْىِلي، َفذََكَر اْلبَػْعَث َواْلِقَياَمَة َوا٢بَِْساَب، َواْلِميزَاَف، َوا١ْبَنََّة، َوالنَّاَر فَػَقاَؿ: ذَ 

َأفَّ بَػْعثًا َكاِئٌن بَػْعَد اْلَمْوِت، فَػَقاُلوا َلُو: َوْٰبََك يَا ُفبَلُف  أَْىِل ِشْرٍؾ، َأْطَحاِب َأْوثَاٍف، اَل يَػَرْوفَ 
َعُثوَف بَػْعَد َمْوهِتِْم ِإىَل َداٍر ِفيَها َجنٌَّة َونَارٌ  ،  ، ٯُبَْزْوَف ِفيَها بَِأْعَما٥بِِمْ  تَػَرى َىَذا َكائًِنا؟ ِإفَّ النَّاَس يُػبػْ

نْػَيا ، ُٰبَمُّونَُو  ، َوالَِّذي ُٰبَْلُف بِوِ  قَاَؿ: نَػَعمْ  ، َلَودَّ َأفَّ لَُو ِٕبَظِّْو ِمْن تِْلَك النَّاِر أَْعَظَم تَػنُّوٍر يف الدُّ

                                                           
 (.ٕٔٚٔرواه الفاكهي يف" أخبار مكة")  - ٔ
 (، كتاب: مناقب األنصار، باب: إسبلـ عمر بن ا٣بفاب.ٖٙٙٛالبخاري ) -ٕ
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، قَاُلوا َلُو: َوْٰبََك َوَما آيَُة  ، َوَأْف يَػْنُجَو ِمْن تِْلَك النَّاِر َغًدا ُُثَّ يُْدِخُلونَُو ِإيَّاُه ،  فَػُيْفَبُق ِبِو َعَلْيوِ 
َعُث ِمْن ٫َبِْو َىِذِه اْلِببَلدِ َذِلَك؟ ، قَاؿَ  ، َواْلَيَمِن، قَاُلوا: َوَمٌَب  ، َوَأَشاَر بَِيِدِه ٫َبَْو َمكَّةَ  : َنيبّّ يُػبػْ

ـُ ُعُمَرُه يُْدرِْكُو، قَاَؿ  تَػرَاُه؟ قَاَؿ: فَػَنظََر ِإَِلَّ َوأَنَا ِمْن َأْحَدِثِهْم ِسنِّا ، فَػَقاَؿ: ِإْف َيْستَػْنِفْد َىَذا اْلُغبَل
، َوُىَو َحيّّ بَػْْبَ َأْظُهرِنَا َسَلَمُة: فَػَو اِ َما َذَىَب اللَّْيُل َوالنػََّهاُر َحٌبَّ " بَػَعَث اُ تَػَعاىَل َرُسوَلُو 

ا ، فَػُقْلَنا: َويْػَلَك يَا ُفبَلُف أََلْسَت بِالَِّذي قُػْلَت: لََنا ِفيِو مَ  ، َفآَمنَّا ِبِو وََكَفَر بِِو بَػْغًيا َوَحَسًدا "
 ٔ.َولَْيَس ِبوِ  ، قَاَؿ: بَػَلى، قُػْلَت؟ 

َثِِب َسْلَماُف اْلَفارِِسيُّ َحِديثَُو ِمْن ِفيِو، قَاَؿ: ُكْنُت َرُجبًل  وَعْن َعْبِد اِ ْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: َحدَّ
َها يُػَقاُؿ ٥َبَا َجيّّ  ، وَُكْنُت  َف َأ ي ِدْىَقاَف قَػْريَِتوِ ، وََكا فَارِِسيِّا ِمْن أَْىِل َأْطبَػَهاَف ِمْن أَْىِل قَػْريٍَة ِمنػْ

،  ، فَػَلْم يَػَزْؿ ِبِو ُحبُُّو ِإيَّاَي َحٌبَّ َحَبَسِِب يف بَػْيِتِو َكَما ُٙبَْبُس ا١ْبَارِيَةُ  َأَحبَّ َخْلِق اِ إِلَْيوِ 
، قَاَؿ:  تػْرُُكَها َٚبُْبو َساَعةً وَاْجتَهْدُت يف اْلَمُجوِسيَِّة َحٌبَّ ُكْنُت َقَفَن النَّاِر الَِّذي يُوِقُدَىا اَل يػَ 

َياٍف َلُو يَػْوًما، فَػَقاَؿ ِل: يَا بُػَِبَّ، ِإِّنّْ َقْد ُشِغلْ  َعٌة َعِظيَمٌة، قَاَؿ: َفُشِغَل يف بُػنػْ ُت وََكاَنْت أِلَ ي َضيػْ
َياٍف َىَذا اْليَػْوـَ َعْن َضيػَْعٍِب، فَاْذَىْب فَايَِّلْعَها، َوأََمَرِّن ِفيَها بِ  بَػْعِض َما يُرِيُد، َفَخَرْجُت أُرِيُد يف بُػنػْ

َعَتُو، َفَمَرْرُت ِبَكِنيَسٍة ِمْن َكَناِئِس النََّصاَرى ، َفَسِمْعُت َأْطَواتَػُهْم ِفيَها َوُىْم ُيَصلُّوَف، وَُكْنُت  َضيػْ
، َو٠بَِْعُت َأْطَواتَػُهْم، َدَخْلُت  مْ ، فَػَلمَّا َمَرْرُت ِِّٔ  اَل أَْدرِي َما أَْمُر النَّاِس ٢ِبَْبِس َأ ي ِإيَّاَي يف بَػْيِتوِ 

: َعَلْيِهْم أَْنظُُر َما َيْصنَػُعوَف، قَاَؿ: فَػَلمَّا رَأَيْػتُػُهْم أَْعَجَبِِب َطبَلتُػُهْم، َوَرِغْبُت يف أَْمرِِىْم، َوقُػْلتُ 
يِن الَِّذي ٫َبُْن َعَلْيوِ  ٌر ِمَن الدّْ َحٌبَّ َغَرَبِت الشَّْمُس، َوتَػرَْكُت  ، فَػَو اِ َما تَػرَْكتُػُهمْ  َىَذا َواِ َخيػْ

َعَة َأ ي وِلَْ آهِتَا يِن؟ قَاُلوا: بِالشَّاـِ قَاَؿ: ُُثَّ َرَجْعُت ِإىَل َأ ي،  َضيػْ ، فَػُقْلُت ٥َبُْم: أَْيَن َأْطُل َىَذا الدّْ
ُو، قَاَؿ: َأْي بُػَِبَّ، أَْيَن ُكْنَت؟ َأِلَْ َوَقْد بَػَعَث يف يََليب َوَشَغْلُتُو َعْن َعَمِلِو ُكلِّْو، قَاَؿ: فَػَلمَّا ِجْئتُ 

قَاَؿ: قُػْلُت: يَا أََبِت، َمَرْرُت بَِناٍس ُيَصلُّوَف يف َكِنيَسٍة ٥َبُْم ، َأُكْن َعِهْدُت إِلَْيَك َما َعِهْدُت؟ 
،  الشَّْمُس، قَاَؿ: َأْي بُػَِبَّ  ، فَػَو اِ َما زِْلُت ِعْنَدُىْم َحٌبَّ َغَرَبتِ  َفَأْعَجَبِِب َما رَأَْيُت ِمْن ِديِنِهمْ 

يِن َخيػْرٌ  ٌر ِمْنوُ  لَْيَس يف َذِلَك الدّْ ِإنَُّو ٣َبَيػٌْر ، ، قَاَؿ: قُػْلُت: َكبلَّ َواِ  ، ِديُنَك َوِديُن آبَاِئَك َخيػْ
قَاَؿ: َوبَػَعَثُت ِإىَل النََّصاَرى  ِمْن ِديِنَنا، قَاَؿ: َفَخاَفِِب، َفَجَعَل يف رِْجَليَّ قَػْيًدا، ُُثَّ َحَبَسِِب يف بَػْيِتِو،

                                                           
(، ٜٙ-ٛٙ/ٗإسناده حسن، وأخرجو البخاري يف "التاريخ الكبّب" )وقاؿ شعيب األرنؤوط:  (ٔٗٛ٘ٔرواه أٞبد) - ٔ

( وطححو ا٢باكم على شرط مسلم ، ووافقو ٤٘ٚٙٗبستدرؾ ") ( ، وا٢باكم يف "ٕٖٚٙوالفُراِّن يف "الكبّب" )
( ، من يرؽ عن ٧بمد بن إسحاؽ، ّٔذا ٛٚ/ٕ( ، والبيهقي يف "الدالئل") ٖٗالذىيب ، وأبو نعيم يف "الدالئل" )

 اإلسناد.
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ـَ  ـَ َعَلْيُكْم رَْكٌب ِمَن الشَّاـِ ُ٘بَّاٌر ِمَن النََّصاَرى َفَأْخُرُوِّن ِِّْٔم، قَاَؿ: فَػَقِد  فَػُقْلُت ٥َبُْم: ِإَذا َقِد
َؿ: فَػُقْلُت ٥َبُْم: ِإَذا َقَضْوا َعَلْيِهْم رَْكٌب ِمَن الشَّاـِ ُ٘بَّاٌر ِمَن النََّصاَرى، قَاَؿ: َفَأْخبَػُروِّن ِِّْٔم، قَا

ِدِىْم َحَواِئَجُهْم َوأَرَاُدوا الرَّْجَعَة ِإىَل ِببَلِدِىْم َفآِذنُوِّن ِِّْٔم، قَاَؿ: فَػَلمَّا أَرَاُدوا الرَّْجَعَة ِإىَل ِببَل 
، ُُثَّ َخَرْجُت َمَعُهْم َحٌبَّ  ـَ، فَػَلمَّا َقِدْمتُػَها، َأْخبَػُروِّن ِِّْٔم، َفأَْلَقْيُت ا٢بَِْديَد ِمْن رِْجَليَّ  َقِدْمُت الشَّا

يِن؟ قَاُلوا: اأْلَْسُقفُّ يف اْلَكِنيَسِة، قَاَؿ: َفِجْئُتُو، فَػُقْلُت: ِإِّنّْ َقدْ   قُػْلُت: َمْن أَْفَضُل َأْىِل َىَذا الدّْ
يِن، َوَأْحَبْبُت َأْف َأُكوَف َمَعَك َأْخُدُمَك يف َكِنيَستِ  َك، َوأَتَػَعلَُّم ِمْنَك َوُأَطلّْي َرِغْبُت يف َىَذا الدّْ

َمَعَك، قَاَؿ: فَاْدُخْل َفَدَخْلُت َمَعُو، قَاَؿ: َفَكاَف َرُجَل َسْوٍء يَْأُمرُُىْم بِالصََّدَقِة َويُػَرغّْبُػُهْم ِفيَها، 
َها َأْشَياَء، اْكتَػنَػَزُه لِنَػْفِسِو، وِلَْ يُػْعِفِو اْلَمَساِكْبَ  ، َحٌبَّ َٝبََع َسْبَع ِقبَلٍؿ ِمْن فَِإَذا َٝبَُعوا إِلَْيِو ِمنػْ

، ُُثَّ َماَت، فَاْجَتَمَعْت إِلَْيِو  َذَىٍب َوَورٍِؽ، قَاَؿ: َوأَبْػَغْضُتُو بُػْغًضا َشِديًدا ِلَما رَأَيْػُتُو َيْصَنعُ 
فَِإَذا ، َقِة َويُػَرغُّْبُكْم ِفيَها ، فَػُقْلُت ٥َبُْم: ِإفَّ َىَذا َكاَف َرُجَل َسْوٍء يَْأُمرُُكْم بِالصَّدَ  النََّصاَرى لَِيْدِفُنوهُ 

َها َشْيًئا ِجْئُتُموُه َِّٔا اْكتَػنَػَزَىا لِنَػْفِسوِ  ، قَاُلوا: َوَما ِعْلُمَك ِبَذِلَك؟، قَاَؿ:  ، وََِلْ يُػْعِط اْلَمَساِكَْب ِمنػْ
يْػتُػُهْم َمْوِضَعُو، قَاَؿ: فَاْسَتْخَرُجوا ِمْنُو ، قَاَؿ: فََأرَ  ، قَاُلوا: َفُدلََّنا َعَلْيوِ  قُػْلُت أَنَا أَُدلُُّكْم َعَلى َكْنزِهِ 

، ُُثَّ َرَٝبُوُه  ، قَاَؿ: فَػَلمَّا رََأْوَىا قَاُلوا: َواِ اَل َنْدِفُنُو أََبًدا َفَصَلُبوهُ  َسْبَع ِقبَلٍؿ ٩َبُْلوَءٍة َذَىًبا َوَورِقًا
َكانِِو، قَاَؿ: يَػُقوُؿ َسْلَماُف: َفَما رَأَْيُت َرُجبًل اَل بِا٢بَِْجاَرِة، ُُثَّ َجاُءوا ِبَرُجٍل آَخَر، َفَجَعُلوُه ٗبَِ 

نْػَيا ُيَصلّْي ا٣ْبَْمَس، أََرى أَنَُّو أَْفَضُل ِمْنوُ  ، َواَل أَْدَأُب لَْيبًل  ، َواَل أَْرَغُب يف اآْلِخَرةِ  ، أَْزَىُد يف الدُّ
َلُو، َفأََقْمُت َمَعُو َزَمانًا، ُُثَّ َحَضَرْتُو اْلَوفَاُة، فَػُقْلُت ، قَاَؿ: َفَأْحَبْبُتُو ُحبِّا ِلَْ ُأِحبَّ  َونَػَهارًا ِمْنوُ  ُو َمْن قَػبػْ

َلَك  َوَقْد َحَضَرَؾ َما تَػَرى ِمْن أَْمِر ، َلُو: يَا ُفبَلُف ِإِّنّْ ُكْنُت َمَعَك َوَأْحَبْبُتَك ُحبِّا ِلَْ ُأِحبَُّو َمْن قَػبػْ
ْأُمُرِّن؟، قَاَؿ: َأْي بُػَِبَّ َواِ َما أَْعَلُم َأَحًدا اْليَػْوـَ َعَلى َما ُكْنُت ، َوَما تَ  ، فَِإىَل َمْن ُتوِطي  ي  اِ 

ُلوا َوتَػرَُكوا َأْكثَػَر َما َكانُوا َعَلْيِو، ِإالَّ َرُجبًل بِاْلَمْوِطلِ  َعَلْيوِ  ،  ، َوُىَو ُفبَلفٌ  ، َلَقْد َىَلَك النَّاُس َوبَدَّ
، ، قَاَؿ: فَػَلمَّا َماَت َوَغيََّب، ٢َبِْقُت ِبَصاِحِب اْلَمْوِطِل  ، فَا٢بَْْق ِبوِ  فَػُهَو َعَلى َما ُكْنُت َعَلْيوِ 

، قَاَؿ: فَػُقْلُت َلُو: يَا ُفبَلُف، ِإفَّ ُفبَلنًا َأْوَطاِّن ِعْنَد َمْوتِِو َأْف َأ٢بََْق ِبَك، َوَأْخبَػَرِّن أَنََّك َعَلى أَْمرِهِ 
َر َرُجٍل َعَلى أَْمِر َطاِحِبوِ  ْمُت ِعْنَدهُ فَػَقاَؿ ِل: أَِقْم ِعْنِدي َفأَقَ  ، فَػَلْم يَػْلَبْث َأْف  ، فَػَوَجْدتُُو َخيػْ

وؽِ  ،  ِبكَ  َماَت، فَػَلمَّا َحَضَرْتُو اْلَوفَاُة، قُػْلُت َلُو: يَا ُفبَلُف، ِإفَّ ُفبَلنًا َأْوَطى  ي إِلَْيَك، َوأََمَرِّن بِا٢بُُّ
َجلَّ َما تَػَرى، فَِإىَل َمْن ُتوِطي  ي، َوَما تَْأُمُرِّن؟ قَاَؿ: َأْي بُػَِبَّ، َواِ َما َوَقْد َحَضَرَؾ ِمَن اِ َعزَّ وَ 

َوَغيََّب أَْعَلُم َرُجبًل َعَلى ِمْثِل َما ُكنَّا َعَلْيِو ِإالَّ بَِنِصيِبَْب، َوُىَو ُفبَلٌف، فَا٢بَْْق ِبِو، قَاَؿ: فَػَلمَّا َماَت 
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، َفِجْئُتُو َفَأْخبَػْرتُُو َخَُرِي ، َوَما أََمَرِّن ِبِو َطاِحيب، قَاَؿ: َفأَِقْم ِعْنِدي،  ْبَ ٢َبِْقُت ِبَصاِحِب َنِصيبِ 
ِبِو َفأََقْمُت ِعْنَدُه، فَػَوَجْدتُُو َعَلى أَْمِر َطاِحبَػْيِو، َفأََقْمُت َمَع َخّْبِ َرُجٍل، فَػَو اِ َما لَِبَث َأْف نَػَزَؿ 

قُػْلُت َلُو: يَا ُفبَلُف، ِإفَّ ُفبَلنًا َكاَف َأْوَطى  ي ِإىَل ُفبَلٍف، ُُثَّ أَْوَطى  ي اْلَمْوُت، فَػَلمَّا َحَضَر، 
ُفبَلٌف إِلَْيَك، فَِإىَل َمْن ُتوِطي  ي، َوَما تَْأُمُرِّن؟ قَاَؿ: َأْي بُػَِبَّ، َواِ َما نَػْعَلُم َأَحًدا بَِقَي َعَلى 

، فَِإْف َأْحَبْبَت َفْأتِِو، قَاَؿ:  ، فَِإنَُّو َعَلى ِمْثِل َما ٫َبُْن َعَلْيوِ   َرُجبًل ِبَعمُّورِيَّةَ أَْمرِنَا آُمُرَؾ َأْف تَْأتَِيُو ِإالَّ 
أَِقْم  فَِإنَُّو َعَلى أَْمرِنَا، قَاَؿ: فَػَلمَّا َماَت َوَغيََّب ٢َبِْقُت ِبَصاِحِب َعمُّورِيََّة، َوَأْخبَػْرتُُو َخَُرِي، فَػَقاَؿ:

ْمُت َمَع َرُجٍل َعَلى َىْدِي َأْطَحاِبِو َوأَْمرِِىْم، قَاَؿ: َواْكَتَسْبُت َحٌبَّ َكاَف ِل بَػَقرَاٌت ِعْنِدي، َفأَقَ 
َأْوَطى َوُغنَػْيَمٌة، قَاَؿ: ُُثَّ نَػَزَؿ بِِو أَْمُر اِ، فَػَلمَّا َحَضَر قُػْلُت َلُو: يَا ُفبَلُف، ِإِّنّْ ُكْنُت َمَع ُفبَلٍف، فَ 

بَلٍف، َوَأْوَطى  ي ُفبَلٌف ِإىَل ُفبَلٍف، ُُثَّ َأْوَطى  ي ُفبَلٌف إِلَْيَك، فَِإىَل َمْن ُتوِطي  ي،  ي ُفبَلٌف ِإىَل فُ 
 َأْف َوَما تَْأُمُرِّن؟ قَاَؿ: َأْي بُػَِبَّ، َواِ َما أَْعَلُمُو َأْطَبَح َعَلى َما ُكنَّا َعَلْيِو َأَحٌد ِمَن النَّاِس آُمُرؾَ 

، ُمَهاِجرًا ِإىَل  نَُّو َقْد َأظَلََّك َزَماُف َنيبٍّ ُىَو َمبػُْعوٌث ِبِديِن ِإبْػرَاِىيَم ٱَبْرُُج بَِأْرِض اْلَعَربِ ، َوَلكِ  تَْأتَِيوُ 
نَػُهَما ٬َبْلٌ  ، َواَل يَْأُكُل الصََّدَقَة، بَػْْبَ   ، بِِو َعبَلَماٌت اَل َٚبَْفى: يَْأُكُل ا٥ْبَِديَّةَ  أَْرٍض بَػْْبَ َحرَّتَػْْبِ بَػيػْ

، فَِإْف اْسَتفَْعَت َأْف تَػْلَحَق بِِتْلَك اْلِببَلِد فَافػَْعْل، قَاَؿ: ُُثَّ َماَت َوَغيََّب،  َكِتَفْيِو َخامَتُ النُّبُػوَّةِ 
ُلوِّن ، فَػُقْلُت ٥َبُْم: َٙبْمِ  َفَمَكْثُت ِبَعمُّورِيََّة َما َشاَء اُ َأْف أَْمُكَث، ُُثَّ َمرَّ  ي نَػَفٌر ِمْن َكْلٍب ُ٘بَّارًا

،  قَاُلوا: نَػَعْم َفَأْعفَْيتُػُهُموَىا َوَٞبَُلوِّن ، ، َوأُْعِفيُكْم بَػَقرَايت َىِذِه َوُغنَػْيَمٍِب َىِذِه؟  ِإىَل أَْرِض اْلَعَربِ 
، َحٌبَّ ِإَذا َقِدُموا  ي َواِدي اْلُقَرى ظََلُموِّن فَػَباُعوِّن ِمْن َرُجٍل ِمْن يَػُهوَد َعْبًدا، َفُكْنُت ِعْنَدهُ 

، وِلَْ ٰبَِْق ِل يف نَػْفِسي،  َورَأَْيُت النَّْخَل، َوَرَجْوُت َأْف َتُكوَف اْلبَػَلَد الَِّذي َوَطَف ِل َطاِحيب 
ـَ َعَلْيِو اْبُن َعمٍّ َلُو ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن َبِِب قُػَرْيظََة فَابْػَتاَعِِب ِمْنُو، فَ  َنَما أَنَا ِعْنَدُه، َقِد ِإىَل  اْحَتَمَلِِب فَػبَػيػْ

تُػَها ِبِصَفِة َطاِحيب، َفأََقْمُت َِّٔا َوبَػَعَث اُ رَ  ُسوَلُو، اْلَمِديَنِة، فَػَو اِ َما ُىَو ِإالَّ َأْف رَأَيْػتُػَها فَػَعَرفػْ
، ُُثَّ َىاَجرَ  ـَ اَل َأ٠ْبَُع َلُو ِبذِْكٍر َمَع َما أَنَا ِفيِو ِمْن ُشْغِل الرّْؽّْ ـَ ٗبَكََّة َما أَقَا ِإىَل اْلَمِديَنِة، فَػَو  َفأَقَا

َبَل اْبُن َعمٍّ لَ  ُو اِ ِإِّنّْ َلِفي رَْأِس َعْذٍؽ ِلَسيِّْدي أَْعَمُل ِفيِو بَػْعَض اْلَعَمِل، َوَسيِّْدي َجاِلٌس، ِإْذ أَقػْ
َلَة، َواِ ِإنػَُّهُم اآْلَف َلُمجْ  َتِمُعوَف ِبُقَباَء َعَلى َرُجٍل َحٌبَّ َوَقَف َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: ُفبَلُف، قَاَتَل اُ َبِِب قَػيػْ

َة اْليَػْوـَ  ـَ َعَلْيِهْم ِمْن َمكَّ ْعتُػَها َأَخَذْتِِب اْلُعَرَواءُ  َقِد ، َحٌبَّ ظَنَػْنُت  ، يَػْزُعُموَف أَنَُّو َنيبّّ، قَاَؿ: فَػَلمَّا ٠بَِ
ِو َذِلَك: َماَذا ، َفَجَعْلُت أَقُ  ، قَاَؿ: َونَػزَْلُت َعِن النَّْخَلةِ  َسَأْسُقُط َعَلى َسيِّْدي وُؿ اِلْبِن َعمّْ

، ، ُُثَّ قَاَؿ: َما َلَك َو٥ِبََذا  تَػُقوُؿ؟ َماَذا تَػُقوُؿ؟ قَاَؿ: فَػَغِضَب َسيِّْدي فَػَلَكَمِِب َلْكَمًة َشِديَدةً 



 

 

 

 

ٗ
ٚ  

ٗٚ 

 ٚٗ يف مشائل الرسول    

َا أََرْدُت َأْف َأْسَتْثِبَتُو َعمَّا قَاَؿ: َوَقْد َكاَف ِعْنِدي  أَْقِبْل َعَلى َعَمِلَك، قَاَؿ: قُػْلُت: اَل َشْيَء، ِإ٭بَّ
َوُىَو ِبُقَباَء، َفَدَخْلُت  ، فَػَلمَّا أَْمَسْيُت َأَخْذتُُو ُُثَّ َذَىْبُت ِإىَل َرُسوِؿ اِ  َشْيٌء َقْد َٝبَْعُتوُ 

،  َحاَجةٍ  ، َوَمَعَك َأْطَحاٌب َلَك ُغَربَاُء َذُوو َعَلْيِو، فَػُقْلُت َلُو: ِإنَُّو َقْد بَػَلَغِِب أَنََّك َرُجٌل َطاِلحٌ 
، فَػَقاَؿ  قَاَؿ: فَػَقرَّبْػُتُو إِلَْيوِ ، ، فَػرَأَيْػُتُكْم َأَحقَّ بِِو ِمْن َغّْبُِكْم  َوَىَذا َشْيٌء َكاَف ِعْنِدي لِلصََّدَقةِ 

أِلَْطَحاِبِو: " ُكُلوا " َوأَْمَسَك َيَدُه فَػَلْم يَْأُكْل، قَاَؿ: فَػُقْلُت يف نَػْفِسي: َىِذِه  َرُسوُؿ اِ 
، ُُثَّ ِجْئُتُو ِبِو،  ِإىَل اْلَمِديَنةِ  ، ُُثَّ اْنَصَرْفُت َعْنُو َفَجَمْعُت َشْيًئا، َوَٙبَوََّؿ َرُسوُؿ اِ  اِحَدةٌ وَ 

 ، قَاَؿ: َفَأَكَل َرُسوُؿ اِ  ، َوَىِذِه َىِديٌَّة َأْكَرْمُتَك َِّٔا فَػُقْلُت: ِإِّنّْ رَأَيْػُتَك اَل تَْأُكُل الصََّدَقةَ 
، قَاَؿ: ُُثَّ ِجْئُت َرُسوَؿ  ، قَاَؿ: فَػُقْلُت يف نَػْفِسي: َىاتَاِف اثْػَنَتافِ  َها َوأََمَر َأْطَحابَُو َفَأَكُلوا َمَعوُ ِمنػْ 

 ، َعَلْيِو مَشَْلَتاِف َلُو، َوُىَو َجاِلٌس يف  َوُىَو بَِبِقيِع اْلَغْرَقِد، قَاَؿ: َوَقْد تَِبَع َجَنازًَة ِمْن َأْطَحاِبوِ  اِ 
، َىْل أََرى ا٣ْبَامَتَ الَِّذي َوَطَف ِل  َأْطَحاِبِو، َفَسلَّْمُت َعَلْيِو، ُُثَّ اْسَتَدْرُت أَْنظُُر ِإىَل َظْهرِهِ 

اْسَتَدبَػْرتُُو ، َعَرَؼ َأِّنّْ َأْسَتْثِبُت يف َشْيٍء ُوِطَف ِل، قَاَؿ:  َطاِحيب؟ فَػَلمَّا َرآِّن َرُسوُؿ اِ 
ُتُو، فَاْنَكَبْبُت َعَلْيِو أُقَػبػُّْلُو َوأَْبِكي ُه َعْن َظْهرِهِ َفأَْلَقى رَِداءَ  ، فَػَقاَؿ ِل  ، فَػَنظَْرُت ِإىَل ا٣ْبَامتَِ فَػَعَرفػْ
ثْػُتَك يَا اْبَن َعبَّاٍس،  : " َٙبَوَّْؿ " فَػَتَحوَّْلتُ  َرُسوُؿ اِ  ، فَػَقَصْصُت َعَلْيِو َحِديِثي َكَما َحدَّ

، ُُثَّ َشَغَل َسْلَماَف الرّْؽُّ َحٌبَّ فَاَتُو َمَع  َأْف َيْسَمَع َذِلَك َأْطَحابُوُ  وَؿ اِ قَاَؿ: َفَأْعَجَب َرسُ 
: " َكاِتْب يَا َسْلَماُف " َفَكاتَػْبُت ، قَاَؿ: ُُثَّ قَاَؿ ِل َرُسوُؿ اِ  َوُأُحدٌ  َبْدرٌ  َرُسوِؿ اِ 

 ، َوبَِأْربَِعَْب أُوِقيًَّة، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  ِييَها َلُو بِاْلَفِقّبِ َطاِحيب َعَلى َثبَلِث ِمائَِة ٬َبَْلٍة ُأحْ 
َوالرَُّجُل أِلَْطَحاِبِو: " أَِعيُنوا َأَخاُكْم " َفَأَعانُوِّن بِالنَّْخِل: الرَُّجُل بَِثبَلِثَْب َوِديًَّة، َوالرَُّجُل ِبِعْشرِيَن، 

يَػْعِِب: الرَُّجُل ِبَقْدِر َما ِعْنَدُه، َحٌبَّ اْجَتَمَعْت ِل َثبَلُث ِماَئِة  ِٖبَْمَس َعْشَرَة، َوالرَُّجُل ِبَعْشٍر،
: " اْذَىْب يَا َسْلَماُف فَػَفقّْْر ٥َبَا، فَِإَذا فَػَرْغَت َفْأِتِِب َأُكوُف أَنَا َوِديٍَّة، فَػَقاَؿ ِل َرُسوُؿ اِ 

َها ِجْئُتُو َفَأْخبَػْرتُُو، َأَضُعَها بَِيَديَّ " قَاَؿ: فَػَفقَّْرُت ٥َبَا، َوأَ  َعاَنِِب َأْطَحا ي، َحٌبَّ ِإَذا فَػَرْغُت ِمنػْ
َها َفَجَعْلَنا نُػَقرُّْب َلُو اْلَوِديَّ َوَيَضُعُو َرُسوُؿ اِ  َفَخرََج َرُسوُؿ اِ  ، فَػَو الَِّذي  بَِيِدهِ َمِعي ِإلَيػْ
َها َودِ  نَػْفُس َسْلَماَف بَِيِدهِ  يٌَّة َواِحَدٌة، َفَأدَّْيُت النَّْخَل، َوبَِقَي َعَليَّ اْلَماُؿ، َفُأيتَ ، َما َماَتْت ِمنػْ

ٗبِْثِل بَػْيَضِة الدََّجاَجِة ِمْن َذَىٍب ِمْن بَػْعِض اْلَمَغازِي، فَػَقاَؿ: " َما فَػَعَل اْلَفارِِسيُّ  َرُسوُؿ اِ 
ِه فَأَدّْ َِّٔا َما َعَلْيَك يَا َسْلَماُف " فَػُقْلُت: ، فَػَقاَؿ: " ُخْذ َىذِ  اْلُمَكاَتُب؟ " قَاَؿ: َفُدِعيُت َلوُ 

؟ قَاَؿ: " ُخْذَىا ، فَِإفَّ اَ َسيُػَؤدّْي َِّٔا َعْنَك " قَاَؿ:  َوأَْيَن تَػَقُع َىِذِه يَا َرُسوَؿ اِ ٩بَّا َعَليَّ
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َها ،  ، أَْربَِعَْب أُوِقيًَّة، َفَأْوفَػْيتُػُهْم َحقَُّهمْ  ، َوالَِّذي نَػْفُس َسْلَماَف بَِيِدهِ  َفَأَخْذتُػَها فَػَوَزْنُت ٥َبُْم ِمنػْ
 ٔ، ُُثَّ ِلَْ يَػُفْتِِب َمَعُو َمْشَهٌد. ا٣ْبَْنَدؽَ  َوَعتَػْقُت، َفَشِهْدُت َمَع َرُسوِؿ اِ 

َتَداَوَلِِب قَاَؿ:  -رضي ا عنو  -َوَعْن َأ ي ُعْثَماَف النػَّْهِديّْ ، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َسْلَماَف اْلَفارِِسيَّ 
.  ِٕبْضَعَة َعَشَر ، ِمْن َربٍّ ِإىَل َربٍّ

، َِلْ  َوَقْد ُكْنُت أَْعَلُم أَنَُّو َخارِجٌ وقد قاؿ ىرقل أل ي سفياف ومن معو ٤با سأ٥بم عن النيب : 
 ٖ ...".َأُكْن َأُظنُّ أَنَُّو ِمْنُكْم،

 

ة  ومن صٌلئهل  -11  : كبي اًويحاًخـبدًة واخلرًي

 ادكة :اًرؤاي اًع -1

 اخلالء بأٔن ًخـبد هلل ابٌََايل ذوات اًـدد بلار حراء : حبب ٕاًََ  -2

ُىسب املـدوم وًلرى اًضَف وًـني ؿىل هوائب احلق : ظَخَ ٌَرمح  -3  وظدكَ احلدًر ٍو

وىذا بيانو يف أوؿ حديث بدء نزوؿ الوحي عليو بغار حراء يف أوؿ الفصل ا٣بامس وىو 
 التاِل معنا .

                                                           
( وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده حسن، ٧بمد بن إسحاؽ طدوؽ حسن ا٢بديث، ٖٖٕٚٚحسن : رواه أٞبد )  -ٔ

 َطرَّح بالتحديث، وباقي رجاؿ اإلسناد ثقات رجاؿ الصحيح .وقد 
( من يريق عبد ا بن أٞبد بن ٙٓ٘/ٔ، والذىيب يف "السَّّْب" )ٛٔٗ-ٖٔٗ/ٔوأخرجو ابن ا١بوزي يف "ا٢بدائق" 

 حنبل، عن أبيو، ّٔذا اإلسناد.
-٘ٚ/ٗسعد يف "الفبقات الكُرى" ) ( ، وابنٖٕ٘-ٕٕٛ/ٔ)ٔوأخرجو تامِّا ومقفًَّعا ابن ىشاـ يف "السّبة النبوية" 

( ، وابن حباف يف ٕٚٚٗ( ، والفحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" )ٕٓٓ٘( و )ٜٜٕٗ(، والبزار يف "مسنده" )ٓٛ
(، ويف ٖٓٗو ٕٕٖ/ٓٔ( ، والبيهقي يف "السنن" )٘ٙٓٙ(، والفُراِّن يف "الكبّب" )ٕٚ٘-ٜٕٗ/ٔ"الثقات" )

(، ٜٔٗ-ٚٔٗ/ٕ( ، وابن األثّب يف "أسد الغابة" )٘ٙٔ/ٔخ بغداد") (، وا٣بفيب يف "تاريٕٜ/ٕ)"دالئل النبوة" 
(من يرؽ عن ٧بمد بن إسحاؽ، بو  ، وانظر " السلسلة الصحيحة "  ٙٓ٘/ٔوالذىيب يف "سّب أعبلـ النببلء") 

(ٜٛٗ .) 
 (.ٜٖٙٗالبخاري) - ٕ
 (ٖٚٚٔ) - ٗٚ (،ومسلمٚالبخاري)- ٖ
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 ٜٗ يف مشائل الرسول    

سالفصل اخلام  
 من بدء ىزول اًويح ؿَََ ٕاىل جهرثَ ٌَمدًية صٌلئهل 

 :املخـَلة بزنول اًويح  صٌلئهل   -1

ْؤِمِنَْب أَنػََّها قَاَلْت: َكاَف َأوََّؿ َما بُِدَئ بِِو َرُسوُؿ اللَِّو 
ُ
ْـّ ا٤ب  الرُّْؤيَا الصَّاِدَقُة يف النػَّْوـِ  َعْن َعاِئَشَة ُأ

الَّ َجاَءْت ِمْثَل فَػَلِق الصُّْبِح، ُُثَّ ُحبَّْب إِلَْيِو ا٣َببلَُء، َفَكاَف يَػْلَحُق ِبَغاِر ، َفَكاَف الَ يَػَرى ُرْؤيَا إِ 
اللََّياِلَ َذَواِت الَعَدِد، قَػْبَل َأْف يَػْرِجَع ِإىَل أَْىِلِو  -قَاَؿ: َوالتََّحنُُّث: التػََّعبُُّد  -ِحرَاٍء فَػَيَتَحنَُّث ِفيِو 

، َوُىَو يف َغاِر ِحرَاٍء َفَجاَءُه  ُُثَّ يَػْرِجُع ِإىَل َخِدٯَبَة فَػَيتَػَزوَُّد ٗبِْثِلَها َحٌبَّ َفِجَئُو ا٢َبقُّ  َويَػتَػَزوَُّد ِلَذِلَك،
َلُك، فَػَقاَؿ: 

َ
، قَاَؿ: " فََأَخَذِّن فَػَغفَِِّب َحٌبَّ «َما أَنَا ِبَقارِئٍ : »، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َّٱملُّٱا٤ب

قُػْلُت: َما أَنَا ِبَقارٍِئ، َفَأَخَذِّن فَػَغفَِِّب الثَّانَِيَة ،  َّٱملُّٱ، ُُثَّ أَْرَسَلِِب، فَػَقاَؿ: بَػَلَغ ِمِبّْ ا١ُبْهدَ 
، قُػْلُت: َما أَنَا ِبَقارٍِئ، َفَأَخَذِّن فَػَغفَِِّب الثَّالَِثَة َّٱملُّٱَحٌبَّ بَػَلَغ ِمِبّْ ا١ُبْهَد، ُُثَّ أَْرَسَلِِب فَػَقاَؿ: 

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ١ُبْهَد، ُُثَّ أَْرَسَلِِب، فَػَقاَؿ: َحٌبَّ بَػَلَغ ِمِبّْ ا
: -اآليَاِت ِإىَل قَػْولِِو  -[ٗ-ٔ]العلق: َّجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
تَػْرُجُف بَػَواِدرُُه، َحٌبَّ  [  فَػَرَجَع َِّٔا َرُسوُؿ اللَِّو ٘]العلق:  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ

، فَػَزمَُّلوُه، َحٌبَّ َذَىَب َعْنُو الرَّْوُع، قَاَؿ ٣ِبَِدٯَبَة: « َزمُّْلوِّن َزمُّْلوِّن : » َدَخَل َعَلى َخِدٯَبَة، فَػَقاؿَ 
، أَْبِشْر فَػَو «َأْي َخِدٯَبُة، َما ِل َلَقْد َخِشيُت َعَلى نَػْفِسي» ، َفَأْخبَػَرَىا ا٣بَبَػَر، قَاَلْت َخِدٯَبُة: َكبلَّ

،  نََّك لََتِصُل الرَِّحَم، َوَتْصُدُؽ ا٢َبِديَث، َوَٙبِْمُل الَكلَّ اللَِّو الَ ٱُبْزِيَك اللَُّو أََبًدا، فَػَو اللَِّو إِ 
ْعُدوـَ 

َ
، فَاْنفََلَقْت ِبِو َخِدٯَبُة َحٌبَّ أََتْت  َوَتْكِسُب ا٤ب ، َوتَػْقرِي الضَّْيَف، َوتُِعُْب َعَلى نَػَواِئِب ا٢َبقّْ

ي أَبِيَها، وََكاَف اْمرَأً تَػَنصََّر يف ا١بَاِىِليَِّة، وََكاَف َيْكُتُب ِبِو َوَرَقَة ْبَن نَػْوَفٍل ، َوُىَو اْبُن َعمّْ َخِدٯَبَة َأخِ 
يِل بِالَعَربِيَِّة َما َشاَء اللَُّو َأْف َيْكُتَب، وََكاَف َشْيًخا َكِبّبًا  َقْد الِكَتاَب الَعَر يَّ، َوَيْكُتُب ِمَن اإِل٪بِْ

ْع ِمَن اْبِن َأِخيَك، قَاَؿ َوَرَقُة: يَا اْبَن َأِخي، َماَذا تَػَرى؟ َعِمَي، فَػَقاَلْت َخِدٯَبُة: يَا اْبَن َعمّْ، ا٠بَْ 
، لَْيَتِِب ِفيَها  ، فَػَقاَؿ َوَرَقُة: َىَذا النَّاُموُس الَِّذي أُْنزَِؿ َعَلى ُموَسى َخبَػَر َما رََأى َفَأْخبَػَرُه النَّيبُّ 

قَاَؿ َوَرَقُة:  ، « َأَو٨ُبْرِِجيَّ ُىْم؟ : »َؿ َرُسوُؿ اللَِّو ، لَْيَتِِب َأُكوُف َحيِّا، ذََكَر َحْرفًا، قَا َجَذًعا
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، َوِإْف يُْدرِْكِِب يَػْوُمَك َحيِّا أَْنُصْرَؾ َنْصرًا ُمَؤزَّرًا، ُُثَّ َِلْ  ، ِلَْ يَْأِت َرُجٌل ٗبَا ِجْئَت ِبِو ِإالَّ أُوِذيَ  نَػَعمْ 
، َوفَػتَػَر الَوْحيُ  َرًة، َحٌبَّ َحزَِف َرُسوُؿ اللَِّو  يَػْنَشْب َوَرَقُة َأْف تُػُويفَّْ  ٔ.فَػتػْ

 ، َّٱملُّٱ ريح يف أف أوؿ ما نزؿ من القرآف:: ىذا دليل ط-رٞبو ا-ويقوؿ اإلماـ النووي
 . وىذا ىو الصواب الذي عليو ا١بماىّب من السلف وا٣بلف

 
ري ؾن فرتة اًويح:    بَان اًزايدة امليىرة من رواًة اًبخاري وآمٔحد من بالغ اًُز

ا٢بديث السابق يف بداية "طحيحو "وكذا رواية -رٞبو ا–بعد أف أورد اإلماـ البخاري 
َرًة ،َحٌبَّ َحزَِف النَّيبُّ   اإلماـ مسلم ، زاد يف الرواية األخرى ،وكذا اإلماـ أٞبد : َوفَػتَػَر اْلَوْحُي فَػتػْ

 َفُكلََّما أَْوىَف ِبِذْرَوِة  ِمْن ُرُءوِس َشَواِىِق ا١ْبَِباِؿ ، ِفيَما بَػَلَغَنا ُحْزنًا َغَدا ِمْنُو ِمرَارًا َكْي يَػتَػَردَّى
َحقِّا ،  َجَبٍل ِلَكْي يُػْلِقَي ِمْنُو نَػْفَسُو تَػَبدَّى لَُو ِجُْرِيُل فَػَقاَؿ: يَا ٧ُبَمَُّد! ِإنََّك َرُسوؿ اللَِّو 

َرُة اْلَوْحِي َغَدا ِلِمْثِل َذِلَك، فَِإَذا  فَػَيْسُكُن ِلَذِلَك َجْأُشُو َوَتِقرُّ نَػْفُسُو فَػيَػْرِجُع ، فَِإَذا يَاَلْت َعَلْيِو فَػتػْ
 َٕأْوىَف ِبِذْرَوِة َجَبٍل تَػَبدَّى َلُو ِجُْرِيُل فَػَقاَؿ َلُو ِمْثَل َذِلَك. 

َرًة َحٌبَّ َحزَِف النَّيبُّ  ِمرَارًا َكْي يَػتَػَردَّى ِفيَما بَػَلَغَنا ُحْزنًا َغَدا ِمْنُو  وىذه الزيادة : َوفَػتَػَر اْلَوْحُي فَػتػْ
 ِمْن ُرُءوِس َشَواِىِق ا١ْبَِباِؿ...." ىي من قوؿ الزىري وليست موطولة با٢بديث .

وىذه الزيادة من الزىري زيادة منكرة ألنو ذكرىا ببلًغا وبدوف إسناد ، وقد تتابعت أقواؿ أىل  
 العلم على نقد ىذه الزيادة ، وىا ىي أقوا٥بم :

 العسقبلِّن : قَػْولو : َوفَػتَػَر اْلَوْحي " قاؿ اإلماـ ابن حجر
َرة َحٌبَّ َحزَِف النَّيبّ  َرة يف َأوَّؿ اْلِكَتاب ، َوقَػْولو ُىَنا " فَػتػْ ـَ اْلَقْوؿ يف ُمدَّة َىِذِه اْلَفتػْ ِفيَما  تَػَقدَّ

 . بَػَلَغَنا " َىَذا َوَما بَػْعده ِمْن زِيَاَدة َمْعَمر َعَلى رَِوايَة ُعَقْيل و يُوُنس 
َوَطِنيع اْلُمَؤلّْف يُوِىم أَنَُّو َداِخل يف رَِوايَة ُعَقْيل ، َوَقْد َجَرى َعَلى َذِلَك ا٢بَُْمْيِدّي يف َٝبْعو 
َفَساَؽ ا٢بَِْديث ِإىَل قَػْولو " َوفَػتَػَر اْلَوْحي " ُُثَّ قَاَؿ : اِنْػتَػَهى َحِديث ُعَقْيل اْلُمْفَرد َعْن اِْبن 

                                                           
 (.ٜٜٕ٘٘، ٕ٘ٙٛ٘،وأٞبد)(واللفظ ٥بمآٙٔ(،ومسلم)ٖٜ٘ٗ،ٖالبخاري) - ٔ
(عن يريق عبد الرزاؽ عن ٜٖ٘-ٖٜٖ/ٔ(،والبيهقي يف"دالئل النبوة ")ٕٜٛٙ(،والبخاري)ٕٔٓٓٙ(رواه أٞبد)ٔ)

( لكنو ِل يسق لفظو ،وإ٭با أحاؿ بو على لفظ رواية يونس عن ابن ٜٛ/ٔمعمر بو .ومن ىذا الفريق أخرجو مسلم)
(من يريق عقيل بن خالد :قاؿ ابن شهاب بو دوف ٖٕٕ/ٙأٞبد)شهاب وليس فيو الزيادة، وكذلك أخرجو مسلم و 

 ٕالزيادة ،وكذلك أخرجو البخاري يف أوؿ الصحيح عن عقيل لو دوف الزيادة. 
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َرة َحٌبَّ َحزَِف " َفَساَقُو ِإىَل ِشَهاب ِإىَل َحْيُث ذَ  َكْرنَا ، َوزَاَد َعْنُو اْلُبَخارِّي وقولو " َوفَػتَػَر اْلَوْحي فَػتػْ
ٍم آِخره ، َوالَِّذي ِعْنِدي َأفَّ َىِذِه الزّْيَاَدة َخاطَّة ِبرَِوايَِة َمْعَمر ، فَػَقْد َأْخرََج يَرِيَق ُعَقْيٍل أَبُو نُػَعيْ 

يَرِيق َأ ي ُزْرَعة الرَّازِّي َعْن َٰبَْٓب ْبن بَُكّْب َشْيخ اْلُبَخارِّي ِفيِو يف أَوَّؿ اْلِكَتاب  يف ُمْسَتْخَرِجِو ِمنْ 
َ َأفَّ اللَّْفظ ِلَمْعَمٍر وََكَذِلَك َطرََّح اإْل٠ِبَْ  اِعيِلّي َأفَّ ِبُدوهِنَا ، َوَأْخَرَجُو َمْقُرونًا ُىَنا ِبرَِوايَِة َمْعَمر َوبَػْبَّ

٠ْبَاِعيِلّي َوَغّْبىْم َوأَبُو نُػَعْيم أَْيًضا ِمْن يَرِيق الزّْيَادَ  ة يف رَِوايَة َمْعَمر ، َوَأْخَرَجُو َأْٞبَُد َوُمْسِلم َواإْلِ
َٝبْع ِمْن َأْطَحاب اللَّْيث َعْن اللَّْيث ِبُدوهِنَا ، ُُثَّ ِإفَّ اْلَقاِئل ِفيَما بَػَلَغَنا ُىَو الزُّْىرِّي ، َوَمْعَُب 

َنا ِمْن َخَُر َرُسوؿ اللَّو اْلَكبَل  يف َىِذِه اْلِقصَّة ،َوُىَو ِمْن َببَلَغات  ـ َأفَّ يف ُٝبَْلة َما َوَطَل إِلَيػْ
 الزُّْىرِّي َولَْيَس َمْوُطواًل.

 : إف ٥بذه الزيادة علتْب : -رٞبو ا –قاؿ اإلماـ األلباِّن 
 األوىل : تفرد معمر ّٔا دوف يونس وعقيل ، فهي شاذة.  
األخرى : أهنا مرسلة معضلة فإف القائل : " فيما بلغنا " إ٭با ىو الزىري كما ىو ظاىر من  

( وقاؿ :  وىو من ببلغات الزىري  ٕٖٓ/  ٕٔالسياؽ وبذلك جـز ا٢بافظ يف ) الفتح ( ) 
 وليس موطواًل . 

حاديث األ واعلم أف ىذه الزيادة ِل تأت من يريق موطولة ٰبتج ّٔا كما بينتو يف " سلسلة
 (.ٛ٘ٛٗالضعيفة " برقم ) 

وإذا عرفت عدـ ثبوت ىذه الزيادة فلنا ا٢بق أف نقوؿ إهنا زيادة منكرة من حيث ا٤بعُب ألنو 
ا٤بعصـو أف ٰباوؿ قتل نفسو بالَبدي من ا١ببل مهما كاف الدافع لو على  ال يليق بالنيب 

ُو، فَػُهَو يف نَاِر َجَهنََّم يَػتَػَردَّى ِفيِو َخاِلًدا ذلك وىو القائل : "َمْن تَػَردَّى ِمْن َجَبٍل فَػَقَتَل نَػْفسَ 
 ٨ُبَلًَّدا ِفيَها أََبًدا" أخرجو الشيخاف وغّبٮبا عن أ ي ىريرة.

من اإلٲباف  وقاؿ الدكتور موسى شاىْب: ىذه الرواية تتعارض مع ما كاف عليو النيب 
تبعد معو التفكّب يف االنتحار الكامل ، واليقْب ا٤بفلق الذي ال تزعزعو الكوارث ، والذي يس

 مهما كانت أسبابو ودواعيو .



 

 

 
ٕ٘ 

 ٕ٘ البيان املأمول

ُث قاؿ : والذي أسَبيح إليو أف ىذه الزيادة من رواية معمر، وأف ىذا التصور من ببلغات 
 ٔالزىري ، وليس موطواًل ، فبل نثبت ما يتناىف والفبع السليم.  

 
 بَان ما جاء من اًعحَح ؾن فرتة اًويح :  -2

فَػَلْم  ِد ْبِن قَػْيٍس، قَاَؿ: ٠بَِْعُت ُجْنُدَب ْبَن ُسْفَياَف، يَػُقوُؿ: " اْشَتَكى َرُسوُؿ اِ َعِن اأْلَْسوَ 
َلتَػْْبِ َأْو َثبَلثًا ، فَػَقاَلْت: يَا ٧ُبَمَُّد، ِإِّنّْ أَلَْرُجو َأْف َيُكوَف َشْيفَاُنَك َقْد  ، َفَجاَءْتُو اْمرَأَةٌ  يَػُقْم لَيػْ

َلتَػْْبِ َأْو َثبَلٍث "، قَاَؿ: " فَأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ: تَػرََكَك، ِلَْ أََرُه قَ   ىث نث ٱُّٱرَِبَك ُمْنُذ لَيػْ
 ٕ.[ ٖ-ٔ]الضحى:  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 َأفَّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد اِ اأْلَْنَصارِيَّ، وََكاَف ِمْن َأْطَحاِب َرُسوِؿ اِ َعْبِد الرَّْٞبَِن  عن أَبُو َسَلَمَة ْبنِ و 
   َِكاَف ُٰبَدُّْث، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ ا  َرِة اْلَوْحِي : -قَاَؿ يف َحِديِثِو  -َوُىَو ُٰبَدُّْث َعْن فَػتػْ

َنا أَنَا أَْمِشي ٠بَِْعُت َطْوتًا ِمَن السََّماِء، فَػَرفَػْعُت َرْأِسي، فَِإَذا اْلَمَلُك الَِّذي َجاَءِّن ِٕبِرَاٍء » فَػبَػيػْ
،  : " َفُجِئْثُت ِمْنُو فَػَرقًا ، قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  «ى ُكْرِسيٍّ بَػْْبَ السََّماِء َواأْلَْرضِ َجاِلًسا َعلَ 

 حب جب هئ مئ ُّٱ، َفَدثػَُّروِّن، َفأَنْػَزَؿ اُ تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل:  فَػَرَجْعُت، فَػُقْلُت: َزمُّْلوِّن َزمُّْلوِّن 
َوِىَي  - فَاْىُجرْ  [ٕ]ا٤بدثر: َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب

 ٖ.«ُُثَّ تَػَتابََع اْلَوْحيُ »" قَاَؿ:  -اأْلَْوثَاُف 
 
 :  بويح هللا ٕاًََ ومن صٌلئهل  -3

قَاَؿ: "َما ِمَن اأْلَنِْبَياِء ِمْن َنيبٍّ ِإالَّ َقِد اُْعِفَي ِمَن اآْليَاِت َما ،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ 
َا َكاَف الَِّذي أُوتِيُت َوْحًيا أَْوَحى اُ ِإَِلَّ ِمثْػُلُو آَمَن َعَلْيِو  ، َفَأْرُجو َأْف َأُكوَف َأْكثَػَرُىْم  اْلَبَشُر، َوِإ٭بَّ

 ٗ.تَاِبًعا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة"

                                                           

(،نقبًل عن "عظمة الرسوؿ " لفضيلة الشيخ ٖٖٚ/ٕ(،و"فتح ا٤بنعم")ٕٗ-ٔٗ"دفاع عن ا٢بديث النبوي والسّبة") ٔ-
 (.ٕٚ٘-٧ٕ٘٘بمد بيومي ط. دار مكة ا٤بكرمة )ص:

 (.ٙٙ٘ٙ(،ووابن حباف)48881،وأٞبد) (ٜٚٚٔ) - ٘ٔٔ (،ومسلمٜٓ٘ٗالبخاري)- ٕ
 (.ٕٖٖ٘(، والَبمذي)ٖٕ٘ٗٔ(، وأٞبد يف" ا٤بسند")ٔٙٔ( ،ومسلم)ٗالبخاري) - ٖ
 (.ٕٜٛٛ،ٜٔٗٛوأٞبد)(، ٕ٘ٔ) - ٜٖٕومسلم(ٕٗٚٚ،ٜٔٛٗالبخاري)-ٗ
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ُهْم َقْد أُويتَ ِمَن ا٢بَُْجِج َوالدَّاَلئِ  : َوَمْعَُب َىَذا ِل َعَلى ِطْدِقِو َأفَّ اأْلَْنِبَياَء َعَلْيِهُم السبلـ ُكلّّ ِمنػْ
َسَواءٌ آَمُنوا ِبِو فَػَفاُزوا  ، َوِطحَِّة َما َجاَء بِِو َعْن َربِّْو َما ِفيِو ِكَفايٌَة َوُحجٌَّة لَِقْوِمِو الَِّذيَن بُِعَث إِلَْيِهمْ 

 .َأْو َجَحُدوا فَاْسَتَحقُّوا اْلُعُقوبَةَ ، بِثَػَواِب ِإٲبَاهِنِْم 
َا َكا" َوقَػْولُُو:   ، اْلَوْحُي الَِّذي َأْوَحاُه إِلَْيِو، َوُىَو  ، َأْي ُجلُُّو َوأَْعَظُموُ " َف الَِّذي أُوتِيُت َوِإ٭بَّ

اِئَمُة اْلَقاِئَمُة يف َزَمانِِو َوبَػْعَدُه  فَِإفَّ اْلبَػرَاِىَْب الٍَِّب َكاَنْت ِلؤْلَْنِبَياِء ، اْلُقْرآُف، ا٢بَْجَُّة اْلُمْسَتِمرَُّة الدَّ
َها، َمانُػَها يف َحَياهِتِْم انْػَقَرَض زَ  َها ِإالَّ ا٣ْبَبَػُر َعنػْ فَػُهَو ُحجٌَّة قَاِئَمٌة  : ، َوأَمَّا اْلُقْرآُف  وِلَْ يَػْبَق ِمنػْ

َا َيْسَمُعُو السَّاِمُع ِمْن يف َرُسوِؿ اللَِّو  ، َفُحجَُّة اللَِّو قَاِئَمٌة بِِو يف َحيَّاتِِو عليو السبلـ وبعد  َكَأ٭بَّ
، َأْي اِلْسِتْمرَاِر َما آتَاِّنَ اللَُّو "  َفَأْرُجو َأْف َأُكوَف َأْكثَػَرُىْم تَاِبًعا يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ " ، و٥بذا قاؿ:  وفاتو

اِمَغِة، فَِلَهَذا َيُكوُف يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْكثَػَر األنبياء تبعا. ِة اْلَبالَِغِة َواْلبَػرَاِىِْب الدَّ  ِٔمَن ا٢بُْجَّ
 
 مببـثَ ابًىذاب اذلي برُش بَ يف اًىذب اًسابلة وُمييخَ ؿَهيا :   صٌلئهل -4

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ: ًلوهل ثـاىل

  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري
 َّ خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 {196-192}اًضـراء :

بياء مع أ٩بهم، وكيف دعوىم، و : ٤با ذكر قصص األن -رٞبو ا -يقوؿ العبلمة السعدي  
 ما ردوا عليهم بو ؛ وكيف أىلك ا أعداءىم، وطارت ٥بم العاقبة.

ذكر ىذا الرسوؿ الكرمي، والنيب ا٤بصففى العظيم وما جاء بو من الكتاب، الذي فيو ىداية 
فالذي أنزلو فاير األرض  َّٱيل ىل مل يك ىك ُّٱألوِل األلباب ، فقاؿ:

ّٔدايتهم ٤بصاحل دنياىم  لعاِل، العلوي والسفلي، وكما أنو ربَّاىموالسماوات، ا٤بر ي ٝبيع ا
وأبداهنم، فإنو يربيهم أيضا، ّٔدايتهم ٤بصاحل دينهم وُأخراىم، ومن أعظم ما ربَّاىم بو، إنزاُؿ 

ىذا الكتاب الكرمي، الذي اشتمل على ا٣بّب الكثّب، والُرّْ الغزير، وفيو من ا٥بداية ٤بصاحل 
 َّيل ىل مل يك ىك ُّ ؽ الفاضلة، ما ليس يف غّبه، ويف قولو: :الدارين، واألخبل

                                                           
 (.٘ٔ)ص: -رٞبو ا–" معجزات النيب  " لئلماـ ابن كثّب - ٔ
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من تعظيمو وشدة االىتماـ فيو، من كونو نزؿ من ا، ال من غّبه، مقصوًدا فيو نفعكم 
 وىدايتكم.

ٱوىو جُريل عليو السبلـ، الذي ىو أفضل ا٤ببلئكة وأقواىم  َّزن رن مم ام ُّ

 الذي قد أمن أف يزيد فيو أو يُنقص. َّزن ُّ
هتدي بو إىل يريق الرشاد، وتنذر بو عن  َّٱٱري ٰى ين ُّاي محمد  َّ ىن نن ُّ 

.  يريق الغيّْ
، وباشر دعوهتم أطبًل باللساف  ، بلغة من بعث إليهم وىو أفضل األلسنة َّ ني مي ُّ

ِ الواضح  .  البَػْبّْ
وتأمل كيف اجتمعت ىذه الفضائل الفاخرة يف ىذا الكتاب الكرمي، فإنو أفضل الكتب، نزؿ 

ئكة، على أفضل ا٣بلق، على أفضل بضعة فيو وىي قلبو، على أفضل أمة بو أفضل ا٤ببل
 أخرجت للناس، بأفضل األلسنة وأفصحها، وأوسعها، وىو: اللساف العر ي ا٤ببْب.

، وىو ٤با نزؿ يبق  أي: قد بشرت بو كتب األولْب وطدقتو َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّ :
 . ، بل جاء با٢بق، وطدَّؽ ا٤برسلْب ما أخُرت بو طدقها

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱٱال ثـاىل:وك

 {48}املائدة: َّ ىثيث

األمْب القرآف أمْب { وقاؿ ابن عباس }ا٤بهيمن: -رٞبو ا -وقاؿ اإلماـ أبو جعفر بن جرير
 ٔعلى كل كتاب قبلو .

  ٕويف رواية : شهيًدا عليو .
، ع ؾن ابن و  ن التميمي،وقاؿ سفياف الثوري وغّب واحد من األئمة عن أ ي إسحاؽ السَِّبْيِعيّْ

 قاؿ: مؤٛبًنا . َّىثيث  نثُّ ؾباس ريض هللا ؾهنٌل :
3

 

وبنحو ذلك ، قاؿ ٦باىد ، والسُّدّْيُّ ، وقتادة وابن جريج ، وا٢بسن البصري ، وغّب واحد 
 من أئمة السلف . 

                                                           
 ( ط. ا٤بعارؼ .ٜٖٚ/ ٓٔتفسّب الفُري ) - ٔ
 .( ط. ا٤بعارؼٖٚٚ/ ٓٔتفسّب الفُري ) - ٕ
 ( ط. ا٤بعارؼ . ٖٛٚ/ ٓٔرواه الفُري يف تفسّبه ) - ٖ
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وأطل ا٥بيمنة : ا٢بفظ واالرتقاب ، يقاؿ: إذا َرَقب الرجل الشيء وحفظو وشهده ، قد 
ليو، فهو يُهيمن ىيمنًة ، وىو عليو مهيمن، ويف أ٠باء ا تعاىل: ا٤بهيمن ، ىيمن فبلف ع

 ٔوىو الشهيد على كل شيء، والرقيب: ا٢بفيظ بكل شيء.
 

 من اًلرآٓن مل ًؤهتٌل هيب من كبهل : بيورٍن  آٔويت  صٌلئهل بأٔن  -5

َنَما ِجُْرِيُل قَاِعٌد ِعْنَد النَّيبّْ  َع نَِقيًضا ِمْن فَػْوِقِو ، فَػَرَفَع رَْأَسُو ،   َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: بَػيػْ ، ٠بَِ
: َىَذا فَػَقاَؿ: " َىَذا بَاٌب ِمَن السََّماِء فُِتَح اْليَػْوـَ ِلَْ يُػْفَتْح َقطُّ ِإالَّ اْليَػْوـَ ، فَػنَػَزَؿ ِمْنُو َمَلٌك، فَػَقاؿَ 

، َفَسلََّم، َوقَاَؿ: أَْبِشْر بُِنوَرْيِن أُوتِيتَػُهَما ِلَْ يُػْؤتَػُهَما  ْوـَ َمَلٌك نَػَزَؿ ِإىَل اأْلَْرِض ِلَْ يَػْنزِْؿ َقطُّ ِإالَّ اْليػَ 
ُهَما ِإالَّ أُْعِفيَتوُ  َلَك: فَاِٙبَُة اْلِكَتاِب، َوَخَواتِيُم ُسورَِة اْلبَػَقَرِة، َلْن تَػْقرَأَ ِٕبَْرٍؼ ِمنػْ  ٕ". َنيبّّ قَػبػْ

 
 َُُِنَّ كَطُّ :من الآيت املـوذثني ًَْم ٍَُر ِمثْ  وآٔويت   -6

َلَة ِلَْ يُػَر ِمثْػُلُهنَّ َقطُّ،  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  : "َأِلَْ تَػَر آيَاٍت أُْنزَِلِت اللَّيػْ
 ٖ.ُقْل أَُعوُذ ِبَربّْ اْلَفَلِق، َوُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّاِس" 

َعلَّى، قَاو 
ُ
َوأَنَا ُأَطلّْي، َفَدَعاِّن فَػَلْم آتِِو َحٌبَّ َطلَّْيُت ُُثَّ  َؿ: َمرَّ  يَ النَّيبُّ َعْن َأ ي َسِعيِد ْبِن ا٤ب

 جح ُّٱفَػُقْلُت: ُكْنُت ُأَطلّْي، فَػَقاَؿ: " َأِلَْ يَػُقِل اللَُّو: « َما َمنَػَعَك َأْف تَْأتَِيِِب؟»أَتَػْيُت، فَػَقاَؿ: 
 حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح
َأالَ أَُعلُّْمَك أَْعَظَم »[ ُُثَّ قَاَؿ: ٕٗ]األنفاؿ:  َّجف مغ  جغ مع جع مظ

ْسِجدِ 
َ
ْسِجِد َفذَكَّْرتُُو،  َفَذَىَب النَّيبُّ « ُسوَرٍة يف الُقْرآِف قَػْبَل َأْف َأْخرَُج ِمَن ا٤ب

َ
لَِيْخرَُج ِمَن ا٤ب

ثَاِّن، َوا»فَػَقاَؿ: 
َ
 ٗ.« لُقْرآُف الَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتوُ ا٢َبْمُد لِلَِّو َربّْ الَعاَلِمَْب. ِىَي السَّْبُع ا٤ب

 

                                                           
 -رٞبو ا-"تفسّب القرآف العظيم"لئلماـ ابن كثّب - ٔ
 (.ٛٚٚ(،وابن حباف)ٕٜٔ( ، والنسائي)ٙٓٛ) - ٕٗ٘مسلم  -ٕ
 (.ٜٗ٘(،والنسائي)ٕٜٕٓ(،والَبمذي)ٖٖٓٚٔ، وأٞبد) (ٗٔٛ) - ٕٗٙمسلم  -ٖ
 (ٖ٘ٛٚ(،وابن ماجة)ٖٜٔ(،والنسائي)ٛ٘ٗٔ(،وأبو داود)ٔ٘ٛٚٔ( ،وأٞبد)ٖٓٚٗالبخاري) -ٗ
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: "يَا أَبَا اْلُمْنِذِر، أََتْدرِي َأيُّ آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اِ َعْن ُأ َيّْ ْبِن َكْعٍب، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ و 
أََتْدرِي َأيُّ آيٍَة ِمْن ِكَتاِب  َمَعَك َأْعَظُم؟ " قَاَؿ: قُػْلُت: اُ َوَرُسولُُو أَْعَلُم. قَاَؿ: "يَا أَبَا اْلُمْنِذرِ 

[. قَاَؿ: ٕ٘٘]البقرة: َّخئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱاِ َمَعَك َأْعَظُم؟ " قَاَؿ: قُػْلُت: 
 ٔ.َفَضَرَب يف َطْدرِي، َوقَاَؿ: "َواِ لِيَػْهِنَك اْلِعْلُم أَبَا اْلُمْنِذِر"

َلَة  : َسأَْلُت َمْسُروقًا: َمْن آَذَف النَّيبَّ ، قَاؿَ  َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َمْعٍن، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َأ ي و  بِا١بِْنّْ لَيػْ
َثِِب أَبُوَؾ يَػْعِِب اْبَن َمْسُعوٍد أَنَُّو آَذنَػْتُو ِِّْٔم َشَجَرةٌ   ٕ. اْسَتَمُعوا اْلُقْرآَف؟ فَػَقاَؿ: َحدَّ

 ٖأف ُمنعت الشيايُْب من اسَباؽ السمع. - -وكاف من عبلمات نبوتو 

 

 :  بوظف حاهل حني ىزول ؿَََ اًويح صٌلئهل  -7
[٘]ا٤بزمل :َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱٹٱٹٱ  

َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱ:وقولو تعاىل:-رٞبو ا-ويقوؿ اإلماـ ابن كثّب  

 ، وقتادة: أي العمل بو. قاؿ ا٢بسن
 . من عظمتو ،وقيل: ثقيٌل وقت نزولو 

بَػْلُت َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديّْ، أَنَُّو قَاَؿ: رَأَ و  ْسِجِد، َفأَقػْ
َ
ْيُت َمْرَواَف ْبَن ا٢َبَكِم َجاِلًسا يف ا٤ب

 أَْمَلى َعَلْيِو:  َحٌبَّ َجَلْسُت ِإىَل َجْنِبِو، فََأْخبَػَرنَا َأفَّ َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت َأْخبَػَرُه: " َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 
]النساء:  َّ حن جن يم  ىم ُّٱو[ ٜ٘]النساء: َّٱجم يل ىل مل خل ُّٱ

، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َلْو َأْسَتِفيُع ا١ِبَهاَد [ "، قَ ٜ٘ ْـّ َمْكُتوـٍ َوُىَو ٲُبِلَُّها َعَليَّ اَؿ: َفَجاَءُه اْبُن ُأ
، َوَفِخُذُه َعَلى  َفأَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل َعَلى َرُسولِِو  -وََكاَف َرُجبًل أَْعَمى  -١َبَاَىْدُت 

ٱ، ُُثَّ ُسرَّْي َعْنُو، َفأَنْػَزَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ:  ْت َعَليَّ َحٌبَّ ِخْفُت َأفَّ تَػُرضَّ َفِخِذيَفِخِذي، فَػثَػُقلَ 

ٗ.[ٜ٘]النساء: َّٱمم خم حم ُّٱ
 

                                                           
(ومن أراد ا٤بزيد فلّباجع كتا ي :" الدرر ا٢بساف يف ٓٙٗٔ(،والَبمذي)ٕٛٛ٘ٓ(،وأٞبد)ٓٔٛ) - ٕٛ٘مسلم -ٔ

 فضائل القرآف " ٝبع وترتيب طبلح عامر.
 (.ٕٖٔٙ،وابن حباف)(ٓ٘ٗ) - ٖ٘ٔ (،ومسلمٜٖ٘ٛالبخاري) - ٕ
 -سورؽ قل أوحي إِلَّ –(عن ابن عباس " كتاب التفسّب " ٕٜٔٗالبخاري) - ٖ
 (،والَبمذيٕٚٓ٘( ، وأبو داود)ٕٗٙٙٔ(، وأٞبد يف" ا٤بسند")ٕٜ٘ٗ،ٕٖٕٛالبخاري ) - ٗ
 (.ٖٓٓٔ(، والنَّسائي)ٖٖٖٓ) 



 

 

 

 

٘
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ْـّ اْلُمْؤِمِنَْب َأفَّ ا٢ْبَاِرَث ْبَن ِىَشاـٍ َرِضَي اللَُّو َعْنُو َسَأَؿ َرُسوَؿ اللَِّو  ا فَػَقاَؿ يَ ،َوَعْن َعاِئَشَة ُأ
:"َأْحَيانًا يَْأتِيِِب ِمْثَل َطْلَصَلِة ا١بََْرِس فَػَقاَؿ َرُسوؿ اللَِّو ، َكْيَف يَْأتِيَك اْلَوْحُي   َرُسوؿ اللَِّو 

ُه َعَليَّ فَػيُػْفَصُم َعِبّْ َوَقْد َوَعْيُت َعْنُو َما قَاَؿ، َوَأْحَيانًا يَػَتَمثَُّل ِل اْلَمَلُك َرُجبًل  ،َوُىَو َأَشدُّ
ْرِد ُمِِب، َفَأِعي َما يَػُقوُؿ" قَاَلْت َعاِئَشُة: َوَلَقْد رَأَيْػُتُو يَػْنزُِؿ َعَلْيِو اْلَوْحُي يف اْليَػْوـِ الشَِّديِد اْلبػَ فَػُيَكلّْ 

 ٔ.  فَػيَػْفِصُم َعْنُو، َوِإفَّ َجِبيَنُو لََيتَػَفصَُّد َعَرقًا

َوُىَو بِا١ْبِْعرَانَِة ،  --بِيِو ؛ َأفَّ َرُجبًل أََتى النَّيبَّ َوَعْن َطْفَواَف ْبِن يَػْعَلى ْبِن أَُميََّة ، يَػْعِِب َعْن أَ 
ْمَريت؟ َوَعَلْيِو ُجبٌَّة ، َوَعَلْيِو أَثَػُر ا٣ْبَُلوِؽ ، أَْو قَاَؿ : ُطْفَرٌة ، فَػَقاَؿ : َكْيَف تَْأُمُرِّن َأْف َأْطَنَع يف عُ 

َوَقْد أُْنزَِؿ َعَلْيِو اْلَوْحُي  ٍب ، َوَوِدْدُت َأِّنّْ َقْد رَأَْيُت النَّيبَّ ، َفُسَبَ بِثَػوْ َفأَنْػَزَؿ اُ َعَلى النَّيبّْ 
قُػْلُت : نَػَعْم ، ، َوَقْد أَنْػَزَؿ اُ اْلَوْحَي؟  ، فَػَقاَؿ ُعَمُر : تَػَعاَؿ ، أََيُسرَُّؾ َأْف تَػْنظَُر ِإىَل النَّيبّْ 

ِو َلُو َغِفيٌط ، َوَأْحِسُبُو قَاَؿ : َكَغِفيِط اْلَبْكِر ، فَػَلمَّا ُسرَّْي َعْنُو فَػَرَفَع يََرَؼ الثػَّْوِب ، فَػَنظَْرُت إِلَيْ 
َرَة ، قَاَؿ : أَْيَن السَّاِئُل َعِن اْلُعْمَرِة؟ اْخَلْع َعْنَك ا١ْبُبََّة ، َواْغِسْل أَثَػَر ا٣ْبَُلوِؽ َعْنَك ، َوأَْنِق الصُّفْ 

 ٕيف َحجِّْك. َواْطَنْع يف ُعْمَرِتَك َكَما َتْصَنعُ 

 ُُثَّ ُسرَّْي َعْنُو.، ٧ُبَْمرُّ اْلَوْجِو َوُىَو يَِغطُّ  ويف رواية عند البخاري: فَِإَذا َرُسوُؿ اللَِّو 
ِإَذا نَػَزَؿ َعَلْيِو َكَرَب ِلَذِلَك، َوتَػَربََّد لَُو  -  -َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو 

: َقْد َجَعَل اللَُّو َوْجُهوُ  ، فَػَلمَّا ُسرَّْي َعْنُو، قَاَؿ:"ُخُذوا َعِبّْ ، فََأْوَحى اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِو َذاَت يَػْوـٍ
ِبْكُر ُُثَّ َرْجٌم بِا٢بَِْجارَِة، َوالْ  ،  ٥َبُنَّ َسِبيبًل : الثػَّيُّْب بِالثػَّيِّْب، َواْلِبْكُر بِاْلِبْكِر، الثػَّيُّْب َجْلُد ِماَئةٍ 

 ُُٖثَّ نَػْفُي َسَنٍة.، َجْلُد ِماَئٍة 

                                                           
 (ٖٜٗ(،والنسائي)ٖٖٗٙ(،والَبمذي)ٜٕٛٔٙوأٞبد)،(ٖٖٖٕ) - ٚٛ (،ومسلمٕالبخاري)- ٔ

 (.ٖٛ،وابن حباف)
  (ٓٛٔٔ) - ٙ،ومسلم (ٜٛٚٔالبخاري)ٕ-
 (. ٜٓٙٔمسلم) ٖ-
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َوُىَو َعَلى رَاِحَلِتِو فَػَتْضِرُب ِٔبِرَاهِنَا  َوَعْن َعاِئَشَة أَنػََّها قَاَلْت: ِإْف َكاَف لَُيوَحى ِإىَل َرُسوؿ اللَِّو 
."ٔ 

ُهَما يف قَػْولِوِ  قَاَؿ: َكاَف ،  َّ هل مل خل حل جل مك لكُّٱ: َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ِإَذا نَػَزَؿ ِجُْرِيُل بِاْلَوْحِي، وََكاَف ٩بَّا ُٰبَرُّْؾ بِِو ِلَسانَُو َوَشَفتَػْيِو فَػَيْشَتدُّ َعَلْيِو ، وََكاَف  َرُسوُؿ اللَِّو 

 خل حل جل مك لكُّٱ َّ ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ يُػْعَرُؼ ِمْنُو ، َفأَنْػَزَؿ اللَُّو اآْليََة الٍَِّب يف 

َنا َأْف ٪َبَْمَعُو يف َطْدرَِؾ َوقُػْرآنَُو  َّجن مم  خم حم جم هل مل  من خن حن ُّٱفَِإفَّ َعَليػْ

َنا َأْف نُػبَػيػَّْنُو  َّ خي حي جي ٰه مه ُّٱ : ُُثَّ ، فَِإَذا أَنْػزَْلَناُه فَاْسَتِمْع " َّجه هن قَاَؿ: ِإفَّ َعَليػْ
 ُٕه َكَما َوَعَدُه اللَُّو.بِِلَساِنَك. قَاَؿ: وََكاَف ِإَذا أَتَاُه ِجُْرِيُل َأْيَرَؽ ، فَِإَذا َذَىَب قَػرَأَ 

َها أَنَُّو ُسْبَحانو َوتَػَعاىَل َلمَّا ذََكَر اْلِقَياَمة ، وََكاَف ِمْن شَ  ْأف َوَقْد ذََكَر اأْلَِئمَّة ٥َبَا ُمَناَسبَات : ِمنػْ
ّْب َمْن يُػَقصّْر َعْن اْلَعَمل ٥َبَا ُحّب اْلَعاِجَلة ، وََكاَف ِمْن َأْطل الدّْين َأفَّ اْلُمَباَدرَ  ة ِإىَل أَفػَْعاؿ ا٣بَْ

ْطَغاء ِإىَل  َمْفُلوبَة ، فَػَنبََّو َعَلى أَنَُّو َقْد يُػْعتَػَرض َعَلى َىَذا اْلَمْفُلوب َما ُىَو َأَجّل ِمْنُو َوُىَو اإْلِ
اَل يُػَباِدر ِإىَل  اْلَوْحي َوتَػَفهُّم َما يُرِيد ِمْنُو ، َوالتََّشاُغل بِا٢ْبِْفِظ َقْد َيُصّد َعْن َذِلَك ، َفأُِمَر َأفْ 

فَػَيتَِّبع َما ، أِلَفَّ َٙبِْفيظو َمْضُموف َعَلى َربّو ، َوْلُيْصِغ ِإىَل َما يَرِد َعَلْيِو ِإىَل َأْف يَػنػَْقِضي ، التََّحفُّظ 
 ِٖاْشَتَمَل َعَلْيِو .
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[.ٗ-ٖ]النجم :َّجي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جنُّٱٹٱٹ  

 وَعْن َأ ي َسِعيٍد ا٣ْبُْدرِيّْ ، قَاَؿ :" بَػَعَث َعِليُّ ْبُن َأ ي يَاِلٍب َرِضَي اللَُّو َعْنُو ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو 
ْْبَ ، بػَ ِمَن الَيَمِن ِبُذَىْيَبٍة يف أَِدمٍي َمْقُروٍظ، ِلَْ ُٙبَصَّْل ِمْن تُػرَأَِّا، قَاَؿ: فَػَقَسَمَها بَػْْبَ أَْربَػَعِة نَػَفرٍ 

                                                           

 ( وقاؿ شعيب األرنؤوط : حديث طحيح وىذا سند حسن.  ٕٜٕٔٗرواه أٞبد يف" ا٤بسند")ٔ-
 (،والنسائيٜٕٖٖ)(،والَبمذيٜٓٔٔ(، وأٞبد يف" ا٤بسند")ٛٗٗ( واللفظ، ومسلم )ٗٗٓ٘البخاري) ٕ-

 (.ٜٖ(، وابن حباف)ٖٜ٘) 
 (.ٛٗ٘/  ٛ) -رٞبو ا–"فتح الباري"لئلماـ ابن حجر ىٖ-
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َنَة ْبِن َبْدٍر، َوأَقػْرََع ْبِن حاِبٍس، َوزَْيِد ا٣بَْيِل، َوالرَّاِبُع: ِإمَّا َعْلَقَمُة َوِإمَّا َعاِمُر ْبُن الفُّ  َفْيِل، ُعيَػيػْ
فَػَقاَؿ: ،  فَػَقاَؿ َرُجٌل ِمْن َأْطَحاِبِو: ُكنَّا ٫َبُْن َأَحقَّ ََِّٔذا ِمْن َىُؤاَلِء، قَاَؿ: فَػبَػَلَغ َذِلَك النَّيبَّ 

 ٔ. ا٢بديث «...، «َأالَ تَْأَمُنوِّن َوأَنَا أَِمُْب َمْن يف السََّماِء، يَْأتِيِِب َخبَػُر السََّماِء َطَباًحا َوَمَساءً »
، يَْأتِيِِب َخبَػُر السََّماِء َطَباًحا  َأاَل تَْأَمُنوِّن َوأَنَا أَِمُْب َمْن يف السََّماءِ »الشاىد من ا٢بديث : 

 .«َوَمَساءً 

 وَعْن َمْسُروٍؽ، قَاَؿ: ُكْنُت ُمتَِّكًئا ِعْنَد َعاِئَشَة، فَػَقاَلْت: يَا أَبَا َعاِئَشَة، َثبَلٌث َمْن َتَكلََّم ِبَواِحَدةٍ 
ُهنَّ فَػَقْد أَْعَظَم َعَلى اِ اْلِفْريََة، قُػْلُت: َما ُىنَّ؟ قَاَلْت: َمْن َزَعَم َأفَّ ٧ُبَمًَّدا  ْد رََأى َربَُّو فَػقَ  ِمنػْ

َكَتَم َشْيًئا ِمْن ِكَتاِب اِ، فَػَقْد        أَْعَظَم َعَلى اِ اْلِفْريََة، وفيو : َوَمْن َزَعَم َأفَّ َرُسوَؿ اِ 
 ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱأَْعَظَم َعَلى اِ اْلِفْريََة، َواُ يَػُقوُؿ: 

َكاٛبًا َشْيًئا َف ٧ُبَمٌَّد [، وفيو : قَاَلْت: َوَلْو َكاٚٙ]ا٤بائدة:  َّٱمث زث رث يت
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ٩بَّا أُْنزَِؿ َعَلْيِو َلَكَتَم َىِذِه اآْليََة: 

 نتىت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ٕ[.ٖٚ]األحزاب:  َّ
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  مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱقاؿ تعاىل :
 خك حك جك مق حق خفمف  حف جف مغ معجغ جع مظ حط
[ٖٔٔالنساء:] َّ جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك  لك  

 [.ٖ:القلم] َّرن مم ام يل ىل مل ُّٱولقولو تعاىل : 
، َوالثػََّواُب ا١بَْزِيُل الَِّذي اَل  َأْي: َبْل َلَك اأْلَْجُر اْلَعِظيمُ  َّرن مم ام يل ىل مل ُّٱ

َقِفُع َواَل يَِبيُد، َعَلى ِإْببَلِغَك رَِساَلَة َربَّْك ِإىَل ا٣ْبَْلِق، َوطَ   ُْرَِؾ َعَلى أََذاُىْم. يَػنػْ
                                                           

 .(ٕٛٚ٘(،والنسائي)ٗٙٚٗ(،وأبو داود)ٛٓٓٔٔ(،وأٞبد)ٗٙٓٔ) - ٗٗٔ(،ومسلم ٖٔ٘ٗالبخاري) -ٔ
 (،والَبمذيٕٕٕٚٗ(واللفظ لو،وأٞبد)ٚٚٔ) ٕٛٛ- ٕٚٛومسلم ،  (ٕٔٙٗالبخاري)  -ٕ
(ٖٓٙٛ.) 
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ُر َمْقفُوٍع َكَقْولِِو:  َّ مم ام ُّٱَوَمْعَُب  ٱٱ[ ٛٓٔ]ُىوٍد:  َّهي مي خي حي ُّٱَأْي: َغيػْ

ُهْم. ٙ]التِّْْب:  َّ ىث نث مث زث رث ُّٱ ُر َمْقفُوٍع َعنػْ  [ َأْي: َغيػْ
ُر ٧َبُْسوبٍ  َّمم ام ُّٱَوقَاَؿ ٦ُبَاِىٌد:   . ، َوُىَو يَػْرِجُع ِإىَل َما قُػْلَناهُ  َأْي: َغيػْ

أَنَا َأْكثَػُر األَنِْبَياِء تَػبَػًعا  قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  : قَاؿَ ، وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو تَػَعاىَل َعْنُو 
يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ، َوأَنَا َأوَُّؿ َمْن يَػْقرَُع باب ا١بنة.

ٔ 

َدَعا ِإىَل ُىًدى، َكاَف لَُو ِمَن اأْلَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر  ، قَاَؿ: "َمنْ  ، َأفَّ َرُسوَؿ اِ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرةَ و 
 ٕ." ...َمْن تَِبَعُو، اَل يَػنػُْقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِىْم َشْيًئا، 

 

 آٔن ل جيِر بعالثَ ول خُيافت هبا يف بداًة ألمر:  ٔآمر هللا ثـاىل ًرسوهل 

ُهَما   َّ ٰى ين ىن نن من زن ُّ: ٱقَػْولِِو تَػَعاىَل يف ، َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

٨ُبَْتٍف ٗبَكََّة ،َكاَف ِإَذا َطلَّى بَِأْطَحابِِو َرَفَع َطْوَتُو بِاْلُقْرآِف ، فَِإَذا  قَاَؿ: نَػزََلْت َوَرُسوُؿ اللَِّو 
َعُو اْلُمْشرُِكوَف َسبُّوا اْلُقْرآَف ، َوَمْن أَنْػزََلُو ، َوَمْن َجاَء بِِو، فَػَقاَؿ  ٱ اللَُّو تَػَعاىَل لَِنِبيِّْو ٠بَِ

 َّ ٰى ين ىن َُّأْي ِبِقرَاَءِتَك ، فَػَيْسَمَع اْلُمْشرُِكوَف فَػَيُسبُّوا اْلُقْرآَف  َّٱنن من زن ُّ

 ٖ. َّ ىي ني مي زي  ري ُّ ، َعْن َأْطَحاِبَك َفبَل ُتْسِمُعُهمْ 
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فَػَلْم  ٍس، قَاَؿ: ٠بَِْعُت ُجْنُدَب ْبَن ُسْفَياَف، يَػُقوُؿ: " اْشَتَكى َرُسوُؿ اِ َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن قَػيْ 
َلتَػْْبِ َأْو َثبَلثًا ، فَػَقاَلْت: يَا ٧ُبَمَُّد، ِإِّنّْ أَلَْرُجو َأْف َيُكوَف َشْيفَاُنَك َقْد  ، َفَجاَءْتُو اْمرَأَةٌ  يَػُقْم لَيػْ

                                                           
 (.ٜٙٔ) - ٖٖٔمسلم  -ٔ
(،وابن ٕٙٓ(،وابن ماجة)ٕٗٚٙ(،والَبمذي)ٜٓٙٗ(،وأبو داود)ٜٓٙٔ(،وأٞبد)ٕٗٚٙ) - ٙٔمسلم  - ٕ

 (.ٕٔٔحباف)
  (. ٕٕٚٗالبخاري) ٖ-
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َلتَػْْبِ َأْو َثبَلٍث "، قَاَؿ: " فَأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ: تَػرََكَك، ِلَْ أََرُه َقرَِبَك ُمنْ   ىث نث ٱُّٱُذ لَيػْ
 ٔ.[ ٖ-ٔ]الضحى:  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
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، قَػْرنًا  بُِعْثُت ِمْن َخّْبِ قُػُروِف َبِِب آَدـَ »، قَاَؿ: لَِّو َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َأفَّ َرُسوَؿ ال
 ٕ«.، َحٌبَّ ُكْنُت ِمَن الَقْرِف الَِّذي ُكْنُت ِفيوِ  فَػَقْرنًا

ُر النَّاِس قَػْرِّن : »وَعْن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ  الَِّذيَن  ، ُُثَّ الَِّذيَن يَػُلونَػُهْم، ُُثَّ  َخيػْ
 ٖ«.، ُُثَّ ٯبَِيُء ِمْن بَػْعِدِىْم قَػْوـٌ َتْسِبُق َشَهاَدتُػُهْم أٲَْبَانَػُهْم، َوأٲَْبَانُػُهْم َشَهاَدتَػُهمْ  يَػُلونَػُهمْ 

 : برشف موظيَ ومبـثَ صٌلئهل  -2

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ لقولو تعاىل :

 [ٕٜ]األنعاـ: َّزن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك يقاك

 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ُّٱ: وقولو تعاىل

 [ٚ]الشورى:  َّيي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من

َلَك،  َنا ِإىَل اأْلَْنِبَياِء قَػبػْ ٱيقوؿ اإلماـ ابن كثّب يف " تفسّبه "يَػُقوُؿ تَػَعاىَل: وََكَما َأْوَحيػْ

ٱَّىل مل يك َُّأْي: َواِضًحا َجِليِّا بَػيػًّْنا،  َّ ىك مك لك اك ُّ

َـّ اْلُقَرى"؛  ِمْن َسائِِر اْلِببَلِد َشْرقًا َوَغْربًا َأْي: َّ ام  يلَُّوِىَي َمكَُّة،  ، َو٠بَّْيْت َمكَُّة "ُأ
َوِمْن َأْوَجِز َذِلَك َوأََدلِّْو ،  ، ، أِلَِدلٍَّة َكِثّبٍَة َمْذُكوَرٍة يف َمَواِضِعَها أِلَنػََّها َأْشَرُؼ ِمْن َسائِِر اْلِببَلدِ 

 فَػَقاَؿ: "، َواِقًفا َعَلى ا٢َبْزَوَرِة  َٞبْرَاَء، قَاَؿ: رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعِديّْ ْبنِ 
 

                                                           
 (.ٙٙ٘ٙ(،ووابن حباف)48881،وأٞبد) (ٜٚٚٔ) - ٘ٔٔ (،ومسلمٜٓ٘ٗالبخاري)- ٔ
 (.ٕٜٖٜ(،وأٞبد)ٖٚ٘٘البخاري) -ٕ
 (.ٖٖٕ٘) - ٕٕٔ(،ومسلم ٜٕٗٙالبخاري) -ٖ
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ُر أَْرِض اللَّوِ  ، َوَلْواَل َأِّنّْ ُأْخرِْجُت ِمْنِك َما  ، َوَأَحبُّ أَْرِض اللَِّو ِإىَل اللَّوِ  َواللَِّو ِإنَِّك ٣َبَيػْ
 َٔخَرْجُت".

ُر أَْرِض اللَّوِ ويف رواية ابن ماجة : "َواللَِّو  ، َواللَِّو َلْواَل َأِّنّْ  ، َوَأَحبُّ أَْرِض اللَِّو ِإَِلَّ  ِإنَِّك ٣َبَيػْ
 َما َخَرْجُت". ُأْخرِْجُت ِمْنكِ 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱٱ وقاؿ تعاىل :

 مت خت حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني

ٱ.[ٜٚ -ٜٙ]آؿ عمراف:  َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث

، َأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع َأوََّؿ؟ قَاَؿ:   َذرٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَّوِ َعْن َأ ي و 
ـُ » ْسِجُد ا٢َبرَا

َ
ْسِجُد األَْقَصى»قُػْلُت: ُُثَّ َأيّّ؟، قَاَؿ: «. ا٤ب

َ
نَػُهَما؟ « ُُثَّ ا٤ب ، قُػْلُت: َكْم َكاَف بَػيػْ

 ٕ.«، فَِإفَّ الَفْضَل ِفيوِ  أَيْػَنَما أَْدرََكْتَك الصَّبَلُة بَػْعُد َفَصلّْوْ  ، ُُثَّ  َسَنةً  قَاَؿ: " أَْربَػُعوفَ 
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َزُؿ َعَلْيِو اْلُقْرآُف  م: َأفَّ النَّيبَّ رضي ا عنهَعْن َعاِئَشَة َواْبِن َعبَّاِس  لَِبَث ٗبَكََّة َعْشَر ِسِنَْب يُػنػْ
 ِٖديَنِة َعْشرًا .،َوبِاْلمَ 

أَلْربَِعَْب َسَنًة ، َفَمُكَث ٗبَكََّة  قَاَؿ: بُِعَث َرُسوُؿ اللَِّو  -رضى ا عنهما  -وَعِن اْبِن َعبَّاٍس 
 َثبَلَث َعْشَرَة َسَنًة يُوَحى إِلَْيِو ، ُُثَّ أُِمَر بِا٥بِْْجَرِة فَػَهاَجَر َعْشَر ِسِنَْب ، َوَماَت َوُىَو اْبُن َثبَلثٍ 

 ٗ َوِستَّْْب.
يقوؿ اإلماـ ابن كثّب: أما إقامتو با٤بدينة عشرًا فهذا ٩با ال خبلؼ فيو ،وأما إقامتو ٗبكة بعد 
النبوة فا٤بشهور ثبلث عشرة سنة ،ألنو عليو السبلـ أوحى إليو وىو ابن أربعْب سنة ، وتوىف 

عشر اختصارًا وىو ابن ثبلث وستْب سنة على الصحيح ، وٰبتمل أنو حذؼ ما زاد على ال
ىف الكبلـ ، ألف العرب كثّبًا ما ٰبذفوف الكسور ىف كبلمهم ، أو أهنما اعتُرا قرف جُريل 

                                                           
 (ٖٛٓٚ(،وابن حباف)ٖٛٓٔ(،وابن ماجة)ٕٜٖ٘(،والَبمذي)ٙٔٚٛٔطحيح : رواه أٞبد) - ٔ

 وطححو األلباِّن .
 (.ٕٓ٘) - ٔ(، ومسلمٖٖٙٙالبخاري) -ٕ
 (.ٜٕٙٙ(.أٞبد)ٖٕٔ٘(،ومسلم)ٗٙٗٗ،٘ٙٗٗرواه البخاري) - ٖ
 (.ٖٚٔ٘(.وأٞبد)ٕٜٖٓرواه البخاري) - ٗ
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فإنو قد روى اإلماـ أٞبد أنو قرف بو عليو السبلـ ميكائيل ىف ابتداء األمر ، عليو السبلـ 
 ُث قرف بو جُريل .، يلقى إليو الكلمة وشىء 

 

 مببـثَ ٌَياس اكفة :  صٌلئهل -4

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٹٱٹٱ

 ٱ.[ٕٛ: سبأ]ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ جت هب

: أُْعِفيُت َجَواِمَع ،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ و  قَاَؿ: " ُفضّْْلُت َعَلى اأْلَْنِبَياِء ِبِستٍّ
،   اأْلَْرُض َيُهورًا َوَمْسِجًدا، َوُجِعَلْت ِلَ  ، َوُأِحلَّْت ِلَ اْلَغَناِئمُ  ، َوُنِصْرُت بِالرُّْعبِ  اْلَكِلمِ 

 ٔ، َوُخِتَم  يَ النَِّبيُّوَف "  َوأُْرِسْلُت ِإىَل ا٣ْبَْلِق َكافَّةً 
: " أُْعِفيُت َٟبًْسا ِلَْ يُػْعَفُهنَّ َأَحٌد َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ اأْلَْنَصارِيّْ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و 

َا َرُجٍل ِمْن  ، َوُجِعَلْت ِل اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَيُهورًا رُّْعِب َمِسّبََة َشْهرٍ قَػْبِلي: ُنِصْرُت بِال ، َفَأٲبُّ
َغاِِنُ وِلَْ ٙبَِلَّ أِلََحٍد قَػْبِلي، َوأُْعِفيُت الشَّفَ 

َ
، وََكاَف  اَعةَ أُمٍَِّب أَْدرََكْتُو الصَّبَلُة فَػْلُيَصلّْ، َوُأِحلَّْت ِل ا٤ب

 ٕ .َوبُِعْثُت ِإىَل النَّاِس َعامًَّة " ، ُث ِإىَل قَػْوِمِو َخاطًَّة النَّيبُّ يُػبػْعَ 
 
 ـبد هللا وحدٍ :ٔلن ًُ  مبـثَ  -5

 ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱلقولو تعاىل:

  ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت

 .[ٖٙ: النحل]َّ مك لك اك يق
: ُكْنُت َوأَنَا يف ا١ْبَاِىِليَِّة َأُظنُّ َأفَّ النَّاَس ، قَاَؿ: قَاَؿ َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة  َعْن َأ ي أَُماَمةَ و  السَُّلِميُّ

 ، َوأَنػَُّهْم لَْيُسوا َعَلى َشْيٍء َوُىْم يَػْعُبُدوَف اأْلَْوثَاَف، َفَسِمْعُت ِبَرُجٍل ٗبَكََّة ٱُبُْرُ َأْخَبارًا َعَلى َضبَلَلةٍ 
،  ُمْسَتْخِفًيا ُجَرَءاُء َعَلْيِو قَػْوُموُ  ِو، فَِإَذا َرُسوُؿ اِ ، فَػَقِدْمُت َعَليْ  ، فَػَقَعْدُت َعَلى رَاِحَلٍِب 

قَاَؿ: "أَنَا َنيبّّ"، فَػُقْلُت: َوَما َنيبّّ؟ ، فَػتَػَلفَّْفُت َحٌبَّ َدَخْلُت َعَلْيِو ٗبَكََّة، فَػُقْلُت َلُو: َما أَْنَت؟ 

                                                           
 (ٖٖٕٔ(،وابن حباف)ٖ٘٘ٔ،والَبمذي)(ٖٖٜٚ(،وأٞبد)ٖٕ٘) - ٘مسلم  - ٔ
 (.ٜٖٛٙ(،وابن حباف)ٕٖٗ(،والنسائي)ٕٗٙٗٔ(،وأٞبد)ٕٔ٘) -( ،ومسلم ٖٖ٘البخاري) - ٕ
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، وََكْسِر قَاَؿ: "أَْرَسَلِِب اُ"، فَػُقْلُت: َوبَِأيّْ َشْيٍء أَ  ْرَسَلَك، قَاَؿ: "أَْرَسَلِِب ِبِصَلِة اأْلَْرَحاـِ
 ٔ..." ا٢بديث.اأْلَْوثَاِف، َوَأْف يُػَوحََّد اُ اَل ُيْشَرُؾ ِبِو َشْيٌء"، 

َثِِب َشْيٌخ ِمْن َبِِب َماِلِك ْبِن ِكَنانََة، قَاَؿ: رَأَْيُت َرُسوَؿ اِ ، وَعْن َأْشَعَث   ِبُسوؽِ  قَاَؿ: َحدَّ
َجْهٍل ِذي اْلَمَجاِز يَػَتَخلَُّلَها يَػُقوُؿ: " يَا أَيػَُّها النَّاُس، ُقوُلوا اَل إَِلَو ِإالَّ اُ تُػْفِلُحوا "، قَاَؿ: َوأَبُو 

َا يُرِيدُ  ، اَل يَػُغرَّنَُّكْم َىَذا َعْن ِديِنُكمْ  َٰبِْثي َعَلْيِو التػُّرَاَب َويَػُقوُؿ: يَا أَيػَُّها النَّاسُ  لَِتتػْرُُكوا  ، فَِإ٭بَّ
َت َواْلُعزَّى ، قَاَؿ: قُػْلَنا: انْػَعْت لََنا  ، قَاَؿ: َوَما يَػْلَتِفُت إِلَْيِو َرُسوُؿ اِ  آ٥ِبََتُكْم، َوتَػتػْرُُكوا البلَّ

ُد َسَواِد ، قَاَؿ: " بَػْْبَ بُػْرَدْيِن َأْٞبََرْيِن، َمْربُوٌع َكِثُّب اللَّْحِم، َحَسُن اْلَوْجِو، َشِدي َرُسوَؿ اِ 
 ٕالشَّْعِر، أَبْػَيُض َشِديُد اْلبَػَياِض، َساِبُغ الشَّْعِر " .

يف ُسوِؽ ِذي اْلَمَجاِز َوَعَلْيِو  وَعْن يَارِِؽ ْبِن َعْبِد اللَِّو اْلُمَحاِر يّْ، قَاَؿ: رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو 
، َوَرُجٌل يَػْتبَػُعُو يَػْرِميِو «ُلوا اَل إِلََو ِإالَّ اللَُّو تُػْفِلُحوايَا أَيػَُّها النَّاُس ُقو »ُحلٌَّة َٞبْرَاُء، َوُىَو يَػُقوُؿ: 

ذَّاٌب، بِا٢بَِْجاَرِة، َوَقْد أَْدَمى ُعْرُقوبَػْيِو وََكْعبَػْيِو، َوُىَو يَػُقوُؿ: يَا أَيػَُّها النَّاُس، اَل ُتِفيُعوُه، فَِإنَُّو كَ 
ـُ َبِِب  َعْبِد اْلُمفَِّلِب، قُػْلُت: َفَمْن َىَذا الَِّذي يَػْتبَػُعُو يَػْرِميِو  فَػُقْلُت: َمْن َىَذا؟ ِقيَل: َىَذا ُغبَل

 ٖبِا٢بَِْجاَرِة؟ قَاَؿ: َىَذا َعْبُد اْلُعزَّى أَبُو ٥َبٍَب..."ا٢بديث

َثبَلُث ِمائٍَة  َمكََّة َوَحْوَؿ الَكْعَبةِ  ، قَاَؿ: َدَخَل النَّيبُّ  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 
اآليََة   َّ ننىن من زن رنُّٱَوِستُّوَف ُنُصًبا، َفَجَعَل َيْفُعنُػَها ِبُعوٍد يف َيِدِه، َوَجَعَل يَػُقوُؿ:  

 ٗ[ ٔٛ]اإلسراء: 

 

 
                                                           

 (.ٜٔٓٚٔ،وأٞبد)(ٕٖٛ) - ٜٕٗمسلم - ٔ
وقاؿ شعيب : إسناده طحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخْب، وأورده ا٥بيثمي يف  (ٖٓٙٙٔرواه أٞبد يف" ا٤بسند")- ٕ

 (.ٕٓٓٙٔ، وقاؿ: رواه أٞبد ، ورجالو رجاؿ الصحيح ،وانظر رواية رقم )ٕٕ-ٕٔ/ٙ "٦بمع الزوائد"
 (، وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط.ٜٕٙٚ( ،والدارمي يف " سننو")ٜ٘ٔ(،وابن خزٲبة)ٕٙ٘ٙرواه ابن حباف )- ٖ
م (بلفظ "طنٕٙٛ٘(،وابن حباف)ٖٖٛٔ(،والَبمذي)ٖٗٛ٘(،وأٞبد)ٔٛٚٔ) - ٚٛ( ،ومسلمٕٛٚٗالبخاري)-ٗ

 بداًل من " نصب".
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)برساًخَ ومبـثَ  رمحة ٌَـاملني:)  صٌلئهل -6
1

 

 رمحة ٌَـاملني : ٔآوًل  : رساًخَ ومبـثَ 

 [ٚٓٔاألنبياء : ]  َّيكمل ىك مك لك اك ُّٱ:قاؿ ا تعاىل 
ِإِّنّْ ِلَْ »وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة رضي ا عنو ، قَاَؿ: ِقيَل: يَا َرُسوَؿ اِ ادُْع َعَلى اْلُمْشرِِكَْب ، قَاَؿ: 

َا بُِعْثُت َرْٞبَةً   ٕ" .أُبْػَعْث َلعَّانًا، َوِإ٭بَّ
 

ًَا  : وثيلسم رمحخَ   ٕاىل : اثه

 رمحة خاظة : -1

  إلوس واجلن : اخلاظة مبؤمين رمحخَ 

 خض حض  جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ  مح ُّٱ : ًلوهل ثـاىل

 حق مف خف حف مغجف جغ  مع جع مظ حط مض

ٱ[ 61اًخوبة : ] َّ  خك حك جك مق

 خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ :وكوهل ثـاىل  
 رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي 
[159آٓل معران : ] َّ زب  

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ :وكوهل ثـاىل 
[128اًخوبة : ] َّمح جح مج  حج مث  

على عباده [تعاىل]: يف تفسّب ىذه اآلية األخّبة : ٲبًب  -رٞبو ا  -يقوؿ العبلمة السعدي 
الذي من أنفسهم ، يعرفوف حالو ، ويتمكنوف من  - -ا٤بؤمنْب ٗبا بعث فيهم النيب األمي 

٥بم ، والسعي يف يف غاية النصح  األخذ عنو ، وال يأنفوف عن االنقياد لو ، وىو 
 مصا٢بهم.

                                                           
 نيب الرٞبة "  ٗببعثو رٞبة للعا٤بْب ، فلّباجع كتا ي : " ٧بمد  لبليبلع على مشائلو  - ٔ
 (.ٕٔٛ٘(، و"ا٤بشكاة " )ٜٜٕ٘مسلم ) - ٕ
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 أي : يشق عليو األمر الذي يشق عليكم ويعنتكم .: َّ مت خت حت  جت ُّ :
فيحب لكم ا٣بّب ، ويسعى جهده يف إيصالو اليكم ، وٰبرص   َّ مث هت ُّ

  حج ُّ : ىدايتكم إىل اإلٲباف، ويكره لكم الشر، ويسعى جهده يف تنفّبكم عنو على

أرحم من والديهم ، و٥بذا كاف حقو أي : شديد الرٞبة والرأفة ّٔم   َّجح مج
سائر حقوؽ ا٣بلق ، وواجب على األمة اإلٲباف بو ، وتعظيمو ،و تعزيره ، وتوقّبه  ُمقدًما على

. "ٔ 

 :  هبوة ورمحة 

بَلَفًة َأوَُّؿ َىَذا اأْلَْمِر نُػبُػوٌَّة َوَرْٞبٌَة ، ُُثَّ َيُكوُف خِ : »  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
ـَ ا٢بُْ   ٕ.«ُمِر َوَرْٞبًَة ، ُُثَّ َيُكوُف ُمْلًكا َوَرْٞبًَة ، ُُثَّ َيُكوُف ِإَماَرًة َوَرْٞبًَة ، ُُثَّ يَػَتكاَدُموَف َعَلْيِو َتكاُد

 

ٌل : ملن دؿا ًيفسَ واًييب  ؾخاب اًييب   ابًرمحة دون كرُي

ـَ َرُسو  عن أ ي ىريرة رضي ا عنو ، قاؿ : يف َطبلٍَة َوُقْمَنا َمَعُو، فَػَقاَؿ  ُؿ اللَِّو قَاَؿ: قَا
قَاَؿ  يبُّ أَْعرَا يّّ َوُىَو يف الصَّبَلِة: اللَُّهمَّ اْرَٞبِِْب َو٧ُبَمًَّدا، َوالَ تَػْرَحْم َمَعَنا َأَحًدا ، فَػَلمَّا َسلََّم النَّ 

 ٖ. للَّوِ يُرِيُد َرْٞبََة ا« َلَقْد َحجَّْرَت َواِسًعا»ِلؤْلَْعرَا يّْ: 
 ٗ«. َلَقِد اْحَتظَْرَت َواِسًعا: » ويف رواية

 

 اًـامة :  رمحخَ  -2

 [ٚٓٔاألنبياء : ]  َّيكمل ىك مك لك اك ُّٱ:لقولو تعاىل

                                                           
 (  ط. آوِل النهى " األوىل ". ٖٚ٘-ٖٙ٘)-رٞبو ا  -" تفسّب الكرمي ا٤بناف" للعبلمة للسعدي - ٔ
(، وقاؿ ا٥بيثمي يف " ٦بمع الزوائد " رجالو رجاؿ الصحيح ، وانظر "السلسة ٖٛٔٔٔاِّن )طحيح :أخرجو الفُر  - ٕ

 (.ٕٖٓٚالصحيحة " لؤللباِّن )
 (.ٕٙٔٔ( ، والنسائي )ٕٛٛ،ٖٓٛ(، وأبو داود )ٕٓٛٚ( ، وأٞبد )ٓٔٓٙالبخاري ) - ٖ
 (.ٜٕ٘(،وابن ماجة)ٖٖ٘ٓٔطحيح: رواه أٞبد) - ٗ



 

 

 

 

ٙ
ٚ  

ٙٚ 

 ٚٙ يف مشائل الرسول    

: ىو رٞبة للمؤمنْب والكافرين؛ إذا عوفوا ٩با أطأّم ٩با أطاب غّبىم من  قاؿ ابن عباس
 األمم ا٤بكذبة.

 وا١بن .يعِب اإلنس   َّيك ىك مكُّ :وقاؿ السمرقندي 

وقيل:  ١بميع ا٣بلق ، رٞبة للمؤمن با٥بداية ، ورٞبة للمنافق باألماف من القتل ، ورٞبة 
  ٔللكافر بتأخّب العذاب .

 :: ُث أثُب على رسولو الذي جاء بالقرآف ، فقاؿ تعاىل  -رٞبو ا  -وقاؿ العبلمة السعدي

ه ، فهو رٞبتو ا٤بهداة لعباد[ٚٓٔاألنبياء : ]  َّيكمل ىك مك لك اك ُّٱ
فا٤بؤمنوف بو قبلوا ىذه الرٞبة وشكروىا ، وقاموا ّٔا ، وغّبىم كفرىا ، وبدلوا نعمة ا كفرًا ، 

 ٕوأبوا رٞبة ا ونعمتو . 
: علم ا عجز خلقو عن ياعتو ؛ فعرفهم ذلك لكي  -رٞبو ا –وقاؿ جعفر بن ٧بمد 

نو ٨بلوقًا من جنسهم يف الصورة ، يعلموا أهنم ال ينالوف الصفوة من خدمتو ؛ فأقاـ بينهم وبي
وألبسو من نعتو الرأفة والرٞبة ، وأخرجو إىل ا٣بلق سفّبًا طادقًا ، جعل ياعتو ياعتو ، 

وقاؿ ،  [81اًًساء :]َّحمخم جم يل ىل مل خل ُّٱوموافقتو موافقتو ، فقاؿ تعاىل : 
 ٖ.[ٚٓٔاألنبياء : ]  َّيكمل ىك مك لك اك ُّٱ :تعاىل 

: زين ا تعاىل ٧بمًدا على ا٣بلق فكانت حياتو رٞبة  - رٞبو ا -وقاؿ أبو بكر بن ياىر
ِإفَّ اَ » قَاَؿ:  َعْن َأ ي ُموَسى، َعِن النَّيبّْ و٩باتو رٞبة ، كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ ، 

َلَها، َفَجَعَلوُ  ٥َبَا فَػَريًا َوَسَلًفا بَػْْبَ َيَديْػَها،  َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا أَرَاَد َرْٞبََة أُمٍَّة ِمْن ِعَباِدِه، قَػَبَض نَِبيػََّها قَػبػْ
َنُو ََِّٔلَكتِ  بَػَها َونَِبيػَُّها َحيّّ، َفَأْىَلَكَها َوُىَو يَػْنظُُر، َفأَقَػرَّ َعيػْ بُوُه َوِإَذا أَرَاَد َىَلَكَة أُمٍَّة، َعذَّ َها ِحَْب َكذَّ

 ٗ« .َوَعَصْوا أَْمَرهُ 
 

                                                           
 (بتصرؼ .ٕٕ/ٔكتبة الصفا )ط:  م –"الشفا " للقاضي عياض  - ٔ
 (. ٕٖ٘)ص:  -رٞبو ا  -" تيسّب الكرمي الرٞبن " للعبلمة السعدي - ٕ

 ٓ(ٕٕ/ٔ" الشفا " للقاضي عياض ط. مكتبة الصفا ) ٖ -
 (.ٕ٘ٔٚ(،وابن حباف)ٕٕٛٛ) - ٕٗمسلم  - ٗ
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 ٛٙ البيان املأمول

 :  اًرمحة املِداة 

َا أَنَا َرْٞبٌَة ُمْهَداٌة : »  رضي ا عنو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرةَ  « أَيػَُّها النَّاُس ، ِإ٭بَّ
.ٔ 

 :   هيب اًرمحة 

أَنَا » ُيَسمّْي لََنا نَػْفَسُو َأ٠ْبَاًء ، فَػَقاَؿ:  َعْن َأ ي ُموَسى اأْلَْشَعرِيّْ، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اِ 
 ٕ«. ُد، َواْلُمَقفّْي، َوا٢ْبَاِشُر، َوَنيبُّ التػَّْوبَِة، َوَنيبُّ الرَّْٞبَةِ ٧ُبَمٌَّد، َوَأٞبَْ 

أَنَا ٧ُبَمٌَّد، َوأَنَا َأْٞبَُد، »يَػُقوُؿ يف ِسكٍَّة ِمْن ِسَكِك اْلَمِديَنِة:  وَعْن ُحَذيْػَفَة قَاَؿ: ٠بَِْعُت النَّيبَّ 
 ٖ«.ْٞبَِة َوا٢ْبَاِشُر، َواْلُمَقفَّى، َوَنيبُّ الرَّ 

فَػَقاَؿ: ادُْع اللََّو ِل َأْف يُػَعاِفَيِِب  وَعْن ُعْثَماَف ْبِن ُحنَػْيٍف، َأفَّ َرُجبًل َضرِيَر اْلَبَصِر أََتى النَّيبَّ 
ٌر، َوِإْف ِشْئَت َدَعْوُت" فَػَقاَؿ: اْدُعْو، َفَأَمَرُه َأْف يَػتَػوَ » فَػَقاَؿ:  ضَّأَ ِإْف ِشْئَت َأخَّْرُت َلَك َوُىَو َخيػْ

اللَُّهمَّ ِإِّنّْ َأْسأَُلَك، َوأَتَػَوجَُّو إِلَْيَك » فَػُيْحِسَن ُوُضوَءُه، َوُيَصلَّْي رَْكَعتَػْْبِ، َوَيْدُعَو ََِّٔذا الدَُّعاِء: 
ى، اللَُّهمَّ ٗبَُحمٍَّد َنيبّْ الرَّْٞبَِة، يَا ٧ُبَمَُّد ِإِّنّْ َقْد تَػَوجَّْهُت ِبَك ِإىَل َر يّْ يف َحاَجٍِب َىِذِه لِتُػْقضَ 

 ٗ«.َفَشفّْْعُو يفَّ 
 

ني اًفؤاد وخَق اًرمحة :  اًربط بني ركة اًلَب ًو

٩با الريب فيو أف خلق الرٞبة من أعماؿ القلوب الٍب تنقاد ٥با ا١بوارح تبًعا لذلك  ، والدليل 
 جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ :على ذلك  ، قولو تعاىل 

[159آٓل معران : ] َّ خيمي حي  

                                                           
اإلٲباف ،انظر" طحيح ( ،والبيهقي يف " شعب ٓٓٔ( ،وا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ")٘ٔطحيح : أخرجو الدارمي) - ٔ

 (.ٜٓٗ( ، و" السلسلة الصحيحة " ٨بتصرة )ٓٓٙ٘( ، و" ا٤بشكاة " )ٖٕ٘ٗا١بامع"لؤللباِّن  )
 (.ٖٗٔٙ(،وابن حباف)ٕٜ٘٘ٔ(،وأٞبد)ٖٕ٘٘) - ٕٙٔمسلم - ٕ
 (،وقاؿ األلباِّن : حسن طحيح .ٖٓٙ(، والَبمذي يف " الشمائل " )ٖ٘ٔٙ(،وابن حباف)ٖٖٕٗٗرواه أٞبد) - ٖ
(وطححو األلباِّن. وىذا إ٭با  ٜٕٔٔ(،وابن خزٲبة)ٖ٘ٛٔ(،وابن ماجة)ٖٛٚ٘(،والَبمذي)ٕٓٗٚٔه أٞبد)روا - ٗ

 .  ،وال ٯبوز ذلك بعد موتو   كاف يف حاؿ حياتو
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 ٜٙ يف مشائل الرسول    

َها ، قَاَلْت: َجاَء أَْعرَا يّّ ِإىَل النَّيبّْ وَعْن عَ  َياَف؟  اِئَشَة، َرِضَي اللَُّو َعنػْ ، فَػَقاَؿ: تُػَقبػُّْلوَف الصّْبػْ
 ٔ.« َأَو أَْمِلُك َلَك َأْف نَػزََع اللَُّو ِمْن قَػْلِبَك الرَّْٞبَةَ : » َفَما نُػَقبػُّْلُهْم، فَػَقاَؿ النَّيبُّ 
َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَؿ: ِإفَّ اللََّو َنظََر يف قُػُلوِب اْلِعَباِد، فَػَوَجَد  ولذا تأمل قوؿ الصحا ي 

َر قُػُلوِب اْلِعَباِد، فَاْطفََفاُه لِنَػْفِسِو ، فَابْػتَػَعَثُو ِبرَِسالَِتِو،..." قَػْلَب ٧ُبَمٍَّد   ٕ. َخيػْ
  َّيكمل ىك مك لك اك ُّٱ :ولذا ابتعثو ا رٞبة للعا٤بْب ، لقولو تعاىل 

 [ٚٓٔاألنبياء : ]

 [ٕٗٔاألنعاـ:]َّجك مق حق مف  خف ٱُّٱ :وكال ثـاىل 
جاءكم أىل اليمن أرؽ قلوبًا ، وألْب  »:  وقاؿ ابن القيم رٞبو ا : وقاؿ رسوؿ ا 

  ٖ«.أفئدة 
القلب بالرقة الٍب  ففرؽ بينهما ووطف القلب بالرقة واألفئدة باللْب ، وتأمل وطف النيب 

وة والغلظة ؛ والفؤاد باللْب الذي ىو ضد اليبس والقسوة فإذا اجتمع لْب ىي ضد القسا
الفؤاد إىل رقة القلب حصل من ذلك الرٞبة، والشفقة، واإلحساف ، ومعرفة ا٢بق وقبولو ، 

م والرٞبة ، فإف اللْب موجب للقبوؿ والفهم ، والرأفة تقتضي الرٞبة والشفقة ،  وىذا ىو العل
 ٗوربنا وسع كل شيء رٞبة وعلًما. ،ؤّما كماؿ اإلنساف 

 

                                                           
 (. ٜ٘٘٘(،وابن حباف)ٖ٘ٙٙ(،وابن ماجة)ٜٕٕٔٗ(،وأٞبد)ٖٕٚٔ) - ٗٙ(،ومسلم ٜٜٛ٘البخاري) - ٔ
(،وا٣بفيب يف " الفقيو وا٤بتفقو " ٖٕالسي يف " مسنده " )ص(، والفيٖٓٓٙموقوؼ حسن: أخرجو أٞبد ) - ٕ
 (. ٖٖ٘( وحسنو األلباِّن يف " الضعيفة " )ٓٓٔ/ٕ)
(ولفظو ٕ٘) - ٗٛ"،ومسلم )أَتَاُكْم أَْىُل الَيَمِن، ُىْم أََرؽُّ أَْفِئَدًة َوأَْلَْبُ قُػُلوبًا: »(ولفظو ٖٛٛٗرواه البخاري) - ٖ
رواه أٞبد عن أ ي ىريرة ،وعن عقبة بن عامر بلفظو "(ْٕٖٗٚم َأْضَعُف قُػُلوبًا َوأََرؽُّ أَْفِئَدًة" ،وأٞبد)أَتَاُكْم أَْىُل اْلَيَمِن ىُ »
(، و" طحيح ا١بامع") ٘ٚٚٔ(وحسن سنده شعيب األرنؤوط، وحسن إسناده األلباِّن يف " الصحيحة ")ٙٓٗٚٔ)

ٕٖ٘ٓ.) 
ف الفؤاد غشاء القلب، فإذا رؽ نفذ القوؿ، وخلص إىل ما قاؿ ا٣بفا ي: قولو: "ىم أرؽ أفئدة، وألْب قلوبًا"، أي أل

 وراءه. وإذا غلظ بعد وطولو إىل داخل. وإذا كاف القلب ليًنا، علق كل ما يصادفو . اىػ. "فتح الباري".
 (.ٖٕٚ-ٖٕٙط. دار الكتب العلمية )ص-رٞبو ا    -" التبياف ألقساـ القرآف " لئلماـ ابن القيم- ٗ
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، قَاَؿ َذاَت يَػْوـٍ يف ُخْفَبِتِو: " َأاَل ِإفَّ َر يّْ  َعْن ِعَياِض ْبِن ِٞبَاٍر اْلُمَجاِشِعيّْ ، َأفَّ َرُسوَؿ اِ 
ْوِمي َىَذا، ُكلُّ َماٍؿ ٫َبَْلُتُو َعْبًدا َحبَلٌؿ، َوِإِّنّْ َخَلْقُت أََمَرِّن َأْف أَُعلَّْمُكْم َما َجِهْلُتْم، ٩بَّا َعلََّمِِب يػَ 

ُهْم َعْن ِديِنِهْم ، َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم مَ  ُهُم الشََّياِيُْب فَاْجَتالَتػْ ا ِعَباِدي ُحنَػَفاَء ُكلَُّهْم، َوِإنػَُّهْم أَتَػتػْ
 ٔا٢بديث...«ا ِلَْ أُْنزِْؿ ِبِو ُسْلفَانًا، َأْحَلْلُت ٥َبُْم ، َوأََمَرتْػُهْم َأْف ُيْشرُِكوا  ي مَ 

 
، فَػَوَجَد النَّاَس  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ، قَاَؿ: َدَخَل أَبُو َبْكٍر َيْسَتْأِذُف َعَلى َرُسوِؿ اِ و 

ُهْم، قَاَؿ: َفأُِذَف أِلَ ي َبْكٍر، َفَدَخَل، َبَل ُعَمُر، فَاْسَتْأَذَف  ُجُلوًسا بَِبابِِو، ِلَْ يُػْؤَذْف أِلََحٍد ِمنػْ ُُثَّ أَقػْ
َجاِلًسا َحْوَلُو ِنَساُؤُه، َواِٝبًا َساِكًتا، قَاَؿ: فَػَقاَؿ: أَلَُقوَلنَّ َشْيًئا  َفأُِذَف َلُو، فَػَوَجَد النَّيبَّ 

النػََّفَقَة، فَػُقْمُت ، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اِ، َلْو رَأَْيَت بِْنَت َخارَِجَة، َسأَلَْتِِب  ُأْضِحُك النَّيبَّ 
َها، فَػَوَجْأُت ُعنُػَقَها، َفَضِحَك َرُسوُؿ اِ  ُىنَّ َحْوِل َكَما تَػَرى، َيْسأَْلَنِِب »، َوقَاَؿ:  إِلَيػْ

ـَ ُعَمُر ِإىَل َحْفَصَة ٯَبَأُ ُعنُػَقَها، ِكبَلٮبَُ «النػََّفَقةَ  ـَ أَبُو َبْكٍر ِإىَل َعاِئَشَة ٯَبَأُ ُعنُػَقَها، فَػَقا ا ، فَػَقا
َشْيًئا أََبًدا  َما لَْيَس ِعْنَدُه، فَػُقْلَن: َواِ اَل َنْسَأُؿ َرُسوَؿ اِ  يَػُقوُؿ: َتْسأَْلَن َرُسوَؿ اِ 

ٱٱُُثَّ نَػزََلْت َعَلْيِو َىِذِه اآْليَُة:  -َأْو ِتْسًعا َوِعْشرِيَن  -لَْيَس ِعْنَدُه، ُُثَّ اْعتَػَز٥َبُنَّ َشْهرًا 

 حط مض خض حض ُّٱ[ َحٌبَّ بَػَلَغ ٕٛ]األحزاب:   َّ خب حب جب هئ ُّٱ
يَا َعاِئَشُة، ِإِّنّْ أُرِيُد َأْف أَْعِرَض َعَلْيِك »فَػَقاَؿ:  ، قَاَؿ: فَػَبَدأَ ِبَعاِئَشةَ ، [ٜٕ]األحزاب:  َّ مظ

اِ؟ فَػَتبَل  ، قَاَلْت: َوَما ُىَو يَا َرُسوؿَ «أَْمرًا ُأِحبُّ َأْف اَل تَػْعَجِلي ِفيِو َحٌبَّ َتْسَتِشِّبي أَبَػَوْيكِ 
اَر ا َها اآْليََة، قَاَلْت: أَِفيَك يَا َرُسوَؿ اِ، َأْسَتِشُّب أَبَػَويَّ؟ َبْل َأْخَتاُر اَ َوَرُسولَُو، َوالدَّ آْلِخَرَة، َعَليػْ

ُهنَّ ِإالَّ َأْخبَػْرتُػَها، اَل َتْسأَُلِِب اْمرَ »َوَأْسأَُلَك َأْف اَل ُٚبُْرَ اْمرَأًَة ِمْن ِنَساِئَك بِالَِّذي قُػْلُت، قَاَؿ:  أٌَة ِمنػْ
َعْثِِب ُمَعنًّْتا، َواَل ُمتَػَعنًّْتا، َوَلِكْن بَػَعَثِِب ُمَعلًّْما ُمَيسّْرًا  ٕ«ِإفَّ اَ ِلَْ يَػبػْ

 
َنا أَنَا ُأَطلّْي َمَع َرُسوِؿ اِ و  ، قَاَؿ: بَػيػْ ُجٌل ِمَن ، ِإْذ َعَفَس رَ  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن ا٢بََْكِم السَُّلِميّْ

، فَػُقْلُت: يَػْرَٞبَُك اُ فَػَرَماِّن اْلَقْوـُ بِأَْبَصارِِىْم، فَػُقْلُت: َواُثْكَل أُمَّْياْه، َما َشْأنُُكْم؟ تػَ  ْنظُُروَف اْلَقْوـِ

                                                           
 (.ٖ٘ٙ(،وابن حباف)ٗٛٗٚٔ(،وأٞبد)ٕ٘ٙٛ) - ٖٙمسلم -ٔ
 (.٘ٔ٘ٗٔ(،وأٞبد)ٛٚٗٔ) - ٜٕمسلم -ٕ
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 ٔٚ يف مشائل الرسول    

ُتوَنِِب َلِكِبّْ  ، فَػَلمَّا ِإَِلَّ، َفَجَعُلوا َيْضرِبُوَف بِأَْيِديِهْم َعَلى أَْفَخاِذِىْم، فَػَلمَّا رَأَيْػتُػُهْم ُيَصمّْ  َسَكتُّ
َلُو َواَل بَػْعَدُه َأْحَسَن تَػْعِليًما ِمْنُو، فَػَو  َطلَّى َرُسوُؿ اِ  ، فَِبَأ ي ُىَو َوأُمّْي، َما رَأَْيُت ُمَعلًّْما قَػبػْ

ا َشْيٌء ِمْن َكبَلـِ ِإفَّ َىِذِه الصَّبَلَة اَل َيْصُلُح ِفيهَ »اِ، َما َكَهَرِّن َواَل َضَرَبِِب َواَل َشَتَمِِب، قَاَؿ: 
َا ُىَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبُّب َوِقرَاَءُة اْلُقْرآفِ   ٔ..."ا٢بديث َأْو َكَما قَاَؿ َرُسوُؿ اِ « النَّاِس، ِإ٭بَّ

َا أَنَا َلُكْم ِمْثُل اْلَواِلِد أَُعلُّْمُكْم..." َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َعِن النَّيبّْ و   ٕقَاَؿ: "ِإ٭بَّ
 
ْسِجِد، فَػثَاَر إِلَْيِو النَّاُس ليَػَقُعوا بِِو، فَػَقاَؿ ٥َبُْم َرُسوُؿ  قَاؿَ  ، ْن َأ ي ُىَريْػَرةَ عَ و 

َ
: َأفَّ أَْعرَابِيِّا بَاَؿ يف ا٤ب

َا بُِعْثتُ  ، َوأَْىرِيُقوا َعَلى بَػْولِِو َذنُوبًا ِمْن َماءٍ  َدُعوهُ : »اللَِّو  ْم ُمَيسّْرِيَن ، أَْو َسْجبًل ِمْن َماٍء ،  فَِإ٭بَّ
َعُثوا ُمَعسّْرِينَ ،   ٖ«.وََِلْ تُػبػْ
بَػْْبَ أَْمَرْيِن، َأَحُدٮُبَا أَْيَسُر ِمَن اآْلَخِر، ِإالَّ اْخَتاَر  َما ُخيػَّْر َرُسوُؿ اِ »َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: و 

 ٗ«.النَّاِس ِمْنوُ أَْيَسَرٮُبَا، َما ِلَْ َيُكْن ِإْٜبًا، فَِإْف َكاَف ِإْٜبًا، َكاَف أَبْػَعَد 
 

 :  يف اًىذب املخلدمة ما جاء من صٌلئي مبـثَ  -8

 بأٔمٍر ابملـروف وهنََ ؾن امليىر : 

 وحماًل ٌَعَبات وحمرًما ٌَخبائر :

 وًضؽ ؾهنم ٕارصمه وألكالل اًيت اكهت ؿَهيم :

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئٱ ٹٱٹٱٱُّٱ
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 ىك لكمك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

                                                           
(، ٕٕٚٗ(،وابن حباف)ٕٛٔٔ(،والنسائي)ٖٜٓ(،وأبو داود)ٕٖٕٙٚ(،،وأٞبد)ٖٚ٘) - ٖٖمسلم  -ٔ

  (.ٖٗ٘ٔوالدارمي)
(،وابن ٓٗ(،والنسائي)ٛ(وقاؿ شعيب األرنؤوط : إسناده قوى،وأبو داود)ٜٓٗٚحسن : رواه أٞبد يف " ا٤بسند") - ٕ

 (وحسنو األلباِّن.ٓٗٗٔ،ٖٔٗٔ(،وابن حباف)ٖٖٔماجة)
 (.ٛٛٗ(،وابن حباف)ٖٖٓ(،والنسائي)٘ٛٚٗ( ،وأبو داود)ٜٜٚٚ(،وأٞبد)ٕٛٔٙالبخاري) -ٖ
 (.٘ٛٚٗ(،وأبو داود)ٕٖٕٚ) - ٛٚ(،ومسلم ٙٛٚٙالبخاري) -ٗ
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 ٕٚ البيان املأمول

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك
[.ٚ٘]األعراؼ:َّ  

لول احلافغ ابن نثري رمحَ هللا يف  ثفسري كوهل ثـاىل :   نت  مت زت رت ًُّو

يف اًىذب املخلدمة .  : ُذٍ ظفة رسول هللا  ٱَّىت
1

 

 زت رت ُّٱ:  وقولو سبحانو يف طفة نبينا -ارٞبو –ويقوؿ اإلماـ ابن تيمية 

: ]األعراؼ َّ ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت
، وهنى  ىو الذي أمر ا على لسانو بكل معروؼ ؛ فإنو  [ ىو بياف لكماؿ رسالتوٚ٘ٔ

 ٕعن كل منكر ، وأحل كل ييب ، وحـر كل خبيث.
مر فعليهم أف يقوموا باأل   وقد جعل ا  تعاىل  للمؤمنْب أسوة حسنة يف رسولو الكرمي

 اآلية نفسها إشارة إىل أهنم يقوموف ّٔذا با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر تأسًيا بو ، ولعلنا ٪بد يف
يتم  ، وتعزيره ونصرتو ، وال ، حيث ذكر ا٤بوىل عز وجل من طفاهتم اإلٲباف بالرسوؿ 

 ٖتعزيزه ونصرتو ، إال باألمر ٗبا أمر بو ، والنهي عما هنى عنو . 

4ًَمتم ماكرم ألخالق وظاحلِا :) مبـثَ  -9
) 

 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ٹٱٹٱُّٱ

(152-151)اًبلرة : َّخض حض جض مص خص حص مس   

: يُذكر تَػَعاىَل ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِنَْب َما أَنْػَعَم ِبِو -يف " تفسّبه –رٞبو ا -يقوؿ اإلماـ ابن كثّب
ُلو َعَلْيِهْم آيَاِت اللَِّو ُمبَػيػَّْناٍت  َعَلْيِهْم ِمْن ِبْعَثِة الرَُّسوِؿ ٧ُبَمٍَّد  ، َأْي:  يهمَويُػزَكّْ ، إِلَْيِهْم، يَػتػْ
َوأَفػَْعاِؿ ا١ْبَاِىِليَِّة ، َوٱُبْرُِجُهْم ِمَن الظَُّلَماِت ِإىَل ، وَدَنس النػُُّفوِس ، يَُفهّْرُُىْم ِمْن َرَذاِئِل اأْلَْخبَلِؽ 

ا ِلَْ َيُكونُوا َويُػَعلُّْمُهْم مَ -َوِىَي السُّنَُّة -َوا٢بِْْكَمَة -َوُىَو اْلُقْرآُف -النُّوِر، َويُػَعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب 
                                                           

 (ٕٕٛ/ٕ" تفسّب القرآف العظيم " البن كثّب ) - ٔ
 (٘)ص:-رٞبو ا–ن ا٤بنكر"لئلماـ ابن تيمية " األمر با٤بعروؼ والنهي ع- ٕ
 (.ٕٗ)ص  مصر. -ط:دار اإلعتصاـ -رٞبو ا -" ا٢بسبة "  د/ فضل إ٥بي  - ٖ
 " من أراد ا٤بزيد فلّباجع كتا ي " زاد التقى يف أخبلؽ النيب  ا٤بصففى  - ٗ



 

 

 

 

ٚ
ٖ  

ٖٚ 

 ٖٚ يف مشائل الرسول    

، فَانْػتَػَقُلوا بِبَػرََكِة رَِسالَِتِو، وٲُبن  َفَكانُوا يف ا١ْبَاِىِليَِّة ا١َبْهبلء ُيسَفُهوف بِاْلَقْوِؿ الفَرى ، يَػْعَلُموفَ 
بَػرَُّىْم قُػُلوبًا، ، َوأَ  ، ِإىَل َحاِؿ اأْلَْولَِياِء، َوَسَجايَا اْلُعَلَماِء ، َفَصاُروا أَْعَمَق النَّاِس ِعْلًما ِسَفاَرتِوِ 

 ، َوَأْطَدقَػُهْم ٥َبَْجًة. َوأَقَػلَُّهْم َتَكلًُّفا
َا بُِعْثُت أِلَُٛبَّْم َطاِلَح اأْلَْخبَلؽِ »، قَاَؿ:  وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو    ٔ«.ِإ٭بَّ

َا بُِعْثُت أِلَُٛبَّْم َمَكاِرـَ اأْلَْخبَلِؽ » ويف رواية  :   ٕ«. ِإ٭بَّ
 

َِ ودؾوة اًياس ٕاًََ :  صٌلئهل   حُبسِن ُخَل

 ( 4 : )اًلمل َّين ىن نن من زن ُّٱ: مادًحا ُخَلَ  كال هللا ثـاىل ؾيَ 
 (199)ألؾراف: َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱوكال ثـاىل:

 ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱ وكال ثـاىل:

(34)فعَت:  َّمن زن رن  مم ام يل  

 

 َلًا :من آٔحسن اًياس خُ  واكن رسول هللا 

 ٖ«.َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا َكاَف َرُسوُؿ اِ »َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: 
، َوَما قَاَؿ «ُأؼٍّ َقطُّ » َعْشَر ِسِنَْب َفَما قَاَؿ ِل  وعنو رضي ا عنو قَاَؿ: َخَدْمُت النَّيبَّ 

 ٗ«.ِِلَ تَػرَْكَتوُ » ْكُتُو ، َوالَ ِلَشْيٍء تَػَر «ِِلَ َطنَػْعَتُو » ِلَشْيٍء َطنَػْعُتُو 
 
 

                                                           

،وا٢باكم يف" ا٤بستدرؾ"واؿ ا٢باكم (ٖٕٚ(،والبخاري يف "األدب ا٤بفرد") ٕٜ٘ٛطحيح : رواه أٞبد يف" ا٤بسند) ٔ- 
(،و"طحيح األدب ٜٖٕٗوالذىيب : طحيح على شرط مسلم ،وطححو األلباِّن يف " طحيح ا١بامع")

  (.ٕٚٓا٤بفرد")
(،والبيهقي يف " السنن  ٖٖٗ/ ٕٗوابن عبد الُر يف التمهيد )  –(، وذكره ا٢بافظ يف الفتح ٜٜٗٛرواه البزار ) -ٕ

 (. ٘ٗ( و" السلسلة الصحيحة" ) ٜٖٖٗلباِّن يف " طحيح ا١بامع ")(وطححو األٕٕٛٚٓالكُرى") 
 (.ٖٕٓٔ) - ٘٘مسلم ٖ-
 (.ٕ٘ٔٓ(،والَبمذي)ٕ٘ٔٓ(،وأبو داود)ٜٖٕٓ)ٔ٘(،ومسلم ٖٛٓٙالبخاري )ٗ-
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ُهَما، قَاَؿ:  فَاِحًشا َوالَ ُمتَػَفحًّْشا،   ِلَْ َيُكِن النَّيبُّ » وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 ٔ« . ِإفَّ ِمْن ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم َأْخبلَقًا»وََكاَف يَػُقوُؿ: 
ِإفَّ ِمْن َأَحبُّْكْم ِإَِلَّ »َوقَاَؿ: « ، ِلَْ َيُكْن فَاِحًشا َوالَ ُمتَػَفحًّْشا ِو ِإفَّ َرُسوَؿ اللَّ »ويف رواية : 

 ٕ«.َأْحَسَنُكْم َأْخبلَقًا
ْعَتَبِة:  وَعْن أََنٍس، قَاَؿ: ِلَْ َيُكْن َرُسوُؿ اللَِّو 

َ
فَاِحًشا، َوالَ َلعَّانًا، َوالَ َسبَّابًا، َكاَف يَػُقوُؿ ِعْنَد ا٤ب

 ٖ«.َتِرَب َجِبيُنوُ  َما َلوُ »
 

 اكن ُخَلَ اًلرآٓن :   ألسوة احلس ية 

ثَُو، قَاَؿ:  َعْن قَػَتاَدَة، َعْن ُزرَاَرَة ْبِن أَْوىَف، َعْن َسْعِد ْبِن ِىَشاـِ ْبِن َعاِمٍر اأْلَْنَصارِيّْ، أَنَُّو َحدَّ
ثِيِِب َعْن ُخلُ  َـّ اْلُمْؤِمِنَْب يَػْعِِب َعاِئَشَة َحدّْ ، قَاَلْت: أََلْسَت تَػْقرَأُ  ِق َرُسوِؿ اِ قُػْلُت: يَا ُأ

 ٗ« .، َكاَف اْلُقْرآَف اْلُقْرآَف؟ ، قُػْلُت: " بَػَلى "، قَاَلْت: " فَِإفَّ ُخُلَق َرُسوِؿ اِ 

ـُ، َطاَر امتثاُؿ اْلُقْرآِف، أَ  -رٞبو ا –قاؿ اإلماـ ابن كثّب  ْمرًا : َوَمْعَُب َىَذا أَنَُّو، َعَلْيِو السَّبَل
َعُو ا١بِِبلّْي، َفَمْهَما أََمَرُه اْلُقْرآُف فَػَعَلُو، َوَمهْ  َما نَػَهاُه َونَػْهًيا، َسِجيًَّة لَُو، َوُخُلًقا َتفَبػََّعو، َوتَػَرَؾ يَبػْ

الشََّجاَعِة، َوالصَّْفِح َعْنُو تَػرََكُو. َىَذا َمَع َما َجَبلو اللَُّو َعَلْيِو ِمَن ا٣ْبُُلِق اْلَعِظيِم، ِمَن ا٢ْبََياِء َواْلَكَرـِ وَ 
يٍل.   َ٘وا٢ْبِْلِم، وَُكلّْ ُخُلٍق ٝبَِ

: " لول إلمام اًسـدي يف " ثفسرٍي  ( 4 : )اًلمل َّين ىن نن من زن ُّٱ: وكوهل ثـاىل  ًو

ًَا خبَلم اذلي من هللا ؿََم بَ، وحاظي خَلَ اًـؼمي، ما فرسثَ بَ ٔآم  ًَا بَ، مس خـَ ٔآي: ؿاً

[ ملن سأًِٔا ؾيَ، فلاًت: "اكن خَلَ اًلرآٓن"، وذكل حنو كوهل -اريض هللا ؾهن-املؤمٌني، ]ؿائضة 

  (199)ألؾراف: َّمب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئُّٱ:ثـاىل هل 

                                                           

 (.ٕٗٗٙ، ٚٚٗ(،وابن حباف)ٜ٘ٚٔ(،والَبمذي )ٛٔٛٙ(،وأٞبد)ٕٖٕٔ)- ٛٙ(،ومسلمٜٖ٘٘البخاري) ٔ-
  .(ٚٙٚٙ(،وأٞبد)ٜٖ٘٘البخاري) - ٕ

  (.ٕٕٗٚٔ(، وأٞبد)ٙٗٓٙالبخاري) ٖ-
  (.ٔٓٙٔ( ،والنسائي)ٕٖٗٔ(،وأبو داود)ٜٕٕٙٗ(،وأٞبد)ٙٗٚ) - ٜٖٔمسلم  - ٗ
 ط.األوىل . -دار الكتب العلمية -( البن كثّبٕٛٓ/ٛ" تفسّب القرآف العظيم") - ٘
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 ٘ٚ يف مشائل الرسول    

 مب خب حب جب ٱُّٱ :وكوهل ثـاىل ]الًٓة[ ،  َّٱمن خن حن  جن يم ىم ُّٱ

 َّمح جح مج  حج مث هت مت خت حت  جت هب
 [128اًخوبة : ]

ؽ، ]واآليات[ ا٢باثات ٗبكاـر األخبل وما أشبو ذلك من اآليات الداالت على اتصافو 
على ا٣بلق العظيم ، فكاف لو منها أكملها وأجلها، وىو يف كل خصلة منها، يف الذروة 

سهبلً لينًا، قريًبا من الناس، ٦بيًبا لدعوة من دعاه، قاضًيا ٢باجة من  العليا، فكاف 
و منو أمرًا ، ال ٰبرمو، وال يرده خائًبا، وإذا أراد أطحاب ، جابرًا لقلب من سألو استقضاه

إذا ِل يكن فيو ٧بذور، وإف عـز على أمر ِل يستبد بو دوهنم، ، ، وتابعهم فيو  وافقهم عليو
، وِل يكن يعاشر  ، ويعفو عن مسيئهم ، وكاف يقبل من ٧بسنهم بل يشاورىم ويؤامرىم

 ، وال يغلظ عليو يف مقالو، وال إال أمت عشرة وأحسنها، فكاف ال يعبس يف وجهو، جليًسا لو 
، بل  ، وال يؤاخذه ٗبا يصدر منو من جفوة ، وال ٲبسك عليو فلتات لسانو يفوي عنو بشره

 . ، وٰبتملو غاية االحتماؿ  ٰبسن إىل عشّبه غاية اإلحساف
 

 : جلاهب من ُخَلَ اًـؼمي  -ريض هللا ؾهنا –وظف اًس َدة ؿائضة 

ِدِه َخاِدًما َلُو َقطُّ، َواَل اْمرَأًَة، َواَل َضَرَب َرُسوُؿ بِيَ  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت َما َضَرَب َرُسوُؿ اللَِّو 
بَِيِدِه َشْيًئا َقطُّ، ِإالَّ َأْف ٯُبَاِىَد يف َسِبيِل اللَِّو ، َواَل ُخيػَّْر بَػْْبَ أَْمَرْيِن َقطُّ، ِإالَّ َكاَف  اللَِّو 

، َواَل انْػتَػَقَم َأَحبػَُّهَما إِلَْيِو أَْيَسُرٮُبَا، َحٌبَّ َيُكوَف ِإْٜبًا،  ُثِْ فَِإَذا َكاَف ِإْٜبًا َكاَف أَبْػَعَد النَّاِس ِمَن اإْلِ
َعزَّ  لِنَػْفِسِو ِمْن َشْيٍء يُػْؤَتى إِلَْيِو، َحٌبَّ تُػْنتَػَهَك ُحُرَماُت اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ، فَػَيُكوَف ُىَو يَػْنَتِقُم لِلَّوِ 

 ٔ«.َوَجلَّ 
 

 

                                                           

 (.ٛٛٗ(واللفظ لو ، وابن حباف)ٜٕٙ٘٘(،وأٞبد)ٕٖٕٚ) - ٚٚ(،ومسلم ٖٓٙ٘البخاري) ٔ-



 

 

 
ٚٙ 

 ٙٚ البيان املأمول

 ًأٔمر مباكرم ألخالق :  واكن 

َعُث النَّيبّْ  َعنِ  ُهَما، قَاَؿ: َلمَّا بَػَلَغ أَبَا َذرٍّ َمبػْ ، قَاَؿ أِلَِخيِو: ارَْكْب  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
٠ْبَْع ، َواِإىَل َىَذا الَواِدي فَاْعَلْم ِل ِعْلَم َىَذا الرَُّجِل الَِّذي يَػْزُعُم أَنَُّو َنيبّّ، يَْأتِيِو ا٣بَبَػُر ِمَن السََّماءِ 

َع ِمْن قَػْولِِو، ُُثَّ َرَجَع ِإىَل َأ ي َذرٍّ فَػقَ  اَؿ َلُو: رَأَيْػُتُو ِمْن قَػْولِِو ُُثَّ اْئِتِِب، فَاْنفََلَق اأَلُخ َحٌبَّ َقِدَمُو، َو٠بَِ
 ٔا٢بديث.«يَْأُمُر ٗبََكارِـِ اأَلْخبَلِؽ، وََكبلًَما َما ُىَو بِالشّْْعِر، ... 

اتَِّق اللَِّو َحْيُثَما ُكْنَت، َوأَْتِبِع السَّيَّْئَة ا٢َبَسَنَة  : » : قَاَؿ ِل َرُسوُؿ اللَِّو وَعْن َأ ي َذرٍّ قَاؿَ 
 ٕ«.َٛبُْحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِٖبُُلٍق َحَسنٍ 

ا َنيبَّ اللَِّو َأْوِطِِب، وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص ، َأفَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، أَرَاَد َسَفرًا، فَقاَؿ: يَ 
: "ِإَذا َأَسْأَت  اْعُبِد اللََّو اَل ُتْشرِْؾ ِبِو َشْيًئا"، قَاَؿ: يَا َنيبَّ اللَِّو زِْدِّن، قَاؿَ : »   قَاؿَ 

 ٖ« .اْسَتِقْم َوْلَيْحُسْن ُخُلُقكَ : » َفَأْحِسْن"، قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو زِْدِّن، قَاَؿ 
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يف َسرِيٍَّة ِمْن َسرَايَاُه قَاَؿ: َفَمرَّ َرُجٌل ِبَغاٍر ِفيِو   َعْن َأ ي أَُماَمَة قَاَؿ: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِؿ اِ 
ِمْن َماٍء  َشْيٌء ِمْن َماٍء قَاَؿ: َفَحدََّث نَػْفَسُو بَِأْف يُِقيَم يف َذِلَك اْلَغاِر فَػيَػُقوتُُو َما َكاَف ِفيوِ 

نْػَيا، ُُثَّ قَاَؿ: َلْو َأِّنّْ أَتَػْيُت َنيبَّ اِ  ، َفذََكْرُت   َوُيِصيُب َما َحْوَلُو ِمَن اْلبَػْقِل، َويَػَتَخلَّى ِمَن الدُّ
َرْرُت ِبَغاٍر ِفيِو َما َذِلَك َلُو فَِإْف أَِذَف ِل فَػَعْلُت، َوِإالَّ ِلَْ أَفػَْعْل. َفأَتَاُه فَػَقاَؿ: يَا َنيبَّ اِ، ِإِّنّْ مَ 

نْػَيا. قَاَؿ: فَػَقاؿَ  ثَػْتِِب نَػْفِسي بَِأْف أُِقيَم ِفيِو َوَأَٚبَلَّى ِمَن الدُّ  النَّيبُّ يَػُقوُتِِب ِمَن اْلَماِء َواْلبَػْقِل، َفَحدَّ
  بِا٢ْبَِنيِفيَِّة السَّْمَحِة، َوالَِّذي نَػْفُس : " ِإِّنّْ ِلَْ أُبْػَعْث بِاْليَػُهوِديَِّة َواَل بِالنَّْصرَانِيَِّة، َوَلِكِبّْ بُِعْثُت

                                                           
 (. ٕٗٚٗ)  -ٖٖٔ(،ومسلم ٖٔٙٛالبخاري )  - ٔ

 (وحسنو األلباِّن وشعيب األرنؤوط. ٜٚٛٔ(،والَبمذي)ٜٕٛٛٔحسن : رواه أٞبد) ٕ-
(وطححو ، وقاؿ الذىيب : طحيح ،والفُراِّن يف" ا٤بعجم ٙٔٙٚ(،وا٢باكم يف" ا٤بستدرؾ")ٕٗ٘رواه ابن حباف ) ٖ-

( ،و"الصحيحة" ٜٔ٘("طحيح ا١بامع" ، وحسنو األلباِّن يف(ٗٙٙٚ ")شعب اإلٲباف" ( ، والبيهقي يف٘ٛالكبّب")
(ٕٕٔٛ.) 
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 ٚٚ يف مشائل الرسول    

ـُ َأَحدُِكْم يف  نْػَيا َوَما ِفيَها، َوَلُمَقا ٌر ِمَن الدُّ الصَّفّْ  ٧ُبَمٍَّد بَِيِدِه َلَغْدَوٌة أَْو َرْوَحٌة يف َسِبيِل اِ َخيػْ
ٌر ِمْن َطبَلتِِو ِستَّْْب َسَنًة "   َٔخيػْ

يَػْوَمِئٍذ: " لَتَػْعَلُم يَػُهوُد َأفَّ يف ِديِنَنا ُفْسَحًة، ِإِّنّْ   ُسوُؿ اِ وعن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَؿ رَ 
 ٕأُْرِسْلُت ِٕبَِنيِفيٍَّة ٠َبَْحٍة " 

 َأْي: بُِعْثُت بالشريعة ا٤بائلة عن كل دين بايل.
يف قاؿ ابن القيم: َٝبََع بْب كوهِنا حنيفية ، وكوهنا ٠بحة ، فهي حنيفة يف التوحيد ، ٠بحة 
العمل ، وضد األمرين: الشرؾ ، وٙبرمي ا٢ببلؿ ، وٮبا اللذاف عابَػُهما ا يف كتابو على 

 ٖا٤بشركْب يف سورة األنعاـ واألعراؼ. 
 
: َأيُّ اأْلَْديَاِف َأَحبُّ ِإىَل اِ؟ قَاَؿ: " ا٢ْبَِنيِفيَُّة  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَؿ: ِقيَل لَِرُسوِؿ اِ و 

 ٗ ."السَّْمَحُة 
قَاَؿ: َلمَّا َكاَف ِمْن أَْمِر ُعْثَماَف ْبِن َمْظُعوٍف الَِّذي َكاَف ٩بَْن تَػْرِؾ ، َعْن َسْعِد ْبِن َأ ي َوقَّاٍص و 

، أََرِغْبَت  يَا ُعْثَماُف، ِإِّنّْ ِلَْ أُوَمْر بِالرَّْىَبانِيَّةِ »فَػَقاَؿ:  -  -، بَػَعَث إِلَْيِو َرُسوُؿ اللَِّو  النَّْساءِ 
ـَ »قَاَؿ: الَ يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ: ، « ْن ُسنٍَِّب؟ عَ  ،  ، َوَأُطوـَ َوَأْيَعمَ  ِإفَّ ِمْن ُسنٍَِّب َأْف ُأَطلَّْي َوأَنَا

، يَا ُعْثَمافُ   ، ِإفَّ أَلْىِلَك َعَلْيَك َحقِّا، َولَِعْيِنكَ  َوأَْنِكَح َوأُيَلَّْق، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنٍَِّب فَػَلْيَس ِمِبّْ
 -قَاَؿ َسْعٌد: " فَػَو اللَِّو َلَقْد َكاَف َأْٝبََع رَِجاٌؿ ِمَن اْلُمْسِلِمَْب َعَلى َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو «.َعَلْيَك َحقِّا

 - . " ِ٘إْف ُىَو أَقَػرَّ ُعْثَماَف َعَلى َما ُىَو َعَلْيِو َأْف ٬َبَْتِصَي فَػَنَتَبتََّل 
 

                                                           
 (.ٜٕٕٕٔرواه أٞبد)-ٔ
 (.ٕ٘٘ٛٗرواه أٞبد)- ٕ
 (ٕ٘ٙ/ ص  ٖ)ج  -فيض القدير  - ٖ
(ٙبت باب: الدين يسر، ووطلو يف " األدب ٙٔصٔ(،وعلقو البخاري يف "طحيحو") جٕٚٓٔرواه أٞبد) - ٗ

( وحسنو األلباِّن يف  " طحيح ا١بامع" ٜٙ٘(، ويف " ا٤بنتخب ")ٖٔٚ،ٕٖٚ")(،والضياء يف " ا٤بختارة ٕٚٛا٤بفرد") 
 (.884( ، و" الصحيحة")ٓٙٔ)
 (.ٜٖٗ(،وانظر" الصحيحة") ٕٕ٘ٔرواه الدارمي)- ٘
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 ٛٚ البيان املأمول

يَن ُيْسرٌ »قَاَؿ: ،   َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َعِن النَّيبّْ و  يَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبوُ  ِإفَّ الدّْ ،  ، َوَلْن ُيَشادَّ الدّْ
ُدوا َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا، َواْسَتِعيُنوا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة   ٔ«َوَشْيٍء ِمَن الد١ُّبَْةِ ، َفَسدّْ

أي: السهلة، رواه الفُراِّن يف : " بُعثت با٢بنيفية السمحة"  كما قاؿ   " و٠باحة الدين" 
 "الكبّب"، وكذا أٞبد يف "مسنده" وزاد: "وِل أُبعث بالرىبانية والبدعة" .

: "خّب  قاؿ: "يا أيها الناس؛ إف دين اللَّو يسٌر" قا٥با ثبلثًا ، وأنو قاؿ   وروى أٞبد أنو 
 ٕدينكم أيسره" قالو ثبلثًا 

و ا٢بنيفية السمحة" قيل: وما ىي ا٢بنيفية السمحة؟ وروى عبد الرزاؽ: "أحب األدياف إىل اللَّ 
 ٖقاؿ: "اإلسبلـ الواسع" .
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، قَاَؿ: " َمثَِلي َوَمَثُل اأْلَْنِبَياِء، َكَمَثِل َرُجٍل بَػَُب َدارًا َفَأَٛبََّها َوَأْكَمَلَها ِإالَّ  َعْن َجاِبٍر، َعِن النَّيبّْ 
َها، َويَػُقوُلوَف: َلْواَل َمْوِضُع اللَِّبَنِة " قَاَؿ  َمْوِضعَ  لَِبَنٍة، َفَجَعَل النَّاُس يَْدُخُلونَػَها َويَػتَػَعجَُّبوَف ِمنػْ

 ٗ: "َفأَنَا َمْوِضُع اللَِّبَنِة، ِجْئُت َفَخَتْمُت اأْلَْنِبَياَء"  َرُسوُؿ اِ 
، قَاَؿ: ِإفَّ " َمثَِلي َوَمَثَل األَْنِبيَاِء ِمْن قَػْبِلي،   َرُسوَؿ اللَِّو  وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َأفَّ 

 ِبِو، َكَمَثِل َرُجٍل بَػَُب بَػْيًتا َفَأْحَسَنُو َوَأْٝبََلُو، ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة ِمْن زَاِويٍَة، َفَجَعَل النَّاُس َيفُوُفوفَ 
 ِ٘ضَعْت َىِذِه اللَِّبَنُة؟ قَاَؿ: فَأَنَا اللَِّبَنُة َوأَنَا َخامِتُ النَِّبيَّْْب ".َويَػْعَجُبوَف َلُو، َويَػُقوُلوَف َىبلَّ وُ 

 

                                                           
  (ٖٔ٘(،وابن حباف)ٖٗٓ٘(،والنسائي)ٜٖالبخاري)- ٔ

ة ا٤بغالبة. )إال غلبو( رده إىل اليسر الشرح  )يسر( ذو يسر. )يشاد الدين( يكلف نفسو من العبادة فوؽ ياقتو وا٤بشاد
واالعتداؿ. )فسددوا( الزموا السداد وىو التوسط يف األعماؿ. )قاربوا( اقَببوا من فعل األكمل إف ِل تسفيعوه. 

)واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الد١بة( استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها يف األوقات ا٤بنشفة كأوؿ النهار 
 الزواؿ وآخر الليل. ]تعليق مصففى البغا[وبعد 

 (،وانظر " الصحيحة")ٜٖٖٓ (وحسنو األلباِّن ،وانظر" طحيح ا١بامع")ٓٗٔرواه البخاري يف " األدب ا٤بفرد")- ٕ
ٖٔٙ٘.) 

 (.ٖٕٛ رواه عبد الرزاؽ يف " مصنفو")- ٖ
 (ٕٕٚٛ) - ٖٕ(،ومسلم ٖٖٗ٘البخاري) - ٗ
 (.٘ٓٗٙ(، وابن حباف)ٜٚٙٔأٞبد)(،و ٕٕٙٛ) - ٕٓ(،ومسلم ٖٖ٘٘البخاري)- ٘
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َفَكْيَف ،َواْلُمَشبَُّو َٝبَاَعٌة ، اْلُمَشبَُّو ِبِو َواِحٌد :قَػْولُُو :" َمثَِلي َوَمَثُل اأْلَْنِبَياِء َكَرُجٍل بَػَُب َدارًا " ِقيَل 
أِلَنَُّو اَل يَِتمُّ َما أَرَاَد ِمَن التَّْشِبيِو ِإالَّ ،ُو أَنَُّو َجَعَل اأْلَْنِبَياَء َكَرُجٍل َواِحٍد َوَجَوابُ ؟َطحَّ التَّْشِبيُو 
َياِف ، بِاْعِتَباِر اْلُكلّْ  اُر اَل تَِتمُّ ِإالَّ بِاْجِتَماِع اْلبُػنػْ  .وََكَذِلَك الدَّ

َوُيَشبَُّو ، َوُىَو َأْف يُوَجَد َوْطٌف ِمْن َأْوَطاِؼ اْلُمَشبَِّو  ،َأْف َيُكوَف ِمَن التَّْشِبيو التمثيلي  :َوَٰبَْتِملُ 
َفَكأَنَُّو َشبََّو اأْلَْنِبَياَء َوَما بُِعُثوا ِبِو ِمْن ِإْرَشاِد النَّاِس بِبَػْيٍت ُأسَّْسْت ، ٗبِْثِلِو ِمْن َأْحَواِؿ اْلُمَشبَِّو ِبِو 

َيانُُو َوبَِقيَ ، قَػَواِعُدُه    .يَِتمُّ َطبَلُح َذِلَك اْلبَػْيتِ ، ِمْنُو َمْوِضٌع بِِو  َورُِفَع بُػنػْ
اِر اْلَمْذُكوَرِة  :َوزعم بن اْلَعَر يّْ  َها َكاَنْت يف ُأسّْ الدَّ َوأَنػََّها َلْواَل َوْضُعَها ،َأفَّ اللَِّبَنَة اْلُمَشاَر إِلَيػْ

اُر   .اُد ِمَن التَّْشِبيِو اْلَمْذُكوِر انْػتَػَهى َؤََِّذا يَِتمُّ اْلُمرَ  :قَاؿَ .اَلنْػَقضَّْت تِْلَك الدَّ
ُقواًل فَػُهَو َحَسٌن  َياِؽ َأْف َتُكوَف اللَِّبَنُة يف ، َوِإالَّ فَػَلْيَس ِببَلزِـٍ ، َوَىَذا ِإْف َكاَف َمنػْ نَػَعْم ظَاِىُر السّْ

اِر ِبَفْقِدَىا  ـُ اْلَكَماِؿ يف الدَّ رَِوايَِة ٮَبَّاـٍ ِعْنَد ُمْسِلٍم ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة َوَقْد َوَقَع يف .َمَكاٍف َيْظَهُر َعَد
َنٌة  ،ِمْن زَاِويٍَة ِمْن َزَوايَاَىا َلٌة ٧ُبَسّْ َوِإالَّ اَلْستَػْلَزـَ َأْف َيُكوَف اأْلَْمُر ،فَػَيْظَهُر َأفَّ اْلُمرَاَد أَنػََّها ُمَكمّْ
 .َشرِيَعَة ُكلّْ َنيبٍّ بِالنّْْسَبِة إِلَْيِو َكاِمَلٌة  فَِإفَّ ، َولَْيَس َكَذِلَك ، ِبُدوهِنَا َكاَف نَاِقًصا 

َمَع َما َمَضى ِمَن الشَّرَاِئِع ،النَّظَُر ِإىَل اأْلَْكَمِل بِالنّْْسَبِة ِإىَل الشَّرِيَعِة اْلُمَحمَِّديَِّة  :فَاْلُمرَاُد ُىَنا
 .اْلَكاِمَلِة 

ـِ وََكْسِر اْلُمَوحََّدِة بَػْعَدَىا نُوٌف بَِفتْ  " َلْواَل َمْوِضُع اللَِّبَنةِ  :"قَػْولُوُ  ـِ َوُسُكوِف ، ِح البلَّ َوِبَكْسِر البلَّ
َما َِلْ ُٙبَْرْؽ لَِبَنٌة :َويُػَقاُؿ ٥َبَا .ِىَي اْلِقْفَعُة ِمَن الفِّْْب تُػْعَجُن َوُ٘بَْبُل َوتُػَعدُّ لِْلِبَناِء ،اْلُمَوحََّدِة أَْيًضا 

 .آُجرٌَّة َفِهَي ، فَِإَذا ُأْحرَِقْت ، 
َلْواَل َمْوِضُع اللَِّبَنِة يُوِىُم  :َأيْ  ،َوَخبَػرُُه ٧َبُْذوؼٌ ، بِالرَّْفِع َعَلى أَنَُّو ُمْبَتَدأٌ "َمْوِضُع اللَِّبَنِة :"َوقَػْولُُو 

اِر َكاِمبًل  َلْواَل  ،٧َبُْذوٌؼ تَػْقِديرُهُ َوَٰبَْتِمُل َأْف َتُكوَف َلْواَل َٙبِْضيِضيٌَّة َوِفْعُلَها ،النػَّْقَص َلَكاَف بَِناءُ الدَّ
َياُنكَ :"َوَوَقَع يف رَِوايَِة ٮَبَّاـٍ ِعْنَد َأْٞبد .ُأْكِمَل َمْوِضُع اللَِّبَنِة   "َأال وضعت َىا ُىَنا لَِبَنًة فَػَيِتمُّ بُػنػْ
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 ٓٛ البيان املأمول

َوَأفَّ اللََّو ،ى َسائِِر النَِّبيَّْْب َعلَ  َوَفْضُل النَّيبّْ ، َضْرُب اأْلَْمثَاِؿ لِلتػَّْقرِيِب ِلؤْلَفػَْهاـِ : َويف ا٢بَِْديِث 
 ٔوأكمل ِبِو شرائع الّدين.، َخَتَم بِِو اْلُمْرسلْب 

 

 : يف ظرٍب ؿىل ثبََف رساةل هللا ثـاىل يف املرحةل املىِة ما جاء يف صٌلئهل 

 صٌلئهل يف دؾوثَ ٕاىل هللا ؾز وجي :

 صٌلئهل يف ادلؾوة ٕاىل هللا يف املرحةل اًرسًة :

: ُكْنُت َوأَنَا يف ا١ْبَاِىِليَِّة َأُظنُّ َأفَّ النَّاَس َعلَ َعْن أَ  ى  ي أَُماَمَة، قَاَؿ: قَاَؿ َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة السَُّلِميُّ
،  ، َوأَنػَُّهْم لَْيُسوا َعَلى َشْيٍء َوُىْم يَػْعُبُدوَف اأْلَْوثَاَف، َفَسِمْعُت ِبَرُجٍل ٗبَكََّة ٱُبُْرُ َأْخَبارًا َضبَلَلةٍ 

،  ُمْسَتْخِفًيا ُجَرَءاُء َعَلْيِو قَػْوُموُ  ، فَػَقِدْمُت َعَلْيِو، فَِإَذا َرُسوُؿ اِ  فَػَقَعْدُت َعَلى رَاِحَلٍِب 
قَاَؿ:  فَػتَػَلفَّْفُت َحٌبَّ َدَخْلُت َعَلْيِو ٗبَكََّة، فَػُقْلُت َلُو: َما أَْنَت؟ قَاَؿ: "أَنَا َنيبّّ"، فَػُقْلُت: َوَما َنيبّّ؟

، وََكْسِر اأْلَْوثَاِف، " َوَأْف أَْرَسَلِِب اُ"، فَػُقْلُت: َوبَِأيّْ َشْيٍء أَْرَسَلَك، قَاَؿ: "أَْرَسَلِِب ِبِصَلِة اأْلَْرَحاـِ
َوَعْبٌد"، قَاَؿ: َوَمَعُو  يُػَوحََّد اُ اَل ُيْشَرُؾ ِبِو َشْيٌء"، قُػْلُت َلُو: َفَمْن َمَعَك َعَلى َىَذا؟ قَاَؿ: "ُحرّّ 

، فَػُقْلُت: ِإِّنّْ ُمتَِّبُعَك، قَاَؿ: "ِإنََّك اَل َتْسَتِفيُع َذِلَك  ، َوِببَلٌؿ ٩بَّْن آَمَن ِبوِ  يَػْوَمِئٍذ أَبُو َبْكرٍ 
فَِإَذا ٠بَِْعَت  ي َقْد ، ، َوَلِكِن اْرِجْع ِإىَل أَْىِلَك  ، َأاَل تَػَرى َحاِل َوَحاَؿ النَّاسِ  يَػْوَمَك َىَذا
 ٕ...".ا٢بديثِِب"،َظَهْرُت َفْأتِ 

 
ُهَما يف قَػْولِِو تَػَعاىَل و ،  َّ ٰى ين ىن نن من زن ُّ: ٱَعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

٨ُبَْتٍف ٗبَكََّة ،َكاَف ِإَذا َطلَّى بَِأْطَحابِِو َرَفَع َطْوَتُو بِاْلُقْرآِف ، فَِإَذا  قَاَؿ: نَػزََلْت َوَرُسوُؿ اللَِّو 
َعُو اْلُمْشرُِكو   زن ُّ َف َسبُّوا اْلُقْرآَف ، َوَمْن أَنْػزََلُو ، َوَمْن َجاَء بِِو، فَػَقاَؿ اللَُّو تَػَعاىَل لَِنِبيِّْو ٠بَِ
َعْن  َّ ٰى ين ىن َُّأْي ِبِقرَاَءِتَك ، فَػَيْسَمَع اْلُمْشرُِكوَف فَػَيُسبُّوا اْلُقْرآَف  َّٱنن من

 ٖ. َّ ىي ني مي زي  ري ُّ ، َأْطَحاِبَك َفبَل ُتْسِمُعُهمْ 

                                                           
 .ٜٖٚٔ -بّبوت –( ط: دار ا٤بعرفة ٜ٘٘/ٙ" فتح الباري "البن حجر)-ٔ
 (.ٜٔٓٚٔ،وأٞبد)(ٕٖٛ) - ٜٕٗمسلم - ٕ

  (. ٕٕٚٗالبخاري) ٖ-
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ٱإىل ا مستخفًيا ثبلث سنْب، ُث نزؿ عليو:  القيم رٞبو ا: دعا رسوؿ ا قاؿ ابن 

 [  .ٜٗ]ا٢بجر:  َّ يه ىه مه  جه ين ىن من ُّٱ
 

ة :  صٌلئهل   يف املرحةل اجلًِر

[ٜٗا٢بجر:] َّ يه ىه مه  جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ  

ُهَما قَاَؿ: َلمَّا نَػزََلْت: و   َّ متزت رت يب ُّٱَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 -« يَا َبِِب ِفْهٍر، يَا َبِِب َعِديٍّ »َعَلى الصََّفا، َفَجَعَل يُػَناِدي:  [، َطِعَد النَّيبُّ ٕٗٔ]الشعراء: 
 َحٌبَّ اْجَتَمُعوا َفَجَعَل الرَُّجُل ِإَذا ِلَْ َيْسَتِفْع َأْف ٱَبْرَُج أَْرَسَل َرُسواًل لِيَػْنظَُر َما ُىوَ  -لُِبفُوِف قُػَرْيٍش 

أَرَأَيْػَتُكْم َلْو َأْخبَػْرُتُكْم َأفَّ َخْيبًل بِالَواِدي تُرِيُد َأْف تُِغَّب »، فَػَقاَؿ:  أَبُو ٥َبٍَب َوقُػَرْيشٌ  ، َفَجاءَ 
؟ فَِإِّنّْ نَِذيٌر َلُكْم بَػْْبَ »قَاُلوا: نَػَعْم، َما َجرَّبْػَنا َعَلْيَك ِإالَّ ِطْدقًا، قَاَؿ: « َعَلْيُكْم، َأُكْنُتْم ُمَصدِّْقيَّ

، َأ٥ِبََذا َٝبَْعتَػَنا؟ فَػنَػزََلْت: « ْي َعَذاٍب َشِديدٍ َيدَ   نث مث ُّٱفَػَقاَؿ أَبُو ٥َبٍَب: تَػبِّا َلَك َسائَِر اليَػْوـِ

 ٔ[ .ٕ]ا٤بسد: َّ يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 َّٱزتمت رت يب ُّٱ، قَاَؿ: َلمَّا أُْنزَِلْت َىِذِه اآْليَُة  َعْن َأ ي ُىَريْػَرةَ و 
، فَػَقاَؿ: "يَا َبِِب َكْعِب  ُسوُؿ اِ [، َدَعا رَ ٕٗٔ]الشعراء:   قُػَرْيًشا، فَاْجَتَمُعوا فَػَعمَّ َوَخصَّ

َبِِب  ْبِن ُلَؤيٍّ، أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، يَا َبِِب ُمرََّة بِن َكْعٍب، أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، يَا
َن النَّاِر، يَا َبِِب َعْبِد َمَناٍؼ، أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، يَا َبِِب َعْبِد مَشٍْس، أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم مِ 

ِيَمُة، َىاِشٍم، أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، يَا َبِِب َعْبِد اْلُمفَِّلِب، أَْنِقُذوا أَنْػُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، يَا فَا
َر َأفَّ َلُكْم َرِٞبًا َسأَبُػلَُّها أَْنِقِذي نَػْفَسِك ِمَن النَّاِر، فَ  ِإِّنّْ اَل أَْمِلُك َلُكْم ِمَن اِ َشْيًئا، َغيػْ

 ٕبَِببَل٥ِبَا". 
ْشِر 
ُ
ُكوَف وَعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَػّْبِ، قَاَؿ: َسأَْلُت َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمرٍو : َأْخُرِّْن بَِأَشدّْ َشْيٍء َطنَػَعُو ا٤ب

َنا النَّيبُّ »اَؿ: ، قَ  بِالنَّيبّْ  َبَل ُعْقَبُة ْبُن َأ ي ُمَعْيطٍ  بَػيػْ ،  ُيَصلّْي يف ِحْجِر الَكْعَبِة، ِإْذ أَقػْ

                                                           
 (ٓ٘٘ٙ(، وابن حباف)ٖٖٖٙ(،والَبمذي)ٕٔٓٛ( ، وأٞبد)ٕٛٓ) - ٖ٘٘(،ومسلم ٓٚٚٗالبخاري) -ٔ
 (ٙٗٙ(،وابن حباف)ٖٗٗٙ(،والنسائي)ٖ٘ٛٔ(،والَبمذي )ٕٓٗٛ،وأٞبد )(ٕٗٓ) - ٖٛٗمسلم  - ٕ
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ًقا َشِديًدا َبَل أَبُو َبْكٍر َحٌبَّ َأَخَذ ٗبَْنِكِبِو، َوَدفَػَعُو َعِن النَّيبّْ « فَػَوَضَع ثَػْوبَُو يف ُعُنِقِو، َفَخنَػَقُو َخنػْ َفأَقػْ
  :[ اآليََة.ٕٛ]غافر:  َّرت يب ىب نب مب زب ٱُّ، قَاَؿٔ 

وعن َعْبِد اِ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَاَؿ: قُػْلُت َلُو: َما َأْكثَػَر َما رَأَْيَت قُػَرْيًشا َأَطاَبْت ِمْن 
ْم يَػْوًما يف َرُسوِؿ اِ، ِفيَما َكاَنْت ُتْظِهُر ِمْن َعَداَوتِِو؟ قَاَؿ: َحَضْرتُػُهْم َوَقِد اْجَتَمَع َأْشرَافُػهُ 

، فَػَقاُلوا: َما رَأَيْػَنا ِمْثَل َما َطبَػْرنَا َعَلْيِو ِمْن َىَذا الرَُّجِل َقطُّ، َسفََّو  ا٢بِْْجِر، َفذََكُروا َرُسوَؿ اِ 
نَا ِمْنُو َعَلى أَْمٍر َأْحبَلَمَنا، َوَشَتَم آبَاَءنَا، َوَعاَب ِدينَػَنا، َوفَػرََّؽ َٝبَاَعتَػَنا، َوَسبَّ آ٥ِبَتَػَنا، َلَقْد َطبَػرْ 

َنَما  ُىْم َكَذِلَك  ، ِإْذ يََلَع َعَلْيِهْم َرُسوُؿ اِ  َعِظيمٍ  ، َفأَقػَْبَل  ، َأْو َكَما قَاُلوا: قَاَؿ: فَػبَػيػْ
،  بِبَػْعِض َما يَػُقوؿُ  ٲَبِْشي، َحٌبَّ اْستَػَلَم الرُّْكَن، ُُثَّ َمرَّ ِِّْٔم يَائًِفا بِاْلبَػْيِت، فَػَلمَّا َأْف َمرَّ ِِّْٔم َغَمُزوهُ 

، َغَمُزوُه ٗبِْثِلَها، فَػَعَرْفُت َذِلَك  ، فَػَلمَّا َمرَّ ُِِّٔم الثَّانَِيةَ  ، ُُثَّ َمَضى قَاَؿ: فَػَعَرْفُت َذِلَك يف َوْجِهوِ 
َمُعوَف يَا َمْعَشَر قُػَرْيٍش، أََما يف َوْجِهِو، ُُثَّ َمَضى، ُُثَّ َمرَّ ُِِّٔم الثَّالِثََة، فَػَغَمُزوُه ٗبِْثِلَها، فَػَقاَؿ: " َتسْ 

ْبِح " ُهْم َرُجٌل  ، َفَأَخَذِت اْلَقْوـَ َكِلَمُتوُ  َوالَِّذي نَػْفُس ٧ُبَمٍَّد بَِيِدِه، َلَقْد ِجْئُتُكْم بِالذَّ ، َحٌبَّ َما ِمنػْ
َا َعَلى رَْأِسِو يَائٌِر َواِقعٌ  اًة قَػْبَل َذِلَك لَيَػْرفَػُؤُه بَِأْحَسِن َما ٯبَُِد ، َحٌبَّ ِإفَّ َأَشدَُّىْم ِفيِو َوطَ  ِإالَّ َكَأ٭بَّ

ِمَن اْلَقْوِؿ، َحٌبَّ ِإنَُّو لَيَػُقوُؿ: اْنَصِرْؼ يَا أَبَا اْلَقاِسِم، اْنَصِرْؼ رَاِشًدا، فَػَواِ َما ُكْنَت َجُهواًل، 
، فَػَقاَؿ   ا٢بِْْجِر َوأَنَا َمَعُهمْ ، َحٌبَّ ِإَذا َكاَف اْلَغُد، اْجَتَمُعوا يف  قَاَؿ: فَاْنَصَرَؼ َرُسوُؿ اِ 

ُتُموُه بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض: ذََكْرمُتْ َما بَػَلَغ ِمْنُكْم َوَما بَػَلَغُكْم َعْنُو، َحٌبَّ ِإَذا بَاَدَأُكْم ٗبَا َتْكَرُىوَف تَػرَكْ 
َنَما ُىْم يف َذِلَك، ِإْذ  يََلَع عليهم  َرُسوُؿ اِ  ْيِو َوثْػَبَة َرُجٍل َواِحٍد، َفَأَحايُوا ، فَػَوثَػُبوا إِلَ  فَػبَػيػْ

ُلُغُهْم َعْنُو ِمْن َعْيِب آ٥ِبَِتِهْم َوِديِنهِ  ْم، ِبِو، يَػُقوُلوَف َلُو: أَْنَت الَِّذي تَػُقوُؿ َكَذا وََكَذا؟ ِلَما َكاَف يَػبػْ
ُهْم : " نَػَعْم، أَنَا الَِّذي أَُقوُؿ َذِلَك "، قَاَؿ:  قَاَؿ: فَػيَػُقوُؿ َرُسوُؿ اِ  فَػَلَقْد رَأَْيُت َرُجبًل ِمنػْ

يُق َرِضَي اُ تَػَعاىَل َعْنُو، ُدونَُو، يَػُقوُؿ َوُىَو  ـَ أَبُو َبْكٍر الصّْدّْ َأَخَذ ٗبَْجَمِع رَِدائِِو، قَاَؿ: َوقَا
[ ؟ ُُثَّ اْنَصَرُفوا َعْنُو، فَِإفَّ َذِلَك ٕٛ]غافر:  َّرت يب ىب نب مب زب ُّٱيَػْبِكي: 

 ُٕت قُػَرْيًشا بَػَلَغْت ِمْنُو َقطُّ أَلََشدُّ َما رَأَيْ 
ِت َواْلُعزَّى، و  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: ِإفَّ اْلَمؤَلَ ِمْن قُػَرْيٍش اْجَتَمُعوا يف ا٢بِْْجِر، فَػتَػَعاَقُدوا بِالبلَّ

ـَ َرُجٍل َواِحٍد، فَػَلْم َوَمَناَة الثَّالِثَِة اأْلُْخَرى، َونَائَِلَة َوِإَساٍؼ: َلْو َقْد رَأَيْػَنا ٧ُبَمًَّدا، َلقَ  ْد ُقْمَنا إِلَْيِو ِقَيا
                                                           

 (.ٜٛٓٙ(،وأٞبد)ٖٙ٘ٛالبخاري) -ٔ
 (وحسن إسناده األلباِّن وشعيب األرنؤوط.ٚٙ٘ٙ(،وابن حباف)ٖٙٓٚإسناده حسن : رواه أٞبد)- ٕ
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َها تَػْبِكي، َحٌبَّ َدَخَلْت َعَلى َرُسوِؿ ا بَػَلِت ابْػَنُتُو فَاِيَمُة َرِضَي اُ َعنػْ ِ نُػَفارِْقُو َحٌبَّ نَػْقتُػَلُو، َفأَقػْ
  ََلْو َقْد رََأْوَؾ، َلَقْد قَاُموا إِلَْيَك ، فَػَقاَلْت: َىُؤاَلِء اْلَمؤَلُ ِمْن قُػَرْيٍش، َقْد تَػَعاَقُدوا َعَلْيك ،

ُهْم َرُجٌل ِإالَّ َقْد َعَرَؼ َنِصيَبُو ِمْن َدِمَك. فَػَقاَؿ: " يَا بُػنَػيَُّة، أَرِيِِب َوُضوًءا "  فَػَقتَػُلوَؾ، فَػَلْيَس ِمنػْ
َو َذا، َوَخَفُضوا أَْبَصاَرُىْم، َوَسَقَفْت فَػتَػَوضََّأ، ُُثَّ َدَخَل َعَلْيِهِم اْلَمْسِجَد، فَػَلمَّا رََأْوُه، قَاُلوا: َىا ىُ 

 أَْذقَانُػُهْم يف ُطُدورِِىْم، َوَعِقُروا يف ٦َبَاِلِسِهْم، فَػَلْم يَػْرفَػُعوا إِلَْيِو َبَصرًا، وِلَْ يَػُقِم إلَْيوِ 
َبَل َرُسوُؿ اِ  ُهْم َرُجٌل، َفأَقػْ ـَ َعَلى ُرُءوِسِهْم، َفَأَخَذ قَػْبَضةً  ِمنػْ ِمَن التػُّرَاِب، فَػَقاَؿ: "  َحٌبَّ قَا

ُهْم ِمْن َذِلَك ا٢بََْصى َحَصاٌة ِإالَّ قُِتَل  َشاَىِت اْلُوُجوُه " ُُثَّ َحَصبَػُهْم َِّٔا، َفَما َأَطاَب َرُجبًل ِمنػْ
 ٔ.يَػْوـَ َبْدٍر َكاِفرًا 

 
 ْفَسُو َعَلى النَّاِس يف اْلَمْوِسمِ يَػْعِرُض نػَ  -  -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو و 

". ، فَػيَػُقوُؿ: "َأاَل َرُجٌل َٰبِْمُلِِب ِإىَل قَػْوِموِ  ـَ َر يّْ  ٕ، فَِإفَّ قُػَرْيًشا َقْد َمنَػُعوِّن َأْف أُبَػلَّْغ َكبَل
، َولََقْد أُوِذيُت  دٌ : "َلَقْد ُأِخْفُت يف اللَِّو ، َوَما ٱُبَاُؼ َأحَ وَعْن أََنٍس، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

َلةٍ  َوَما يُػْؤَذى َأَحدٌ ، يف اللَِّو  ـٌ ،  ، َوَلَقْد أََتْت َعَليَّ َثبَلثُوَف ِمْن بَػْْبِ يَػْوـٍ َولَيػْ َوَما ِل َولِِببَلٍؿ يََعا
 ٖ.ِإالَّ َشْيءٌ يُػَوارِيِو ِإْبُط ِببَلٍؿ" ، يَْأُكُلُو ُذو َكِبدٍ 

َهاَعْن َأ٠ْبَاَء بِْنِت َأ ي بَ و   ىف يث ىث نث مث ُّٱ:، قَاَلْت: َلمَّا نَػزََلْت  ْكٍر َرِضَي اللَُّو َعنػْ
يِل بِْنُت َحْرٍب َو٥َبَا َوْلَولٌَة َويف َيِدَىا ِفْهٌر َوِىَي تَػُقوُؿ: ٔ]ا٤بسد:  َّيف ُـّ ٝبَِ بَػَلِت اْلَعْورَاُء ُأ [ أَقػْ

َنا َنا َوأَْمَرُه َعَصيػْ َنا َوِديَنُو قَػَليػْ ًا أَبَػيػْ فَػَلمَّا ، َجاِلٌس يف اْلَمْسِجِد َوَمَعُو أَبُو َبْكٍر  النَّيبُّ ، وَ  ُمَذ٩بَّ
بَػَلْت َوأَنَا َأَخاُؼ َأْف تَػرَاَؾ. فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ، َرآَىا أَبُو َبْكٍر  :  قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َقْد أَقػْ

 خب حب جب  هئ مئ ُّٱ:َكَما قَاَؿ: َوقَػرَأَ ،َوقَػرَأَ قُػْرآنًا فَاْعَتَصَم ِبِو « ِإنػََّها َلْن تَػرَاِّن »
                                                           

الصحيحة" وطححو األلباِّن يف" (ٖٛ٘،وا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ")(ٕٓ٘ٙ(،وابن حباف)ٕٕٙٚرواه أٞبد)- ٔ
 (.228) (،و" ٚبريج فقو  السّبة"ٕٕٗٛ)
(وطححو األلباِّن ٕٔٓ(، وابن ماجة)ٕٜٕ٘(،والَبمذي)ٖٗٚٗ(،وأبو داود)ٕٜٔ٘ٔطحيح : رواه أٞبد) -ٕ

 وشعيب األرنؤوط .
 ( ، وابن ماجةٔ٘ٔ( ، وابن ماجة)ٕٕٚٗ(،والَبمذي)٘٘ٓٗٔ،ٕٕٕٔٔطحيح: رواه أٞبد)-ٖ
 (وطححو األلباِّن وشعيب األرتؤوط.ٓٙ٘ٙ)
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[ فَػَوقَػَفْت َعَلى َأ ي َبْكٍر ٘ٗ]اإلسراء:  : َّ مث هت  مت خت حت جت هب مب
فَػَقاَؿ: اَل  ، ِإِّنّْ ُأْخُرُْت َأفَّ َطاِحَبَك َىَجاِّن  ! فَػَقاَلْت: يَا أَبَا َبْكرٍ ،  وِلَْ تَػَر َرُسوَؿ اللَِّو 

 ٔفَػَولَّْت َوِىَي تَػُقوُؿ: َقْد َعِلَمْت قُػَرْيٌش َأِّنّْ بِْنُت َسيِّْدَىا . ، َوَربّْ َىَذا اْلبَػْيِت َما َىَجاؾِ 
َثِِب ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَػّْبِ، َأفَّ َعاِئَشَة، َزْوَج النَّيبّْ  وَعِن اْبِن ِشَهابٍ  ثَػْتُو، أَنػََّها قَاَلْت  ، َحدَّ َحدَّ

ى َعَلْيَك يَػْوـٌ َكاَف َأَشدَّ ِمْن يَػْوـِ ُأُحٍد؟ فَػَقاَؿ: " َلَقْد : يَا َرُسوَؿ اِ، َىْل أَتَ  لَِرُسوِؿ اِ 
ُهْم يَػْوـَ اْلَعَقَبةِ  ، ِإْذ َعَرْضُت نَػْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد  َلِقيُت ِمْن قَػْوِمِك وََكاَف َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنػْ

فَاْنفََلْقُت َوأَنَا َمْهُموـٌ َعَلى َوْجِهي، فَػَلْم َأْسَتِفْق  يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكبَلٍؿ فَػَلْم ٯبُِْبِِب ِإىَل َما أََرْدُت،
يُل، ِإالَّ ِبَقْرِف الثػََّعاِلِب، فَػَرفَػْعُت رَْأِسي فَِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِِب فَػَنظَْرُت فَِإَذا ِفيَها ِجُرِْ 

قَػْوَؿ قَػْوِمَك َلَك، َوَما ُردُّوا َعَلْيَك، َوَقْد بَػَعَث إِلَْيَك فَػَناَداِّن، فَػَقاَؿ: ِإفَّ اَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد ٠بََِع 
، ُُثَّ قَاَؿ: يَا  َمَلَك ا١ْبَِباِؿ لَِتْأُمَرُه ٗبَا ِشْئَت ِفيِهْم "، قَاَؿ: " فَػَناَداِّن َمَلُك ا١ْبَِباِؿ َوَسلََّم َعَليَّ

َع قَػْوَؿ قَػْوِمَك َلَك،  َوأَنَا َمَلُك ا١ْبَِباِؿ َوَقْد بَػَعَثِِب َربَُّك إِلَْيَك لَِتْأُمَرِّن بَِأْمرَِؾ، ٧ُبَمَُّد، ِإفَّ اَ َقْد ٠بَِ
َبْل أَْرُجو َأْف : » َفَما ِشْئَت، ِإْف ِشْئَت َأْف أُْيِبَق َعَلْيِهُم اأْلَْخَشبَػْْبِ "، فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اِ 

 ٕ.« َوْحَدُه اَل ُيْشرُِؾ بِِو َشْيًئاٱُبْرَِج اُ ِمْن َأْطبَلِِّْٔم َمْن يَػْعُبُد اَ 
 

: ادُْع لََنا َربََّك َأْف ٯَبَْعَل لََنا الصََّفا َذَىًبا، َونُػْؤِمُن  وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: قَاَلْت قُػَرْيٌش لِلنَّيبّْ 
يُل ، فَػَقاَؿ: " ِإفَّ رَبََّك يَػْقرَأُ ِبَك، قَاَؿ: "َوتَػْفَعُلوَف؟ " ، قَاُلوا: نَػَعْم، قَاَؿ: َفَدَعا ، َفأَتَاُه ِجُرِْ 

بْػُتوُ  ُهْم َعذَّ  َعَلْيَك السَّبلـَ، َويَػُقوُؿ: ِإْف ِشْئَت َأْطَبَح ٥َبُُم الصََّفا َذَىًبا، َفَمْن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك ِمنػْ
بُُو َأَحًدا ِمَن الَعاَلِمْبَ  التػَّْوبَِة َوالرَّْٞبَِة "، قَاَؿ: "َبْل ، َوِإْف ِشْئَت فَػَتْحُت ٥َبُْم بَاَب  َعَذابًا اَل أَُعذّْ

 ٖبَاُب التػَّْوبَِة َوالرَّْٞبَِة" .
 

                                                           
ْسَناِد وََِلْ :»وقاؿ (واللفظ لو ،  ٖٖٙٚ(، وا٢باكم يف " ا٤بسند")ٔٔ٘ٙاه ابن حباف)رو  -ٔ َىَذا َحِديٌث َطِحيُح اإْلِ

(،وانظر" طحيح السّبة" ٕٖ٘(،وأبو بكر ا٢بميدي يف " مسنده")ٖ٘ٱُبْرَِجاه" ووافقو الذىيب،وأبو يعلى يف " مسنده")
 (.ٖٛٔلؤللباِّن)ص:

 (.ٔٙ٘ٙ(،وابن حباف)ٜ٘ٚٔ) - ٔٔٔ(،ومسلم ٖٕٖٔالبخاري) -ٕ
 ( ٕٙٙٔرواه أٞبد) - ٖ
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 ٘ٛ يف مشائل الرسول    

َنَما َرُسوُؿ اللَِّو و  قَاِئٌم ُيَصلّْي ِعْنَد الَكْعَبِة َوَٝبُْع قُػَرْيٍش يف ٦َبَاِلِسِهْم،  َعْن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: بَػيػْ
ُهْم: َأالَ تَػْنظُُروَف إِ  رَاِئي أَيُُّكْم يَػُقوـُ ِإىَل َجُزوِر آِؿ ُفبَلفٍ ِإْذ قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػْ

ُ
، فَػيَػْعِمُد ِإىَل  ىَل َىَذا ا٤ب

، فَانْػبَػَعَث  ، ُُثَّ ٲُبِْهُلُو َحٌبَّ ِإَذا َسَجَد َوَضَعُو بَػْْبَ َكِتَفْيوِ  فَػْرِثَها َوَدِمَها َوَسبَلَىا، فَػَيِجيُء ِبوِ 
، َفَضِحُكوا  َساِجًدا َوَضَعُو بَػْْبَ َكِتَفْيِو؟ َوثَػَبَت النَّيبُّ   ، فَػَلمَّا َسَجَد َرُسوُؿ اللَّوِ  َأْشَقاُىمْ 

ـُ  َحٌبَّ َماَؿ بَػْعُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض ِمَن الضَِّحكِ  َها السَّبَل َوِىَي  -، فَاْنفََلَق ُمْنفَِلٌق ِإىَل فَاِيَمَة َعَليػْ
بَػَلْت َتْسَعى َوثَػَبَت النَّيبُّ -ُجَوْيرِيٌَة  بَػَلْت َعَلْيِهْم َتُسبػُُّهْم،  َساِجًدا َحٌبَّ أَْلَقْتُو َعْنوُ  ، َفأَقػْ ، َوأَقػْ

اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبُقَرْيٍش، اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبُقَرْيٍش، اللَُّهمَّ »، قَاَؿ:  الصَّبَلةَ  فَػَلمَّا َقَضى َرُسوُؿ اللَِّو 
،  ، َوُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة، َوَشْيَبَة ْبِن َربِيَعةَ  ْيَك ِبَعْمرِو ْبِن ِىَشاـٍ اللَُّهمَّ َعلَ »، ُُثَّ ٠َبَّى: «َعَلْيَك ِبُقَرْيشٍ 

قَاَؿ َعْبُد اللَِّو: « َوُعَماَرَة ْبِن الَولِيدِ ، َوالَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة، َوأَُميََّة ْبِن َخَلٍف، َوُعْقَبَة ْبِن َأ ي ُمَعْيٍط 
، ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ، ُُثَّ ُسِحُبوا ِإىَل الَقِليِب، قَِليِب َبْدرٍ  َعى يَػْوـَ َبْدرٍ اللَِّو َلَقْد رَأَيْػتُػُهْم َطرْ  فَػوَ 
 « : ًَوأُْتِبَع َأْطَحاُب الَقِليِب َلْعَنة»ٔ 
 
َفِقيَل: نَػَعْم،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ أَبُو َجْهٍل: َىْل يُػَعفُّْر ٧ُبَمٌَّد َوْجَهُو بَػْْبَ َأْظُهرُِكْم؟ قَاؿَ و 

ِت َواْلُعزَّى لَِئْن رَأَيْػُتُو يَػْفَعُل َذِلَك أَلَيََأفَّ َعَلى َرقَػَبِتِو، َأْو أَلَُعفَّْرفَّ َوْجَهُو  يف التػُّرَاِب، فَػَقاَؿ: َوالبلَّ
ِجئَػُهْم ِمْنُو ِإالَّ َوُىَو َوُىَو ُيَصلّْي، َزَعَم لَِيفَأَ َعَلى َرقَػَبِتِو، قَاَؿ: َفَما فَ  قَاَؿ: َفأََتى َرُسوَؿ اِ 

َنُو ٣َبَْنَدقًا ِمْن نَاٍر  يَػْنُكُص َعَلى َعِقبَػْيِو َويَػتَِّقي بَِيَدْيِو، قَاَؿ: َفِقيَل َلُو: َما َلَك؟ فَػَقاَؿ: ِإفَّ بَػْيِِب َوبَػيػْ
َمبَلِئَكُة ُعْضًوا ُعْضًوا" قَاَؿ: : "َلْو َدنَا ِمِبّْ اَلْخَتفََفْتُو الْ  َوَىْواًل َوَأْجِنَحًة، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 

 هب  مب خب ُّٱ: -اَل نَْدرِي يف َحِديِث َأ ي ُىَريْػَرَة، أَْو َشْيءٌ بَػَلَغُو  -َفأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ 
 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 -[ٚ]العلق:  َّٱجم يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم ُّٱ–يَػْعِِب أَبَا َجْهٍل 
[، زَاَد ُعبَػْيُد اِ يف َحِديِثِو قَاَؿ: ٗٔ]العلق: َّٱٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي حي جي

 ٕ [، يَػْعِِب قَػْوَمو.ٚٔ]العلق: َّميىي خي ُّٱَوأََمَرُه ٗبَا أََمَرُه ِبِو. َوزَاَد اْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى 

                                                           
 ( ٜٗٚٔ) - ٚٓٔ(،ومسلم ٕٓ٘البخاري) - ٔ
 (.ٔٚ٘ٙ(،وابن حباف)ٖٔٛٛ(،وأٞبد )ٜٕٚٚ) - ٖٛمسلم  -ٕ
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َجْهٍل: لَِئْن رَأَْيُت ٧ُبَمًَّدا ُيَصلّْي ِعْنَد الَكْعَبِة أَلَيََأفَّ َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: قَاَؿ أَبُو و 
بلَِئَكةُ »، فَػَقاَؿ:  ، فَػبَػَلَغ النَّيبَّ  َعَلى ُعُنِقوِ 

َ
 ٔ«.َلْو فَػَعَلُو أَلََخَذْتُو ا٤ب

 
ثَػَنا َعِقيُل ْبُن َأ ي يَاِلٍب قَاَؿ: َجاَءْت قُػَريْ و  ، ٌش ِإىَل َأ ي يَاِلٍب َعْن ُموَسى ْبِن يَْلَحَة، َحدَّ

ِو َعْن أََذانَا.  فَػَقاُلوا: ِإفَّ اْبَن َأِخيَك يُػْؤِذيَنا يف نَاِديَنا َويف َمْسِجِدنَا فَاهنِْ
 فَػَقاَؿ: يَا َعِقيُل اْئِتِِب ٗبَُحمٍَّد َفَذَىْبُت َفأَتَػْيُتُو بِِو.

نََّك تُػْؤِذيِهْم يف نَاِديِهْم َويف َمْسِجِدِىْم فَانْػَتِو َعْن فَػَقاَؿ: يَا اْبَن َأِخي ِإفَّ َبِِب َعمَّْك يَػْزُعُموَف أَ 
 َذِلَك.

 ؟ فَػَقاُلوا: نَػَعْم.« أَتَػَرْوَف َىِذِه الشَّْمسَ »فَػَقاَؿ: ، َبَصَرُه ِإىَل السََّماِء  قَاَؿ: َفَحلََّق َرُسوُؿ اللَِّو 
َها ُشْعَلةً ، َك َما أَنَا بِأَْقَدَر َعَلى َأْف أَدََع َلُكْم َذلِ »قَاَؿ:   « .ِإال َأْف ُتْشِعُلوا ِل ِمنػْ

 ٕقَاَؿ: فَػَقاَؿ أَبُو يَاِلٍب: َما َكَذبَػَنا اْبُن َأِخي فَاْرِجُعوا.
 

 ِ َُ  ِذْنُر ُسَؤاِل اًُْمرْشِِننَي َرُسوَل اَّللَّ  : َظْرَد اًُْفلََراِء َؾْي

 جك مق حق مف خف ُّٱ، يفَّ نَػزََلْت: ، َعْن أَبِيِو ،َعْن َسْعدٍ  َعِن اْلِمْقَداـِ ْبِن ُشَرْيحٍ 

ُهمْ ،   خك[ ٕ٘]األنعاـ:  َّ حك ، وََكاَف  قَاَؿ: نَػزََلْت يف ِستٍَّة: أَنَا َواْبُن َمْسُعوٍد ِمنػْ
 ٖ.اْلُمْشرُِكوَف قَاُلوا َلُو: ُتْدِّن َىُؤاَلِء "

: اْيُرْد َىُؤاَلِء اَل ٯَبََْبُِئوَف لنَّيبّْ ِستََّة نَػَفٍر، فَػَقاَؿ اْلُمْشرُِكوَف لِ  ويف رواية: " ُكنَّا َمَع النَّيبّْ 
َنا. قَاَؿ وَُكْنُت أَنَا َواْبُن َمْسُعوٍد، َوَرُجٌل ِمْن ُىَذْيٍل، َوِببَلٌؿ، َوَرُجبَلِف َلْسُت ُأ٠َبّْيِهَما، فَػَوقَ  َع َعَليػْ

 مف خف ُّٱنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ: َما َشاَء اُ َأْف يَػَقَع َفَحدََّث نَػْفَسُو َفأَ  يف نَػْفِس َرُسوِؿ اِ 

 ٗ .َّمك  لك خك حك جك مق حق
 

 

                                                           
 .(ٖٖٛٗ(،والَبمذي)ٖٗٗٓ(،وأٞبد )ٜٛ٘ٗالبخاري) - ٔ
 (.ٕٜ(وطححو األلباِّن يف" الصحيحة") ٕٛٗٔا٤بقصد العلي يف "زوائد أ ي يعلى ")  - ٕ
 .(ٖٕٔٗ) - ٘ٗمسلم- ٖ
 (.ٖٚ٘ٙ(،وابن حباف)ٕٛٔٗ(، وابن ماجو )ٖٕٔٗ) - ٙٗمسلم - ٗ
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ٓ من ؾبادة  ما جاء من دؾوة املرشنني ًرسول هللا   :اًباظةل ًِهتم آ

 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٹٱٹٱُّٱ

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت

َّ جض مص خص حص مس  خس  

 هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱوقولو: يف " تفسّبه ":  -رٞبو ا -يقوؿ اإلماـ ابن كثّب

، عن ابن عباس  ذكروا يف سبب نزو٥با ما رواه ابن أ ي حامت وغّبه َّٱخب حب  جب
إىل عبادة آ٥بتهم، ويعبدوا  ]رضي ا عنهما أنو قاؿ: إف ا٤بشركْب ٔبهلهم دعوا رسوؿ ا 

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱمعو إ٥بو، فنزلت: 

 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت

  هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ: وىذه كقولو جض مص خص حص مس  خس حس
 [ .ٛٛ]األنعاـ: َّ حج مث
أي: أخلص العبادة  وحده، ال  َّ جض مص خص حص مس  خس حسُّوقولو: 

 .ومن معك، أنت ومن اتبعك وطدقك شريك لو، أنت
 

 إبرصاد حصابخَ ؿىل اًعرب حال ثـذًب كٌرش هلم : صٌلئهل 

، قَاَؿ: َشَكْونَا ِإىَل َرُسوِؿ ال ، َوُىَو ُمتَػَوسٌّْد بُػْرَدًة لَُو يف ِظلّْ الَكْعَبِة،  لَِّو َعْن َخبَّاِب ْبِن اأَلَرتّْ
َلُكْم ُٰبَْفُر َلُو يف »قُػْلَنا َلُو: َأالَ َتْستَػْنِصُر لََنا، َأالَ َتْدُعو اللََّو لََنا؟ قَاَؿ:  َكاَف الرَُّجُل ِفيَمْن قَػبػْ

ُه َذِلَك  َعَلى رَْأِسِو فَػُيَشقُّ بِاثْػَنتَػْْبِ  اأَلْرِض، فَػُيْجَعُل ِفيِو، فَػُيَجاُء بِاْلِمْنَشاِر فَػُيوَضعُ  ، َوَما َيُصدُّ
ُه َذِلَك َعْن  ، َوٲُبَْشُط بَِأْمَشاِط ا٢َبِديِد َما ُدوَف ٢بَِْمِو ِمْن َعْظٍم َأْو َعَصبٍ  َعْن ِديِنوِ  ، َوَما َيُصدُّ

َعاَء ِإىَل َحْضَرَمْوتَ ، َحٌبَّ َيِسَّب الرَّ  ، َواللَِّو لَيُِتمَّنَّ َىَذا اأَلْمرَ  ِديِنوِ  ، الَ ٱَبَاُؼ ِإالَّ  اِكُب ِمْن َطنػْ
ْئَب َعَلى َغَنِموِ  اللَّوَ   ٔ.«، َوَلِكنَُّكْم َتْستَػْعِجُلوفَ  ، َأِو الذّْ

                                                           
 (.ٜٛٙٙ(،وابن حباف)ٜٕٗٙ(،وأبو داود)ٕٕٚٔٚ(،وأٞبد)ٕٖٔٙالبخاري) - ٔ
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بُوَف، فَػَقاَؿ:  َعْن َجاِبٍر، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو و  ٍر، َوآَؿ أَْبِشُروا آَؿ َعمَّا»َمرَّ ِبَعمَّاٍر َوأَْىِلِو َوُىْم يُػَعذَّ
 ٔ« "، فَِإفَّ َمْوِعدَُكُم ا١ْبَنَّةُ  يَاِسرٍ 

 

 : كٌرشيف بـثَ ٔلحصابَ ابًِجرة ٕاىل احلبضة فراًرا بدٍهنم من بعش ظيادًد   صٌلئهل 

أَنَا  ، َو٫َبُْن بِاْلَيَمِن، َفَخَرْجَنا ُمَهاِجرِيَن إِلَْيِو، َعْن َأ ي ُموَسى، قَاَؿ: بَػَلَغَنا ٨َبْرَُج َرُسوِؿ اِ 
ِإمَّا قَاَؿ ِبْضًعا َوِإمَّا قَاَؿ: َثبَلثًَة  -َوَأَخَواِف ِل، أَنَا َأْطَغُرٮُبَا، َأَحُدٮُبَا أَبُو بُػْرَدَة َواآْلَخُر أَبُو رُْىٍم 

َنا َسِفينَ  -َوَٟبِْسَْب َأِو اثْػنَػْْبِ َوَٟبِْسَْب َرُجبًل ِمْن قَػْوِمي  َنا َسِفيَنًة، َفأَْلَقتػْ تُػَنا ِإىَل النََّجاِشيّْ قَاَؿ فَػرَِكبػْ
بَػَعثَػَنا  بِا٢ْبََبَشِة ، فَػَوافَػْقَنا َجْعَفَر ْبَن َأ ي يَاِلٍب َوَأْطَحابَُو ِعْنَدُه، فَػَقاَؿ َجْعَفٌر: ِإفَّ َرُسوَؿ اِ 

قَاَمِة َفأَِقيُموا َمَعَنا، َفأََقْمَنا َمَعُو َحٌبَّ َقِدْمَنا ٝبَِ  يًعا، قَاَؿ: فَػَوافَػْقَنا َرُسوَؿ اِ َىاُىَنا ، َوأََمَرنَا بِاإْلِ
  َها، َوَما َقَسَم أِلََحٍد َغاَب َعْن فَػْتِح َخْيبَػَر َتَتَح َخْيبَػَر، َفَأْسَهَم لََنا، َأْو قَاَؿ أَْعفَانَا ِمنػْ ِحَْب افػْ

َها َشْيًئا، ِإالَّ ِلَمْن َشِهَد َمَعُو، ِإالَّ أِلَْطَحاِب َسِفيَنِتَنا َمَع َجْعفَ  ٍر َوَأْطَحاِبِو، َقَسَم ٥َبُْم َمَعُهْم، ِمنػْ
 ٕ: ٫َبُْن َسبَػْقَناُكْم بِا٥بِْْجَرِة. -يَػْعِِب أِلَْىِل السَِّفيَنِة  -قَاَؿ َفَكاَف نَاٌس ِمَن النَّاِس يَػُقوُلوَف لََنا 

 

 إبكامذَ فَِ :–مىة –بزايدة ثـؼمي اًبدل احلرام  ما جاء من صٌلئهل  

 (ٕ-ٔ)البلد: َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱقاؿ تعاىل :
 َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱيقوؿ القفاف يف " تفسّبه "

أقسم قسًما مؤكًدا ٗبكة، الٍب شرّفها ا فجعَلها َحرًما آمًنا، وأنت يا ٧بمُد ساكٌن ومقيم 
 . ٗبّكة تزيدىا َشرفًا وقْدرًا

دة، وا٤بعُب أقسم ّٔذا ال زائ َّٱىب نب ُّٱ: تعاىل  قولوويقوؿ الشوكاِّن يف " فتح القدير " :
، ومن  (ٔ)القيامة:َّىق يف ىف يث ىث ُّٱالبلد وقد تقدـ الكبلـ على ىذا يف تفسّب 

يف الكبلـ يف غّب القسم قوؿ الشاعر: َّنب ُّٱزيادة   

 .  تذكرت ليلى فاعَبتِب طبابة ... وكاد طميم القلب ال يتصدع
أي: أف تسجد. : َّ جم يل ىل مل ٱُّٱ )، ومن ذلك قولو: أي: يتصدع  

                                                           
( َطِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، وِلَْ ٱُبَرَّْجاُه،ووافقو الذىيب، والفُراِّن ٙٙٙ٘رواه ا٢باكم يف" ا٤بستدرؾ" ) -ٔ
 ٖٓٔ، وفقو السّبة صٗ٘ٔ(وانظر "طحيح السّبة" صٛٓ٘ٔ"األوسط")يف
 (.ٕٕٓ٘) - ٜٙٔ(،ومسلم ٖٖٙٔالبخاري ) - ٕ
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أٝبع ا٤بفسروف على أف ىذا قسم بالبلد ا٢براـ وىو مكة.  : الواحدي قاؿ  
. من غّب ألف« ألقسم»وقرأ ا٢بسن واألعمش  َّٱىب نب ُّٱقرأ ا١بمهور   

إذا ِل تكن فيو بعد خروجك  َّزت رت يب ىب نب ُّٱوقيل: ىو نفي للقسم، وا٤بعُب:  
 منو. 

أقسم، وا٤بعُب: ليس  :قاؿف، ، ُث ابتدأ  رد على من أنكر البعث َّنب ُّٱوقاؿ ٦باىد: إف 
 األمر كما ٙبسبوف، واألوؿ أوىل. 

 وا٤بعُب: أقسم بالبلد ا٢براـ الذي أنت حل فيو. 
وقاؿ الواسفي: إف ا٤براد بالبلد ا٤بدينة، وىو مع كونو خبلؼ إٝباع ا٤بفسرين ىو أيضا مدفوع 

.لكوف السورة مكية ال مدنية  
: أقسم ّٔذا البلد معَبضة، وا٤بعُب َّرث يت ىت نت مت ُّوٝبلة قولو:    

واعَبض بينهما ّٔذه ا١بملة، وا٤بعُب:  َّاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ُّٱ
ومن ا٤بكابد أف مثلك على عظيم حرمتو يستحل ّٔذا البلد كما يستحل الصيد يف غّب 

 .  ا٢بـر
 مكة يـو ، أحل ا لنبيو  ، وىو ضد اـر : ا٢بل وا٢ببلؿ وال واحد وقاؿ الواحدي

ِل ٙبل ألحد قبلي، وال ٙبل ألحد بعدي، وِل ٙبل ِل إال : »قاتل، وقد قاؿ الفتح حٌب 
قاؿ: وا٤بعُب أف ا ٤با ذكر القسم ٗبكة دؿ ذلك على عظم قدرىا مع  « . ساعة من هنار

أف ٰبلها لو حٌب يقاتل فيها ويفتحها على يده، فهذا وعد من  ا، فوعد نبيو كوهنا حرامً 
، انتهى. فا٤بعُب: وأنت حل ّٔذا البلد يف حٌب يكوف ّٔا حبلً ا تعاىل بأف ٰبلها لو 

قاؿ ٦باىد: ا٤بعُب ( ٖٓ)الزمر :  َّ خن  حن جن مم خم ٱُّٱا٤بستقبل، كما يف قولو: 
 ما طنعت فيو من شيء فأنت حل. 

قاؿ قتادة: أنت حل لو لست بآُث، يعِب: أنك غّب مرتكب يف ىذه البلد ما ٰبـر عليك 
 الذين يرتكبوف فيو الكفر وا٤بعاطي. ارتكابو، ال كا٤بشركْب 

وأنت حاؿ بو ومقيم فيو وىو ٧بلك، فعلى القوؿ  َّزت رت يب ىب نب ُّٱوقيل: ا٤بعُب: 
بأف ال نافية غّب زائدة يكوف ا٤بعُب: ال أقسم بو وأنت حاؿ بو، فأنت أحق باإلقساـ بك، 

ا لك و تشريفً الذي أنت مقيم ب،وعلى القوؿ بأهنا زائدة يكوف ا٤بعُب: أقسم ّٔذا البلد 
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، وزاد على ما كاف عليو من  اا شريفً ألنو قد طار بإقامتك فيو عظيمً  ،ا لقدرؾوتعظيمً 
،  ٯبيء ٗبعُب حل َّ نت ُّ، ولكن ىذا إذا تقرر يف لغة العرب أف لفظ  الشرؼ والعظم

 ٔ.وكما ٯبوز أف تكوف ا١بملة معَبضة ٯبوز أف تكوف يف ٧بل نصب على ا٢باؿ
 

 : بـدم ثـذًب هللا ًلومَ ما دام فهيم ما جاء من صٌلئهل 

 جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱكال ثـاىل : 
 [. 33]ألهفال:  َّ خك حك

 وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو رضي ا عنهما ، قَاَؿ: اْنَكَسَفِت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اللَِّو 
ـَ َرُسوُؿ اللَِّو  َكُع، ُُثَّ رََكَع، فَػَلْم َيَكْد يَػْرَفُع، ُُثَّ َرَفَع، فَػَلْم َيَكْد َيْسُجُد، ُُثَّ ، فَػَلْم َيَكْد يَػْر  ، فَػَقا

فَػَعَل َسَجَد، فَػَلْم َيَكْد يَػْرَفُع، ُُثَّ رََفَع، فَػَلْم َيَكْد َيْسُجُد، ُُثَّ َسَجَد، فَػَلْم َيَكْد يَػْرَفُع، ُُثَّ رََفَع ، وَ 
، »، ُُثَّ قَاَؿ: «ُأْؼ ُأؼْ »َك ، ُُثَّ نَػَفَخ يف آِخِر ُسُجوِدِه، فَػَقاَؿ: يف الرَّْكَعِة اأُلْخَرى ِمْثَل َذلِ  َربّْ

بَػُهْم َوُىْم َيْستَػْغِفُروَف؟ بَػُهْم َوأَنَا ِفيِهْم؟ َأِلَْ َتِعْدِّن َأْف ال تُػَعذّْ فَػَفرََغ َرُسوُؿ « َأِلَْ َتِعْدِّن َأْف ال تُػَعذّْ
 َٕصِت الشَّْمُس، َوَساَؽ ا٢بَِْديَث. ِمْن َطبلتِِو، َوَقْد َأ٧بَْ  اللَِّو 

ٍي:  – ريض هللا ؾيَ –َوَؾْن َآوَِس ْبِن َماكِلٍ   مخ جخ  مح جح مج حج ُّٱكَاَل: كَاَل َآبُو هَجْ
 مث هت ٱ ُّٱ:فَػنَػزََلتْ ٱحط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس
 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج
 جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض
ٱاْلًَٓةَ   ... يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك

[. 34-32]ألهفال: َّ
3

 

  
 
 

                                                           
 (.ٖٗٗ/ٖ" تفسّب القفاف" ) - ٔ
(وقاؿ األلباِّن : طحيح ٜٙٗٔ،ٕٛٗٔ(واللفظ لو،والنسائي)ٜٗٔٔ(، وأبو داود)ٖٛٗٙطحيح : رواه أٞبد) - ٕ

 يف" الصحيحْب". ولكن بذكر الركوع مرتْب يف كل ركعة كما
 (.ٜٕٙٚ) - ٖٚ(، ومسلم ٛٗٙٗالبخاري) - ٖ
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 :َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: " َكاَف ِفيُكْم أََمانَاِف: َمَضْت ِإْحَداٮُبَا، َوبَِقَيِت اأْلُْخَرى
  َّ خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱ

 ٔ[ٖٖ]األنفاؿ: 
َؿ: ِإفَّ اْلُمْشرِِكَْب َكانُوا َيفُوُفوَف بِاْلبَػْيِت فَػيَػُقوُلوَف: لَبػَّْيَك وَعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي ا عنهما، قَا
، فَػيَػُقوُلوَف: ِإال َشرِيٌك ُىَو َلَك َٛبِْلُكُو « َقْد َقْد : »  لَبػَّْيَك ال َشرِيَك َلَك ، فَػيَػُقوُؿ النَّيبُّ 

 مع جع مظ ُّٱٱ:َفأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ : َوَما َمَلَك ، َويَػُقوُلوَف: ُغْفرَاَنَك ُغْفرَاَنَك ، قَاؿَ 
،  [ٖٖ]األنفاؿ:  َّ خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ

،  ، َواالْسِتْغَفاُر ، قَاَؿ: َفَذَىَب َنيبُّ اِ فَػَقاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: َكاَف ِفيِهْم أََمانَاِف َنيبُّ اِ 
 َوبَِقَي االْسِتْغَفاُر.

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كال ثـاىل:
 [. 34ألهفال: : َّ مه جه ين ىن خنمن

نْػَيا.   ٕقَاَؿ: فَػَهَذا َعَذاُب اآلِخرَِة ، َوَذِلَك َعَذاُب الدُّ
 

 ابس خجابة هللا دلؿاءٍ ؿىل كٌرش ؾيدما وجد مهنم ٕادابًرا :  ما جاء من صٌلئهل 

َلمَّا رََأى ِمَن النَّاِس ِإْدبَارًا، قَاَؿ:  يبَّ فَػَقاَؿ: ِإفَّ النَّ ، ، قَاَؿ: ُكنَّا ِعْنَد َعْبِد اللَِّو  َعْن َمْسُروؽٍ 
ْيَتَة «اللَُّهمَّ َسْبٌع َكَسْبِع يُوُسفَ »

َ
، َفَأَخَذتْػُهْم َسَنٌة َحصَّْت ُكلَّ َشْيٍء، َحٌبَّ َأَكُلوا ا١بُُلوَد َوا٤ب

وِع، َفأَتَاُه أَبُو ُسْفَياَف، فَػَقاَؿ: يَا َوا١بَِيَف، َويَػْنظَُر َأَحُدُىْم ِإىَل السََّماِء، فَػيَػَرى الدَُّخاَف ِمَن ا١بُ 
، َوِبِصَلِة الرَِّحِم، َوِإفَّ قَػْوَمَك َقْد َىَلُكوا، فَادُْع اللََّو ٥َبُْم، قَاَؿ اللَُّو  ٧ُبَمَُّد، ِإنََّك تَْأُمُر ِبفَاَعِة اللَّوِ 

                                                           

،وقاؿ شعيب األرنؤوط: إ٭با ىو طحيح فحسب، ( ٜٛٛٔ طحيح  موقوؼ : رواه ا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ") - ٔ- ٔ
إ٭با روى لو أطحاب  -ِل يرو لو مسلم -وىو عمّب بن يزيد األنصاري -وليس على شرط مسلم، فأبو جعفر ا٣بفمي

 (.  ٜٙٓ٘ٔو ثقة . مسند اإلماـ أٞبد حاشية حديث )السنن، وى
 
(وحسنو شعيب األرنؤوط يف حاشية ٓٓٓٙٔ(،والفُري يف " التفسّب ")ٖٜٚٓرواه اليبهقي يف " السنن الكُرى")  - ٕ

،  ( وقاؿ : وإسناده حسن من أجل أ ي حذيفة موسى بن مسعود النهديٜٙٓ٘ٔمسند اإلماـ أٞبد ٙبت حديث )
 (.ٙٔٔيف الصحيح ا٤بسند يف " أسباب النزوؿ )ص: -بل الوداعي رٞبو اوطححو الشيخ مق

 ، وبقي اآلخر، وىو األماف ، فإنو قد رُفع بوفاتو وقاؿ السندي: قولو : رُفع أحدٮبا، وىو األماف بوجوده 
  تعاىل أعلم .باالستغفار ، وفيو حث للناس على اإلكثار من االستغفار، حيُث ما بقي ٥بم إال ىذا األماف، وا
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 مخُّ:[ ِإىَل قَػْولِِو ٓٔ]الدخاف:  مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱتَػَعاىَل: 
[ " فَاْلَبْفَشُة: يَػْوـَ ٙٔ]الدخاف:  َّحض  جض مص خص حص مس خس حس جس

ـُ َوآيَُة الرُّوـِ ".  َٔبْدٍر، َوَقْد َمَضِت الدَُّخاُف َوالَبْفَشُة َواللّْزَا
 

 بخأًَٔدٍ من ربَ مبـجزة اوضلاق اًلمر : صٌلئهل 

 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ
 جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  جسحس مخ
(٘-ٔلقمر:)اَّ مف  خف حف  

ٱبُر تعاىل أف الساعة وىي القيامة اقَببت وآف أواهنا،  -رٞبو ا –يقوؿ اإلماـ السعدي 
وحاف وقت ٦بيئها، ومع ذلك، فهؤالء ا٤بكذبوف ِل يزالوا مكذبْب ّٔا، غّب مستعدين لنزو٥با، 

أعظم ويريهم ا من اآليات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على  مثلو البشر، فمن 
، أنو ٤با يلب منو ا٤بكذبوف أف   اآليات الدالة على طحة ما جاء بو ٧بمد بن عبد ا 

إىل القمر  يريهم من خوارؽ العادات ما يدؿ على ]طحة ما جاء بو و[ طدقو، أشار 
بإذف ا تعاىل، فانشق فلقتْب، فلقة على جبل أ ي قبيس، وفلقة على جبل قعيقعاف، 

يشاىدوف ىذه اآلية الكُرى الكائنة يف العاِل العلوي، الٍب ال يقدر ا٣بلق وا٤بشركوف وغّبىم 
 على التمويو ّٔا والتخييل.
، بل وِل يسمعوا أنو جرى ألحد من ا٤برسلْب قبلو نظّبه، فانبهروا  فشاىدوا أمرا ما رأوا مثلو

ّٔتهم ويغياهنم، ، ففزعوا إىل  ا، وِل يرد ا ّٔم خّبً  ، وِل يدخل اإلٲباف يف قلؤّم لذلك
وقالوا: سحرنا ٧بمد، ولكن عبلمة ذلك أنكم تسألوف من قدـ إليكم من السفر، فإنو وإف 

،  ا مثلكم، فسألوا كل من قدـقدر على سحركم، ال يقدر أف يسحر من ليس مشاىدً 
، وىذا من البهت،  سحرنا ٧بمد وسحر غّبنا َّ جح مجُّفأخُرىم بوقوع ذلك، فقالوا: 

ا منهم ٥بذه ، وىذا ليس إنكارً  على أسفو ا٣بلق وأضلهم عن ا٥بدى والعقل الذي ال يروج إال
اآلية وحدىا، بل كل آية تأتيهم، فإهنم مستعدوف ٤بقابلتها بالبايل والرد ٥با، و٥بذا قاؿ: 

                                                           
 (ٗٙٚٗ(،وابن حباف)ٕٖٗ٘(،والَبمذي)ٗٓٔٗ(،وأٞبد )ٜٕٛٚ) - ٜٖومسلم(،ٚٓٓٔالبخاري)-ٔ
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بل قاؿ: ، فلم يقل: وإف يروىا ، وِل يعد الضمّب على انشقاؽ القمر  َّمث هت مت ختُّ
٢بق وا٥بدى، وإ٭با قصدىم اتباع ا٥بوى، و٥بذا وليس قصدىم اتباع ا َّ  مث هت مت ختُّ

 جغ مع  جع مظ حط مض خض ُّٱكقولو تعاىل:   َّ  جسحس مخ جخُّقاؿ: 

ا ا، واتبعوا ٧بمدً ، آلمنوا قفعً  فإنو لو كاف قصدىم اتباع ا٥بدى  (ٓ٘)القصص: َّ مغجف
  ألنو أراىم ا على يديو من البينات والُراىْب وا٢بجج القوايع، ما دؿ على ٝبيع ،

أي: إىل اآلف، ِل يبلغ األمر غايتو  َّ حص مس خسُّاإل٥بية، وا٤بقاطد الشرعية،  ا٤بفالب
، ومغفرة ا ورضوانو،  ، فا٤بصدؽ يتقلب يف جنات النعيم ، وسيصّب األمر إىل آخره ومنتهاه

 ا.ا أبدً ا ٨بلدً وا٤بكذب يتقلب يف سخط ا وعذابو، خالدً 
 خض حض جض مص ُّ: - اتباع للهدىا أهنم ليس ٥بم قصد طحيح، والمبينً -وقاؿ تعاىل 

أي: زاجر يزجرىم  َّمظ حط مض ُّأي: األخبار السابقة والبلحقة وا٤بعجزات الظاىرة  َّ
أي: لتقـو حجتو على  َّجغ ُّمنو تعاىل  َّمغ مع ُّعن غيهم وضبل٥بم، وذلك 

كقولو تعاىل: ،   َّخف حف جف ُّوال يبقى ألحد على ا حجة بعد الرسل، ، ا٤بخالفْب  
 (ٜٚ)يونس : َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ
َأْف يُرِيَػُهْم آيًَة  : َأفَّ أَْىَل َمكََّة َسأَلُوا َرُسوَؿ اللَِّو  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنوُ و 
 ٔ« .َفَأرَاُىُم اْنِشَقاَؽ الَقَمرِ »

 ٕويف رواية :" َفَأرَاُىُم اْنِشَقاَؽ اْلَقَمِر َمرَّتَػْْبِ".
:  ، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  ِبِشقَّتَػْْبِ  قَاَؿ: اْنَشقَّ اْلَقَمُر َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اِ ،  َعْن َعْبِد اِ و 
 ٖ«.اْشَهُدوا»

 ، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَّوِ  وَعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: انْػَفَلَق الَقَمُر َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اللَِّو 
« :اْشَهُدوا.»ٗ 
 

                                                           
 (.ٜٖٛ٘ٔ(واللفظ لو ، وأٞبد يف"ا٤بسند")ٖٖٚٙالبخاري) - ٔ
 (.ٕٖٙٛ(، والَبمذي)ٖٗ٘ٔٔ(، وأٞبد يف " ا٤بسند") ٕٕٓٛ) - ٙٗمسلم  - ٕ
 (.ٜ٘ٗٙ(،وابن حباف)ٕٖٚٛ(،والَبمذي)ٖٖٛ٘أٞبد )(،و ٕٓٓٛ) - ٖٗ(واللفظ لو،ومسلمٗٙٛٗالبخاري) -ٖ
 (واللفظ لو.ٕٖٛٛ(،والَبمذي)ٕٔٓٛ) - ٘ٗمسلم  - ٗ
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ُهَما:  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبنِ   ٔ« َأفَّ الَقَمَر اْنَشقَّ َعَلى َزَماِف َرُسوِؿ اللَِّو »َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 

 :ما جاء من صٌلئهل حبرظَ ؿىل ُداًة معَ آئب ظاًب 

َُسيِّْب، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: َلمَّا َحَضَرْت أَبَا يَا
ِلٍب الَوفَاُة، َعِن الزُّْىرِيّْ، قَاَؿ: َأْخبَػَرِّن َسِعيُد ْبُن ا٤ب

ِغّبَِة، فَػَقاَؿ: " َأْي  َجاَءُه َرُسوُؿ اللَِّو 
ُ
فَػَوَجَد ِعْنَدُه أَبَا َجْهٍل، َوَعْبَد اللَِّو ْبَن َأ ي أَُميََّة ْبِن ا٤ب

ُد اللَِّو ْبُن َأ ي َعمّْ ُقْل: ال إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َكِلَمًة ُأَحاجُّ َلَك َِّٔا ِعْنَد اللَِّو " فَػَقاَؿ أَبُو َجْهٍل، َوَعبْ 
فَِّلِب؟ فَػَلْم يَػَزْؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

ُ
يَػْعِرُضَها َعَلْيِو، َويُِعيَدانِِو بِِتْلَك  أَُميََّة: أَتَػْرَغُب َعْن ِملَِّة َعْبِد ا٤ب

فَِّلِب، َوأَ 
ُ
َقاَلِة، َحٌبَّ قَاَؿ أَبُو يَاِلٍب آِخَر َما َكلََّمُهْم: َعَلى ِملَِّة َعْبِد ا٤ب

َ
ََب َأْف يَػُقوَؿ: ال إَِلَو ِإالَّ ا٤ب

َفأَنْػَزَؿ اللَُّو: }َما َكاَف « َواللَِّو أَلَْستَػْغِفَرفَّ َلَك َما ِلَْ أُْنَو َعْنكَ : »اللَُّو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
َؿ اللَُّو يف َأ ي يَاِلٍب، فَػَقاَؿ [ َوأَنْػزَ ٖٔٔلِلنَّيبّْ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْف َيْستَػْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَْب{ ]التوبة: 

[. ٙ٘: }ِإنََّك ال تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَػْهِدي َمْن َيَشاُء{ ]القصص: لَِرُسوِؿ اللَِّو 
ٕ 

 ما جاء من آٔحداث ما كبي إلرساء واملـراج :

: َماَتْت َخِدٯَبُة ٗبَكََّة قَػْبَل ِىْجَرةِ   ِٖإىَل ا٤بدينة بثبلث سنْب ". اْلُمْصَفَفى  قَاَؿ أَبُو َحامتٍِ
ويقوؿ اإلماـ األلباِّن يف نقده على كتاب " )فقو السّبة( للدكتور ٧بمد سعيد البويي 

األستاذ يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق كاف وضعو لفبلب السنة الثانية يف الكلية وقاؿ 
" : العاـ العاشر من بعثتو ( بعد أف ذكر وفاة خدٯبة وعمو أ ي يالب يف ٔٓٔ/  ٔ)

على ىذا العاـ اسم )عاـ ا٢بزف( لشدة ما كابد فيو من الشدائد يف  ولقد أيلق النيب 
 ". سبيل الدعوة

إف كاف لو  -قلت: من أي مصدر من ا٤بصادر ا٤بوثوقة أخذ الدكتور ىذا ا٣بُر وىل إسناده 
أقف عليو وإ٭با أورده الشيخ الغزاِل ٩با تقـو بو ا٢بجة؟ فإِّن بعد مزيد البحث عنو ِل  -إسناد 

يف كتابو )فقو السّبة( بدوف عزو ولعل الدكتور قلده يف ذلك مع أف الغزاِل حفظو ا تعاىل 

                                                           
 (.ٖٓٚٛالبخاري)-ٔ
 .(ٕٜٛ(،وابن حباف)ٖٕٗٚٙ،وأٞبد)(ٕٗ) - ٜٖ (،ومسلمٕٚٚٗالبخاري)- ٕ
نظر "سّب وذلك يف رمضاف ، ودفنت يف ا٢بجوف "جبل بأعلى مكة عنده مدافن أىلها" عن ٟبس وستْب سنة ا - ٖ

 .ٕٔٔ - ٔٔٔ/ٕأعبلـ النببلء" 
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ِل يدع ما ادعاه الدكتور: )أنو اعتمد على )طحاح السنة( و )على ما طح من أخبار كتب 
نهج العلمي الصحيح يوجب وإف كاف من ا٤ب، السّبة( فبل يرد عليو ما يرد على الدكتور 

وإال فعلى األقل ذكر ا٣بُر مع ا٤بصدر الذي ٲبكن ، االعتماد على ما طح من األخبار 
وىذا ما يصنعو اققوف من أىل العلم بفرؽ التخريج والنقد مثل ، الباحث من التحقق منو 

فهو مع ، ا١بماعْب  ا٢بافظ ابن كثّب وغّبه خبلفًا للدكتور وأمثالو من ا٤بؤلفْب النقلة القماشْب
جزمو بصحة ىذا ا٣بُر بقولو: )ولقد أيلق. . .( ال يذكر على األقل مصدره فمن أين عرؼ 

و٩با يدؿ على ،  طحتو؟ إذف ىذه الصحة وغّبىا ٦برد دعوى أو ىوى من الدكتور ليس إال
فلم يزد  ذلك أف ا٤بصدر الوحيد الذي رأيتو قد أورده إ٭با ىو القسفبلِّن يف )ا٤بواىب اللدنية(

على قولو: )فيما ذكره طاعد( وطاعد ىذا ىو ابن عبيد العجلي كما قاؿ الزرقاِّن يف شرحو 
( فما حاؿ طاعد ىذا؟ إنو ٦بهوؿ ال يعرؼ وِل يوثقو أحد بل أشار ا٢بافظ ٕٗٗ/  ٔعليو )

 ٔإىل أنو لْب ا٢بديث إذا ِل يتابع كما ىو حالو يف ىذا ا٣بُر على أف قوؿ القسفبلِّن: ذكره
 أقوؿ: قاؿ العيِب يف " عمدة القاري" : قَاَؿ طاعد يف )كتاب النُُّصوص( : َفَكاَف النَّيب و 

 ُٕيَسمّْي َذِلك اْلَعاـ َعاـ ا٢ْبزف،...".
وخدٯبة يف أياـ ثبلثة، َحٌبَّ كاف -أي عمو أبو يالب -ويقوؿ ابن ا٤بلقن : ألنو تويف ىو 

 ٖ.يسمي ذلك العاـ: عاـ ا٢بزف -  -النيب 
، ويسمى ذلك -يقوؿ عبد ا٢بق الدىلوي :ومات أبو يالب وخدٯبة، فحزف رسوؿ اللَّو و 

 ٗالعاـ عاـ ا٢بزف،..."
 

                                                           
 (ٛٔدفاع عن ا٢بديث النبوي والسّبة"لؤللباِّن)ص:" -ٔ
 (ٓٛٔ/ٛ" عمدة القاري" بدر الدين العيِب  )-ٕ
 (.ٖٔٔ/ٓٔ"التوضيح لشرح ا١بامع الصحيح "البن ا٤بلقن") -ٖ
ْىلوي ) -ٗ  (.ٖٙٗ/ٜ" ٤بعات التنقيح يف شرح مشكاة ا٤بصابيح"عبد ا٢بق الدّْ
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 يف إلرساء بَ واملـراج : ما جاء من صٌلئهل 

ي ؿَََ اًسالم وفرج ظدٍر مث قسهل مباء زمزم:  -1  صٌلئهل بزنول جرًب

 ا يف ظدٍر مث آٔظبلَ:مث جاء بعست من ذُب ممخَئ ٕامياًًن وحمكة فأٔفرقِ -2

 مث آٔخذ بَدٍ فـرج بَ ٕاىل اًسٌلء ادلهَا : -3

 بسؤال ربَ بخخفِف اًعالة املفروضة ؿىل آٔمذَ :  ما جاء من صٌلئهل  -4

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
(ٔ)اإلسراء:َّ خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن  

رُُه ٲُبَجُّْد تَػَعاىَل نَػْفَسُو، َويُػَعظُّْم َشْأنَُو، لُِقْدَرتِ  ِو َعَلى َما اَل يَػْقِدُر َعَلْيِو َأَحٌد ِسَواُه، َفبَل إِلََو َغيػْ
َأْي يف ُجْنِح  َّجم ُّٱيَػْعِِب ٧ُبَمًَّدا، َطَلَواُت اللَِّو َوَسبَلُمُو َعَلْيِو   ﴾ يل ىل ملُّٱ

َوُىَو بَػْيُت اْلَمْقِدِس  َّ جن يم ىمَُّوُىَو َمْسِجُد َمكََّة  َّ مم خم حمُّٱاللَّْيِل 
ُعوا َلُو ُىَناِلَك ُكلُُّهْم، َفأّمه الَِّذي ُىوَ  م ِإيِلَياءُ ، َمْعِدُف اأْلَْنِبَياِء ِمْن َلُدْف إِبْػرَاِىيَم ا٣ْبَِليِل؛ َو٥ِبََذا ٝبُِ

ـُ، َطَلَواُت اللَّوِ  ـُ اأْلَْعَظُم، َوالرَّئِيُس اْلُمَقدَّ َما  يف ٧بَِّلتهم  ، َوَدارِِىْم، َفَدؿَّ َعَلى أَنَُّو ُىَو اإْلِ
 َسبَلُمُو َعَلْيِو َوَعَلْيِهْم َأْٝبَِعَْب.وَ 

 َّ جهمه ينُّٱَأْي: ٧ُبَمًَّدا  َّ ىنُّٱَأْي: يف الزُُّروِع َوالثَّْماِر  َّ من خن حنُّٱَوقَػْولُُو: 
ـُ   [ .ٛٔ]النَّْجِم:  َّجب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ٱُّٱقاؿ تعاىل : َكَما،   َأْي: اْلِعظَا

ده، مؤمنهم وكافرىم، مصدقهم َأْي: السميع ألقواؿ عبا َّ حي جي يه ىه َُّوقَػْولُُو: 
نْػَيا َواآْلِخَرِة. ِِّْٔم، اْلَبِصُّب ِِّْٔم فَػيُػْعِفي ُكبلِّ َما َيْسَتِحقُُّو يف الدُّ  َوُمَكذّْ

 
ُهَما، قَاَؿ: قَاَؿ النَّيبُّ َطلَّى اُ و  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َماِلِك ْبِن َطْعَصَعَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

َنا أَنَا ِعْنَد البَػْيِت بَػْْبَ النَّاِئِم، َواليَػْقظَاِف َعَلْيِو وَ  ، -َوذََكَر: يَػْعِِب َرُجبًل بَػْْبَ الرَُّجَلْْبِ  -َسلََّم: " بَػيػْ
َفأُتِيُت ِبَفْسٍت ِمْن َذَىٍب، ُمِلَئ ِحْكَمًة َوِإٲبَانًا، َفُشقَّ ِمَن النَّْحِر ِإىَل َمرَاؽّْ الَبْفِن، ُُثَّ ُغِسَل 

ٗبَاِء َزْمَزـَ، ُُثَّ ُمِلَئ ِحْكَمًة َوِإٲبَانًا، َوأُتِيُت ِبَدابٍَّة أَبْػَيَض، ُدوَف البَػْغِل َوفَػْوَؽ ا٢ِبَماِر:  الَبْفنُ 
نْػَيا، ِقيَل: َمْن َىَذا؟ قَاَؿ ِجُْرِيُل: ِقيَل: مَ  َنا السََّماَء الدُّ ْن البُػرَاُؽ، فَاْنفََلْقُت َمَع ِجُْرِيَل َحٌبَّ أَتَػيػْ

ِجيُء َجاَء،  َمَعَك؟
َ
َقاَؿ: ٧ُبَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِو؟ قَاَؿ: نَػَعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا بِِو، َولَِنْعَم ا٤ب

َنا السََّماَء الثَّانِيَ  ـَ، َفَسلَّْمُت َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا ِبَك ِمَن اْبٍن َوَنيبٍّ، َفأَتَػيػْ َة، ِقيَل َفأَتَػْيُت َعَلى آَد
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َىَذا؟ قَاَؿ: ِجُْرِيُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك؟ قَاَؿ: ٧ُبَمٌَّد، ِقيَل: أُْرِسَل إِلَْيِو، قَاَؿ: نَػَعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا  َمنْ 
نَ  ِجيُء َجاَء، َفأَتَػْيُت َعَلى ِعيَسى، َوَٰبَْٓب فَػَقااَل: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنيبٍّ، َفأَتَػيػْ

َ
ا ِبِو، َولَِنْعَم ا٤ب

اَء الثَّالَِثَة، ِقيَل: َمْن َىَذا؟ ِقيَل: ِجُْرِيُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك؟ ِقيَل: ٧ُبَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل السَّمَ 
ِجيءُ َجاَء، َفأَتَػْيُت َعَلى يُوُسَف، َفَسلَّْمُت َعَلْيِو 

َ
إِلَْيِو؟ قَاَؿ: نَػَعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا ِبِو، َولَِنْعَم ا٤ب

َنا السََّماَء الرَّاِبَعَة، ِقيَل: َمْن َىَذا؟ قَاَؿ: ِجُْرِيُل، ِقيَل: َمْن  قَاَؿ: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنيبٍّ، َفأَتَػيػْ
ِجيءُ َجاَء، 

َ
َمَعَك؟ ِقيَل ٧ُبَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِو؟ ِقيَل: نَػَعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا بِِو َولَِنْعَم ا٤ب

َنا السََّماَء ا٣بَاِمَسَة، َفأَتَػْيُت َعَلى ِإدْ  رِيَس، َفَسلَّْمُت َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنيبٍّ، َفأَتَػيػْ
ِقيَل: َمْن َىَذا؟ قَاَؿ: ِجُْرِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ ِقيَل: ٧ُبَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِو؟ قَاَؿ: نَػَعْم، 

َنا َعَلى َىاُروَف َفَسلَّْمُت َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن  ِقيَل: َمْرَحًبا بِوِ  ِجيُء َجاَء، َفأَتَػيػْ
َ
َولَِنْعَم ا٤ب

َنا َعَلى السََّماِء السَّاِدَسِة، ِقيَل: َمْن َىَذا؟ ِقيَل ِجُْرِيُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك؟ ِقيَل:  َأٍخ َوَنيبٍّ، َفأَتَػيػْ
ِجيءُ َجاَء، َفأَتَػْيُت َعَلى ُموَسى، َفَسلَّْمُت َعَلْيِو، ٧ُبَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُ 

َ
ْرِسَل إِلَْيِو َمْرَحًبا بِِو َولَِنْعَم ا٤ب

فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنيبٍّ، فَػَلمَّا َجاَوْزُت َبَكى، َفِقيَل: َما أَْبَكاَؾ: قَاَؿ: يَا َربّْ َىَذا 
ـُ الَِّذي بُِعَث بَػْعدِ  َنا السََّماَء الُغبَل ي يَْدُخُل ا١بَنََّة ِمْن أُمَِّتِو أَْفَضُل ٩بَّا َيْدُخُل ِمْن أُمٍَِّب، َفأَتَػيػْ

ًبا السَّاِبَعَة، ِقيَل َمْن َىَذا؟ ِقيَل: ِجُْرِيُل، ِقيَل َمْن َمَعَك؟ ِقيَل: ٧ُبَمٌَّد، ِقيَل: َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِو، َمْرحَ 
ِجيءُ جَ 

َ
اَء، َفأَتَػْيُت َعَلى ِإبْػرَاِىيَم َفَسلَّْمُت َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا ِبَك ِمَن اْبٍن َوَنيبٍّ، ِبِو َولَِنْعَم ا٤ب

ْعُموُر ُيَصلّْي ِفيِو ُكلَّ يَػْوـٍ َسبػْ 
َ
ْعُموُر، َفَسأَْلُت ِجُْرِيَل، فَػَقاَؿ: َىَذا البَػْيُت ا٤ب

َ
ُعوَف فَػرُِفَع ِل البَػْيُت ا٤ب
ْنتَػَهى، فَِإَذا نَِبُقَها  أَْلَف َمَلٍك، ِإَذا 

ُ
َخَرُجوا ِلَْ يَػُعوُدوا إِلَْيِو آِخَر َما َعَلْيِهْم، َورُِفَعْت ِل ِسْدَرُة ا٤ب

ْهرَاِف َكأَنَُّو ِقبَلُؿ َىَجَر َوَوَرقُػَها، َكأَنَُّو آَذاُف الُفُيوِؿ يف َأْطِلَها أَْربَػَعُة أَنْػَهاٍر نَػْهرَاِف بَاِيَناِف، َونػَ 
َفَسأَْلُت ِجُْرِيَل، فَػَقاَؿ: أَمَّا الَباِيَناِف: َفِفي ا١بَنَِّة، َوأَمَّا الظَّاِىرَاِف: النّْيُل َوالُفرَاُت، ُُثَّ ظَاِىرَاِف، 

بَػْلُت َحٌبَّ ِجْئُت ُموَسى، فَػَقاَؿ: َما َطنَػْعَت؟ قُػْلُت: فُِرَضْت  فُِرَضْت َعَليَّ َٟبُْسوَف َطبلًَة، َفأَقػْ
َعا١َبَِة، َوِإفَّ َعَليَّ َٟبُْسوَف َطبَلةً 

ُ
، قَاَؿ: أَنَا أَْعَلُم بِالنَّاِس ِمْنَك، َعا١بَُْت َبِِب ِإْسرَائِيَل َأَشدَّ ا٤ب

ُُثَّ أُمََّتَك الَ ُتِفيُق، فَاْرِجْع ِإىَل َربَّْك، َفَسْلُو، فَػَرَجْعُت، َفَسأَْلُتُو، َفَجَعَلَها أَْربَِعَْب، ُُثَّ ِمثْػَلُو، 
َلُو َفَجَعَل ِعْشرِيَن، ُُثَّ ِمثْػَلُو َفَجَعَل َعْشرًا، َفأَتَػْيُت ُموَسى، فَػَقاَؿ: ِمثْػَلُو، َفَجَعَلَها َثبلَِثَْب، ُُثَّ ِمثػْ 

َٟبًْسا، َفأَتَػْيُت ُموَسى فَػَقاَؿ: َما َطنَػْعَت؟ قُػْلُت: َجَعَلَها َٟبًْسا، فَػَقاَؿ ِمثْػَلُو، قُػْلُت: َسلَّْمُت 
ْمَضْيُت َفرِيَضٍِب، َوَخفَّْفُت َعْن ِعَباِدي، َوَأْجزِي ا٢َبَسَنَة َعْشرًا، َوقَاَؿ ِٖبَّْبٍ، فَػُنوِدَي ِإِّنّْ َقْد أَ 
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ـٌ، َعْن قَػَتاَدَة، َعِن ا٢َبَسِن، َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ َطلَّى اُ َعَلْيِو وَ  َسلََّم يف ٮَبَّا
ْعُموِر 

َ
 ٔ.البَػْيِت ا٤ب

َلَة ُأْسرَِي ِبِو ُمَسرًَّجا ُمَلجًَّما لِيَػرَْكَبُو، فَاْسَتْصَعَب َعَلْيِو،  ، َأفَّ النَّيبَّ  َنسٍ وَعْن أَ  ُأيتَ بِاْلبُػرَاِؽ لَيػْ
َفضَّ رْ فَػَقاَؿ َلُو ِجُْرِيُل: َما َٰبِْمُلَك َعَلى َىَذا؟ فَػَو اللَِّو َما رَِكَبَك َأَحٌد َقطُّ َأْكَرـُ َعَلى اللَِّو ِمْنُو، فَا

 َٕعَرقًا ".
َكاَف أَبُو َذرٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو ُٰبَدُّْث َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو ،وَعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَؿ: قَاَؿ أََنُس ْبُن َماِلٍك 

  ، ِء َزْمَزـَ، ُُثَّ فُرَِج َسْقُف بَػْيٍِب َوأَنَا ٗبَكََّة، فَػنَػَزَؿ ِجُْرِيُل فَػَفرََج َطْدرِي، ُُثَّ َغَسَلُو ٗبَا :"قَاَؿ
ي َجاَء ِبَفْسٍت ِمْن َذَىٍب، ٩ُبَْتِلٍئ ِحْكَمًة َوِإٲبَانًا، َفأَفػَْرَغَها يف َطْدرِي، ُُثَّ َأْيبَػَقُو، ُُثَّ َأَخَذ بَِيدِ 

نْػَيا  قَاَؿ ِجُْرِيُل ٣ِبَازِِف السََّماءِ  : افْػَتْح، قَاَؿ َمْن فَػَعرََج  ي ِإىَل السََّماِء، فَػَلمَّا َجاَء ِإىَل السََّماِء الدُّ
َىَذا؟ قَاَؿ َىَذا ِجُْرِيُل قَاَؿ: َمَعَك َأَحٌد قَاَؿ: َمِعي ٧ُبَمٌَّد ، قَاَؿ أُْرِسَل إِلَْيِو؟ قَاَؿ: نَػَعْم فَافػَْتْح، 

نْػَيا ِإَذا َرُجٌل َعْن ٲَبِيِنِو َأْسِوَدٌة ، َوَعْن َيَسارِِه َأْسِوَدةٌ  ، فَِإَذا َنظََر ِقَبَل ٲَبِيِنِو فَػَلمَّا َعَلْونَا السََّماَء الدُّ
َضِحَك، َوِإَذا َنظََر ِقَبَل مِشَالِِو َبَكى، فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا بِالنَّيبّْ الصَّاِلِح َوااِلْبِن الصَّاِلِح، قُػْلُت َمْن 

ـُ َوَىِذِه اأَلْسِوَدُة َعْن ٲَبِيِنِو، َوَعْن مِشَالِِو نَ  َسُم بَِنيِو، َفَأْىُل الَيِمِْب َىَذا يَا ِجُْرِيُل؟ قَاَؿ: َىَذا آَد
ُهْم أَْىُل ا١بَنَِّة، َواأَلْسِوَدُة الٍَِّب َعْن مِشَالِِو أَْىُل النَّاِر، فَِإَذا َنظََر ِقَبَل ٲَبِيِنِو َضِحَك، َوإِ  َذا َنظََر ِمنػْ

َة، فَػَقاَؿ ٣ِبَازهِِنَا: افػَْتْح، فَػَقاَؿ َلُو ِقَبَل مِشَالِِو َبَكى، ُُثَّ َعرََج  ي ِجُْرِيُل َحٌبَّ أََتى السََّماَء الثَّانِيَ 
َخازِنُػَها ِمْثَل َما قَاَؿ اأَلوَُّؿ فَػَفَتَح " قَاَؿ أََنٌس: َفذََكَر أَنَُّو َوَجَد يف السََّمَواِت ِإْدرِيَس، َوُموَسى، 

َر أَنَُّو قَ  ـَ يف السََّماِء َوِعيَسى، َوِإبْػرَاِىيَم وِلَْ يُػْثِبْت ِل َكْيَف َمَناز٥ُِبُْم، َغيػْ ْد ذََكَر: أَنَُّو َوَجَد آَد
نْػَيا، َوِإبْػرَاِىيَم يف السَّاِدَسِة، َوقَاَؿ أََنٌس: فَػَلمَّا َمرَّ ِجُْرِيُل بِِإْدرِيَس قَاَؿ: َمْرَحًبا بِالنَّيبّْ   الصَّاِلِح الدُّ

فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا بِالنَّيبّْ ،  َمَرْرُت ٗبُوَسى ، ُُثَّ  قَاَؿ َىَذا ِإْدرِيسُ ، َواأَلِخ الصَّاِلِح، فَػُقْلُت َمْن َىَذا 
، ُُثَّ َمَرْرُت ِبِعيَسى فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا  قَاَؿ َىَذا ُموَسى، ، قُػْلُت َمْن َىَذا  الصَّاِلِح َواأَلِخ الصَّاِلحِ 

فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا ، َمَرْرُت بِِإبْػرَاِىيَم  ، ُُثَّ  ، قُػْلُت َمْن َىَذا قَاَؿ ِعيَسى بِالنَّيبّْ الصَّاِلِح َواأَلِخ الصَّاِلحِ 
، َأفَّ بِالنَّيبّْ الصَّاِلِح َوااِلْبِن الصَّاِلِح، قُػْلُت َمْن َىَذا، قَاَؿ: َىَذا ِإبْػرَاِىيُم " قَاَؿ: َوَأْخبَػَرِّن اْبُن َحزْ  ـٍ

ُُثَّ ُعرَِج  ي، َحٌبَّ َظَهْرُت : » النَّيبُّ ، َكانَا يَػُقواَلِف: قَاَؿ  اْبَن َعبَّاٍس، َوأَبَا َحيََّة األَْنَصارِيَّ 
                                                           

 (.ٛٗ(،وابن حباف)ٛٗٗ(،والنسائي)ٖٖٛٚٔ،وأٞبد)(ٗٙٔ) - ٕٗٙ( ،ومسلم ٕٖٚٓالبخاري) - ٔ
(،وابن وأبو ٖٖٔٔ( وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده طحيح على شرط الشيخْب، والَبمذي )ٕٕٚٙٔرواه أٞبد) -ٕ

 (وطححو األلباِّن.ٕٜٓ٘(،و" مشكاة ا٤بصابيح")ٙٗ( ، وابن حباف )ٖٗٛٔيعلي )
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ُهَما، قَاَؿ النَّيبُّ  ، قَاَؿ اْبُن َحْزـٍ «ِلُمْستَػًوى َأ٠ْبَُع َطرِيَف األَْقبَلـِ  ، َوأََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعنػْ
  َّأَُمرَّ ٗبُوَسى، فَػَقاَؿ: ُموَسى َما : " فَػَفَرَض اللَُّو َعَليَّ َٟبِْسَْب َطبَلًة، فَػَرَجْعُت ِبَذِلَك َحٌب

الَِّذي فَػَرَض َعَلى أُمَِّتَك؟ قُػْلُت: فَػَرَض َعَلْيِهْم َٟبِْسَْب َطبَلًة، قَاَؿ: فَػرَاِجْع َربََّك، فَِإفَّ أُمََّتَك الَ 
َقاَؿ رَاِجْع َربََّك: ُتِفيُق َذِلَك، فَػَرَجْعُت فَػرَاَجْعُت َر يّْ فَػَوَضَع َشْفَرَىا، فَػَرَجْعُت ِإىَل ُموَسى، فػَ 

 َفذََكَر ِمثْػَلُو، فَػَوَضَع َشْفَرَىا، فَػَرَجْعُت ِإىَل ُموَسى َفَأْخبَػْرتُُو فَػَقاَؿ: رَاِجْع َربََّك، فَِإفَّ أُمََّتَك الَ 
، فَػَقاَؿ: ِىَي َٟبٌْس َوِىَي َٟبُْسوَف، الَ يُػَبدَُّؿ الَقْوؿُ  َلَديَّ،  ُتِفيُق َذِلَك، فَػَرَجْعُت فَػرَاَجْعُت َر يّْ

، ُُثَّ اْنفََلَق َحٌبَّ أََتى  ي  فَػَرَجْعُت ِإىَل ُموَسى، فَػَقاَؿ رَاِجْع َربََّك، فَػُقْلُت: َقِد اْسَتْحيَػْيُت ِمْن َر يّْ
ْنتَػَهى، فَػَغِشيَػَها أَْلَواٌف الَ أَْدرِي َما ِىَي ، ُُثَّ أُْدِخْلُت ا١بَنََّة، فَِإَذا ِفيَها َجَنابِ 

ُ
ُذ اللُّْؤُلِؤ، السّْْدَرَة ا٤ب

 َٔوِإَذا تُػرَابُػَها ا٤بِْسُك ".
 

 إبمامذَ ٕلخواهَ من ألهبِاء ابًعالة واملكل ماكل ظاحب اًيار : صٌلئهل 

 بـد اًعالة ابًسالم ؿَََ: -ؿَََ اًسالم –ببدء ماكل ظاحب اًيار  صٌلئهل 

ُتِِب يف ا٢بِْْجِر َوقُػَرْيٌش َتْسأَُلِِب َعْن َمْسرَاَي، : "َلَقْد رَأَيػْ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوَؿ اِ 
َها، َفُكرِْبُت ُكْربًَة َما ُكرِْبُت ِمثْػَلُو َقطُّ"، قَاؿَ  : " َفَسأَلَْتِِب َعْن َأْشَياَء ِمْن بَػْيِت اْلَمْقِدِس ِلَْ أُْثِبتػْ

ٍء ِإالَّ أَنْػَبْأتُػُهْم بِِو، َوَقْد رَأَيْػُتِِب يف َٝبَاَعٍة ِمَن فَػَرفَػَعُو اُ ِل أَْنظُُر إِلَْيِو، َما َيْسأَُلوِّن َعْن َشيْ 
ى اأْلَْنِبَياِء، فَِإَذا ُموَسى قَاِئٌم ُيَصلّْي، فَِإَذا َرُجٌل َضْرٌب، َجْعٌد َكأَنَُّو ِمْن رَِجاِؿ َشُنوَءَة، َوِإَذا ِعيسَ 

ـُ قَاِئٌم ُيَصلّْي، أَقػْرَ  ، َوِإَذا اْبُن َمْرمَيَ َعَلْيِو السَّبَل ُب النَّاِس ِبِو َشبَػًها ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثػََّقِفيُّ
ـُ قَاِئٌم ُيَصلّْي، َأْشَبُو النَّاِس بِِو َطاِحُبُكْم  َفَحاَنِت الصَّبَلُة  -يَػْعِِب نَػْفَسُو  -ِإبْػرَاِىيُم َعَلْيِو السَّبَل

قَاِئٌل: يَا ٧ُبَمَُّد، َىَذا َماِلٌك َطاِحُب النَّاِر، َفَسلّْْم  قَاؿَ  َفَأ٩َبْتُػُهْم، فَػَلمَّا فَػَرْغُت ِمَن الصَّبَلِة ،
 َٕعَلْيِو، فَاْلتَػَفتُّ إِلَْيِو، فَػَبَدَأِّن بِالسَّبَلـِ " .

 

 

 

 

                                                           
 (.ٙٓٗٚ( ،وابن حباف يف " طحيحو ") ٖٙٔ) - ٖٕٙ(واللفظ لو ، ومسلم ٕٖٖٗالبخاري ) -ٔ
 (.ٕٚٔ) - ٕٛٚمسلم  -ٕ
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 ٓٓٔ البيان املأمول

ي  من صٌلئهل ابٕلرساء بَ و   ؿىل ظورثَ :-ؿَََ اًسالم -رؤًخَ جلرًب

 نب مب ٱزب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱتَػَعاىَل:  َعِن الشَّْيَباِّنّْ، قَاَؿ: َسأَْلُت زِرِّا َعْن قَػْولِوِ 
رََأى ِجُْرِيَل لَُو  َأفَّ ٧ُبَمًَّدا »[، قَاَؿ: َأْخبَػَرنَا َعْبُد اللَِّو: ٓٔ]النجم:   َّ زت رت يب ىب

 ٔ .« ِستُّ ِماَئِة َجَناحٍ 
 

 من مضاُد إلرساء :
َر يّْ َمَرْرُت ِبَقْوـٍ ٥َبُْم َأْظَفاٌر ِمْن  : " َلمَّا َعرََج  ي  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

٫ُبَاٍس، ٱَبُْمُشوَف ُوُجوَىُهْم َوُطُدوَرُىْم. فَػُقْلُت: َمْن َىُؤاَلِء يَا ِجُْرِيُل؟ قَاَؿ: َىُؤاَلِء الَِّذيَن 
 ٕيَْأُكُلوَف ٢بُُوـَ النَّاِس، َويَػَقُعوَف يف أَْعرَاِضِهْم " 

 

 مللدس ًرؤًخَ ٌَرد ؿىل املـاهدٍن املىذبني مبـجزة إلرساء واملـراج :برفؽ هللا هل بُت ا صٌلئهل  

بَػْتِِب قُػَرْيٌش، ُقْمُت يف ا٢بِْْجِر، َفَجبَل ،  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ، َأفَّ َرُسوَؿ اِ  قَاَؿ: "َلمَّا َكذَّ
 ِٖو، َوأَنَا أَْنظُُر إِلَْيِو".اُ ِل بَػْيَت اْلَمْقِدِس، َفَفِفْقُت ُأْخُرُُىْم َعْن آيَاتِ 

، انْػُتِهَي ِبِو ِإىَل ِسْدرَِة اْلُمْنتَػَهى، َوِىَي يف  َعْن َعْبِد اِ، قَاَؿ: "َلمَّا أُْسرَِي ِبَرُسوِؿ اِ و 
َها، َوإِلَ  َها يَػْنَتِهي َما يُػْعرَُج بِِو ِمَن اأْلَْرِض فَػيُػْقَبُض ِمنػْ َها يَػْنَتِهي َما يُػْهَبُط السََّماِء السَّاِدَسِة، إِلَيػْ يػْ

َها"، قَاَؿ: "     َّ ين ىن نن من ٱُّٱ[ ٙٔ]النجم:   َّ زن رن ُّٱِبِو ِمْن فَػْوِقَها فَػيُػْقَبُض ِمنػْ
َثبَلثًا: أُْعِفَي الصََّلَواِت ا٣ْبَْمَس،  "، قَاَؿ: "فَػرَاٌش ِمْن َذَىٍب"، قَاَؿ: " َفأُْعِفَي َرُسوُؿ اِ 

 ٗ، اْلُمْقِحَماُت " . ، َوُغِفَر ِلَمْن ِلَْ ُيْشرِْؾ بِاِ ِمْن أُمَِّتِو َشْيًئا ِة اْلبَػَقَرةِ َوأُْعِفَي َخَواتِيَم ُسورَ 
 

                                                           
  (ٗٚٔ) - ٕٓٛ(،ومسلمٕٖٕٖالبخاري)- ٔ
( ، و" الصحيحة") ٖٕٔ٘(، وطححو األلباِّن يف "طحيح ا١بامع") ٛٚٛٗ(،وأبو داود)ٖٖٓٗٔرواه أٞبد) - ٕ

ٖٖ٘.) 
 (.٘٘(،وابن حباف)ٖٖٖٔ(،والَبمذي)ٖٗٓ٘ٔلفظ لو ،وأٞبد)وال(ٓٚٔ) - ٕٙٚ (،ومسلمٖٙٛٛالبخاري ) - ٖ
 (.ٕٖٙٚ(،والَبمذي)ٔ٘ٗ(،والنسائي)ٖ٘ٙٙ(،وأٞبد)ٖٚٔ) - ٜٕٚمسلم  - ٗ
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ثَػُهْم  ، قَاَؿ: " أُْسرَِي بِالنَّيبّْ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و  َلِتِو، َفَحدَّ ِإىَل بَػْيِت اْلَمْقِدِس، ُُثَّ َجاَء ِمْن لَيػْ
ُؽ ٧ُبَمًَّدا ٗبَا  نَاسٌ  ، فَػَقاؿَ  ِت اْلَمْقِدِس، َوِبِعّبِِىمْ ٗبَِسّبِِه، َوِبَعبَلَمِة بَػيْ  ، قَاَؿ َحَسٌن: ٫َبُْن ُنَصدّْ

فَاْرَتدُّوا ُكفَّارًا، َفَضَرَب اُ أَْعَناقَػُهْم َمَع َأ ي َجْهٍل، َوقَاَؿ أَبُو َجْهٍل: ٱُبَوّْفُػَنا ٧ُبَمٌَّد  -يَػُقوُؿ؟ 
، ، ىَ     ِبَشَجَرِة الزَّقُّوـِ  اُتوا َٛبْرًا َوزُْبًدا، فَػتَػَزقَُّموا، َورََأى الدَّجَّاَؿ يف ُطورَتِِو ُرْؤيَا َعْْبٍ، لَْيَس ُرْؤيَا َمَناـٍ

َعِن الدَّجَّاِؿ؟ فَػَقاَؿ: " أَْقَمُر  َوِعيَسى، َوُموَسى، َوِإبْػرَاِىيَم، َطَلَواُت اِ َعَلْيِهْم، َفُسِئَل النَّيبُّ 
َلَمانِيِّا أَْقَمَر ِىَجانًا قَاَؿ حَ  -ِىَجانًا  نَػْيِو قَاِئَمٌة، َكأَنػََّها َكوَْكٌب  -َسٌن: قَاَؿ: رَأَيْػُتُو فَػيػْ ِإْحَدى َعيػْ

، ُدرّْيّّ، َكَأفَّ َشْعَر رَْأِسِو أَْغَصاُف َشَجَرٍة، َورَأَْيُت ِعيَسى َشابِّا أَبْػَيَض، َجْعَد الرَّْأِس، َحِديَد اْلَبَصرِ 
ـَ، َكِثَّب الشَّْعِر ُمَبفََّن ا٣ْبَْلقِ  َشِديَد ا٣ْبَْلِق،  -قَاَؿ َحَسٌن: الشََّعَرِة  -، َورَأَْيُت ُموَسى َأْسَحَم آَد

،  ، َكأَنَُّو َطاِحُبُكمْ  َوَنظَْرُت ِإىَل ِإبْػرَاِىيَم، َفبَل أَْنظُُر ِإىَل ِإْرٍب ِمْن آرَاِبِو، ِإالَّ َنظَْرُت إِلَْيِو ِمِبّْ 
ـُ: َسلّْْم َعَلى َماِلٍك، َفَسلَّْمُت َعَلْيِو " فَػَقاَؿ ِجُْرِيُل عَ   َٔلْيِو السَّبَل

ُهَما، يف قَػْولِِو تَػَعاىَل: و   نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ُّٱَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َلَة ُأْسرَِي بِِو ِإىَل  ِىَي ُرْؤيَا َعْْبٍ، أُرِيَػَها َرُسوُؿ اللَِّو »[ قَاَؿ: ٓٙ]اإلسراء: َّٱىئ  بَػْيِت لَيػْ
ْقِدسِ 

َ
ِىَي َشَجَرُة »[، قَاَؿ: ٓٙ]اإلسراء:  َّ مبنب زب  رب يئ ٱُّٱ، قَاَؿ: «ا٤ب

 ٕ .« الزَّقُّوـِ 
[ قَاَؿ: "َشْيءٌ ٓٙ]اإلسراء: َّٱىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ُّٱويف رواية :" 

 ْٖقِدِس" ، َرآُه ِبَعْيِنِو ِحَْب ُذِىَب بِِو ِإىَل بَػْيِت اْلمَ   يف اْليَػَقظَةِ  أُرِيَُو النَّيبُّ 
 

 

 

 

 

 

                                                           
،والنسائي يف " الكُرى " ٨بتصرًا على قوؿ أبو جهل ، وقاؿ شعيب األرنؤوط : إسناده طحيح (ٖ٘ٗ٘رواه أٞبد)- ٔ

 (.ٚٚ-٘ٚإسناده األلباِّن يف " اإلسراء وا٤بعراج " )ص: (،وحسن ٕٕٓٚوأ ي يعلى ا٤بوطلي يف " مسنده")
 ( ٨بتصرًا على الرؤياٙ٘(،وابن حباف)ٖٖٗٔ(٨بتصرًا على الرؤيا ،والَبمذي)ٜٙٔٔ(،وأٞبد )ٖٛٛٛالبخاري) - ٕ
 ( ٖٓٓ٘رواه أٞبد) - ٖ



 

 

 
ٕٔٓ 

 ٕٓٔ البيان املأمول

 ًربَ : ما جاء من رؤًة اًييب 

، قَاَؿ: َسأَْلُت َرُسوَؿ اِ  ، َىْل رَأَْيَت  َعْن قَػَتاَدَة، َعْن َعْبِد اِ ْبِن َشِقيٍق، َعْن َأ ي َذرٍّ
 1.«نُوٌر َأَّنَّ أَرَاهُ »َربََّك؟ قَاَؿ: 

 يق  ىق يف ُّٱ[ٔٔلنجم: ]ا َّٱزث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ: تعاىل َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاؿَ و 
 ٕ .[، قَاَؿ: "َرآُه ِبُفَؤاِدِه َمرَّتَػْْبِ"ٖٔ]النجم:  َّلك اك

 ٖ .قَاَؿ: "رََأى ٧ُبَمٌَّد َربَُّو َعزَّ َوَجلَّ ِبَقْلِبِو َمرَّتَػْْبِ"ويف رواية :" 
 ٗ .": "رَأَْيُت َر يّْ تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ٛ٘(،وابن حباف)ٕٕٖٛ(،والَبمذي)ٖٖٕٔٔ،وأٞبد)(ٛٚٔ) - ٜٕٔمسلم  - ٔ
 (،ٕٖٔٛالَبمذي)(،و ٙٚٔ) - ٕ٘ٛمسلم - ٕ
 (.ٜٙ٘ٔرواه أٞبد)- ٖ
 (ٚ٘(، وابن حباف)ٕٓٛ٘رواه أٞبد) - ٗ
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ٖٓ  

ٖٔٓ 

 ٖٓٔ يف مشائل الرسول    

]النجم[  َّ مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يفُّيف قَػْوِؿ اللَِّو:  " ويف رواية :  

،  َّزب رب يئ ىئ ُّ]النجم[ َّنئ مئ ٱُّٱ]النجم[  َّ زت رت يب ىب نب مب ُّٱ  

 ٔ." قَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: "َقْد َرآُه النَّيبُّ 

                                                           
 وقاؿ األلباِّن : حسن طحيح .(وحسنو ،ٕٖٓٛحسن طحيح : رواه الَبمذي) - ٔ

وأما الرؤية فالذي ثبت يف الصحيح عن ابن  (ٓٔ٘-ٜٓ٘/ٙ )وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف "٦بموع الفتاوى"
د ربو بفؤاده مرتْب" وعائشة أنكرت الرؤية ، فمن الناس من ٝبع بينهما ، فقاؿ: عائشة عباس أنو قاؿ: "رأى ٧بم

 أنكرت رؤية العْب، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد .
واأللفاظ الثابتة عن ابن عباس ىي مفلقة، أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقوؿ: رأى ٧بمد ربو، وتارة يقوؿ: رآه ٧بمد؛ وِل 

 طريح بأنو رآه بعينو .يثبت عن ابن عباس لفظ 
وكذلك اإلماـ أٞبد، تارة يفلق الرؤية، وتارة يقوؿ: رآه بفؤاده؛ وِل يقل أحد أنو ٠بع أٞبد يقوؿ رآه بعينو؛ لكن يائفة 

من أطحابو ٠بعوا بعض كبلمو ا٤بفلق، ففهموا منو رؤية العْب ؛ كما ٠بع بعض الناس مفلق كبلـ ابن عباس، ففهم منو 
 رؤية العْب .

يف األدلة ما يقتضي أنو رآه بعينو ، وال ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، وال يف الكتاب والسنة ما يدؿ على  وليس
 ( عن أ ي ذر قاؿ: سألت رسوؿ ا ٛٚٔذلك ؛ بل النصوص الصحيحة على نفيو أدؿ، كما يف "طحيح مسلم" )

 : ىل رأيت ربك؟ فقاؿ: "نور، أَّن أراه".
ذي أسرى بعبده ليبلً من ا٤بسجد ا٢براـ إىل ا٤بسجد األقصى الذي باركنا حولو لنريَو من وقد قاؿ تعاىل: )سبحاف ال

 آياتنا( ، ولو كاف قد أراه نفسو بعينو لكاف ذكر ذلك أوىل.
 وكذلك قولو: )أفتمارونو على ما يرى( ، )لقد رَأى من آيات ربو الكُرى( ، ولو كاف رآه بعينو لكاف ذكر ذلك أوىل.

" عن ابن عباس يف قولو: )وما جعلنا الرؤية الٍب أريناؾ إال فتنة للناس والشجرة ا٤بلعونة يف القرآف( ، ويف "الصحيحْب
، وىذه رؤيا اآليات، ألنو أخُر الناس ٗبا رآه بعينو ليلة ا٤بعراج،  بوليلة أسري   قاؿ: ىي رؤيا عْب أريها رسوؿ ا 

وليس يف شيء من أحاديث ا٤بعراج ، وِل ٱبُرىم بأنو رأى ربو بعينو  ، ، حيث طدقو قـو وكذبو قـو فكاف ذلك فتنة ٥بم
 . ذلك لذكره كما ذكر ما دونو ، ولو كاف قد وقع الثابتة ذكر ذلك

، إال ما نازع فيو بعضهم من  وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاؽ سلف األمة أنو ال يرى ا أحد يف الدنيا بعينو
زاد وا على أف ا٤بؤمنْب يروف ا يـو القيامة عياناً، كما يروف الشمس والقمر. وانظر "خاطة واتفق رؤية نبينا ٧بمد 

 (ٖٚ/ٖا٤بعاد" )
، وبعض من يقوؿ: إف  يف قولو: "رأيت ر ي": ما قَيد الرؤية بالنـو (ٗٔٔ/ٓٔ)وقاؿ الذىيب يف "سّب أعبلـ النببلء" 

ـُ الرؤية مع إمكاهنارأى ربو ليلة ا٤بعراج ٰبتج بظاىر ا٢بديث، والذ النيب  ، فنقُف عن ىذه  ي دَؿ عليو الدليُل عد
، وا  ، والوقوؼ سبيُل السبلمة ، فإثباُت ذلك أو نفيو طعب ، فإف من ُحْسن إسبلـ ا٤برء ترَكو ما ال يعنيو ا٤بسألة
، بل نقوؿ: ا ورسولو أعلُم، ، وإذا ثبت شيء قلنا بو، وال نُعنُف من أثبت الرؤيَة لَنِبينا يف الدنيا، وال من نفاىا أعلم

نقبل من ىامش نسخة   بلى نُػَعنُف ونُػَبدُع َمن أنكر الرؤيَة يف اآلخرِة، إذ رؤيُة ا يف اآلخرة ثَبَتت بنصوص متوافرة .
 (بتحقيق شعيب األرنؤوط وغّبه .ٖٗ٘-ٕٖ٘/ٗمسند اإلماـ أٞبد "مؤسسة الرسالة")



 

 

 
ٔٓٗ 

 ٗٓٔ البيان املأمول

 ابملرحةل املىِة : مذفركات من صٌلئهل  

 يف صـب مىة : ومن مـَ حعار كٌرش ٌَييب 
٫َبُْن نَازُِلوَف »ِمَن الَغِد يَػْوـَ النَّْحِر، َوُىَو ٗبًُِب:  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ النَّيبُّ 

َحصََّب، َوَذِلَك أَ « َغًدا ِٖبَْيِف َبِِب ِكَنانََة، َحْيُث تَػَقا٠َبُوا َعَلى الُكْفرِ 
ُ
فَّ قُػَرْيًشا يَػْعِِب َذِلَك ا٤ب

فَِّلِب: َأْف الَ يُػَناِكُحوُىْم َوالَ 
ُ
فَِّلِب، َأْو َبِِب ا٤ب

ُ
 وَِكَنانََة، َٙبَاَلَفْت َعَلى َبِِب َىاِشٍم َوَبِِب َعْبِد ا٤ب

 ٔ«. يُػَباِيُعوُىْم، َحٌبَّ ُيْسِلُموا إِلَْيِهُم النَّيبَّ 
 

 يف بَـة اًـلبة ألوىل : صٌلئهل 

الصَّاِمِت قَاَؿ: ُكْنُت ِفيَمْن َحَضَر اْلَعَقَبَة اأْلُوىَل وَُكنَّا اثْػَِبْ َعَشَر َرُجبًل فَػَبايَػْعَنا  َعْن ُعَباَدَة ْبنِ 
َعِة النَّْساِء، َوَذِلَك قَػْبَل َأْف تُػْفتَػَرَض ا٢بَْْرُب َعَلى:  َرُسوَؿ اللَِّو  َأْف اَل ُنْشرَِؾ بِاللَِّو »َعَلى بَػيػْ

َواَل نَػْزِّنَ، َواَل نَػْقُتَل أَْواَلَدنَا، َواَل نَْأيتَ بِبُػْهَتاٍف نَػْفََبِيِو بَػْْبَ أَْيِديَنا َوأَْرُجِلَنا، َواَل َشْيًئا، َواَل َنْسرَِؽ، 
ْف لَِّو إِ نَػْعِصَيُو يف َمْعُروٍؼ، فَِإْف َوفػَّْيُتْم فَػَلُكُم ا١ْبَنَُّة، َوِإْف َغِشيُتْم ِمْن َذِلَك َشْيًئا، َفأَْمرُُكْم ِإىَل ال

َبُكْم، َوِإْف َشاَء َغَفَر َلُكمْ   ٕ«َشاَء َعذَّ
 

 يف بَـة اًـلبة اًثاهَة : صٌلئهل 

ٗبَكََّة َعْشَر ِسِنَْب، يَػْتَبُع النَّاَس يف َمَناز٥ِِبِْم بُعَكاٍظ َو٦َبَنََّة،  َعْن َجاِبٍر، قَاَؿ: َمَكَث َرُسوُؿ اللَِّو 
، َوَلُو ا١ْبَنَُّة؟مَ »َويف اْلَمَواِسِم ٗبًُِب، يَػُقوُؿ:  َحٌبَّ « ْن يُػْؤِويِِب؟ َمْن يَػْنُصُرِّن َحٌبَّ أُبَػلَّْغ رَِساَلَة َر يّْ

ـَ  -َكَذا قَاَؿ   -ِإفَّ الرَُّجَل لََيْخرُُج ِمَن اْلَيَمِن، َأْو ِمْن ِمْصَر  فَػَيْأتِيِو قَػْوُمُو، فَػيَػُقوُلوَف: اْحَذْر ُغبَل
ي بَػْْبَ رَِجا٥بِِْم، َوُىْم ُيِشّبُوَف إِلَْيِو بِاأْلََطاِبِع، َحٌبَّ بَػَعثَػَنا اللَُّو َلُو ِمْن قُػَرْيٍش، اَل يَػْفِتُنَك، َوٲَبْشِ 

َقِلُب إِ  َناُه، فَػَيْخرُُج الرَُّجُل ِمنَّا فَػيُػْؤِمُن ِبِو، َويُػْقرِئُُو اْلُقْرآَف، فَػيَػنػْ قػْ ىَل أَْىِلِو يَػْثِرَب، َفآَويْػَناُه، َوَطدَّ
ْسبَلِمِو، َحٌبَّ َِلْ يَػْبَق َداٌر ِمْن ُدوِر اأْلَْنَصاِر ِإالَّ َوِفيَها َرْىٌط ِمَن اْلُمْسِلِمَْب، يُْظِهُروَف فَػُيْسِلُموَف بِإِ 

ُرُؾ َرُسوَؿ اللَِّو  يًعا، فَػُقْلَنا: َحٌبَّ َمٌَب نَػتػْ ـَ، ُُثَّ ائْػَتَمُروا ٝبَِ ْسبَل يُْفَرُد يف ِجَباِؿ َمكََّة َوٱَبَاُؼ؟  اإْلِ
ُعوَف َرُجبًل َحٌبَّ َقِدُموا َعَلْيِو يف اْلَمْوِسِم، فَػَواَعْدنَاُه ِشْعَب اْلَعَقَبِة، فَاْجَتَمْعَنا فَػَرَحلَ   إِلَْيِو ِمنَّا َسبػْ

                                                           
 (.ٖٗٔٔ) - ٖٗٗ(،ومسلمٜٓ٘ٔالبخاري)-ٔ
( وقاؿ شعيب األرنؤوط: حديث طحيح، وىذا إسناد حسن ،وا٢باكم يف" ٕٕٗ٘ٚأٞبد)رواه  - ٕ

 (وطححو ا٢باكم على شرط مسلم ،ووافقو الذىيب.ٕٓ٘ٗا٤بستدرؾ")
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ـَ نُػَباِيُعَك، قَاَؿ:  َنا، فَػُقْلَنا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، عبَل  تُػَباِيُعوِّن »ِعْنَدُه ِمْن َرُجٍل َوَرُجَلْْبِ َحٌبَّ تَػَوافَػيػْ
ُروِؼ، َعَلى السَّْمِع َوالفَّاَعِة يف النََّشاِط َواْلَكَسِل، َوالنػََّفَقِة يف اْلُعْسِر َواْلُيْسِر، َوَعَلى اأْلَْمِر بِاْلَمعْ 

ُصُروِّن، ، اَل َٚبَاُفوَف يف اللَِّو َلْوَمَة اَلِئٍم، َوَعَلى َأْف تَػنْ  َوالنػَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر، َوَأْف تَػُقوُلوا يف اللَّوِ 
، «١ْبَنَّةُ فَػَتْمنَػُعوِّن ِإَذا َقِدْمُت َعَلْيُكْم ٩بَّا َٛبْنَػُعوَف ِمْنُو أَنْػُفَسُكْم، َوأَْزَواَجُكْم، َوأَبْػَناءَُكْم، َوَلُكُم ا

، فَػَقاَؿ: ُرَوْيًدا يَا أَْىَل قَاَؿ: فَػُقْمَنا إِلَْيِو فَػَبايَػْعَناُه، َوَأَخَذ بَِيِدِه َأْسَعُد ْبُن ُزرَارََة، َوُىَو ِمْن َأْطَغرِِىمْ 
ِبِل ِإالَّ َو٫َبُْن نَػْعَلُم أَنَُّو َرُسوُؿ اللَِّو  ، َوِإفَّ ِإْخرَاَجُو اْليَػْوـَ  يَػْثِرَب، فَِإنَّا ِلَْ َنْضِرْب َأْكَباَد اإْلِ

ِإمَّا أَنْػُتْم قَػْوـٌ َتْصُرُوَف َعَلى ُمَفاَرَقُة اْلَعَرِب َكافًَّة ، َوقَػْتُل ِخَيارُِكْم، َوَأفَّ تَػَعضَُّكُم السُُّيوُؼ، فَ 
َو أَْعَذَر َذِلَك، َوَأْجرُُكْم َعَلى اللَِّو، َوِإمَّا أَنْػُتْم قَػْوـٌ َٚبَاُفوَف ِمْن أَنْػُفِسُكْم َجِبيَنًة، فَػبَػيػُّْنوا َذِلَك، فَػهُ 

َعَة أََبًدا، َواَل َنْسلُبُػَها أََبًدا، َلُكْم ِعْنَد اللَِّو، قَاُلوا: أَِمْط َعنَّا يَا َأْسَعُد، فَػَواللَِّو اَل نَ  دَُع َىِذِه اْلبَػيػْ
َنا، َوَشَرَط، َويُػْعِفيَنا َعَلى َذِلَك ا١ْبَنََّة .   ٔقَاَؿ: فَػُقْمَنا إِلَْيِو فَػَبايَػْعَناُه، فََأَخَذ َعَليػْ

 

 بدفاع هللا ؾيَ : صٌلئهل 

 ص مت كٌرش وًـهنم : رصف هللا ؾيَ 

َأالَ تَػْعَجُبوَف َكْيَف َيْصِرُؼ اللَُّو َعِبّْ : »، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َرِضَي اللَُّو َعْنوُ َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة 
ًا َوأَنَا ٧ُبَمَّدٌ  َشْتَم قُػَرْيٍش َوَلْعنَػُهمْ  ًا، َويَػْلَعُنوَف ُمَذ٩بَّ  ٕ« .، َيْشِتُموَف ُمَذ٩بَّ

ًا " َكاَف اْلُكفَّاُر ِمْن قُػَرْيٍش ِمْن قَػْولُُو:" َيشْ  –رٞبو ا  –يقوؿ اإلماـ ابن حجر  ُتُموَف ُمَذ٩بَّ
ِة َكرَاَىِتِهْم يف النَّيبّْ  ِه ،  ِشدَّ ِو الدَّاؿّْ َعَلى اْلَمْدِح ، فَػيَػْعِدُلوَف ِإىَل ِضدّْ اَل ُيَسمُّونَُو بِا٠بِْ

للَُّو ٗبَُذمٍَّم ، َوُمَذمٌَّم لَْيَس ُىَو ا٠ْبُُو ، َواَل فَػيَػُقوُلوَف : ُمَذمٌَّم ، َوِإَذا ذََكُروُه ِبُسوٍء ، قَاُلوا:  فَػَعَل ا
ُهْم يف َذِلَك َمْصُروفًا ِإىَل َغّْبِِه .  يُػْعَرُؼ ِبِو ، َفَكاَف الَِّذي يَػَقُع ِمنػْ

 
ِعْمرَاَف، َفَكاَف  َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َكاَف َرُجٌل َنْصرَانِيِّا َفَأْسَلَم، َوقَػرَأَ البَػَقَرَة َوآؿَ و 

َفَأَماَتُو اللَُّو ، ، فَػَعاَد َنْصرَانِيِّا، َفَكاَف يَػُقوُؿ: َما َيْدرِي ٧ُبَمٌَّد ِإالَّ َما َكَتْبُت َلُو  َيْكُتُب لِلنَّيبّْ 

                                                           
(وقاؿ شعيب األرنؤوط : إسناده طحيح على شرط مسلم، وأبو الزبّب قد طرح ٙ٘ٗٗٔطحيح : رواه أٞبد) - ٔ

 ( .ٖ٘ٙٗٔاآليت برقم ) بالتحديث عند ا٤بصنف يف ا٢بديث
 (.ٖٓ٘ٙ( ،وابن حباف)ٖٖٛٗ(،والنسائي)ٖٖٔٚ(،وأٞبد)ٖٖٖ٘البخاري) - ٕ
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ُهْم، نَػَبُشوا َفَدفَػُنوُه، َفَأْطَبَح َوَقْد َلَفظَْتُو اأَلْرُض، فَػَقاُلوا: َىَذا ِفْعُل ٧ُبَمٍَّد َوَأْطَحاِبِو لَ  مَّا َىَرَب ِمنػْ
مٍَّد َعْن َطاِحِبَنا َفأَْلَقْوُه، َفَحَفُروا َلُو َفَأْعَمُقوا، َفَأْطَبَح َوَقْد لََفظَْتُو اأَلْرُض، فَػَقاُلوا: َىَذا ِفْعُل ٧بَُ 

ُهْم َفأَْلَقْوُه، َفَحَفُروا َلوُ  َوأَْعَمُقوا َلُو يف اأَلْرِض َما  َوَأْطَحاِبِو، نَػَبُشوا َعْن َطاِحِبَنا َلمَّا َىَرَب ِمنػْ
  ٔ.اْسَتفَاُعوا، َفَأْطَبَح َوَقْد َلَفظَْتُو اأَلْرُض، فَػَعِلُموا: أَنَُّو لَْيَس ِمَن النَّاِس، َفأَْلَقْوُه " 

  

َف، وََكاَف الرَُّجُل ، َوَقْد َكاَف قَػرَأَ: اْلبَػَقَرَة، َوآَؿ ِعْمرَا َأفَّ َرُجبًل َكاَف َيْكُتُب لِلنَّيبّْ ويف رواية : 
، ٲُبِْلي َعَلْيِو َغُفورًا  َفَكاَف النَّيبُّ  -يَػْعِِب َعظَُم  -ِإَذا قَػرَأَ: اْلبَػَقَرَة، َوآَؿ ِعْمرَاَف، َجدَّ ِفيَنا 

 ، اْكُتْب َكْيفَ  اْكُتْب َكَذا وََكَذا: » َرِحيًما، فَػَيْكُتُب َعِليًما َحِكيًما، فَػيَػُقوُؿ َلُو النَّيبُّ 
اْكُتْب َكْيَف »فَػيَػُقوُؿ: ، َوٲُبِْلي َعَلْيِو َعِليًما َحِكيًما، فَػيَػُقوُؿ: َأْكُتُب ٠بَِيًعا َبِصّبًا؟ « ِشْئتَ 
، فَػَلِحَق بِاْلُمْشرِِكَْب، َوقَاَؿ: أَنَا أَْعَلُمُكْم ٗبَُحمٍَّد ِإْف  «. ِشْئتَ  ْسبَلـِ فَاْرَتدَّ َذِلَك الرَُّجُل َعِن اإْلِ

َفَما ِشْئُت، َفَماَت َذِلَك الرَُّجلُ ُكْنُت أَلَكْ  « ِإفَّ اأْلَْرَض ِلَْ تَػْقبَػْلوُ : » ، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  ُتُب َكيػْ
َثِِب أَبُو يَْلَحَة: " أَنَُّو أََتى اأْلَْرَض الٍَِّب َماَت ِفيَها َذِلَك الرَُّجُل، فَػَوَجَدُه َمْنبُ  وًذا، وقَاَؿ أََنٌس: َفَحدَّ

 ٕ.َحَة: َما َشْأُف َىَذا الرَُّجِل؟ قَاُلوا: َقْد َدفَػنَّاُه ِمرَارًا فَػَلْم تَػْقبَػْلُو اأْلَْرُض " فَػَقاَؿ أَبُو يَلْ 
 

 مما رماٍ بَ املرشهون وامليافلون : زبات براءثَ وسالمذَ بدفاع هللا ثـاىل ؾيَ ابٕ  صٌلئهل 

 من اجليون واًسحر واًىِاهة واًضـر : ٕازبات براءثَ 

 مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه
[٘٘-ٕ٘]الذاريات:َّ  

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ٱُّٱتعاىل : وقولو

[ٜٕ]الفور:  َّ ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم  

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىثُّٱ وقولو تعاىل :

[ٗ-ٔالقلم:] َّ ين ىن نن من زن رن مم  

                                                           
   (ٕٖٖٗٔ(،وأٞبد)ٕٔٛٚ) - ٗٔ(،ومسلمٖٚٔٙالبخاري) - ٔ

 (. ٗٗٚ(،وابن حباف)ٕٕ٘ٔٔرواه أٞبد) - ٕ
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 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱولقولو تعاىل :
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت
 حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض
 [ٜٕ-ٜٔالتكوير:] َّ هل مل خل حل جل مك لك خك

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱوقولو تعاىل:
 [ٖٗ- ٕٗا٢باقة:]َّ رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱوقولو تعاىل:

[ٓٚ-ٜٙ]يس:َّ  خم حم جم هل مل خل حل  

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱٱوقولو تعاىل :

[ٖٚالصافات:] َّ خئ  

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي ُّٱوقاؿ تعاىل : 
[.٘-ٗ]ص:َّىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ  

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱويقوؿ تعاىل عن ا٤بنافقْب :
 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت  زت يبرت
  ام يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق ىق يف ىف
[ٛ-ٚا٤بنافقوف:]  َّ من زن رن مم  
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 اًفعي اًسادس

 صٌلئهل من جهرثَ ٕاىل مماثَ 

 : وٕاكامذَ ابملدًيةيف جهرثَ  صٌلئهل 

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ٱُّٱقاؿ تعاىل :
  َّمي زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام يل ىل

 . (ٔٛ-ٓٛ)اإلسراء:
 ْصرِيُّ يف تَػْفِسِّب َىِذِه اآْليَِة: ِإفَّ ُكفَّاَر أَْىِل َمكََّة َلمَّا ائْػَتَمُروا ِبَرُسوِؿ اللَِّو َوقَاَؿ ا٢بََْسُن اْلبَ 

، َفَأَمَرُه َأْف ٱَبْرَُج ِإىَل  اْلَمِديَنِة، فَػُهَو  ، َوأَرَاَد اللَُّو ِقَتاَؿ أَْىِل َمكَّةَ  لِيَػْقتُػُلوُه َأْو َيْفُرُدوُه َأْو يُوثُِقوهُ 
  َّٱلك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ٱُّٱ: ِذي قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ الَّ 

ٱٱٱَّلك اك يق ٱُّٱيَػْعِِب: اْلَمِديَنَة ٱٱَّ ىق يف ىف  يث ىث ٱُّٱَوقَاَؿ قَػَتاَدُة: 
 . يَػْعِِب: َمكَّةَ 

 . وََكَذا قَاَؿ َعْبُد الرَّْٞبَِن ْبُن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم. َوَىَذا اْلَقْوُؿ ُىَو َأْشَهُر اأْلَقػَْواؿِ 
ويف حديث كيف بدء الوحي ، وفيو : فَاْنفََلَقْت ِبِو َخِدٯَبُة َحٌبَّ أََتْت بِِو َوَرَقَة ْبَن نَػْوَفٍل ، َوُىَو 

اْبُن َعمّْ َخِدٯَبَة َأِخي أَبِيَها، وََكاَف اْمرَأً تَػَنصََّر يف ا١بَاِىِليَِّة، وََكاَف َيْكُتُب الِكَتاَب الَعَر يَّ، 
يِل بِالَعَربِيَِّة َما َشاَء اللَُّو َأْف َيْكُتَب، وََكاَف َشْيًخا َكِبّبًا َقْد َعِمَي، فَػَقاَلْت َوَيْكُتُب ِمَن اإلِ  ٪بِْ

  َخِدٯَبُة: يَا اْبَن َعمّْ، ا٠ْبَْع ِمَن اْبِن َأِخيَك، قَاَؿ َوَرَقُة: يَا اْبَن َأِخي، َماَذا تَػَرى؟ َفَأْخبَػَرُه النَّيبُّ 
اَؿ َوَرَقُة: َىَذا النَّاُموُس الَِّذي أُْنزَِؿ َعَلى ُموَسى، لَْيَتِِب ِفيَها َجَذًعا، لَْيَتِِب َخبَػَر َما رََأى، فَػقَ 

، قَاَؿ َوَرَقُة: نَػَعْم، ِلَْ يَْأِت «أََو ٨ُبْرِِجيَّ ُىْم؟: » َأُكوُف َحيِّا، ذََكَر َحْرفًا، قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
َي، َوِإْف يُْدرِْكِِب يَػْوُمَك َحيِّا أَْنُصْرَؾ َنْصرًا ُمَؤزَّرًا، ُُثَّ ِلَْ يَػْنَشْب َوَرَقُة َأْف َرُجٌل ٗبَا ِجْئَت ِبِو ِإالَّ أُوذِ 

َرًة، َحٌبَّ َحزَِف َرُسوُؿ اللَِّو  ، َوفَػتَػَر الَوْحُي فَػتػْ  ٔ. تُػُويفَّْ
 

 »، قَاَؿ:  َعِن النَّيبّْ  -أُرَاُه  -وَعْن َأ ي ُموَسى، 
َ
َناـِ َأِّنّْ أَُىاِجُر ِمْن َمكََّة ِإىَل رَأَْيُت يف ا٤ب

ِديَنُة يَػْثِرُب، َورَأَْيُت فِ 
َ
يَها أَْرٍض َِّٔا ٬َبٌْل، َفَذَىَب َوَىِلي ِإىَل أَنػََّها الَيَماَمُة َأْو َىَجٌر، فَِإَذا ِىَي ا٤ب

                                                           
 (.ٜٜٕ٘٘، ٕ٘ٙٛ٘(واللفظ ٥بما،وأٞبد)ٓٙٔ(،ومسلم)ٖٜ٘ٗ،ٖالبخاري) - ٔ
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ُْؤِمُنوَف يَػْوـَ ُأُحٍد، َوِإَذا ا٣بَيػْ 
ٌر، فَِإَذا ُىُم ا٤ب ُر َما َجاَء اللَُّو ِمَن ا٣َبّْبِ، َوثَػَواِب الصّْْدِؽ بَػَقرًا، َواللَِّو َخيػْ

 ٔ«الَِّذي آتَانَا اللَُّو بِِو بَػْعَد يَػْوـِ َبْدرٍ 
 
 َواِقًفا َعَلى ا٢َبْزَوَرِة فَػَقاَؿ: " ، قَاَؿ: رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعِديّْ ْبِن َٞبْرَاءَ و 

، َوَلْواَل َأِّنّْ ُأْخرِْجُت ِمْنِك َما  ، َوَأَحبُّ أَْرِض اللَِّو ِإىَل اللَّوِ  ُر أَْرِض اللَّوِ َواللَِّو ِإنَِّك ٣َبَيػْ 
 َٕخَرْجُت".

ُر أَْرِض اللَّوِ  ، َواللَِّو َلْواَل َأِّنّْ  ، َوَأَحبُّ أَْرِض اللَِّو ِإَِلَّ  ويف رواية ابن ماجة : "َواللَِّو ِإنَِّك ٣َبَيػْ
 َما َخَرْجُت". ُأْخرِْجُت ِمْنكِ 

 
َها، َزْوَج النَّيبّْ وعن  ، قَاَلْت: ِلَْ أَْعِقْل أَبَػَويَّ َقطُّ، ِإالَّ َوٮُبَا َيِديَناِف  َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

َنا يَػْوـٌ ِإالَّ يَْأتِيَنا ِفيِو َرُسوُؿ اللَِّو  يَن، وِلَْ ٲَبُرَّ َعَليػْ َوَعِشيًَّة، فَػَلمَّا ابْػتُِلَي  يََريفَِ النػََّهاِر، ُبْكرَةً  الدّْ
ْسِلُموَف َخرََج أَبُو َبْكٍر ُمَهاِجرًا ٫َبَْو أَْرِض ا٢بََبَشِة، َحٌبَّ ِإَذا بَػَلَغ بَػْرَؾ الِغَماِد َلِقَيُو اْبُن ال

ُ
ِغَنِة ا٤ب دَّ

: َأْخَرَجِِب قَػْوِمي، َفأُرِيُد َأْف َأِسيَح َوُىَو َسيُّْد الَقاَرِة، فَػَقاَؿ: أَْيَن تُرِيُد يَا أَبَا َبْكٍر؟ فَػَقاَؿ أَبُو َبْكرٍ 
ِغَنِة: فَِإفَّ ِمثْػَلَك يَا أَبَا َبْكٍر الَ ٱَبْرُُج َوالَ ٱُبْرَُج، إِنَّ  ، قَاَؿ اْبُن الدَّ َك َتْكِسُب يف اأَلْرِض َوأَْعُبَد َر يّْ

ْعُدوـَ َوَتِصُل الرَِّحَم، َوَٙبِْمُل الَكلَّ َوتَػْقرِي الضَّْيَف وَ 
َ
، َفأَنَا َلَك َجاٌر ا٤ب تُِعُْب َعَلى نَػَواِئِب ا٢َبقّْ

ِغَنِة َعِشيًَّة يف  ِغَنِة، َففَاَؼ اْبُن الدَّ َأْشرَاِؼ اْرِجْع َواْعُبْد َربََّك بِبَػَلِدَؾ، فَػَرَجَع َواْرَٙبََل َمَعُو اْبُن الدَّ
ْعُدوـَ َوَيِصُل قُػَرْيٍش، فَػَقاَؿ ٥َبُْم: ِإفَّ أَبَا َبْكٍر الَ ٱَبْرُُج ِمثْػُلُو وَ 

َ
الَ ٱُبْرَُج، َأُٚبْرُِجوَف َرُجبًل َيْكِسُب ا٤ب

، فَػَلْم ُتَكذّْْب قُػَرْيٌش ِٔبَِواِر ابْ  ِن الرَِّحَم، َوَٰبِْمُل الَكلَّ َويَػْقرِي الضَّْيَف، َويُِعُْب َعَلى نَػَواِئِب ا٢َبقّْ
ِغَنِة: ُمْر أَبَا َبْكرٍ  ِغَنِة، َوقَاُلوا: اِلْبِن الدَّ فَػْليَػْعُبْد َربَُّو يف َدارِِه، فَػْلُيَصلّْ ِفيَها َوْليَػْقرَْأ َما َشاَء، َوالَ  الدَّ

ِغَنِة يُػْؤِذيَنا ِبَذِلَك َوالَ َيْستَػْعِلْن ِبِو، فَِإنَّا ٬َبَْشى َأْف يَػْفًِبَ ِنَساَءنَا َوأَبْػَناَءنَا، فَػَقاَؿ َذِلَك اْبُن ا لدَّ
ِبَذِلَك يَػْعُبُد َربَُّو يف َدارِِه، َوالَ َيْستَػْعِلُن ِبَصبلَتِِو َوالَ يَػْقرَأُ يف َغّْبِ َدارِِه،  أِلَ ي َبْكٍر، فَػَلِبَث أَبُو َبْكرٍ 

 َعَلْيِو ُُثَّ َبَدا أِلَ ي َبْكٍر، فَابْػتَػَُب َمْسِجًدا ِبِفَناِء َدارِِه، وََكاَف ُيَصلّْي ِفيِو، َويَػْقرَأُ الُقْرآَف، فَػيَػنػَْقِذؼُ 

                                                           
 (.ٓٚٓٚ(، وابن حباف)ٕٕٕٚ) - ٕٓمسلم ( ،و ٔٗٓٚالبخاري) --ٔ
 (ٖٛٓٚ(،وابن حباف)ٖٛٓٔ(،وابن ماجة)ٕٜٖ٘(،والَبمذي)ٙٔٚٛٔطحيح : رواه أٞبد) - ٕ

 وطححو األلباِّن .
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شْ 
ُ
، الَ  ، وََكاَف أَبُو َبْكٍر َرُجبًل َبكَّاءً  ، َوُىْم يَػْعَجُبوَف ِمْنُو َويَػْنظُُروَف إِلَْيوِ  رِِكَْب َوأَبْػَناُؤُىمْ ِنَساُء ا٤ب

ْشرِِكَْب، َفَأْرَسُلوا ِإىَل اْبنِ 
ُ
نَػْيِو ِإَذا قَػرَأَ الُقْرآَف، َوأَفػْزََع َذِلَك َأْشرَاَؼ قُػَرْيٍش ِمَن ا٤ب ِغنَ  ٲَبِْلُك َعيػْ ِة الدَّ

ـَ َعَلْيِهْم، فَػَقاُلوا: ِإنَّا ُكنَّا َأَجْرنَا أَبَا َبْكٍر ِٔبَِوارَِؾ، َعَلى َأْف يَػْعُبَد رَبَُّو يف َدارِِه، فػَ  َقْد َجاَوَز فَػَقِد
َنا َأْف يَػْفًِبَ ، َوِإنَّا َقْد َخِشي ، َفَأْعَلَن بِالصَّبَلِة َوالِقرَاَءِة ِفيوِ  َذِلَك، فَابْػتَػَُب َمْسِجًدا ِبِفَناِء َدارِهِ 

، َوِإْف َأََب ِإالَّ َأْف  ِنَساَءنَا َوأَبْػَناَءنَا، فَانْػَهُو، فَِإْف َأَحبَّ َأْف يَػْقَتِصَر َعَلى َأْف يَػْعُبَد َربَُّو يف َدارِِه فَػَعلَ 
، َوَلْسَنا ُمِقرّْيَن أِلَ ي َبْكٍر  ِفَرؾَ ، فَِإنَّا َقْد َكرِْىَنا َأْف ٬بُْ  ، َفَسْلُو َأْف يَػُردَّ إِلَْيَك ِذمََّتكَ  يُػْعِلَن ِبَذِلكَ 
ِغَنِة ِإىَل َأ ي َبْكٍر  ااِلْسِتْعبَلفَ  فَػَقاَؿ: َقْد َعِلْمَت الَِّذي َعاَقْدُت ، ، قَاَلْت َعاِئَشُة: َفأََتى اْبُن الدَّ
، فَِإِّنّْ الَ ُأِحبُّ َأْف َتْسَمَع  ِذمٍَِّب  ، َوِإمَّا َأْف تَػْرِجَع ِإَِلَّ  ، فَِإمَّا َأْف تَػْقَتِصَر َعَلى َذِلكَ  َلَك َعَلْيوِ 

، َوأَْرَضى  ، فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر: فَِإِّنّْ أَُردُّ إِلَْيَك ِجَواَرؾَ  الَعَرُب َأِّنّْ ُأْخِفْرُت يف َرُجٍل َعَقْدُت َلوُ 
ِإِّنّْ أُرِيُت َداَر »لِْلُمْسِلِمَْب:  يبُّ يَػْوَمِئٍذ ٗبَكََّة، فَػَقاَؿ النَّ   َوالنَّيبُّ ، ِٔبَِواِر اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ 

ِديَنةِ ، « ، َذاَت ٬َبٍْل بَػْْبَ الَبَػتَػْْبِ  ِىْجَرِتُكمْ 
َ
، َوَرَجَع  َوٮُبَا ا٢َبرَّتَاِف، فَػَهاَجَر َمْن َىاَجَر ِقَبَل ا٤ب

ِديَنةِ 
َ
ِديَنةِ ، َوَ٘بَهََّز أَبُ  َعامَُّة َمْن َكاَف َىاَجَر بَِأْرِض ا٢بََبَشِة ِإىَل ا٤ب

َ
، فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ  و َبْكٍر ِقَبَل ا٤ب

فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر: َوَىْل تَػْرُجو َذِلَك بَِأ ي « َعَلى رِْسِلَك، فَِإِّنّْ أَْرُجو َأْف يُػْؤَذَف ِل : » اللَِّو 
، َوَعَلَف  ْصَحَبوُ لِيَ  َفَحَبَس أَبُو َبْكٍر نَػْفَسُو َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو ، « نَػَعمْ »قَاَؿ: ، أَْنَت؟ 

 ، أَْربَػَعَة َأْشُهٍر.  رَاِحَلتَػْْبِ َكانَػَتا ِعْنَدُه َوَرَؽ السَُّمِر َوُىَو ا٣بََبطُ 
َنَما ٫َبُْن يَػْوًما ُجُلوٌس يف بَػْيِت َأ ي َبْكٍر يف ٫َبْرِ   قَاَؿ اْبُن ِشَهاٍب، قَاَؿ: ُعْرَوُة، قَاَلْت َعاِئَشُة: فَػبَػيػْ

، يف َساَعٍة ِلَْ َيُكْن يَْأتِيَنا ِفيَها،  ُمتَػَقنػًّْعا قَاِئٌل أِلَ ي َبْكٍر: َىَذا َرُسوُؿ اللَِّو  ، قَاؿَ  الظَِّهّبَةِ 
، قَاَلْت: َفَجاَء  ، َواللَِّو َما َجاَء بِِو يف َىِذِه السَّاَعِة ِإالَّ أَْمرٌ  فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر: ِفَداٌء لَُو َأ ي َوأُمّْي

، «. َأْخرِْج َمْن ِعْنَدؾَ »أِلَ ي َبْكٍر:  ، فَأُِذَف َلُو َفَدَخَل، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  فَاْسَتْأَذفَ  َرُسوُؿ اللَِّو 
َا ُىْم أَْىُلكَ  « فَِإِّنّْ َقْد أُِذَف ِل يف ا٣بُُروجِ »، قَاَؿ:  ، بَِأ ي أَْنَت يَا َرُسوَؿ اللَّوِ  فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر: ِإ٭بَّ

قَاَؿ أَبُو  ،«نَػَعمْ : » قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ، ْكٍر: الصََّحابَُة بَِأ ي أَْنَت يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ فَػَقاَؿ أَبُو بَ ، 
:  ِإْحَدى رَاِحَلٍَبَّ َىاتَػْْبِ، قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  -بَِأ ي أَْنَت يَا َرُسوَؿ اللَِّو  -َبْكٍر: َفُخْذ 

، فَػَقفََعْت  ، َوَطنَػْعَنا ٥َبَُما ُسْفَرًة يف ِجرَابٍ  ْزنَاٮُبَا َأَحثَّ ا١ِبَهازِ قَاَلْت َعاِئَشُة: َفَجهَّ «. بِالثََّمنِ »
، فَِبَذِلَك ٠بَّْيْت َذاَت  ، فَػَرَبَفْت بِِو َعَلى َفِم ا١بِرَابِ  َأ٠ْبَاُء بِْنُت َأ ي َبْكٍر ِقْفَعًة ِمْن ِنفَاِقَها

َفَكَمَنا ِفيِو َثبَلَث  ،  َوأَبُو َبْكٍر ِبَغاٍر يف َجَبِل ثَػْورٍ  اللَِّو  قَاَلْت: ُُثَّ ٢بََِق َرُسوؿُ ، النّْفَاقَػْْبِ 
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، فَػُيْدِلُج ِمْن ِعْنِدٮِبَا  ، ثَِقٌف َلِقنٌ  ، يَِبيُت ِعْنَدٮُبَا َعْبُد اللَِّو ْبُن َأ ي َبْكٍر، َوُىَو ُغبَلـٌ َشابّّ  لََياؿٍ 
، َحٌبَّ  ، ُيْكَتاَداِف بِِو ِإالَّ َوَعاهُ  ، َفبلَ َيْسَمُع أَْمرًا َكَباِئتٍ   ، فَػُيْصِبُح َمَع قُػَرْيٍش ٗبَكَّةَ  ِبَسَحرٍ 

َرةَ  يَْأتِيَػُهَما ِٖبََُرِ َذِلَك ِحَْب ٱَبَْتِلُط الظَّبَلـُ  ، َمْوىَل َأ ي َبْكٍر ِمْنَحًة  ، َويَػْرَعى َعَلْيِهَما َعاِمُر ْبُن فُػَهيػْ
، َوُىَو َلنَبُ  ، فَػَيِبيَتاِف يف رِْسلٍ  ِحَْب َتْذَىُب َساَعٌة ِمَن الِعَشاءِ  ، فَػُّبُِٰبَها َعَلْيِهَما ِمْن َغَنمٍ 

رََة بَِغَلسٍ  ِمْنَحِتِهَما َوَرِضيِفِهَما َلٍة ِمْن  ، َحٌبَّ يَػْنِعَق َِّٔا َعاِمُر ْبُن فُػَهيػْ ، يَػْفَعُل َذِلَك يف ُكلّْ لَيػْ
يلِ  ُسوُؿ اللَِّو ، َواْسَتْأَجَر رَ  تِْلَك اللََّياِل الثَّبَلثِ  ، َوُىَو ِمْن َبِِب  َوأَبُو َبْكٍر َرُجبًل ِمْن َبِِب الدّْ

اِىُر بِا٥ِبَدايَةِ  َعْبِد ْبِن َعِديٍّ، َىاِديَا ِخرّْيًتا
َ
، َقْد َغَمَس ِحْلًفا يف آِؿ الَعاِص ْبِن  ، َوا٣بِرّْيُت ا٤ب

، َوَواَعَداُه َغاَر ثَػْوٍر  ، َفَأِمَناُه َفَدفَػَعا إِلَْيِو رَاِحَلتَػْيِهَما ْيشٍ ، َوُىَو َعَلى ِديِن ُكفَّاِر قُػرَ  َواِئٍل السَّْهِميّْ 
َرةَ  ، ِبرَاِحَلتَػْيِهَما ُطْبَح َثبَلثٍ  بَػْعَد َثبَلِث لََياؿٍ  لِيلُ  ، َواْنفََلَق َمَعُهَما َعاِمُر ْبُن فُػَهيػْ ، َفَأَخَذ  َوالدَّ

 ِِّْٔٔم يَرِيَق السََّواِحِل.
 

، يَػُقوُؿ: َجاَء أَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، ِإىَل َأ ي يف َمْنزِلِِو، فَاْشتَػَرى ِمْنُو  َعاِزبٍ  اَء ْبنِ وعن البَػرَ 
،  ، قَاَؿ: َفَحَمْلُتُو َمَعُو، َوَخرََج َأ ي يَػْنَتِقُد َٜبََنوُ  ، فَػَقاَؿ لَِعاِزٍب: ابْػَعِث ابْػَنَك َٰبِْمْلُو َمِعي َرْحبًل 

ْثِِب َكْيَف َطنَػْعُتَما ِحَْب َسَرْيَت َمَع َرُسوِؿ اللَِّو  فَػَقاَؿ َلوُ  ، قَاَؿ: نَػَعْم،  َأ ي: يَا أَبَا َبْكٍر، َحدّْ
ـَ قَاِئُم الظَِّهّبَِة َوَخبلَ الفَّرِيُق الَ ٲَبُرُّ ِفيِو َأَحٌد، فَػرُِفعَ  َلتَػَنا َوِمَن الَغِد، َحٌبَّ قَا ْت لََنا َأْسَريْػَنا لَيػْ

َمَكانًا بَِيِدي  َيوِيَلٌة ٥َبَا ِظلّّ، َِلْ تَْأِت َعَلْيِو الشَّْمُس، فَػنَػزَْلَنا ِعْنَدُه، َوَسوَّْيُت لِلنَّيبّْ َطْخَرٌة 
ـَ  ـُ َعَلْيِو، َوَبَسْفُت ِفيِو فَػْرَوًة، َوقُػْلُت: َِنْ يَا َرُسوَؿ اللَِّو َوأَنَا أَنْػُفُض َلَك َما َحْوَلَك، فَػَنا يَػَنا

َها ِمْثَل الَِّذي أََرْدنَا، َوَخَرْجُت أَ  نْػُفُض َما َحْولَُو، فَِإَذا أَنَا بِرَاٍع ُمْقِبٍل ِبَغَنِمِو ِإىَل الصَّْخَرِة، يُرِيُد ِمنػْ
ِديَنِة، أَْو َمكََّة، قُػْلُت: َأيف َغَنِمَك َلنَبٌ 

َ
ـُ، فَػَقاَؿ: لَِرُجٍل ِمْن أَْىِل ا٤ب ؟ فَػُقْلُت َلُو: ِلَمْن أَْنَت يَا ُغبَل

اَؿ: نَػَعْم، قُػْلُت: أَفَػَتْحُلُب، قَاَؿ: نَػَعْم، َفَأَخَذ َشاًة، فَػُقْلُت: انْػُفِض الضَّرَْع ِمَن التػُّرَاِب َوالشََّعِر قَ 
َوالَقَذى، قَاَؿ: فَػرَأَْيُت البَػرَاَء َيْضِرُب ِإْحَدى َيَدْيِو َعَلى اأُلْخَرى يَػنػُْفُض، َفَحَلَب يف قَػْعٍب ُكْثَبًة 

َها، َيْشَرُب َويَػتَػَوضَّأُ، َفأَتَػْيُت النَّيبَّ  َوَمِعي ِإَداَوٌة َٞبَْلتُػَها لِلنَّيبّْ ِمْن َلنَبٍ،  َفَكرِْىُت  يَػْرَتِوي ِمنػْ
اِء َعَلى اللَّنَبِ َحٌبَّ بَػَرَد َأْسَفُلُو، فَػُقْلُت: 

َ
َقَظ، َفَصَبْبُت ِمَن ا٤ب َأْف أُوِقظَُو، فَػَوافَػْقُتُو ِحَْب اْستَػيػْ
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قُػْلُت: بَػَلى، « َأِلَْ يَْأِف لِلرَِّحيلِ »ا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ: َفَشِرَب َحٌبَّ َرِضيُت، ُُثَّ قَاَؿ: اْشَرْب يَ 
ِو، قَاَؿ: فَاْرَٙبَْلَنا بَػْعَدَما َماَلِت الشَّْمُس، َواتػَّبَػَعَنا ُسرَاَقُة ْبُن َماِلٍك، فَػُقْلُت: أُتِيَنا يَا َرُسوَؿ اللَّ 

 -أَُرى  -فَاْرَتَفَمْت ِبِو فَػَرُسُو ِإىَل َبْفِنَها  َفَدَعا َعَلْيِو النَّيبُّ « ْف ِإفَّ اللََّو َمَعَناالَ َٙبْزَ »فَػَقاَؿ: 
ٌر  -يف َجَلٍد ِمَن اأَلْرِض،  ، فَاْدُعَوا ِل، فَاللَُّو  -َشكَّ زَُىيػْ فَػَقاَؿ: ِإِّنّْ أُرَاُكَما َقْد َدَعْوُٛبَا َعَليَّ

فَػَنَجا، َفَجَعَل الَ يَػْلَقى َأَحًدا ِإالَّ قَاَؿ: َقْد   َعْنُكَما الفََّلَب، َفَدَعا َلُو النَّيبُّ َلُكَما َأْف أَُردَّ 
 َٔكَفْيُتُكْم َما ُىَنا، َفبلَ يَػْلَقى َأَحًدا ِإالَّ َردَُّه، قَاَؿ: َوَوىَف لََنا.

ْد١ِبِيُّ  َعْبدِ وعن 
ُ
ِخي ُسرَاَقَة ْبِن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم، َأفَّ أَبَاُه ، َوُىَو اْبُن أَ  الرَّْٞبَِن ْبُن َماِلٍك ا٤ب

  َأْخبَػَرُه أَنَُّو ٠بََِع ُسرَاَقَة ْبَن ُجْعُشٍم يَػُقوُؿ: َجاَءنَا ُرُسُل ُكفَّاِر قُػَرْيٍش، ٯَبَْعُلوَف يف َرُسوِؿ اللَّوِ 
ُهَما، َمْن قَػتَػَلُو َأْو َأَسرَ  َنَما أَنَا َجاِلٌس يف ٦َبِْلٍس ِمْن ٦َبَاِلِس َوَأ ي َبْكٍر، ِديََة ُكلّْ َواِحٍد ِمنػْ ُه، فَػبَػيػْ

َنا َو٫َبُْن ُجُلوٌس، فَػَقاَؿ يَا ُسرَاَقُة: ِإِّنّْ َقدْ  ـَ َعَليػْ ُهْم، َحٌبَّ قَا َبَل َرُجٌل ِمنػْ  قَػْوِمي َبِِب ُمْدِلٍج، أَقػْ
ُو، قَاَؿ ُسرَاَقُة: فَػَعَرْفُت أَنػَُّهْم ُىْم، فَػُقْلُت َلُو: رَأَْيُت آنًِفا َأْسِوَدًة بِالسَّاِحِل، أُرَاَىا ٧ُبَمًَّدا َوَأْطَحابَ 

ْجِلسِ 
َ
َساَعًة، ُُثَّ  ِإنػَُّهْم لَْيُسوا ِِّْٔم، َوَلِكنََّك رَأَْيَت ُفبلَنًا َوُفبلَنًا، اْنفََلُقوا بَِأْعيُِنَنا، ُُثَّ لَِبْثُت يف ا٤ب

، ُقْمُت َفَدَخْلُت َفَأَمْرُت َجارَِيٍِب َأْف َٚبْرُ  َج ِبَفَرِسي، َوِىَي ِمْن َورَاِء َأَكَمٍة، فَػَتْحِبَسَها َعَليَّ
ِو اأَلْرَض، َوَخَفْضُت َعالَِيُو، َحٌبَّ  َوَأَخْذُت ُر٧بِْي، َفَخَرْجُت ِبِو ِمْن َظْهِر البَػْيِت، َفَحَفْفُت ِبُزجّْ

ُهْم، فَػَعثَػَرْت  ي فَػَرِسي، َفَخَرْرُت أَتَػْيُت فَػَرِسي فَػرَِكْبتُػَها، فَػَرفَػْعتُػَها تُػَقرُّْب  ي، َحٌبَّ َدنػَ  ْوُت ِمنػْ
ـَ فَاْستَػْقَسْمُت َِّٔا: َأُضرُُّىمْ  َها اأَلْزاَل َها، فَػُقْمُت َفَأْىَوْيُت َيِدي ِإىَل ِكَناَنٍِب، فَاْسَتْخَرْجُت ِمنػْ  َعنػْ

ـْ اَل، َفَخرََج الَِّذي َأْكَرُه، فَػرَِكْبُت فَػَرِسي، َوَعَصْيُت اأَلْزاَلـَ  ْعُت ِقرَاَءَة َأ ، تُػَقرُّْب  ي َحٌبَّ ِإَذا ٠بَِ
،  ، َوُىَو الَ يَػْلَتِفُت، َوأَبُو َبْكٍر يُْكِثُر ااِلْلِتَفاَت، َساَخْت َيَدا فَػَرِسي يف اأَلْرضِ  َرُسوِؿ اللَِّو 

َها، ُُثَّ َزَجْرتُػَها فَػنَػَهَضْت، فَػَلمْ  َتَكْد ُٚبْرُِج َيَديْػَها، فَػَلمَّا اْستَػَوْت  َحٌبَّ بَػَلَغَتا الرُّْكَبتَػْْبِ، َفَخَرْرُت َعنػْ
، َفَخرَجَ   قَاِئَمًة، ِإَذا أِلَثَِر َيَديْػَها ُعثَاٌف َساِيٌع يف السََّماِء ِمْثُل الدَُّخاِف، فَاْستَػْقَسْمُت بِاأَلْزالَـِ

، َوَوَقَع يف نَػْفِسي ِحَْب   ِجْئتُػُهمْ ، فَػرَِكْبُت فَػَرِسي َحٌبَّ  الَِّذي َأْكَرُه، فَػَناَديْػتُػُهْم بِاأَلَماِف فَػَوقَػُفوا
ُهمْ  فَػُقْلُت َلُو: ِإفَّ قَػْوَمَك َقْد  ، ، َأْف َسَيْظَهُر أَْمُر َرُسوِؿ اللَِّو  َلِقيُت َما َلِقيُت ِمَن ا٢بَْبِس َعنػْ

يَةَ  َتاعَ ، َوَأْخبَػْرتُػُهْم َأْخَباَر َما يُرِيُد النَّاُس ِِّْٔم، َوَعَرضْ  َجَعُلوا ِفيَك الدّْ
َ
، فَػَلْم  ُت َعَلْيِهُم الزَّاَد َوا٤ب

، َفَأَمَر  َفَسأَْلُتُو َأْف َيْكُتَب ِل ِكَتاَب أَْمنٍ «. َأْخِف َعنَّا»، ِإالَّ َأْف قَاَؿ:  يَػْرَزآِّن وِلَْ َيْسَأاَلِّن 

                                                           
 (.ٜٕٓٓ(واللفظ لو،ومسلم)ٖ٘ٔٙالبخاري)-ٔ
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َرَة َفَكَتَب يف رُقػَْعٍة ِمْن أَِدميٍ  . قَاَؿ اْبُن ِشَهاٍب، َفَأْخبَػَرِّن ِو ، ُُثَّ َمَضى َرُسوُؿ اللَّ  َعاِمَر ْبَن فُػَهيػْ
ْسِلِمَْب، َكانُوا ِ٘بَارًا قَاِفِلَْب ِمَن  ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَػّْبِ، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 

ُ
َلِقَي الزُّبَػيػَْر يف رَْكٍب ِمَن ا٤ب

ُر َرُسوَؿ اللَِّو  ، َفَكَسا الزُّبَػيػْ ْسِلُموَف بِاْلَمِديَنِة ٨َبْرََج  َوأَبَا َبْكٍر ثَِياَب بَػيَاٍض، الشَّأْـِ
ُ
َع ا٤ب َو٠بَِ

ِمْن َمكََّة، َفَكانُوا يَػْغُدوَف ُكلَّ َغَداٍة ِإىَل ا٢َبرَِّة، فَػيَػْنَتِظُرونَُو َحٌبَّ يَػُردَُّىْم َحرُّ  َرُسوِؿ اللَِّو 
أََوْوا ِإىَل بُػُيوهِتِْم، َأْوىَف َرُجٌل ِمْن يَػُهوَد َعَلى الظَِّهّبَِة، فَانْػَقَلُبوا يَػْوًما بَػْعَد َما َأيَاُلوا اْنِتظَاَرُىْم، فَػَلمَّا 
َوَأْطَحاِبِو ُمبَػيَِّضَْب يَػُزوُؿ ُِِّٔم  أُيٍُم ِمْن آيَاِمِهْم، أِلَْمٍر يَػْنظُُر إِلَْيِو، فَػَبُصَر ِبَرُسوِؿ اللَِّو 
يَا َمَعاِشَر الَعَرِب، َىَذا َجدُُّكُم الَِّذي السَّرَاُب، فَػَلْم ٲَبِْلِك اليَػُهوِديُّ َأْف قَاَؿ بَِأْعَلى َطْوتِِو: 

ْسِلُموَف ِإىَل السّْبَلِح، فَػتَػَلقَّْوا َرُسوَؿ اللَِّو 
ُ
ِبَظْهِر ا٢َبرَِّة، فَػَعَدَؿ ِِّْٔم َذاَت  تَػْنَتِظُروَف، فَػثَاَر ا٤ب

ـَ الَيِمِْب، َحٌبَّ نَػَزَؿ ِِّْٔم يف َبِِب َعْمرِو ْبِن َعْوٍؼ، َوَذِلَك يَػْوـَ ا اِلثْػنَػْْبِ ِمْن َشْهِر َربِيٍع اأَلوَِّؿ، فَػَقا
٩بَّْن ِلَْ يَػَر  -َطاِمًتا، َففَِفَق َمْن َجاَء ِمَن األَْنَصاِر  أَبُو َبْكٍر لِلنَّاِس، َوَجَلَس َرُسوُؿ اللَِّو 

َبَل أَبُو َبْكٍر َحٌبَّ  ُٰبَيّْي أَبَا َبْكٍر، َحٌبَّ َأَطاَبِت الشَّْمُس َرُسوَؿ اللَِّو  - َرُسوَؿ اللَِّو  ، َفأَقػْ
يف َبِِب َعْمرِو  ِعْنَد َذِلَك، فَػَلِبَث َرُسوُؿ اللَِّو  ظَلََّل َعَلْيِو ِبرَِدائِِو، فَػَعَرَؼ النَّاُس َرُسوَؿ اللَِّو 

َلةً  ْسِجُد الَِّذي أُسَّْس َعَلى التػَّْقَوى ْبِن َعْوٍؼ ِبْضَع َعْشَرَة لَيػْ
َ
َطلَّى ِفيِو َرُسوُؿ ، وَ  ، َوُأسَّْس ا٤ب

 ، ُُثَّ رَِكَب رَاِحَلَتُو، َفَساَر ٲَبِْشي َمَعُو النَّاُس َحٌبَّ بَػرََكْت ِعْنَد َمْسِجِد الرَُّسوِؿ  اللَِّو 
ْسِلِمْبَ  بِاْلَمِديَنةِ 

ُ
َوَسْهٍل  ، ِلُسَهْيلٍ  ، وََكاَف ِمْرَبًدا لِلتَّْمرِ  ، َوُىَو ُيَصلّْي ِفيِو يَػْوَمِئٍذ رَِجاٌؿ ِمَن ا٤ب

َىَذا »ِحَْب بَػرََكْت ِبِو رَاِحَلُتُو:  ُغبَلَمْْبِ يَِتيَمْْبِ يف َحْجِر َأْسَعَد ْبِن ُزرَاَرَة، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
ْنزِؿُ 

َ
َمْسِجًدا،  الُغبَلَمْْبِ َفَساَوَمُهَما بِاْلِمْرَبِد، لَِيتَِّخَذهُ  ُُثَّ َدَعا َرُسوُؿ اللَِّو «. ِإْف َشاَء اللَُّو ا٤ب

ُهَما ِىَبًة َحٌبَّ ابْػَتا َعُو فَػَقااَل: اَل، َبْل نَػَهُبُو َلَك يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َفَأََب َرُسوُؿ اللَِّو َأْف يَػْقبَػَلُو ِمنػْ
ُهَما، ُُثَّ بَػَناُه َمْسِجًدا، َويَِفَق َرُسوُؿ اللَِّو  َيانِِو َويَػُقو  ِمنػْ ُقُل َمَعُهُم اللَّنِبَ يف بُػنػْ ُقُل يَػنػْ ُؿ، َوُىَو يَػنػْ

، َىَذا أَبَػرُّ َربػََّنا َوَأْيَهْر، َويَػُقوُؿ: اللَُّهمَّ ِإفَّ اأَلْجَر َأْجُر  اللَّنِبَ: " َىَذا ا٢ِبَماُؿ الَ ِٞبَاَؿ َخْيبَػرْ 
ْسِلِمَْب ِلَْ يُ  ، فَاْرَحِم األَْنَصارَ  اآلِخَرهْ 

ُ
َهاِجرَْه " فَػَتَمثََّل ِبِشْعِر َرُجٍل ِمَن ا٤ب

ُ
 .َسمَّ ِل َوا٤ب

ُلْغَنا يف اأَلَحاِديِث َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  َر َىَذا  قَاَؿ اْبُن ِشَهاٍب وِلَْ يَػبػْ ٍـّ َغيػْ َٛبَثََّل بِبَػْيِت ِشْعٍر تَا
 ٔالبَػْيِت. 

 

                                                           
 (ٜٖٙٓالبخاري)-ٔ
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 ٗٔٔ البيان املأمول

ِديَنِة َوىُ  ، قَاَؿ: أَقػَْبَل َنيبُّ اللَِّو  َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  ْبنِ  أََنسِ  وعن
َ
َو ُمْرِدٌؼ أَبَا َبْكٍر، ِإىَل ا٤ب

َشابّّ الَ يُػْعَرُؼ، قَاَؿ: فَػيَػْلَقى الرَُّجُل أَبَا َبْكٍر فَػيَػُقوُؿ يَا  َوأَبُو َبْكٍر َشْيٌخ يُػْعَرُؼ، َوَنيبُّ اللَِّو 
يَل، قَاَؿ: فَػَيْحِسُب أَبَا َبْكٍر َمْن َىَذا الرَُّجُل الَِّذي بَػْْبَ َيَدْيَك؟ فَػيَػُقوُؿ: َىَذا الرَُّجُل يَػْهِديِِب السَّبِ 

َا يَػْعِِب َسِبيَل ا٣َبّْبِ، فَاْلتَػَفَت أَبُو َبْكٍر فَِإَذا ُىَو بِفَ  َا يَػْعِِب الفَّرِيَق، َوِإ٭بَّ اِرٍس َقْد ا٢بَاِسُب أَنَُّو ِإ٭بَّ
اللَُّهمَّ »، فَػَقاَؿ:  اللَِّو ٢َبَِقُهْم، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َىَذا فَاِرٌس َقْد ٢بََِق بَِنا، فَاْلتَػَفَت َنيبُّ 

َفِقْف »َفَصَرَعُو الَفَرُس، ُُثَّ قَاَمْت ُٙبَْمِحُم، فَػَقاَؿ: يَا َنيبَّ اللَِّو، ُمْرِّن ٗبَا ِشْئَت، قَاَؿ: «. اْطَرْعوُ 
،  َعَلى َنيبّْ اللَِّو قَاَؿ: " َفَكاَف أَوََّؿ النػََّهاِر َجاِىًدا «. َمَكاَنَك، الَ تَػتػْرَُكنَّ َأَحًدا يَػْلَحُق بَِنا

َجاِنَب ا٢َبرَِّة، ُُثَّ بَػَعَث ِإىَل األَْنَصاِر َفَجاُءوا  وََكاَف آِخَر النػََّهاِر َمْسَلَحًة َلُو، فَػنَػَزَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
 ْْبِ. فَػرَِكَب َنيبُّ اللَِّو َوَأ ي َبْكٍر َفَسلَُّموا َعَلْيِهَما، َوقَاُلوا: ارَْكبَا آِمنَػْْبِ ُمفَاعَ  ِإىَل َنيبّْ اللَِّو 

ِديَنِة: َجاَء َنيبُّ اللَِّو، َجاَء َنيبُّ اللَِّو 
َ
،  َوأَبُو َبْكٍر، َوَحفُّوا ُدونَػُهَما بِالسّْبَلِح، َفِقيَل يف ا٤ب

َبَل يَ  ِسُّب َحٌبَّ نَػَزَؿ َجاِنَب َداِر َأ ي َفَأْشَرُفوا يَػْنظُُروَف َويَػُقوُلوَف: َجاَء َنيبُّ اللَِّو، َجاَء َنيبُّ اللَِّو، َفأَقػْ
، َوُىَو يف ٬َبٍْل أِلَْىِلِو، ٱَبَْبَِ  َع ِبِو َعْبُد اللَِّو ْبُن َسبلَـٍ ُؼ ٥َبُْم، أَيُّوَب، فَِإنَُّو لَُيَحدُّْث أَْىَلُو ِإْذ ٠بَِ

، ُُثَّ َرَجَع ِإىَل  َسِمَع ِمْن َنيبّْ اللَِّو فَػَعِجَل َأْف َيَضَع الَِّذي ٱَبََْبُِؼ ٥َبُْم ِفيَها، َفَجاَء َوِىَي َمَعُو، فَ 
فَػَقاَؿ أَبُو أَيُّوَب: أَنَا يَا َنيبَّ اللَِّو، َىِذِه «. َأيُّ بُػُيوِت أَْىِلَنا أَقػَْربُ : » أَْىِلِو، فَػَقاَؿ َنيبُّ اللَِّو 

َؿ: ُقوَما َعَلى بَػرََكِة اللَِّو، فَػَلمَّا َجاَء َنيبُّ ، قَا«فَاْنفَِلْق فَػَهيّْْئ لََنا َمِقيبًل »َدارِي َوَىَذا بَا ي، قَاَؿ: 
، َوَقْد ، َجاَء َعْبُد اللَِّو ْبُن َسبلَـٍ  اللَِّو  فَػَقاَؿ: َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُؿ اللَِّو، َوأَنََّك ِجْئَت ِٕبَقٍّ

ْبُن أَْعَلِمِهْم، فَاْدُعُهْم فَاْسَأ٥ْبُْم َعِبّْ قَػْبَل ، َوأَْعَلُمُهْم َوا َعِلَمْت يَػُهوُد َأِّنّْ َسيُّْدُىْم َواْبُن َسيِّْدِىمْ 
َفَأْرَسَل  ، ، فَِإنػَُّهْم ِإْف يَػْعَلُموا َأِّنّْ َقْد َأْسَلْمُت قَاُلوا يفَّ َما لَْيَس يفَّ  َأْف يَػْعَلُموا َأِّنّْ َقْد َأْسَلْمتُ 

بَػُلوا َفَدَخُلوا َعَلْيوِ  َنيبُّ اللَِّو  ، َويْػَلُكْم،  يَا َمْعَشَر اليَػُهودِ : »٥َبُْم َرُسوُؿ اللَِّو ، فَػَقاَؿ  َفأَقػْ
، َوَأِّنّْ ِجْئُتُكْم  اتػَُّقوا اللََّو، فَػَو اللَِّو الَِّذي الَ إَِلَو ِإالَّ ُىَو، ِإنَُّكْم لَتَػْعَلُموَف َأِّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو َحقِّا

، َفَأْسِلُموا َفَأيُّ َرُجٍل ِفيُكْم »، قَاَؿ:  ، قَا٥َبَا َثبَلَث ِمرَارٍ  وا لِلنَّيبّْ ، قَاُلوا: َما نَػْعَلُمُو، قَالُ «ِٕبَقٍّ
؟ أَفَػرَأَيْػُتْم »قَالُوا: َذاَؾ َسيُّْدنَا َواْبُن َسيِّْدنَا، َوأَْعَلُمَنا َواْبُن أَْعَلِمَنا، قَاَؿ: ، « َعْبُد اللَِّو ْبُن َسبلَـٍ

قَاُلوا: َحاَشى لِلَِّو « أَفَػرَأَيْػُتْم ِإْف َأْسَلَم؟»، قَاَؿ:  ا َكاَف لُِيْسِلمَ ، قَاُلوا: َحاَشى لِلَِّو مَ «ِإْف َأْسَلَم؟
يَا اْبَن »، قَاُلوا: َحاَشى لِلَِّو َما َكاَف لُِيْسِلَم، قَاَؿ: «أَفَػرَأَيْػُتْم ِإْف َأْسَلَم؟»َما َكاَف لُِيْسِلَم، قَاَؿ: 

: يَا َمْعَشَر اليَػُهوِد اتػَُّقوا اللََّو، فَػَو اللَِّو الَِّذي الَ إَِلَو ِإالَّ ُىَو، ، َفَخرََج فَػَقاؿَ  «َسبلَـٍ اْخرُْج َعَلْيِهمْ 



 

 

 

 

ٔ
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 ٘ٔٔ يف مشائل الرسول    

.  ، َفَأْخَرَجُهْم َرُسوُؿ اللَِّو  ، فَػَقاُلوا: َكَذْبتَ  ، َوأَنَُّو َجاَء ِٕبَقٍّ  ِإنَُّكْم لَتَػْعَلُموَف أَنَُّو َرُسوُؿ اللَّوِ 
ٔ 

ـَ َرُسوُؿ اللَِّو َماِلٍك َرِضَي ا ْبنِ  أََنسِ وعن  ِديَنِة،  للَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َلمَّا َقِد
َ
ِديَنَة، نَػَزَؿ يف ُعْلِو ا٤ب

َ
ا٤ب

َلًة، ُُثَّ أَْرَسَل ِإىَل  ـَ ِفيِهْم أَْرَبَع َعْشَرَة لَيػْ َمئَلِ  يف َحيٍّ يُػَقاُؿ ٥َبُْم بَػُنو َعْمرِو ْبِن َعْوٍؼ، قَاَؿ: َفأَقَا
َعَلى رَاِحَلِتِو  َفَجاُءوا ُمتَػَقلِّْدي ُسُيوِفِهْم، قَاَؿ: وََكَأِّنّْ أَْنظُُر ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو  َبِِب النَّجَّاِر، قَاَؿ:

ي َحْيُث َوأَبُو َبْكٍر رِْدَفُو، َوَمؤَلُ َبِِب النَّجَّاِر َحْوَلُو، َحٌبَّ أَْلَقى ِبِفَناِء َأ ي أَيُّوَب، قَاَؿ: َفَكاَف ُيَصلّْ 
ْسِجدِ أَْدرََكْتُو الصَّ 

َ
، َفَأْرَسَل ِإىَل َمئَلِ َبِِب  بَلُة، َوُيَصلّْي يف َمرَاِبِض الَغَنِم، قَاَؿ: ُُثَّ ِإنَُّو أََمَر بِِبَناِء ا٤ب

فَػَقاُلوا الَ َواللَِّو ، الَ َنْفُلُب « يَا َبِِب النَّجَّاِر ثَاِمُنوِّن َحاِئَفُكْم َىَذا»، فَػَقاَؿ:  النَّجَّاِر َفَجاُءوا
ْشرِِكْبَ َٜبَنَ 

ُ
 ، وََكاَنْت ِفيِو ِخَربٌ  ُو ِإالَّ ِإىَل اللَِّو ، قَاَؿ: َفَكاَف ِفيِو َما أَُقوُؿ َلُكْم ، َكاَنْت ِفيِو قُػُبوُر ا٤ب

ْشرِِكَْب فَػنُِبَشتْ  ، َفَأَمَر َرُسوُؿ اللَِّو  ، وََكاَف ِفيِو ٬َبْلٌ 
ُ
ِل ، َوبِا٣بَِرِب َفُسوَّْيْت، َوبِالنَّخْ  ِبُقُبوِر ا٤ب

ْسِجدِ  فَػُقِفعَ 
َ
َلَة ا٤ب ، قَاَؿ: قَاَؿ  ، قَاَؿ: َوَجَعُلوا ِعَضاَدتَػْيِو ِحَجاَرةً  ، قَاَؿ " َفَصفُّوا النَّْخَل ِقبػْ

ُقُلوَف َذاَؾ الصَّْخَر َوُىْم يَػْر٘بَُِزوَف، َوَرُسوُؿ اللَِّو  َر »َمَعُهْم، يَػُقوُلوَف:  َجَعُلوا يَػنػْ اللَُّهمَّ ِإنَُّو الَ َخيػْ
ُر اآلِخَرهْ ِإالَّ  َهاِجَرهْ   َخيػْ

ُ
 ٕ«، فَاْنُصِر األَْنَصاَر َوا٤ب

 
َها، قَاَلْت: و   َمُو اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ لَِرُسولِِو »َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ ،  َكاَف يَػْوـُ بُػَعاٍث يَػْوًما َقدَّ

ـَ َرُسوُؿ اللَِّو  ِديَنةَ  فَػَقِد
َ
تَػَرَؽ َمَلؤُ  ا٤ب  ٖ.«، يف ُدُخو٥ِبِْم يف اإِلْسبَلـِ  ُىْم، َوقُِتَلْت َسرَاتُػُهمْ ، َوَقِد افػْ

 
 بفرح املدًية امليورة وآَُِٔا بلدومَ :  صٌلئهل 

َنا  ـَ َعَليػْ ُهَما، قَاَؿ: َأوَُّؿ َمْن َقِد ْعُت البَػرَاَء ْبَن َعاِزٍب َرِضَي اللَُّو َعنػْ َعْن َأ ي ِإْسَحاَؽ، قَاَؿ: ٠بَِ
ـَ ِببَلٌؿ َوَسْعٌد َوَعمَّاُر ْبُن يَاِسٍر، ُُثَّ ُمْصَعُب ْبُن ُعمَ  ْـّ َمْكُتوـٍ وََكانَا يُػْقرِئَاِف النَّاَس، فَػَقِد ّْبٍ، َواْبُن ُأ

ـَ ُعَمُر ْبُن ا٣َبفَّاِب يف ِعْشرِيَن ِمْن َأْطَحاِب النَّيبّْ  ـَ النَّيبُّ  َقِد ، َفَما رَأَْيُت  ، ُُثَّ " َقِد

                                                           
 (. ٕٖ٘ٓٔ(،و أٞبد)ٜٖٔٔرواه البخاري) -ٔ
 (ٕٖٜٖالبخاري) - ٕ
 .(ٖٜٖٓالبخاري) ٖ
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ِديَنِة 
َ
ـَ َرُسوُؿ اللَِّو  َفرُِحوا ِبَشْيٍء فَػَرَحُهْم ِبَرُسوِؿ اللَِّو أَْىَل ا٤ب ، َحٌبَّ َجَعَل اإِلَماُء يَػُقْلَن: َقِد
  ." َفصَِّل

ُ
ـَ َحٌبَّ قَػرَْأُت: َسبِّْح اْسَم َربَّْك اأَلْعَلى يف ُسَوٍر ِمَن ا٤ب  ٔ، َفَما َقِد

 
ْسِلِمَْب، َكانُوا ِ٘بَارًا قَاِفِلَْب  لَِّو ، َأفَّ َرُسوَؿ ال الزُّبَػّْبِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ وعن 

ُ
َلِقَي الزُّبَػيػَْر يف رَْكٍب ِمَن ا٤ب

ـِ  ْأ ُر َرُسوَؿ اللَِّو  ِمَن الشَّ ْسِلُموَف بِاْلَمِديَنِة ٨َبْرََج  ، َفَكَسا الزُّبَػيػْ
ُ
َع ا٤ب َوأَبَا َبْكٍر ثَِياَب بَػَياٍض، َو٠بَِ

، فَػيَػْنَتِظُرونَُو َحٌبَّ يَػُردَُّىْم َحرُّ  انُوا يَػْغُدوَف ُكلَّ َغَداٍة ِإىَل ا٢َبرَّةِ ِمْن َمكََّة، َفكَ  َرُسوِؿ اللَِّو 
، فَانْػَقَلُبوا يَػْوًما بَػْعَد َما َأيَاُلوا انِْتظَاَرُىْم، فَػَلمَّا َأَوْوا ِإىَل بُػُيوهِتِْم، أَْوىَف َرُجٌل ِمْن يَػُهوَد  الظَِّهّبَةِ 

َوَأْطَحاِبِو ُمبَػيَِّضَْب يَػُزوُؿ ُِِّٔم  ، أِلَْمٍر يَػْنظُُر إِلَْيِو، فَػَبُصَر ِبَرُسوِؿ اللَِّو َعَلى أُيٍُم ِمْن آيَاِمِهمْ 
السَّرَاُب، فَػَلْم ٲَبِْلِك اليَػُهوِديُّ َأْف قَاَؿ بَِأْعَلى َطْوتِِو: يَا َمَعاِشَر الَعَرِب، َىَذا َجدُُّكُم الَِّذي 

ْسِلُمو 
ُ
ِبَظْهِر ا٢َبرَِّة، فَػَعَدَؿ ِِّْٔم َذاَت  َف ِإىَل السّْبَلِح، فَػتَػَلقَّْوا َرُسوَؿ اللَِّو تَػْنَتِظُروَف، فَػثَاَر ا٤ب

 "الَيِمِْب، َحٌبَّ نَػَزَؿ ِِّْٔم يف َبِِب َعْمرِو ْبِن َعْوٍؼ، َوَذِلَك يَػْوـَ ااِلثْػنَػْْبِ ِمْن َشْهِر َربِيٍع اأَلوَِّؿ،...
َعِث النَّيبّْ مَ »وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَاَؿ:  ، َما َعدُّوا ِإالَّ ِمْن  َوالَ ِمْن َوفَاتِوِ  ا َعدُّوا ِمْن َمبػْ

ِديَنةَ 
َ
 ٕ«.َمْقَدِمِو ا٤ب

ِديَنَة  َعْن ثَاِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: "َلمَّا َكاَف اليَػْوـُ الَِّذي َدَخَل ِفيِو َرُسوُؿ اللَِّو و 
َ
ا٤ب

َها ُكلُّ شَ  َها ُكلُّ َشْيٍء، َوَما نَػَفْضَنا َعْن َأَضاَء ِمنػْ ْيٍء، فَػَلمَّا َكاَف اليَػْوـُ الَِّذي َماَت ِفيِو َأْظَلَم ِمنػْ
 ٖاأْلَْيِدي َوِإنَّا َلِفي َدْفِنِو َحٌبَّ أَْنَكْرنَا قُػُلوبَػَنا".  َرُسوِؿ اللَِّو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(ٛٙ٘ٛٔ( ،وأٞبد)ٕٜٖ٘البخاري) -ٔ
 .(ٖٜٖٗالبخاري )-ٕ
 (وطححو األلباِّن.ٖٗٙٙ(،وابن حباف)ٖٔٙٔ(،وابن ماجة)ٖٛٔٙ(،الَبمذي)ٖٛٔٙطحيح :رواه أٞبد) -ٖ
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 ٚٔٔ يف مشائل الرسول    

 بدؿاٍؤ ًربَ حني كدومَ ٌَمدًية : من صٌلئهل 

 م املدًية وحمهم ملىة ٔآو آٔصد :آٔن حيبب ٕاٍهي -1

 وآٔن ًبارك هلم يف ظاؾِا ومدُا : -2

ا ٕاىل اجلحفة :  -3 َُ  وآٔن ًيلي مُحَّا

ـَ َرُسوُؿ اللَِّو  َها، قَاَلْت: َلمَّا َقِد ِديَنةَ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َ
، ُوِعَك أَبُو َبْكٍر، َوِببَلٌؿ،  ا٤ب

ْوُت أَْدََّن ِمْن ِشرَاِؾ نَػْعِلوَفَكاَف أَبُو َبْكٍر ِإَذا أَ 
َ
 َخَذْتُو ا٢ُبمَّى يَػُقوُؿ: ُكلُّ اْمرٍِئ ُمَصبٌَّح يف أَْىِلِو َوا٤ب

 ، وََكاَف ِببَلٌؿ ِإَذا أُْقِلَع َعْنُو ا٢ُبمَّى يَػْرَفُع َعِقّبََتُو يَػُقوُؿ:
َلًة ِبَواٍد َوَحْوِل ِإْذِخٌر   َوَجِليُل،َأالَ لَْيَت ِشْعرِي َىْل أَبِيًَبَّ لَيػْ

 َوَىْل أَرَِدْف يَػْوًما ِمَياَه ٦َبَنٍَّة َوَىْل يَػْبُدَوْف ِل َشاَمٌة َويَِفيُل،
، َوأَُميََّة ْبَن َخَلٍف َكَما َأْخَرُجونَا ِمْن أَْرِضَنا  ، َوُعْتَبَة ْبَن رَبِيَعةَ  قَاَؿ: اللَُّهمَّ الَعْن َشْيَبَة ْبَن رَبِيَعةَ 

ِديَنَة َكُحبػَّْنا َمكََّة َأْو َأَشدَّ، : » ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ،  ِإىَل أَْرِض الَوبَاءِ 
َ
َنا ا٤ب اللَُّهمَّ َحبّْْب إِلَيػْ

نَا، َوَطحّْْحَها لََنا، َوانْػُقْل ُٞبَّاَىا ِإىَل ا١ُبْحَفةِ  ، قَاَلْت: َوَقِدْمَنا «اللَُّهمَّ بَارِْؾ لََنا يف َطاِعَنا َويف ُمدّْ
ِديَنَة َوىِ 

َ
  ٔ. َي َأْوبَأُ أَْرِض اللَِّو، قَاَلْت: َفَكاَف بُْفَحاُف ٯَبْرِي ٪َبْبًل تَػْعِِب َماًء آِجًنا ا٤ب

 

 ابملؤاخاة بني املِاجٍرن وألهعار : ما جاء يف صٌلئهل 

ِديَنَة َفآَخى النَّ 
َ
ـَ َعْبُد الرَّْٞبَِن ْبُن َعْوٍؼ ا٤ب َنُو َوبَػْْبَ  يبُّ َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َقِد بَػيػْ

َؾ اللَُّو َسْعِد ْبِن الرَّبِيِع األَْنَصارِيّْ فَػَعَرَض َعَلْيِو َأْف يُػَناِطَفُو أَْىَلُو َوَماَلُو، فَػَقاَؿ: َعْبُد الرَّْٞبَِن بَارَ 
، بَػْعَد أَيَّاـٍ  فَػَرآُه النَّيبُّ َلَك يف أَْىِلَك َوَماِلَك ُدلَِِّب َعَلى السُّوِؽ، فَػَرِبَح َشْيًئا ِمْن أَِقٍط َو٠َبٍْن، 

قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، تَػَزوَّْجُت  ،«َمْهَيْم يَا َعْبَد الرَّْٞبَِن؟» َوَعَلْيِو َوَضٌر ِمْن ُطْفَرٍة، فَػَقاَؿ النَّيبُّ 
: َذَىٍب، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  فَػَقاَؿ: َوْزَف نَػَواٍة ِمنْ « َفَما ُسْقَت ِفيَها؟»قَاَؿ: ، اْمرَأًَة ِمَن األَْنَصاِر 

 ٕ.« َأْوِِلْ َوَلْو ِبَشاةٍ »
 

َفَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: آَخى النَّيبُّ و  ، فَػزَاَر  ، َوَأ ي الدَّْرَداءِ  بَػْْبَ َسْلَمافَ  َعْن َعْوِف ْبِن َأ ي ُجَحيػْ
ْرَداءِ  َلةً  َسْلَماُف أَبَا الدَّ ْرَداِء ُمَتَبذّْ َـّ الدَّ قَاَلْت: َأُخوَؾ أَبُو ، ، فَػَقاَؿ ٥َبَا: َما َشْأُنِك؟  ، فَػرََأى ُأ

                                                           
 (٨بتصرًا ،من غّب ذكر قوؿ أبو بكر وببلؿ رضي ا عنهما .  ٖٙٚٔ) - ٓٛٗ(،ومسلم ٜٛٛٔالبخاري) - ٔ
 (.ٖٖٛٛ(،والنسائي)ٖٖٜٔ(،والَبمذي)ٜٕٙٚٔ( ،وأٞبد)ٖٜٖٚري)البخا - ٕ
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نْػَيا ْرَداِء لَْيَس َلُو َحاَجٌة يف الدُّ ْرَداِء َفَصَنَع َلُو يََعاًما، فَػَقاَؿ: ُكْل؟  الدَّ قَاَؿ: ، ، َفَجاَء أَبُو الدَّ
ْرَداِء ، قَاَؿ: َما أَنَا بِآِكٍل َحٌبَّ تَْأُكَل، قَاَؿ: َفَأكَ  فَِإِّنّْ َطاِئمٌ  َل، فَػَلمَّا َكاَف اللَّْيُل َذَىَب أَبُو الدَّ

ـَ، ُُثَّ َذَىَب يَػُقوـُ  يَػُقوـُ  : َسْلَماُف  قَاؿَ ، اَف ِمْن آِخِر اللَّْيِل ، فَػَلمَّا كَ  فَػَقاَؿ: ِنَْ ، ، قَاَؿ: َِنْ، فَػَنا
َولِنَػْفِسَك َعَلْيَك َحقِّا، َوأِلَْىِلَك ، َحقِّا  فَػَقاَؿ لَُو َسْلَماُف: ِإفَّ لَِربَّْك َعَلْيكَ  ، ، َفَصلََّيا ُقِم اآلفَ 

:  ، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  ، َفذََكَر َذِلَك َلوُ  َعَلْيَك َحقِّا، َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّو، َفأََتى النَّيبَّ 
 ٔ .« َطَدَؽ َسْلَمافُ »
نَػَنا َوبَػْْبَ ِإْخَوانَِنا  ِت األَْنَصاُر لِلنَّيبّْ ، قَاَؿ: قَالَ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنوُ و  : اْقِسْم بَػيػْ

ُئونَةَ « الَ »النَِّخيَل، قَاَؿ: 
َ
ْعَنا َوَأيَْعَنا ، َوَنْشرَْكُكْم يف الثََّمَرةِ  فَػَقاُلوا: َتْكُفونَا ا٤ب  2. ، قَاُلوا: ٠بَِ

، َما رَأَيْػَنا ِمْثَل قَػْوـٍ َقِدْمَنا َعَلْيِهْم َأْحَسَن  اِ قَاَؿ: قَاَؿ اْلُمَهاِجُروَف: يَا َرُسوَؿ ، َعْن أََنٍس و 
، َحٌبَّ  ، َوَأْشرَُكونَا يف اْلَمْهَنأِ  ، َلَقْد َكَفْونَا اْلَمُئونَةَ  ، َواَل َأْحَسَن َبْذاًل يف  َكِثّبٍ  ُمَواَساًة يف قَِليلٍ 

َنا َأْف َيْذَىُبوا بِاأْلَْجِر ُكلِّْو   ٖ. ، َما أَثْػنَػْيُتْم َعَلْيِهْم، َوَدَعْومُتُ اَ ٥َبُْم " قَاَؿ: " اَل ، َلَقْد َحِسبػْ
 

ِغ َما اَكَن ًُلَاِِس اًُْمْعَعَفى  ـْ َ  :  ِمَن اًُْميَاِفِلنَي اِبًَْمِدًيَةِ  ِذْنُر ب

ُهَماَعِن الزُّْىرِيّْ، قَاَؿ: َأْخبَػَرِّن ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَػّْبِ، َأفَّ ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد  ، َأْخبَػَرُه: َأفَّ  َرِضَي اللَُّو َعنػْ
رَِكَب َعَلى ِٞبَاٍر َعَلى َقِفيَفٍة َفدَِكيٍَّة، َوأَْرَدَؼ ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد َورَاَءُه يَػُعوُد َسْعَد ْبَن  َرُسوَؿ اللَِّو 

 َمرَّ ٗبَْجِلٍس ِفيِو َعْبُد اللَِّو ْبُن ُأ َيٍّ ُعَباَدَة يف َبِِب ا٢بَاِرِث ْبِن ا٣بَْزرَِج قَػْبَل َوقػَْعِة َبْدٍر، قَاَؿ: َحٌبَّ 
ْسِلِمَْب 

ُ
ْجِلِس َأْخبَلٌط ِمَن ا٤ب

َ
اْبُن َسُلوَؿ َوَذِلَك قَػْبَل َأْف ُيْسِلَم َعْبُد اللَِّو ْبُن ُأ َيٍّ، فَِإَذا يف ا٤ب

 
َ
ْسِلِمَْب، َويف ا٤ب

ُ
ْشرِِكَْب َعَبَدِة اأَلْوثَاِف َواليَػُهوِد َوا٤ب

ُ
ْجِلِس َعْبُد اللَِّو ْبُن َرَواَحَة فَػَلمَّا َغِشَيِت َوا٤ب

ابَِّة، َٟبََّر َعْبُد اللَِّو ْبُن ُأ َيٍّ أَنْػَفُو ِبرَِدائِِو، ُُثَّ قَاَؿ: الَ تُػَغبػُّْروا َعلَ  ْجِلَس َعَجاَجُة الدَّ
َ
َنا، َفَسلََّم ا٤ب يػْ

ُىْم ِإىَل اللَِّو، َوقَػرَأَ َعَلْيِهُم الُقْرآَف، فَػَقاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن َعَلْيِهْم، ُُثَّ َوَقَف فَػنَػَزَؿ َفَدَعا َرُسوُؿ اللَِّو 
ْرُء إِنَُّو الَ َأْحَسَن ٩بَّا تَػُقوُؿ، ِإْف َكاَف َحقِّا َفبلَ تُػْؤِذنَا ِبِو يف ٦بَْ 

َ
ِلِسَنا، اْرِجْع ُأ َيٍّ اْبُن َسُلوَؿ: أَيػَُّها ا٤ب

                                                           
 (. ٕٖٓ(،وابن حباف)ٕٗٗٔ(،وابن خزٲبة)ٖٕٔٗ(،والَبمذي)ٜٛٙٔالبخاري) - ٔ
 . (ٕٖٕ٘البخاري)- ٕ

)تكفوننا ا٤بؤونة( تقوموف ٗبا ٰبتاج إليو من عمل كالسقي وغّبه ، والقائل ىم األنصار. )قالوا( أي ا٤بهاجروف واألنصار. 
 . عنا وأيعنا( امتثاالً ٤با أمر بو رسوؿ ا )٠ب

 (وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط.ٕٚٛٗ(،والَبمذي)ٕٔٛٗ(،وأبو داود)ٖ٘ٚٓٔطحيح : رواه أٞبد)- ٖ



 

 

 

 

ٔ
ٜٔ  

ٜٔٔ 

 ٜٔٔ يف مشائل الرسول    

ُصْص َعَلْيِو، فَػَقاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن َرَواَحَة: بَػَلى يَا َرُسوَؿ اللَِّو فَاْغَشَنا ِإىَل َرْحِلَك َفَمْن َجاَءَؾ فَاقْ 
ْشرُِكوَف َواليَػُهوُد، َحٌبَّ َكاُدوا يَػَتثَاوَ 

ُ
ْسِلُموَف َوا٤ب

ُ
ُروَف، ِبِو يف ٦َبَاِلِسَنا، فَِإنَّا ٫بُِبُّ َذِلَك، فَاْسَتبَّ ا٤ب

َدابػََّتُو َفَساَر َحٌبَّ َدَخَل َعَلى َسْعِد  ُضُهْم َحٌبَّ َسَكُنوا، ُُثَّ رَِكَب النَّيبُّ ٱُبَفّْ  فَػَلْم يَػَزِؿ النَّيبُّ 
يُرِيُد َعْبَد اللَِّو ْبَن  -: " يَا َسْعُد َأِلَْ َتْسَمْع َما قَاَؿ أَبُو ُحَباٍب؟  ْبِن ُعَباَدَة، فَػَقاَؿ َلُو النَّيبُّ 

 "، قَاَؿ َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، اْعُف َعْنُو َواْطَفْح َعْنُو، فَػوَ  قَاَؿ: َكَذا وََكَذا -ُأ َيٍّ 
الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك الِكَتاَب َلَقْد َجاَء اللَُّو بِا٢َبقّْ الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك، َلَقِد اْطفََلَح َأْىُل َىِذِه 

َرِة َعَلى َأْف يُػتَػوُّْجوُه فَػيػُ  َعصُّْبوُه بِالِعَصابَِة، فَػَلمَّا َأََب اللَُّو َذِلَك بِا٢َبقّْ الَِّذي أَْعفَاَؾ اللَُّو َشرَِؽ الُبَحيػْ
َوَأْطَحابُُو يَػْعُفوَف  ، وََكاَف النَّيبُّ  ِبَذِلَك، َفَذِلَك فَػَعَل ِبِو َما رَأَْيَت، فَػَعَفا َعْنُو َرُسوُؿ اللَِّو 

ْشرِِكَْب، َوأَْىِل الكِ 
ُ
 َتاِب، َكَما أََمَرُىُم اللَُّو، َوَيْصُرُوَف َعَلى اأَلَذى، قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ:َعِن ا٤ب
 َّ مظجع حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حسُّ

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱٱ[ اآليََة، َوقَاَؿ اللَُّو:ٙٛٔ]آؿ عمراف: 

[ ِإىَل آِخِر اآليَِة، وََكاَف ٜٓٔ]البقرة:   َّٱمن زن رن  مم ام يل ىل
َبْدرًا، فَػَقَتَل  يَػَتَأوَُّؿ الَعْفَو َما أََمَرُه اللَُّو بِِو، َحٌبَّ أَِذَف اللَُّو ِفيِهْم، فَػَلمَّا َغزَا َرُسوُؿ اللَِّو  النَّيبُّ 

ْشرِِكَْب َوَعَبَدِة األَ 
ُ
ْوثَاِف: اللَُّو ِبِو َطَناِديَد ُكفَّاِر قُػَرْيٍش، قَاَؿ اْبُن ُأ َيٍّ اْبُن َسُلوَؿ َوَمْن َمَعُو ِمَن ا٤ب

 َٔعَلى اإِلْسبلَـِ َفَأْسَلُموا .  َىَذا أَْمٌر َقْد تَػَوجََّو، فَػَبايَػُعوا الرَُّسوَؿ 
 

 بدؾوة اٍهيود ٕاىل إلسالم : صٌلئهل 

َنا َرُسوُؿ اللَّوِ  ْسِجِد ِإْذ َخرََج َعَليػْ
َ
َنَما ٫َبُْن يف ا٤ب ،   َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: بَػيػْ

ـَ النَّيبُّ « اْنفَِلُقوا ِإىَل يَػُهودَ »فَػَقاَؿ:  َنا بَػْيَت ا٤بِْدرَاِس، فَػَقا فَػَناَداُىْم:  َفَخَرْجَنا َمَعُو َحٌبَّ ِجئػْ
ُُثَّ « َذِلَك أُرِيدُ »فَػَقاُلوا: َقْد بَػلَّْغَت يَا أَبَا الَقاِسِم، فَػَقاَؿ: « يَا َمْعَشَر يَػُهوَد، َأْسِلُموا َتْسَلُموا»

اْعَلُموا َأفَّ اأَلْرَض لِلَِّو »قَا٥َبَا الثَّانَِيَة، فَػَقاُلوا: َقْد بَػلَّْغَت يَا أَبَا الَقاِسِم، ُُثَّ قَاَؿ الثَّالَِثَة، فَػَقاَؿ: 
َا اأَلْرُض ، َفَمْن َوَجَد ِمْنُكْم ٗبَالِِو َشْيًئا فَػْلَيِبْعُو، َوِإالَّ فَا َوَرُسولِِو، َوِإِّنّْ أُرِيُد َأْف ُأْجِلَيُكمْ  ْعَلُموا أ٭بَّ

 ٕ«.لِلَِّو َوَرُسولِوِ 

                                                           
 (.ٔٛ٘ٙ( ، وابن حباف)ٕٚٙٚٔ(،وأٞبد)ٜٛٚٔ) - ٙٔٔ(،ومسلمٙٙ٘ٗالبخاري) -ٔ
 (ٖٖٓٓ(،وأبو داود)ٜٗٗٙالبخاري) - ٕ



 

 

 
ٕٔٓ 

 ٕٓٔ البيان املأمول

َنا أَنَا َمَع ُمفَرٍّْؼ بِاْلِمْرَبِد ِإْذ َدَخَل َرجُ و  ٌل، َعْن َسِعيٍد ا١ْبَُرْيرِيّْ، َعْن يَزِيَد ْبِن الشّْخِّّْب قَاَؿ: بَػيػْ
ٌد ِمْنُكْم يَػْقرَأُ؟ قَاَؿ: قُػْلُت: أَنَا أَقػْرَأُ، فَػَهْل َأحَ  َمَعُو ِقْفَعُة أََدـٍ قَاَؿ: َكَتَب ِل َىِذِه َرُسوُؿ اللَِّو 

لَِبِِب زَُىّْبِ ْبِن أُقَػْيٍش، أَنػَُّهْم ِإْف َشِهُدوا َأْف اَل إِلََو ِإالَّ اللَُّو، َوَأفَّ  فَِإَذا ِفيَها: "ِمْن ٧ُبَمٍَّد النَّيبّْ 
َوَطِفيِّْو،  قَػرُّوا بِا٣ْبُُمِس يف َغَناِئِمِهْم، َوَسْهِم النَّيبّْ ، َوفَاَرُقوا اْلُمْشرِِكَْب، َوأَ  ٧ُبَمًَّدا َرُسوُؿ اللَّوِ 

 ٔفَِإنػَُّهْم آِمُنوَف بَِأَماِف اللَِّو َوَرُسولِِو" .

 مبواهجخَ ملس ََمة اًىذاب ابملدًية : ومن صٌلئهل 

ـَ ُمَسْيِلَمُة اْلَكذَّاُب َعَلى َعْهِد النَّيبّْ  ، َفَجَعَل يَػُقوُؿ: ِإْف  اْلَمِديَنةَ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: َقِد
َبَل إِلَْيِو النَّيبُّ  ، فَػَقِدَمَها يف َبَشٍر َكِثٍّب ِمْن قَػْوِموِ  َجَعَل ِل ٧ُبَمٌَّد اأْلَْمَر ِمْن بَػْعِدِه تَِبْعُتوُ    ، َفأَقػْ

َعُة َجرِيَدٍة، َحٌبَّ َوَقَف َعَلى ُمَسْيِلَمَة يف ِقفْ  َوَمَعُو ثَاِبُت ْبُن قَػْيِس ْبِن مَشَّاٍس، َويف َيِد النَّيبّْ 
، َوَلْن أَتَػَعدَّى أَْمَر اِ ِفيَك، َولَِئْن  ، قَاَؿ: "َلْو َسأَْلَتِِب َىِذِه اْلِقْفَعَة َما أَْعفَْيُتَكَها َأْطَحاِبوِ 

" ُُثَّ  َما أُرِيتُ ، َوِإِّنّْ أَلُرَاَؾ الَِّذي أُرِيُت ِفيَك  أَْدبَػْرَت لَيَػْعِقَرنََّك اُ  ، َوَىَذا ثَاِبٌت ٯبُِيُبَك َعِبّْ
"ِإنََّك أََرى الَِّذي أُرِيُت ِفيَك َما  اْنَصَرَؼ َعْنُو. فَػَقاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: َفَسأَْلُت َعْن قَػْوِؿ النَّيبّْ 

َنا أَنَا،  أُرِيُت" َفَأْخبَػَرِّن أَبُو ُىَريْػَرَة، َأفَّ النَّيبَّ  نَائٌِم رَأَْيُت يف َيَديَّ ِسَوارَْيِن ِمْن  قَاَؿ: "بَػيػْ
َما  َذَىٍب، َفَأٮَبَِِّب َشْأنُػُهَما، فَأُوِحَي ِإَِلَّ يف اْلَمَناـِ َأِف انْػُفْخُهَما، فَػنَػَفْختُػُهَما َففَارَا، َفَأوَّْلتُػهُ 

ابَػْْبِ ٱَبُْرَجاِف ِمْن بَػْعِدي، َفَكاَف َأَحُدٮُبَا اْلَعْنِسيَّ َطاِحَب  َعاَء، َواآْلَخُر ُمَسْيِلَمَة َطاِحبَ َكذَّ  َطنػْ
  ٕ. اْلَيَماَمِة" 

 
ي اًلبةل ٌَىـبة : صٌلئهل   مبسارؿة هللا ؾز وجي يف رضاٍ بخحًو

 خئ حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ٹٱٹٱُّٱ

 حج مث  هت مت حتخت جت هب مب خب حب هئجب  مئ

 (ٗٗٔ)البقرة:َّخصمص حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج

                                                           
 (وقاؿ األلباِّن: طحيح اإلسناد .ٙٗٔٗاه النسائي)رو : د إلسناطحيح ا - ٔ
 .(ٕٕٗٚ) - ٕٔ(،ومسلم ٕٖٔٙ،  ٕٖٓٙالبخاري) - ٕ
 



 

 

 

 

ٔ
ٕٔ  

ٕٔٔ 

 ٕٔٔ يف مشائل الرسول    

ـَ َرُسوُؿ اللَِّو َعْن البَػرَاِء، قَاَؿ: " َلمَّا قَ و   ِد  ْقِدِس ِستََّة َعَشَر َأْو  
َ
ِديَنَة َطلَّى ٫َبَْو بَػْيِت ا٤ب

َ
ا٤ب

َعَة َعَشَر َشْهرًا، وََكاَف ٰبُِبُّ َأْف يُػَوجََّو ِإىَل الَكْعَبِة، فَأَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَعاىَل:   ىن نن من ُّٱَسبػْ

َو ٫َبَْو الَكْعَبةِ ٗٗٔ]البقرة: َّ ىي ني مي  ريزي ٰى ين ، َوَطلَّى َمَعُو  [، فَػُوجّْ
، فَػَقاَؿ: ُىَو َيْشَهُد أَنَُّو َطلَّى َمَع النَّيبّْ  َرُجٌل الَعْصَر "، ُُثَّ َخرََج َفَمرَّ َعَلى قَػْوـٍ ِمَن األَْنَصارِ   

1. ، َوأَنَُّو َقْد ُوجَّْو ِإىَل الَكْعَبِة، فَا٫ْبََرُفوا َوُىْم رُُكوٌع يف َطبلَِة الَعْصِر 
 

 ىن نن من ُّٱَكاَف ُيَصلّْي ٫َبَْو بَػْيِت اْلَمْقِدِس"، فَػنَػزََلْت:  : "َأفَّ َرُسوَؿ اِ وَعْن أََنسٍ 

]البقرة:  َّ هئجب  مئ خئ حئ جئ ىي ني مي  ريزي ٰى ين
[ َفَمرَّ َرُجٌل ِمْن َبِِب َسَلَمَة َوُىْم رُُكوٌع يف َطبَلِة اْلَفْجِر، َوَقْد َطلَّْوا رَْكَعًة، فَػَناَدى: َأاَل ِإفَّ ٗٗٔ

َلة. الْ  َلَة َقْد ُحوَّْلْت، َفَماُلوا َكَما ُىْم ٫َبَْو اْلِقبػْ  ِٕقبػْ
َنَما النَّاُس يف َطبلَِة الصُّْبِح ِبُقَباءٍ  ِإفَّ َرُسوَؿ »، ِإْذ َجاَءُىْم آٍت فَػَقاَؿ:  وَعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: بَػيػْ

َلَة، َوَقْد أُِمَر َأْف يَ  اللَِّو  ْستَػْقِبَل الَكْعَبَة، فَاْستَػْقِبُلوَىا، وََكاَنْت ُوُجوُىُهْم ِإىَل َقْد أُْنزَِؿ َعَلْيِو اللَّيػْ
َلةِ  ، فَاْسَتَداُروا ِإىَل الِقبػْ  ٖ«الشَّأْـِ

 َّ ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱيقوؿ ا لنبيو: يقوؿ اإلماـ السعدي يف " تفسّبه " ، 
عبة، وقاؿ: أي: كثرة تردده يف ٝبيع جهاتو، شوقًا وانتظارًا لنزوؿ الوحي باستقباؿ الك

 وِل يقل: "بصرؾ "لزيادة اىتمامو، وألف تقليب الوجو مستلـز لتقليب البصر. َّ ينُّ
أي: ٙببها، وىي الكعبة، ويف  َّ ىي ني ُّأي: نوجهك لواليتنا إياؾ،  َّ مي ُّ

، حيث إف ا تعاىل يسارع يف رضاه، ُث طرح لو باستقبا٥با  ىذا بياف لفضلو وشرفو 
 وجو: ما أقبل من بدف اإلنساف، وال َّ هئجب  مئ خئ حئ جئٱُّفقاؿ: 

 جت هب ُّأي: من بر وٕبر، وشرؽ وغرب، جنوب ومشاؿ.  َّمب خب حب ُّ

 . أي: جهتو َّحت
 

                                                           
 (ٜٛٗ(،والنسائي)ٖٓٗ(،والَبمذي)ٚٓٚٛٔ(،وأٞبد)ٕ٘٘)- ٔٔ(، ومسلمٕٕ٘ٚالبخاري) - ٔ

 (.ٙٔٚٔ،وابن حباف)
 (.٘ٗٓٔ(، وأبو داود)ٖٗٓٗٔ(،وأٞبد)ٕٚ٘) - ٘ٔمسلم  -ٕ
 (٘ٔٚٔ(، وابن حباف)ٖٜٗ(،والنسائي)ٕٗٙٗ(،وأٞبد)ٕٙ٘) - ٖٔ (،ومسلمٜٗٗٗالبخاري) -ٖ
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 يف قزواثَ : صٌلئهل 

 مج حج  هتمث مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ : قاؿ تعاىل لنبيو 

 ٱ(ٗٛ)النساء:َّجض مص خص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح
،  أُقَاِتُل النَّاَس َحٌبَّ َيْشَهُدوا َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اُ »اَؿ: ، قَ  ، َعْن َرُسوِؿ اِ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرةَ و 

ِإالَّ ِٕبَقَّْها، ، َوأَْمَوا٥َبُْم  ، َعَصُموا ِمِبّْ ِدَماَءُىمْ  ، فَِإَذا فَػَعُلوا َذِلكَ  ، َوٗبَا ِجْئُت ِبوِ  َويُػْؤِمُنوا  ي 
 ٔ.«َوِحَسابُػُهْم َعَلى اِ 
، فَػَقْد  َأْف أُقَاِتَل النَّاَس َحٌبَّ يَػُقوُلوا: الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، َفَمْن قَاَؿ: الَ إَِلَو ِإالَّ اللَّوُ  ويف رواية : أُِمْرتُ 

 ٕ، ِإالَّ ِٕبَقِّْو َوِحَسابُُو َعَلى اللَِّو " . َعَصَم ِمِبّْ نَػْفَسُو َوَماَلوُ 
أُِمْرُت َأْف أُقَاِتَل النَّاَس َحٌبَّ َيْشَهُدوا َأْف الَ إَِلَو ِإالَّ »قَاَؿ: ،  َعِن اْبِن ُعَمَر، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو و 

ِمِبّْ اللَُّو، َوَأفَّ ٧ُبَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو، َويُِقيُموا الصَّبَلَة، َويُػْؤُتوا الزََّكاَة، فَِإَذا فَػَعُلوا َذِلَك َعَصُموا 
، َوِحَسابُػُهْم َعَلى اللَّوِ ِدَماَءُىْم َوأَْمَوا٥َبُْم ِإالَّ ِٕبَقّْ اإِلْسبلَ   ٖ .« ـِ

أُِمْرُت َأْف أُقَاِتَل النَّاَس َحٌبَّ يَػُقوُلوا الَ إَِلَو : » َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و 
َلتَػَنا، َوَذٕبَُ  َنا ِإالَّ اللَُّو، فَِإَذا قَاُلوَىا، َوَطلَّْوا َطبلَتَػَنا، َواْستَػْقبَػُلوا ِقبػْ وا َذبِيَحتَػَنا، فَػَقْد َحُرَمْت َعَليػْ

 ٗ .« ِدَماُؤُىْم َوأَْمَوا٥ُبُْم، ِإالَّ ِٕبَقَّْها َوِحَسابُػُهْم َعَلى اللَّوِ 
، َأفَّ َرُسوَؿ اِ و  ، قَاَؿ َذاَت يَػْوـٍ يف ُخْفَبِتِو: " َأاَل ِإفَّ َر يّْ  َعْن ِعَياِض ْبِن ِٞبَاٍر اْلُمَجاِشِعيّْ

 َأْف أَُعلَّْمُكْم َما َجِهْلُتْم، ٩بَّا َعلََّمِِب يَػْوِمي َىَذا، ُكلُّ َماٍؿ ٫َبَْلُتُو َعْبًدا َحبَلٌؿ، َوِإِّنّْ َخَلْقتُ  أََمَرِّن 
ُهْم َعْن ِديِنِهْم، َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم مَ  ُهُم الشََّياِيُْب فَاْجَتالَتػْ ا ِعَباِدي ُحنَػَفاَء ُكلَُّهْم، َوِإنػَُّهْم أَتَػتػْ

، َوِإفَّ اَ َنظََر ِإىَل أَْىِل اأْلَْرِض،  ْحَلْلُت ٥َبُْم، َوأََمَرتْػُهْم َأْف ُيْشرُِكوا  ي َما ِلَْ أُْنزِْؿ ِبِو ُسْلفَانًاأَ 
َا بَػَعْثُتَك أِلَبْػَتِلَيَك  َفَمَقتَػُهْم َعَربَػُهْم َوَعَجَمُهْم، ِإالَّ بَػَقايَا ِمْن أَْىِل اْلِكَتابِ  َوأَبْػَتِلَي ، َوقَاَؿ: ِإ٭بَّ

َؽ ، َوأَنْػزَْلُت َعَلْيَك ِكَتابًا اَل يَػْغِسُلُو اْلَماُء، تَػْقَرُؤُه نَائًِما َويَػْقظَاَف، َوِإفَّ اَ أََمَرِّن َأْف ُأَحرّْ  ِبكَ 
َزًة، قَاَؿ: اْسَتْخرِْجُهْم َكَما اْستَ  ْخَرُجوَؾ، قُػَرْيًشا، فَػُقْلُت: َربّْ ِإًذا يَػثْػَلُغوا رَْأِسي فَػَيَدُعوُه ُخبػْ

                                                           
 (.ٕٔ) - ٖٗمسلم- ٔ
 (،والَبمذيٕٓٗٙ(،وأبو داود)ٛ٘ٔٓٔ(،وأٞبد)ٕٔ) - ٖٖ(،ومسلم  ٜٕٙٗالبخاري) - ٕ
 (.ٕٕٓ(،وابن جباف)ٕٜٖٚ(،وابن ماجة)ٜٖٓٓ(،والنسائي)ٕٙٓٙ)
 (. ٜٕٔ(،وابن حباف)ٕٕ) - ٖٙ(،ومسلمٕ٘البخاري) - ٖ
 (.ٜٖٙٙ(، والنسائي)ٕٛٓٙ(،والَبمذي)ٖٙ٘ٓٔ(،وأٞبد)ٕٜٖاري)البخ - ٗ
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، َوابْػَعْث َجْيًشا نَػبػَْعْث َٟبَْسًة ِمثْػَلُو، َوقَاِتْل ٗبَْن َأيَاَعَك  َواْغزُُىْم نُػْغزَِؾ، َوأَْنِفْق َفَسنُػْنِفَق َعَلْيكَ 
 ٔ"....َمْن َعَصاَؾ، 

ُجُل: يُػَقاِتُل لِْلَمْغَنِم، ، فَػَقاَؿ الرَّ  َعْن َأ ي ُموَسى َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبّْ و 
َمْن قَاَتَل لَِتُكوَف  »َوالرَُّجُل يُػَقاِتُل لِلذّْْكِر، َوالرَُّجُل يُػَقاِتُل لِيُػَرى َمَكانُُو، َفَمْن يف َسِبيِل اللَِّو؟ قَاَؿ: 

 ٕ .« َكِلَمُة اللَِّو ِىَي الُعْلَيا فَػُهَو يف َسِبيِل اللَّوِ 
ِإَذا أَمََّر أَِمّبًا َعَلى َجْيٍش، َأْو  ْيَدَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اِ َعْن ُسَلْيَماَف ْبِن بُػرَ و 

اْغُزوا بِاْسِم اِ »َسرِيٍَّة، َأْوَطاُه يف َخاطَِّتِو بِتَػْقَوى اِ، َوَمْن َمَعُو ِمَن اْلُمْسِلِمَْب َخيػْرًا، ُُثَّ قَاَؿ: 
ْن َكَفَر بِاِ، اْغُزوا َواَل تَػغُلُّوا، َواَل تَػْغِدُروا، َواَل َٛبْثُػُلوا، َواَل تَػْقتُػُلوا َولِيًدا، يف َسِبيِل اِ، قَاتُِلوا مَ 

َفأَيػَّتُػُهنَّ َما  -َأْو ِخبَلٍؿ  -َوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّؾ ِمَن اْلُمْشرِِكَْب، فَاْدُعُهْم ِإىَل َثبَلِث ِخَصاٍؿ 
ُهْم،  َبْل ِمنػْ ُهْم، وَُكفَّ َأَجابُوَؾ فَاقػْ َبْل ِمنػْ ، فَِإْف َأَجابُوَؾ، فَاقػْ ْسبَلـِ ُهْم، ُُثَّ اْدُعُهْم ِإىَل اإْلِ وَُكفَّ َعنػْ

ُهْم، ُُثَّ اْدُعُهْم ِإىَل التََّحوُِّؿ ِمْن َدارِِىْم ِإىَل َداِر اْلُمَهاِجرِيَن، َوَأْخُرُْىْم أَنػَُّهْم ِإْف فَػَعلُ  وا َذِلَك َعنػْ
َها، فََأْخُرُْىْم أَنػَُّهْم فَػَلُهْم َما لِْلُمهَ  اِجرِيَن، َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمَهاِجرِيَن، فَِإْف أَبَػْوا َأْف يَػَتَحوَُّلوا ِمنػْ

َيُكونُوَف َكَأْعرَاِب اْلُمْسِلِمَْب، ٯَبْرِي َعَلْيِهْم ُحْكُم اِ الَِّذي ٯَبْرِي َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب، َواَل َيُكوُف 
َغِنيَمِة َواْلَفْيِء َشْيءٌ ِإالَّ َأْف ٯُبَاِىُدوا َمَع اْلُمْسِلِمَْب، فَِإْف ُىْم أَبَػْوا َفَسْلُهُم ا١ْبِْزيََة، فَِإْف ٥َبُْم يف الْ 

ُهْم، فَِإْف ُىْم أَبَػْوا فَاْسَتِعْن بِاِ َوقَاتِْلُهْم، َوِإَذا َحاَطْرتَ  ُهْم، وَُكفَّ َعنػْ َبْل ِمنػْ  ُىْم َأَجابُوَؾ فَاقػْ
مََّة نَِبيِّْو، َل ِحْصٍن َفَأرَاُدوَؾ َأْف َ٘بَْعَل ٥َبُْم ِذمََّة اِ، َوِذمََّة نَِبيِّْو، َفبَل َ٘بَْعْل ٥َبُْم ِذمََّة اِ، َواَل ذِ أَىْ 

ُكْم أَْىَوُف ِمْن َوَلِكِن اْجَعْل ٥َبُْم ِذمََّتَك َوِذمََّة َأْطَحاِبَك، فَِإنَُّكْم َأْف ُٚبِْفُروا ِذ٩َبَُكْم َوِذَمَم َأْطَحابِ 
 اِ، َأْف ُٚبِْفُروا ِذمََّة اِ َوِذمََّة َرُسولِِو، َوِإَذا َحاَطْرَت أَْىَل ِحْصٍن َفَأرَاُدوَؾ َأْف تُػْنز٥َِبُْم َعَلى ُحْكمِ 

ِصيُب ُحْكَم اِ َفبَل تُػْنز٥ِْبُْم َعَلى ُحْكِم اِ، َوَلِكْن أَْنز٥ِْبُْم َعَلى ُحْكِمَك، فَِإنََّك اَل َتْدرِي أَتُ 
ـْ اَل   ٖ«.ِفيِهْم َأ

                                                           
 (.ٖ٘ٙ(،وابن حباف)ٗٛٗٚٔ(، وأٞبد)ٕ٘ٙٛ) - ٖٙمسلم -ٔ
 (،والنسائيٙٗٙٔ(،والَبمذي)ٕٚٔ٘(،وأبو داود)ٜٜٙ٘ٔ(،وأٞبد)ٜٗٓٔ) - ٓ٘ٔ(،ومسلمٕٓٔٛالبخاري) - ٕ
 (. ٖٙٙٗ(،وابن حباف)ٖٕٛٚ(،وابن ماجة)ٖٖٙٔ)
(،وابن ٕٛ٘ٛ(،وابن ماجة)ٚٔٙٔ(،والَبمذي)ٕٕٔٙ(،وأبو داود)ٖٖٕٓٓ)(،وأٞبدٖٔٚٔ) - ٖمسلم- ٖ

 (.ٜٖٚٗحباف)
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يتمُب أال يتخلف عن أي سرية أو بعث يبعثو للجهاد يف سبيل ا  وقد كاف ا٤بصففى 
، وىا ىو  ، وإعزاز دينو، ولكنو كاف يفعل ذلك اضفرارًا لدرء ا٤بشقة عن ا٤بسلمْب تعاىل

ي نَػْفُس ٧ُبَمٍَّد بَِيِدِه، َلْواَل َأْف يعتذر عن ذلك، موضًحا حكمة بعوثو وسراياه فيقوؿ: " َوالَّذِ 
، َوَلِكْن اَل َأِجُد َسَعًة  َيُشقَّ َعَلى اْلُمْسِلِمَْب َما قَػَعْدُت ِخبَلَؼ َسرِيٍَّة تَػْغُزو يف َسِبيِل اِ أََبًدا

َلُهمْ  ،  َوالَِّذي نَػْفُس ٧ُبَمٍَّد بَِيِدهِ ،  ، َوَيُشقُّ َعَلْيِهْم َأْف يَػَتَخلَُّفوا َعِبّْ  َواَل ٯبَُِدوَف َسَعةً ،  َفَأٞبِْ
 ٔ،«، ُُثَّ أَْغُزو َفأُقػَْتلُ  َلَوِدْدُت َأِّنّْ أَْغُزو يف َسِبيِل اِ َفأُقػَْتُل، ُُثَّ أَْغُزو َفأُقػَْتلُ 

ى بَِغّْبَِىا، َحٌبَّ  قَػلََّما يُرِيُد َغْزَوًة يَػْغُزوَىا ِإالَّ َورَّ  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو »َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك قَاَؿ: و 
يف َحرٍّ َشِديٍد، َواْستَػْقَبَل َسَفرًا بَِعيًدا َوَمَفازًا،  َكاَنْت َغْزَوُة تَػُبوَؾ، فَػَغزَاَىا َرُسوُؿ اللَِّو 

ْخبَػَرُىْم ِبَوْجِهِو َواْستَػْقَبَل َغْزَو َعُدوٍّ َكِثٍّب، َفَجلَّى لِْلُمْسِلِمَْب أَْمَرُىْم، لَِيَتَأىَُّبوا أُْىَبَة َعُدوِّْىْم، َوأَ 
 ٕ«.الَِّذي يُرِيدُ 

  
ِإَذا بَػَعَث َأَحًدا ِمْن َأْطَحاِبِو يف بَػْعِض أَْمرِِه، قَاَؿ:  َعْن َأ ي ُموَسى، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اِ و 
 ٖ«.َبشُّْروا َواَل تُػنَػفُّْروا، َوَيسُّْروا َواَل تُػَعسُّْروا»

 ٗ«.ا، َوَبشّْرَا َواَل تُػنَػفّْرَا، َوَتفَاَوَعا َواَل َٚبَْتِلَفاَيسّْرَا َواَل تُػَعسّْرَ »ويف رواية: 
 ٘«.َيسُّْروا َوالَ تُػَعسُّْروا، َوَبشُّْروا، َوالَ تُػنَػفُّْروا»، قَاَؿ:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَّيبّْ و 

ُنوا َواَل تُػنَػفُّْروا»ويف رواية:   ٙ.«َيسُّْروا َواَل تُػَعسُّْروا، َوَسكّْ
ِإَذا َغزَا قَػْوًما ِلَْ يُِغْر َحٌبَّ ُيْصِبَح، فَِإْف ٠بََِع  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو »َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: و 

 ٚ«.، َوِإْف ِلَْ َيْسَمْع أََذانًا أََغاَر بَػْعَد َما ُيْصِبُح، فَػنَػزَْلَنا َخْيبَػَر لَْيبًل  أََذانًا أَْمَسكَ 

                                                           
 (ٖٕ٘ٚ(واللفظ لو ، وابن ماجة)ٙٚٛٔ) - ٖٓٔ ،مسلم(ٖٙالبخاري ) -ٔ
 .(ٕٛٚ٘ٔ(،وأٞبد)ٜٕٙٚ) - ٗ٘(واللفظ لو،ومسلمٜٕٛٗالبخاري)- ٕ
 (.ٖ٘ٛٗ(،وأبو داود)ٕٜٚ٘ٔ(،وأٞبد)ٕٖٚٔ) - ٙمسلم - ٖ
 .(ٖٖٚٔ)-ٚ ،ومسلم(ٖٖٛٓالبخاري) - ٗ
 (. ٜٙالبخاري) - ٘
 . (ٖٖٖٕٔ(،وأٞبد)ٖٗٚٔ) - ٛ (، ومسلمٕ٘ٔٙالبخاري)- ٙ
 (.ٛٔٙٔ(،والَبمذي)ٖٕٗٙ(،وأبو داود)ٕٖ٘ٙٔ(،،وأٞبد)ٕٖٛ) - ٜ(،ومسلم ٖٜٕٗالبخاري) -ٚ
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 ٕ٘ٔ يف مشائل الرسول    

َع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، يَػُقوُؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ َعْن َأ ي َعِليٍّ و  ، أَنَُّو ٠بَِ َوُىَو َعَلى  ُٜبَاَمَة ْبِن ُشَفيٍّ
[، َأاَل ِإفَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي، َأاَل ٓٙ]األنفاؿ: َّ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱاْلِمْنَُرِ، يَػُقوُؿ:

 ٔ.ْمُي "ِإفَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي، َأاَل ِإفَّ اْلُقوََّة الرَّ 
 َعْن يَزِيَد ْبِن َأ ي ُعبَػْيٍد، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َسَلَمَة ْبَن اأَلْكوَِع َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َمرَّ النَّيبُّ و 

اِمًيا اْرُموا َبِِب ِإ٠ْبَاِعيَل، فَِإفَّ أَبَاُكْم َكاَف رَ : » َعَلى نَػَفٍر ِمْن َأْسَلَم يَػْنَتِضُلوَف، فَػَقاَؿ النَّيبُّ 
َما : » قَاَؿ: َفَأْمَسَك َأَحُد الَفرِيَقْْبِ بِأَْيِديِهْم، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو « اْرُموا، َوأَنَا َمَع َبِِب ُفبَلفٍ 

اْرُموا َفأَنَا َمَعُكْم  : » قَاَؿ النَّيبُّ ، ، قَاُلوا: َكْيَف نَػْرِمي َوأَْنَت َمَعُهْم؟ «َلُكْم الَ تَػْرُموَف؟
 ٕ«. ُكلُّْكمْ 

 ٖ«.ا٢َبْرَب َخْدَعةً  ٠َبَّى النَّيبُّ »َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: و 
 

 يف بدر : صٌلئهل 

َباُؿ َأ ي ُسْفَياَف، قَاَؿ: فَػَتَكلََّم أَبُو َبْكٍر،  َعْن أََنٍس، َأفَّ َرُسوَؿ اِ  َشاَوَر ِحَْب بَػَلَغُو ِإقػْ
ـَ َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، فَػَقاَؿ: ِإيَّانَا تُرِيُد يَا َرُسوَؿ َفَأْعَرَض َعْنُو،  ُُثَّ َتَكلََّم ُعَمُر، َفَأْعَرَض َعْنُو، فَػَقا

 اِ؟ َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه، َلْو أََمْرتَػَنا َأْف ٬بُِيَضَها اْلَبْحَر أَلََخْضَناَىا، َوَلْو أََمْرتَػَنا َأْف َنْضِربَ 
، فَاْنفََلُقوا َحٌبَّ نَػزَُلوا َبْدرًا،  النَّاسَ   بَػْرِؾ اْلِغَماِد َلَفَعْلَنا، قَاَؿ: فَػَنَدَب َرُسوُؿ اِ َأْكَباَدَىا ِإىَل 

ِؿ َوَوَرَدْت َعَلْيِهْم َرَوايَا قُػَرْيٍش، َوِفيِهْم ُغبَلـٌ َأْسَوُد لَِبِِب ا٢بَْجَّاِج، َفَأَخُذوُه، َفَكاَف َأْطَحاُب َرُسو 
أَُلونَُو َعْن َأ ي ُسْفَياَف، َوَأْطَحاِبِو، فَػيَػُقوُؿ: َما ِل ِعْلٌم بَِأ ي ُسْفَياَف، َوَلِكْن َىَذا أَبُو َيسْ  اِ 

َىَذا  َجْهٍل، َوُعْتَبُة، َوَشْيَبُة، َوأَُميَُّة ْبُن َخَلٍف، فَِإَذا قَاَؿ َذِلَك َضَربُوُه، فَػَقاَؿ: نَػَعْم، أَنَا ُأْخُرُُكْم،
اَف، فَِإَذا تَػرَُكوُه َفَسأَُلوُه، فَػَقاَؿ َما ِل بَِأ ي ُسْفَياَف ِعْلٌم، َوَلِكْن َىَذا أَبُو َجْهٍل، َوُعْتَبُة، أَبُو ُسْفيَ 

قَاِئٌم ُيَصلّْي،  َوَشْيَبُة، َوأَُميَُّة ْبُن َخَلٍف، يف النَّاِس، فَِإَذا قَاَؿ َىَذا أَْيًضا َضَربُوُه، َوَرُسوُؿ اِ 
َأى َذِلَك اْنَصَرَؼ، قَاَؿ: "َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه، لََتْضرِبُوُه ِإَذا َطَدَقُكْم، َوتَػتػْرُُكوُه ِإَذا  فَػَلمَّا رَ 

                                                           
 (ٜٓٚٗ(،وابن حباف)ٕٗٔ٘(،وأبو داود)ٕٖٗٚٔ(،وأٞبد)ٜٚٔٔ) - ٚٙٔمسلم- ٔ
 ( ٖٜٙٗ(،وابن حباف)ٕٛ٘ٙٔ(،وأٞبد)ٜٜٕٛالبخاري) - ٕ
 (. ٖٕٚٙ(،وأبو داود)ٕٔٔٛ(،وأٞبد)ٓٗٚٔ) - ٛٔ(،ومسلمٜٕٖٓالبخاري) - ٖ
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 ٕٙٔ البيان املأمول

: "َىَذا َمْصرَُع ُفبَلٍف"، قَاَؿ: َوَيَضُع َيَدُه َعَلى اأْلَْرِض  "، قَاَؿ، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  َكَذَبُكمْ 
 ٔ.  ا َماَط َأَحُدُىْم َعْن َمْوِضِع َيِد َرُسوِؿ اِ "َىاُىَنا، َىاُىَنا"، قَاَؿ: َفمَ 
قَاَؿ: َما َمنَػَعِِب َأْف َأْشَهَد َبْدرًا ِإالَّ َأِّنّْ َخَرْجُت أَنَا  -رضي ا عنو  -َوَعْن ُحَذيْػَفَة ْبِن اْلَيَماِف 

ْم تُرِيُدوَف ٧ُبَمًَّدا ، فَػُقْلَنا: َما نُرِيُدُه ، َما : ِإنَّكُ  َوَأ ي ُحَسْيٌل ، قَاَؿ: َفَأَخَذنَا ُكفَّاُر قُػَرْيٍش ، قَاُلوا
َنا نُرِيُد ِإالَّ اْلَمِديَنَة ، َفَأَخُذوا ِمنَّا َعْهَد اِ َوِميثَاَقُو ، لَنَػْنَصرَِفنَّ ِإىَل اْلَمِديَنِة َواَل نُػَقاِتلُ   َمَعُو ، َفأَتَػيػْ

َقاَؿ: " اْنَصرِفَا ، نَِفي ٥َبُْم ِبَعْهِدِىْم ، َوَنْسَتِعُْب اَ َفَأْخبَػْرنَاُه ا٣ْبَبَػَر ، فػَ  -  -َرُسوَؿ اِ 
 َٕعَلْيِهْم " .

ْبُن  َعْن َعْبِد اِ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَؿ: ُكنَّا يَػْوـَ بَْدٍر ُكلُّ َثبَلثٍَة َعَلى بَِعٍّب، َكاَف أَبُو لَُبابََة، َوَعِليُّ و 
، قَاَؿ: فَػَقااَل ٫َبُْن ٭َبِْشي  ، قَاَؿ: وََكاَنْت ُعْقَبُة َرُسوِؿ اِ  َأ ي يَاِلٍب، َزِميَلْي َرُسوِؿ اِ 

، َواَل أَنَا بَِأْغَُب َعِن اأْلَْجِر ِمْنُكَما ".    َٖعْنَك، فَػَقاَؿ: " َما أَنْػُتَما بِأَقػَْوى ِمِبّْ
فَّابِ  اِ ْبنِ  َعْبدِ  وعن َثِِب ُعَمُر ْبُن ا٣بَْ ، قَاَؿ: َلمَّا َكاَف يَػْوـُ َبْدٍر َنظََر َرُسوُؿ َعبَّاٍس، قَاَؿ: َحدَّ
ِإىَل اْلُمْشرِِكَْب َوُىْم أَْلٌف، َوَأْطَحابُُو َثبَلُث ِمائٍَة َوِتْسَعَة َعَشَر َرُجبًل، فَاْستَػْقَبَل َنيبُّ اِ  اِ 
  :َلَة، ُُثَّ َمدَّ َيَدْيِو، َفَجَعَل يَػْهِتُف ِبرَبِّْو ْز ِل َما َوَعْدَتِِب، اللُهمَّ آِت َما اللُهمَّ »اْلِقبػْ َأ٪بِْ

ْسبَلـِ اَل تُػْعَبْد يف اأْلَْرضِ  ، َفَما زَاَؿ «َوَعْدَتِِب، اللُهمَّ ِإْف تُػْهِلْك َىِذِه اْلِعَصابََة ِمْن أَْىِل اإْلِ
َلِة، َحٌبَّ َسَقَط رَِداُؤُه  َعْن َمْنِكبَػْيِو، َفأَتَاُه أَبُو َبْكٍر َفَأَخَذ يَػْهِتُف ِبَربِّْو، َمادِّا َيَدْيِو ُمْستَػْقِبَل اْلِقبػْ

 َربََّك، فَِإنَُّو رَِداَءُه، َفأَْلَقاُه َعَلى َمْنِكبَػْيِو، ُُثَّ اْلتَػَزَمُو ِمْن َورَائِِو، َوقَاَؿ: يَا َنيبَّ اِ، َكَفاَؾ ُمَناَشَدُتكَ 
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: َسيُػْنِجُز َلَك َما َوَعَدَؾ، َفأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ 

ُه اُ بِاْلَمبَلِئَكِة، قَاَؿ أَبُو ٜ]األنفاؿ: َّ حن جن يم ىم  مم خم [ َفَأَمدَّ
َنَما َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَْب يَػْوَمِئٍذ َيْشَتدُّ يف أَثَِر َرُجٍل ِمنَ  َثِِب اْبُن َعبَّاٍس، قَاَؿ: بَػيػْ  ُزَمْيٍل: َفَحدَّ

ُزوـُ، فَػَنظََر ِإىَل  اْلُمْشرِِكَْب أََماَمُو، ِإْذ ٠بَِعَ  ـْ َحيػْ َضْربًَة بِالسَّْوِط فَػْوَقُو َوَطْوَت اْلَفاِرِس يَػُقوُؿ: أَْقِد
 السَّْوِط اْلُمْشرِِؾ أََماَمُو َفَخرَّ ُمْستَػْلِقًيا، فَػَنظََر إِلَْيِو فَِإَذا ُىَو َقْد ُخِفَم أَنْػُفُو، َوُشقَّ َوْجُهُو، َكَضْربَةِ 

                                                           
 (.ٕٕٚٗ(،وابن حباف)ٜٕٖٙٔ(،وأٞبد)ٕٔٛٙ(،وأبو داود)ٜٚٚٔ) - ٖٛمسلم -ٔ
 (.ٖٖٕٗ٘(،وأٞبد)ٚٛٚٔ) -ٜٛمسلم  -ٕ
( وطححو ووافقو ٖٕ٘ٗدرؾ")(،وا٢باكم يف " ا٤بستٖٖٚٗ(،وابن حباف)ٜٖٔٓحسن : رواه أٞبد يف" ا٤بسند") - ٖ

( ٖٚ٘ٓٔ(،والبيهقي يف " الكُرى")ٙ٘ٚٛ(،والنسائي يف " الكُرى ")ٜٖ٘٘الذىيب، وأبو يعلى يف " مسنده ")
 وحسنو األلباِّن وشعيب األرنؤوط.



 

 

 

 

ٔ
ٕٚ  

ٕٔٚ 

 ٕٚٔ يف مشائل الرسول    

َطَدْقَت، َذِلَك »، فَػَقاَؿ:  ُع، َفَجاَء اأْلَْنَصارِيُّ، َفَحدََّث ِبَذِلَك َرُسوَؿ اِ فَاْخَضرَّ َذِلَك َأٝبَْ 
، فَػَقتَػُلوا يَػْوَمِئٍذ َسْبِعَْب، َوَأَسُروا َسْبِعَْب، قَاَؿ أَبُو ُزَمْيٍل، قَاَؿ اْبُن «ِمْن َمَدِد السََّماِء الثَّالَِثةِ 

َما تَػَرْوَف يف َىُؤاَلِء »أِلَ ي َبْكٍر، َوُعَمَر:   َرى، قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َعبَّاٍس: فَػَلمَّا َأَسُروا اأْلَُسا
ُهْم ِفْديًَة « اأْلَُساَرى؟ فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر: يَا َنيبَّ اِ، ُىْم بَػُنو اْلَعمّْ َواْلَعِشّبَِة، أََرى َأْف تَْأُخَذ ِمنػْ

، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ فَػَتُكوُف لََنا قُػوًَّة َعَلى اْلُكفَّاِر، فػَ  َما : » َعَسى اُ َأْف يَػْهِديَػُهْم ِلئْلِْسبَلـِ
فَّاِب؟ قُػْلُت: اَل َواِ يَا َرُسوَؿ اِ، َما أََرى الَِّذي رََأى أَبُو َبْكٍر، َوَلِكِبّْ أََرى « تَػَرى يَا اْبَن ا٣بَْ

نَّا فَػَنْضِرَب أَْعَناقَػُهْم، فَػُتَمكَّْن عَ  ِليِّا ِمْن َعِقيٍل فَػَيْضِرَب ُعنُػَقُو، َوُٛبَكِّْبّْ ِمْن ُفبَلٍف َنِسيًبا َأْف ُٛبَكّْ
َما قَاَؿ أَبُو  لُِعَمَر، َفَأْضِرَب ُعنُػَقُو، فَِإفَّ َىُؤاَلِء أَِئمَُّة اْلُكْفِر َوَطَناِديُدَىا، فَػَهِوَي َرُسوُؿ اِ 

َوأَبُو َبْكٍر قَاِعَدْيِن  ، فَِإَذا َرُسوُؿ اِ  َن اْلَغِد ِجْئتُ ، وِلَْ يَػْهَو َما قُػْلُت، فَػَلمَّا َكاَف مِ  َبْكرٍ 
؟ فَِإْف َوَجْدُت  ، َأْخُرِّْن ِمْن َأيّْ َشْيٍء تَػْبِكي أَْنَت َوَطاِحُبكَ  ، قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اِ  يَػْبِكَيافِ 

: " أَْبِكي لِلَِّذي  ، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  ُكَما، َوِإْف ِلَْ َأِجْد ُبَكاًء تَػَباَكْيُت لُِبَكائِ  ُبَكاًء َبَكْيتُ 
 -َعَرَض َعَليَّ َأْطَحاُبَك ِمْن َأْخِذِىِم اْلِفَداَء، َلَقْد ُعِرَض َعَليَّ َعَذابُػُهْم أَْدََّن ِمْن َىِذِه الشََّجَرِة 

 مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱَوأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ:  - َشَجَرٍة َقرِيَبٍة ِمْن َنيبّْ اِ 
  َّمم  خم حم جم  هل مل ٱُّ:[ ِإىَل قَػْولِِو ٚٙ]األنفاؿ: َّحض  جض مص خص حص

 ٔ[ َفَأَحلَّ اُ اْلَغِنيَمَة ٥َبُْم .ٜٙ]األنفاؿ:  
 أَْنُشُدَؾ َعْهَدَؾ َوَوْعَدَؾ، اللَُّهمَّ »قَاَؿ: َوُىَو يف قُػبٍَّة لَُو يَػْوـَ َبْدٍر:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأفَّ النَّيبَّ و 

َفَأَخَذ أَبُو َبْكٍر بَِيِدِه، َوقَاَؿ: َحْسُبَك يَا َرُسوَؿ اللَِّو فَػَقْد « ِإْف ِشْئَت ِلَْ تُػْعَبْد بَػْعَد اليَػْوـِ أََبًدا
 جك مق حق مف  خف حف ُّٱَأ٢بَْْحَت َعَلى َربَّْك، َوُىَو يف الدّْرِْع، َفَخرََج َوُىَو يَػُقوُؿ: 

 ٕ.[ٙٗ]القمر:  َّ حل  جل مك لك خك حك
ِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: ُكنَّا َمَع ُعَمَر بَػْْبَ َمكََّة َواْلَمِديَنِة، فَػتَػرَاَءيْػَنا ا٥بِْبَلَؿ، وَُكْنُت َرُجبًل َعْن أَنَ و 

اُه؟ َحِديَد اْلَبَصِر، فَػرَأَيْػُتُو َولَْيَس َأَحٌد يَػْزُعُم أَنَُّو َرآُه َغّْبِي، قَاَؿ: َفَجَعْلُت أَُقوُؿ لُِعَمَر، أََما تَػرَ 
ثُػَنا َعْن أَْىِل  َل اَل يَػرَاهُ َفَجعَ  ، قَاَؿ: يَػُقوُؿ ُعَمُر: َسَأرَاُه َوأَنَا ُمْستَػْلٍق َعَلى ِفرَاِشي، ُُثَّ أَْنَشأَ ُٰبَدّْ

َىَذا َمْصرَُع »بِاأْلَْمِس، يَػُقوُؿ:  ، َكاَف يُرِيَنا َمَصارَِع أَْىِل َبْدرٍ  َبْدٍر، فَػَقاَؿ: ِإفَّ َرُسوَؿ اِ 

                                                           
 ( ٖٜٚٗ(، وابن حباف )ٖٔٛٓ(،والَبمذي)ٕٛٓ(،وأٞبد)ٖٙٚٔ) - ٛ٘رواه مسلم  -ٔ
 (.ٚٚٛٗالبخاري) -ٕ



 

 

 
ٕٔٛ 

 ٕٛٔ البيان املأمول

، قَاَؿ: فَػَقاَؿ ُعَمُر: فَػَو الَِّذي بَػَعَثُو بِا٢بَْقّْ َما َأْخفَُئوا ا٢بُُْدوَد الٍَِّب َحدَّ «، ِإْف َشاَء اُ ُفبَلٍف َغًدا
َحٌبَّ انْػتَػَهى  ، قَاَؿ: َفُجِعُلوا يف بِْئٍر بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض، فَاْنفََلَق َرُسوُؿ اِ  َرُسوُؿ اِ 

ا ُفبَلَف ْبَن ُفبَلٍف َويَا ُفبَلَف ْبَن ُفبَلٍف َىْل َوَجْدمُتْ َما َوَعدَُكُم اُ َوَرُسولُُو َحقِّا؟ يَ »إِلَْيِهْم، فَػَقاَؿ: 
، قَاَؿ ُعَمُر: يَا َرُسوَؿ اِ َكْيَف ُتَكلُّْم َأْجَساًدا اَل أَْرَواَح «فَِإِّنّْ َقْد َوَجْدُت َما َوَعَدِّن اُ َحقِّا

َر أَنػَُّهْم اَل َيْسَتِفيُعوَف َأْف يَػُردُّوا َعَليَّ َشْيًئاَما أَنػْ »ِفيَها؟ قَاَؿ:  ُهْم، َغيػْ  ٔ«.ُتْم بَِأ٠ْبََع ِلَما أَُقوُؿ ِمنػْ
ـَ  َعْن أََنٍس، َأفَّ َرُسوَؿ اِ و  ُكِسَرْت َربَاِعَيُتُو يَػْوـَ ُأُحٍد، َوُشجَّ يف رَْأِسِو، َفَجَعَل َيْسُلُت الدَّ

، «َف يُػْفِلُح قَػْوـٌ َشجُّوا نَِبيػَُّهْم، وََكَسُروا َربَاِعَيَتُو، َوُىَو َيْدُعوُىْم ِإىَل اِ؟َكيْ »َعْنُو، َويَػُقوُؿ: 
ٕ[.ٕٛٔ]آؿ عمراف:  َّ هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱَفأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ: 

 

 
، َعْن أَبِيِو، وََكاَف أَبُوُه مِ و  ْن أَْىِل َبْدٍر قَاَؿ: َجاَء ِجُْرِيُل ِإىَل َعْن ُمَعاِذ ْبِن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع الزَُّرِقيّْ

ْسِلِمَْب َأْو َكِلَمًة ٫َبَْوَىا،  النَّيبّْ 
ُ
، فَػَقاَؿ: " َما تَػُعدُّوَف أَْىَل َبْدٍر ِفيُكْم، قَاَؿ: ِمْن أَْفَضِل ا٤ب

بلَِئَكِة " 
َ
 ٖ.قَاَؿ: وََكَذِلَك َمْن َشِهَد َبْدرًا ِمَن ا٤ب

 
َشاِىِد َوَقْد َدِمَيْت ِإْطبَػُعُو،  َياَف: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َعْن ُجْنَدِب ْبِن ُسفْ و 

َ
َكاَف يف بَػْعِض ا٤ب

 ٗ«.َىْل أَْنِت ِإالَّ ِإْطَبٌع َدِميِت، َويف َسِبيِل اللَِّو َما لَِقيتِ »فَػَقاَؿ: 
ُجرَِح َوْجُو َرُسوِؿ اللَِّو »َقاَؿ: ، فػَ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َأفَّ َرُجبًل َسأَلَُو َعْن ُجرِْح َرُسوِؿ اللَِّو و 
  وَُكِسَرْت َربَاِعَيُتُو، َوُىِشَمِت اْلبَػْيَضُة َعَلى رَْأِسِو ،  َفَكاَنْت فَاِيَمُة بِْنُت ٧ُبَمٍَّد ، 

، فَػَلمَّا رََأتْ  َها بِاْلِمَجنّْ ـَ، َوَعِليّّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو َيْسُكُب اْلَماَء َعَليػْ فَاِيَمُة َرِضَي اللَُّو  تَػْغِسُل الدَّ
ـَ ِإالَّ َكثْػَرًة  َها َأفَّ اْلَماَء اَل يَزِيُد الدَّ َحٌبَّ ِإَذا َطاَر َرَماًدا  ،َأَخَذْت ِقْفَعًة ِمْن َحِصٍّب َفَأْحَرقَػْتُو ، َعنػْ

ـُ ، أَْلَصَقْتُو بِا١ْبُرِْح   ٘« .فَاْسَتْمَسَك الدَّ

                                                           
 .(ٕٕٚٛ) - ٘ٚمسلم -ٔ
 (.٘ٚ٘ٙ(، وابن حباف)ٕٚٓٗ(،وابن ماجة)ٕٖٓٓ(،والَبمذي)ٖٚ٘ٙٔ(،وأٞبد)ٜٔٚٔ) - ٗٓٔمسلم-ٕ
 (. ٕٕٗٚ(،وابن حباف)ٓٙٔ(،وابن ماجة)ٕٓٛ٘ٔ(،وأٞبد)ٕٜٜٖالبخاري) - ٖ
 (. ٖٖ٘ٗ(، والَبمذي )ٚٓٛٛٔ( ، وأٞبد)ٜٙٚٔ) - ٕٔٔ(، ومسلم ٙٗٔٙ،ٕٕٓٛالبخاري) -ٗ

 (،وابن ماجةٕ٘ٛٓ(،والَبمذي )ٜٕٕٕٛ،وأٞبد)(ٜٓٚٔ) - ٔٓٔ (،ومسلمٜٕٔٔالبخاري) ٘-
 (.ٜٚ٘ٙ(،وابن حباف)ٖٗٙٗ)



 

 

 

 

ٔ
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ُقُل التػُّرَاَب يَػْوـَ ا٣بَْنَدِؽ،  ِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َكاَف النَّيبُّ َعْن َأ ي ِإْسَحاَؽ، َعِن البَػَراِء رَ و  يَػنػْ
َنا، »َحٌبَّ أَْغَمَر َبْفَنُو، َأْو اْغبَػرَّ َبْفُنُو، يَػُقوُؿ:  َنا َوالَ َطلَّيػْ قػْ َواللَِّو َلْوالَ اللَُّو َما اْىَتَديْػَنا، َوالَ َتَصدَّ

َناَفأَْنزَِلْن َسِكيَنًة َعَليػْ  َنًة أَبَػيػْ َنا، ِإَذا أَرَاُدوا ِفتػْ َنا، ِإفَّ اأُلىَل َقْد بَػَغْوا َعَليػْ ـَ ِإْف الَقَػيػْ « َنا، َوثَػبِّْت األَْقَدا
نَا»َوَرَفَع َِّٔا َطْوتَُو:  َنا أَبَػيػْ  1.« أَبَػيػْ

 
ِإىَل ا٣بَْنَدِؽ، فَِإَذا  اللَِّو َعْن ُٞبَْيٍد، قَاَؿ: ٠بَِْعُت أََنًسا َرِضَي اللَُّو َعْنُو، يَػُقوُؿ: َخرََج َرُسوُؿ و 

َهاِجُروَف َواألَْنَصاُر َٰبِْفُروَف يف َغَداٍة بَارَِدٍة، فَػَلْم َيُكْن ٥َبُْم َعِبيٌد يَػْعَمُلوَف َذِلَك ٥َبُْم، فَػَلمَّ 
ُ
ا رََأى ا٤ب

َهاِجرَهْ َما ِِّْٔم ِمَن النََّصِب َوا١ُبوِع، قَاَؿ: " اللَُّهمَّ ِإفَّ الَعْيَش َعْيُش اآلِخرَ 
ُ
 ْه، فَاْغِفْر ِلؤْلَْنَصاِر َوا٤ب

 ٕ.  ، فَػَقاُلوا ٦بُِيِبَْب َلُو:٫َبُْن الَِّذيَن بَايَػُعوا ٧ُبَمََّدا ... َعَلى ا١ِبَهاِد َما بَِقيَنا أََبَدا
أُنَاًسا يف الِقْسَمِة،  َعْن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َلمَّا َكاَف يَػْوـُ ُحنَػْْبٍ، آثَػَر النَّيبُّ و  

َنَة ِمْثَل َذِلَك، َوأَْعَفى أُنَاًسا ِمْن َأْشرَاؼِ   َفَأْعَفى األَقػْرََع ْبَن َحاِبٍس ِماَئًة ِمَن اإِلِبِل، َوأَْعَفى ُعيَػيػْ
َؿ ِفيَها، َوَما أُرِيَد َِّٔا الَعَرِب َفآثَػَرُىْم يَػْوَمِئٍذ يف الِقْسَمِة، قَاَؿ َرُجٌل: َواللَِّو ِإفَّ َىِذِه الِقْسَمَة َما ُعدِ 

َفَمْن يَػْعِدُؿ ِإَذا ِلَْ يَػْعِدِؿ »، َفأَتَػْيُتُو، َفَأْخبَػْرتُُو، فَػَقاَؿ:  َوْجُو اللَِّو، فَػُقْلُت: َواللَِّو أَلُْخُرَفَّ النَّيبَّ 
 ٖ .« رَ اللَُّو َوَرُسولُُو، َرِحَم اللَُّو ُموَسى َقْد أُوِذَي بَِأْكثَػَر ِمْن َىَذا َفَصبػَ 

 
ِمْن َغْزَوٍة؟  َعْن َأ ي ِإْسَحاَؽ، ُكْنُت ِإىَل َجْنِب َزْيِد ْبِن أَْرَقَم، َفِقيَل َلُو: " َكْم َغزَا النَّيبُّ و 

قَاَؿ: َسْبَع َعْشَرَة، قُػْلُت: َفأَيػُُّهْم َكاَنْت َأوََّؿ؟ ، قَاَؿ: ِتْسَع َعْشَرَة " ِقيَل: َكْم َغَزْوَت أَْنَت َمَعُو؟ 
ُر " َفذََكْرُت لَِقَتاَدَة قَ  َرُة َأِو الُعَشيػْ ُر ، اَؿ: الُعَسيػْ  ٗ .فَػَقاَؿ: الُعَشيػْ

 

 

 

 

                                                           
 (ٖٓٛٔ) - ٕ٘ٔ (،ومسلمٗٓٔٗالبخاري ) - ٔ
 (٘ٓٛٔ) - ٖٓٔ (،ومسلمٖٕٗٛالبخاري)- ٕ
 (ٕٙٓٔ) - ٓٗٔ( ،ومسلمٖٓ٘ٔالبخاري) - ٖ
 (.ٖٕٛٙ(،وابن حباف)ٙٚٙٔ(،والَبمذي)ٖٖٜ٘ٔ(،وأٞبد)ٕٗ٘ٔ) - ٖٗٔ( ،ومسلمٜٜٖٗالبخاري) - ٗ



 

 

 
ٖٔٓ 

 ٖٓٔ البيان املأمول

ا :  ما جاء من صٌلئهل   بضجاؾخَ يف احلروب وكرُي

، وََكاَف َأْجَوَد النَّاِس، وََكاَف  َأْحَسَن النَّاسِ  َكاَف َرُسوُؿ اِ »َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: 
 ٔ«.النَّاسِ َأْشَجَع 

َة؟ وَعْن َأ ي ِإْسَحاَؽ، قَاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإىَل اْلبَػرَاِء، فَػَقاَؿ: َأُكْنُتْم َولَّْيُتْم يَػْوـَ ُحنَػْْبٍ يَا أَبَا ُعَمارَ 
ىَل َىَذا ا٢بَْيّْ ، َوُحسٌَّر إِ  ، َوَلِكنَُّو اْنفََلَق َأِخفَّاُء ِمَن النَّاسِ  َما َوىلَّ  فَػَقاَؿ: َأْشَهُد َعَلى َنيبّْ اِ 

َبَل ِمْن َىَوازَِف، َوُىْم قَػْوـٌ ُرَماٌة، فَػَرَمْوُىْم ِبرِْشٍق ِمْن نَػْبٍل َكأَنػََّها رِْجٌل ِمْن َجرَاٍد، فَاْنَكَشُفوا، َفأَقػْ 
،  َعا َواْستَػْنَصرَ ، فَػنَػَزَؿ َودَ  ، َوأَبُو ُسْفَياَف ْبُن ا٢ْبَاِرِث يَػُقوُد ِبِو بَػْغَلَتوُ  اْلَقْوـُ ِإىَل َرُسوِؿ اِ 

 ،«أَنَا النَّيبُّ اَل َكِذْب، أَنَا اْبُن َعْبِد اْلُمفَِّلْب، اللُهمَّ نَػزّْْؿ َنْصَرؾَ »َوُىَو يَػُقوُؿ: 
ْعِِب ُكنَّا َواِ ِإَذا اْٞبَرَّ اْلَبْأُس نَػتَِّقي بِِو ، َوِإفَّ الشَُّجاَع ِمنَّا لَلَِّذي ُٰبَاِذي بِِو، يػَ »قَاَؿ اْلبَػرَاُء:  

 ٕ«. النَّيبَّ 
َأْشَجَع النَّاِس، َوَأْحَسَن النَّاِس، َوَأْجَوَد  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو »وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: 

َلًة، قَاَؿ: فَاْنفََلَق النَّاُس ِقَبَل الصَّْوِت، فَػتَػَلقَّاُىْم َرُسوؿُ « النَّاسِ  اللَِّو  قَاَؿ: فُػزَّْع أَْىُل اْلَمِديَنِة لَيػْ
   :قَاَؿ: َوُىَو َعَلى فَػَرٍس أِلَ ي يَْلَحَة، ُعْرٍي يف ، « ِلَْ تُػرَاُعوا؟»َوَقْد َسبَػَقُهْم، َوُىَو يَػُقوُؿ

ِإنَُّو »، َأْو «ِإنَّا َوَجْدنَاُه َٕبْرًا»، قَاَؿ: َوقَاَؿ: «ِلَْ تُػرَاُعوا؟»ُعُنِقِو السَّْيُف، َفَجَعَل يَػُقوُؿ لِلنَّاِس: 
 ٖيَػْعِِب اْلَفَرس.« رٌ لََبحْ 

يُػَقاُؿ لَُو َمْنُدوٌب ، فَػَرًسا أِلَ ي يَْلَحَة  ويف رواية " قَاَؿ: َكاَف بِاْلَمِديَنِة فَػزٌَع فَاْستَػَعاَر النَّيبُّ  
 ٗ«.َما رَأَيْػَنا ِمْن فَػزٍَع َوِإْف َوَجْدنَاُه لََبْحرًا»فَػَقاَؿ: ، فَػرَِكَبُو 

 
                                                           

 (.ٖٕٚٓ) - ٛٗ،ومسلم(ٖٓٗٓ) البخاري - ٔ
 (.ٙٚٚٔ) - ٜٚمسلم ٕ-

(،وابن ٕٕٚٚ(،وابن ماجة)ٖ٘ٙٛٔ(،وأٞبد يف " ا٤بسند" )ٖٕٚٓ) - ٛٗ(،ومسلم ٜٕٛٓالبخاري) -ٖ
  (.ٜٖٙٙحباف)

(،وابن ٔٛٚٔ( و )ٓٛٚٔ(، والَبمذي )ٜٛٛٗ(،وأبو داود)ٖٕٚٓ) - ٜٗ(،ومسلمٕٕٙٛالبخاري) -ٗ
 (. ٜٛٚ٘حباف)
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ٖٔٔ 

 ٖٔٔ يف مشائل الرسول    

 ٔ«.ِمْن َأْجرَأِ النَّاِس، َوَأْجَوِد النَّاِس، َوَأْشَجِع النَّاسِ   َكاَف النَّيبُّ » ويف رواية : 
ُهَما، يَػُقوُؿ: بَػَعثَػَنا َرُسوُؿ اللَِّو و  ِإىَل ا٢بَُرَقِة، َفَصبَّْحَنا الَقْوـَ  َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ُهْم، فَػَلمَّا َغِشيَناُه، قَاَؿ: الَ إِلََو ِإالَّ اللَُّو ، َو٢َبِْقُت أَنَا َوَرُجٌل ِمَن األَ  فَػَهَزْمَناُىمْ  ْنَصاِر َرُجبًل ِمنػْ
يَا ُأَساَمُة، »، فَػَقاَؿ:  َفَكفَّ األَْنَصارِيُّ َففََعْنُتُو ِبُر٧بِْي َحٌبَّ قَػتَػْلُتُو، فَػَلمَّا َقِدْمَنا بَػَلَغ النَّيبَّ 

قُػْلُت: َكاَف ُمتَػَعوًّْذا، َفَما زَاَؿ ُيَكرّْرَُىا، َحٌبَّ َٛبَنػَّْيُت َأِّنّْ ِلَْ « الَّ اللَّوُ أَقَػتَػْلَتُو بَػْعَد َما قَاَؿ الَ إَِلَو إِ 
.  َٕأُكْن َأْسَلْمُت قَػْبَل َذِلَك اليَػْوـِ

 
، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: بَػَعَث النَّيبُّ و  ِسُنوا َأْف َخاِلَد ْبَن الَولِيِد ِإىَل َبِِب َجِذٲبََة، فَػَلْم ٰبُْ  َعْن َساِلٍِ

ا َأِسّبَُه، يَػُقوُلوا َأْسَلْمَنا، فَػَقاُلوا: َطَبْأنَا َطَبْأنَا، َفَجَعَل َخاِلٌد يَػْقُتُل َويَْأِسُر، َوَدَفَع ِإىَل ُكلّْ َرُجٍل ِمنَّ 
ُتُل َأِسِّبي، َوالَ يػَ  ْقُتُل َرُجٌل ِمْن َأْطَحا ي َفَأَمَر ُكلَّ َرُجٍل ِمنَّا َأْف يَػْقُتَل َأِسّبَُه، فَػُقْلُت: َواللَِّو الَ أَقػْ

 َٖمرَّتَػْْبِ.« اللَُّهمَّ ِإِّنّْ أَبْػرَأُ ِإلَْيَك ٩بَّا َطَنَع َخاِلُد ْبُن الَولِيدِ »فَػَقاَؿ:  َأِسّبَُه، َفذََكْرنَا َذِلَك لِلنَّيبّْ 
َمَل َرُجبًل ِمَن األَْنَصاِر َوأََمَرُىْم َأْف َسرِيًَّة فَاْستَػعْ  ، قَاَؿ: بَػَعَث النَّيبُّ  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنوُ و 

َأْف ُتِفيُعوِّن؟ قَاُلوا: بَػَلى، قَاَؿ: فَاْٝبَُعوا ِل  يُِفيُعوُه، فَػَغِضَب، فَػَقاَؿ: أَلَْيَس أََمرَُكُم النَّيبُّ 
فَػَهمُّوا َوَجَعَل بَػْعُضُهْم ٲُبِْسُك َحفًَبا، َفَجَمُعوا، فَػَقاَؿ: َأْوِقُدوا نَارًا، َفَأْوَقُدوَىا، فَػَقاَؿ: اْدُخُلوَىا، 

ِمَن النَّاِر، َفَما زَاُلوا َحٌبَّ َٟبََدِت النَّاُر، َفَسَكَن َغَضُبُو،  بَػْعًضا، َويَػُقوُلوَف: فَػَرْرنَا ِإىَل النَّيبّْ 
َها ِإىَل يَػْوـِ الِقَيا»، فَػَقاَؿ:  فَػبَػَلَغ النَّيبَّ  ْعُروؼِ َلْو َدَخُلوَىا َما َخَرُجوا ِمنػْ

َ
 ٗ«.َمِة، الفَّاَعُة يف ا٤ب

 

 : يف ظَح احلدًبِة صٌلئهل 

ُهَما َحِديَث َطاِحِبِو، قَاالَ: َخرََج َرُسوُؿ  َعِن ا٤بِْسَوِر ْبِن ٨َبَْرَمَة، َوَمْرَواَف، ُيَصدُّْؽ ُكلُّ َواِحٍد ِمنػْ
ِإفَّ َخاِلَد ْبَن الَولِيِد : » ِق، قَاَؿ النَّيبُّ َزَمَن ا٢ُبَدْيِبَيِة َحٌبَّ ِإَذا َكانُوا بِبَػْعِض الفَّرِي اللَِّو 

فَػَو اللَِّو َما َشَعَر ِِّْٔم َخاِلٌد َحٌبَّ ِإَذا ُىْم « بِاْلَغِميِم يف َخْيٍل لُِقَرْيٍش يَِليَعٌة، َفُخُذوا َذاَت الَيِمْبِ 

                                                           
 (وطححو األلباِّن.ٚٛٙٔحيح : رواه الَبمذي)ط  - ٔ
(، والنسائي يف " الكُرى ٖٕٗٙ(، وأبو داود)ٕ٘ٗٚٔ(، وأٞبد" )ٜٙ) - ٜ٘ٔ(،ومسلمٜٕٙٗالبخاري) -ٕ

 (.ٔ٘ٚٗ( وابن حباف)ٔٗ٘ٛ")
 (.ٜٗٚٗ(،وابن حباف)ٜٗٚٗ(،والنسائي)ٕٖٛٙ( ، وأٞبد)ٜٖٖٗالبخاري) - ٖ
 (.ٕ٘ٓٗ(، والنسائي)ٕٕ٘ٙ(، وأبو داود)ٛٔٓٔأٞبد)(، و ٓٗٛٔ) - ٓٗ(، ومسلم ٖٓٗٗالبخاري) - ٗ



 

 

 
ٖٕٔ 

 ٕٖٔ البيان املأمول

َحٌبَّ ِإَذا َكاَف بِالثَِّنيَِّة الٍَِّب يُػْهَبُط  لنَّيبُّ ِبَقتَػَرِة ا١بَْيِش، فَاْنفََلَق يَػرُْكُض َنِذيرًا لُِقَرْيٍش، َوَساَر ا
َها بَػرََكْت ِبِو رَاِحَلُتُو، فَػَقاَؿ النَّاُس: َحْل َحْل فََأ٢بَّْت، فَػَقاُلوا: َخؤَلَْت الَقْصَواُء،  َعَلْيِهْم ِمنػْ

َما َذاَؾ ٥َبَا ِٖبُُلٍق، َوَلِكْن َحَبَسَها َما َخؤَلَْت الَقْصَواُء، وَ : » َخؤَلَْت الَقْصَواُء، فَػَقاَؿ النَّيبُّ 
َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه، الَ َيْسأَُلوِّن ُخفًَّة يُػَعظُّْموَف ِفيَها ُحرَُماِت اللَِّو »، ُُثَّ قَاَؿ: «َحاِبُس الِفيلِ 

ُهْم «ِإالَّ أَْعفَْيتُػُهْم ِإيَّاَىا َحٌبَّ نَػَزَؿ بِأَْقَصى ا٢ُبَديِْبَيِة َعَلى َٜبٍَد ، ُُثَّ َزَجَرَىا فَػَوثَػَبْت، قَاَؿ: فَػَعَدَؿ َعنػْ
َاِء، يَػَتبَػرَُّضُو النَّاُس تَػبَػرًُّضا، فَػَلْم يُػَلبّْْثُو النَّاُس َحٌبَّ نَػَزُحوُه َوُشِكَي ِإىَل َرُسوِؿ اللَّ 

 ِو قَِليِل ا٤ب
َعُلوُه ِفيِو، فَػَو اللَِّو َما زَاَؿ ٯبَِيُش ٥َبُْم بِالرّْيّْ الَعَفُش، فَانْػتَػزََع َسْهًما ِمْن ِكَنانَِتِو، ُُثَّ أََمَرُىْم َأْف ٯبَْ 

َنَما ُىْم َكَذِلَك ِإْذ َجاَء بَُدْيُل ْبُن َوْرقَاَء ا٣بُزَاِعيُّ يف نَػَفٍر ِمْن قَػْوِمِو مِ  ْن َحٌبَّ َطَدُروا َعْنُو، فَػبَػيػْ
(، فَػَقاَؿ: ِإِّنّْ تَػرَْكُت َكْعَب ْبَن ِٔل هِتَاَمَة )ِمْن أَىْ  ، وََكانُوا َعْيَبَة ُنْصِح َرُسوِؿ اللَِّو  ُخزَاَعةَ 

فَاِفيُل، َوُىْم ُمَقاتُِلو 
َ
َؾ ُلَؤيٍّ، َوَعاِمَر ْبَن ُلَؤيٍّ نَػزَُلوا أَْعَداَد ِمَياِه ا٢ُبَدْيِبَيِة، َوَمَعُهُم الُعوُذ ا٤ب

َنا ُمْعَتِمرِيَن، : " ِإنَّا َِلْ ٪بَِ  َوَطادُّوَؾ َعِن البَػْيِت، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ْئ لِِقَتاِؿ َأَحٍد، َوَلِكنَّا ِجئػْ
ًة، َوٱُبَلُّوا بَػْيِِب وَ  ُهُم ا٢َبْرُب، َوَأَضرَّْت ِِّْٔم، فَِإْف َشاُءوا َماَدْدتُػُهْم ُمدَّ بَػْْبَ َوِإفَّ قُػَرْيًشا َقْد هنََِكتػْ

َخَل ِفيِو النَّاُس فَػَعُلوا، َوِإالَّ فَػَقْد َٝبُّوا، َوِإْف ُىْم النَّاِس، فَِإْف َأْظَهْر: فَِإْف َشاُءوا َأْف َيْدُخُلوا ِفيَما دَ 
َفرَِد َسالَِفٍِب، َولَيُػْنِفَذفَّ ا للَُّو أَْمَرُه أَبَػْوا، فَػَو الَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه أَلُقَاتَِلنػَُّهْم َعَلى أَْمرِي َىَذا َحٌبَّ تَػنػْ

َناُكْم ِمْن "، فَػَقاَؿ بَُدْيٌل: َسأُبَػلُّْغُهْم َما تَػُقوؿُ  ، قَاَؿ: فَاْنفََلَق َحٌبَّ أََتى قُػَرْيًشا، قَاَؿ: ِإنَّا َقْد ِجئػْ
ْعَناُه يَػُقوُؿ قَػْواًل، فَِإْف ِشْئُتْم َأْف نَػْعِرَضُو َعَلْيُكْم فَػَعْلَنا، فَػَقاَؿ ُسَفَهاُؤُىْم: الَ   َىَذا الرَُّجِل َو٠بَِ

ْعُتُو  َحاَجَة لََنا َأْف ُٚبُْرَنَا َعْنُو ِبَشْيءٍ  ْعَتُو يَػُقوُؿ، قَاَؿ: ٠بَِ ُهْم: َىاِت َما ٠بَِ ، َوقَاَؿ َذُوو الرَّْأِي ِمنػْ
ثَػُهْم ٗبَا قَاَؿ النَّيبُّ  ، أََلْسُتْم  يَػُقوُؿ َكَذا وََكَذا، َفَحدَّ ـَ ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد فَػَقاَؿ: َأْي قَػْوـِ ، فَػَقا

ُت بِالَوَلِد؟ قَاُلوا: بَػَلى، قَاَؿ: فَػَهْل تَػتَِّهُموِّن؟ قَاُلوا: اَل، قَاَؿ: بِالَواِلِد؟ قَاُلوا: بَػَلى، قَاَؿ: َأَوَلسْ 
َفْرُت أَْىَل ُعَكاَظ، فَػَلمَّا بَػلَُّحوا َعَليَّ ِجْئُتُكْم بَِأْىِلي َوَوَلِدي َوَمْن  أََلْسُتْم تَػْعَلُموَف َأِّنّْ اْستَػنػْ

بَػُلوَىا َوَدُعوِّن آتِيِو، قَاُلوا: َأيَاَعِِب؟ قَاُلوا: بَػَلى، قَاَؿ: فَِإفَّ َىَذا  َقْد َعَرَض َلُكْم ُخفََّة ُرْشٍد، اقػْ
، فَػَقاَؿ ُعْرَوُة ِعْنَد  ٫َبًْوا ِمْن قَػْولِِو لُِبَدْيلٍ  ، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  اْئِتِو، فَأَتَاُه، َفَجَعَل ُيَكلُّْم النَّيبَّ 

                                                           

1
؛ أي: موضع ِسرِّْه -بفتح العْب ا٤بهملة وسكوف ا٤بثناة التحتية وبا٤بوحدة-: -"  -كانوا َعْيبَة نصِح رسوؿ ا " - 

 ؛ كعيبة الثياب الٍب يوضع فيها ا٤بتاع. وأمانتو
َماِميِب)  األوىل.-ر: دار النوادر، سوريا( الناشٕٙٔ/ٙ"مصابيح ا١بامع" بدر الدين الدَّ

 



 

 

 

 

ٔ
ٖٖ  

ٖٖٔ 

 ٖٖٔ يف مشائل الرسول    

، َىْل ٠بَِْعَت بَِأَحٍد ِمَن الَعَرِب اْجَتاَح أَْىَلُو  ْلَت أَْمَر قَػْوِمكَ َذِلَك: َأْي ٧ُبَمَُّد أَرَأَْيَت ِإِف اْسَتْأطَ 
، َوِإِّنّْ أَلََرى َأْوَشابًا ِمَن النَّاِس َخِليًقا َأْف  ، فَِإِّنّْ َواللَِّو أَلََرى ُوُجوًىا ، َوِإْف َتُكِن اأُلْخَرى قَػبػَْلكَ 

تِ ، فَػَقاَؿ َلُو أَبُو َبكْ  يَِفرُّوا َوَيَدُعوؾَ  يُق: اْمُصْص بَِبْظِر البلَّ ، َأ٫َبُْن نَِفرُّ َعْنُو َوَنَدُعُو؟  ٍر الصّْدّْ
َِلْ ، ، َلْوالَ َيٌد َكاَنْت َلَك ِعْنِدي  فَػَقاَؿ: َمْن َذا؟ قَاُلوا: أَبُو َبْكٍر، قَاَؿ: أََما َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدهِ 

ِغّبَُة ْبُن  ، َفُكلََّما َتَكلََّم َأَخَذ بِِلْحَيِتوِ   لُّْم النَّيبَّ ، قَاَؿ: َوَجَعَل ُيكَ  َأْجزَِؾ َِّٔا أَلََجْبُتكَ 
ُ
، َوا٤ب

، َفُكلََّما أَْىَوى ُعْرَوُة بَِيِدِه ِإىَل ٢ِبَْيِة  ، َوَمَعُو السَّْيُف َوَعَلْيِو ا٤بِْغَفرُ  ُشْعَبَة قَاِئٌم َعَلى رَْأِس النَّيبّْ 
ْر َيَدَؾ َعْن ٢ِبَْيِة َرُسوِؿ اللَِّو  ِل السَّْيفِ َضَرَب َيَدُه بِنَػعْ  النَّيبّْ  ، فَػَرَفَع ُعْرَوُة  ، َوقَاَؿ لَُو: َأخّْ
ِغّبَُة ْبُن ُشْعَبَة، فَػَقاَؿ: َأْي ُغَدرُ  رَْأَسوُ 

ُ
، أََلْسُت َأْسَعى يف َغْدَرِتَك؟  ، فَػَقاَؿ: َمْن َىَذا؟ قَاُلوا: ا٤ب

ِغّبَُة َطِحَب قَػْوًما 
ُ
، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  ، َوَأَخَذ أَْمَوا٥َبُْم، ُُثَّ َجاَء َفَأْسَلمَ  يف ا١بَاِىِليَِّة فَػَقتَػَلُهمْ وََكاَف ا٤ب
« : ُـَ َفأَقػَْبل اَؿ فَػَلْسُت ِمْنُو يف َشْيءٍ  أَمَّا اإِلْسبَل

َ
، ُُثَّ ِإفَّ ُعْرَوَة َجَعَل يَػْرُمُق «، َوأَمَّا ا٤ب

نَػْيوِ  َأْطَحاَب النَّيبّْ  ٬ُبَاَمًة ِإالَّ َوقَػَعْت يف َكفّْ  ، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو َما تَػَنخََّم َرُسوُؿ اللَِّو  ِبَعيػْ
ُهمْ  ، َوِإَذا تَػَوضَّأَ َكاُدوا يَػْقَتِتُلوَف  ، َوِإَذا أََمَرُىْم ابْػَتَدُروا أَْمَرهُ  ، َفَدَلَك َِّٔا َوْجَهُو َوِجْلَدهُ  َرُجٍل ِمنػْ

، فَػَرَجَع  ، َوَما ٰبُِدُّوَف إِلَْيِو النَّظََر تَػْعِظيًما َلوُ  َكلََّم َخَفُضوا َأْطَواتَػُهْم ِعْنَدهُ ، َوِإَذا تَ  َعَلى َوُضوئِوِ 
ُلوؾِ  ُعْرَوُة ِإىَل َأْطَحاِبوِ 

ُ
، َواللَِّو َلَقْد َوَفْدُت َعَلى ا٤ب ،  ، َوَوَفْدُت َعَلى قَػْيَصرَ  ، فَػَقاَؿ: َأْي قَػْوـِ

 َواللَِّو ِإْف رَأَْيُت َمِلًكا َقطُّ يُػَعظُّْمُو َأْطَحابُُو َما يُػَعظُّْم َأْطَحاُب ٧ُبَمٍَّد  ، وَِكْسَرى، َوالنََّجاِشيّْ 
ُهمْ  ٧ُبَمًَّدا ، َوِإَذا  ، َفَدَلَك َِّٔا َوْجَهُو َوِجْلَدهُ  ، َواللَِّو ِإْف تَػَنخََّم ٬ُبَاَمًة ِإالَّ َوقَػَعْت يف َكفّْ َرُجٍل ِمنػْ

، َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْطَواتَػُهْم  ، َوِإَذا تَػَوضَّأَ َكاُدوا يَػْقَتِتُلوَف َعَلى َوُضوئِوِ  وا أَْمَرهُ أََمَرُىْم ابْػَتَدرُ 
بَػُلوَىا ، َوَما ٰبُِدُّوَف إِلَْيِو النَّظََر تَػْعِظيًما َلوُ  ِعْنَدهُ  ، فَػَقاَؿ  ، َوِإنَُّو َقْد َعَرَض َعَلْيُكْم ُخفََّة ُرْشٍد فَاقػْ
، قَاَؿ  َوَأْطَحاِبوِ  ، فَػَقاُلوا: اْئِتِو، فَػَلمَّا َأْشَرَؼ َعَلى النَّيبّْ   ِمْن َبِِب ِكَنانََة: َدُعوِّن آتِيوِ  َرُجلٌ 

،  فَػُبِعَثْت َلوُ « ، فَابْػَعُثوَىا َلوُ  َىَذا ُفبَلٌف، َوُىَو ِمْن قَػْوـٍ يُػَعظُّْموَف الُبْدفَ : » َرُسوُؿ اللَِّو 
، َما يَػْنَبِغي ٥ِبَُؤاَلِء َأْف ُيَصدُّوا َعِن  ، فَػَلمَّا رََأى َذِلَك قَاَؿ: ُسْبَحاَف اللَّوِ  نَّاُس يُػَلبُّوفَ َواْستَػْقبَػَلُو ال

، َفَما أََرى َأْف  ، قَاَؿ: رَأَْيُت الُبْدَف َقْد قُػلَّْدْت َوُأْشِعَرتْ  ، فَػَلمَّا َرَجَع ِإىَل َأْطَحاِبوِ  البَػْيتِ 
ُهْم يُػَقاُؿ َلُو ِمْكَرُز ْبُن َحْفصٍ  ُيَصدُّوا َعِن البَػْيتِ  ـَ َرُجٌل ِمنػْ ، فَػَقاَؿ: َدُعوِّن آتِيِو، فَػَقاُلوا:  ، فَػَقا

، َفَجَعَل ُيَكلُّْم «َىَذا ِمْكَرٌز، َوُىَو َرُجٌل فَاِجرٌ : » ، قَاَؿ النَّيبُّ  ، فَػَلمَّا َأْشَرَؼ َعَلْيِهمْ  اْئِتوِ 
َنَما ُىَو يُ  النَّيبَّ  ، قَاَؿ َمْعَمٌر: َفَأْخبَػَرِّن أَيُّوُب، َعْن  َكلُّْمُو ِإْذ َجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو، فَػبَػيػْ
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قَاَؿ ، « َلَقْد َسُهَل َلُكْم ِمْن أَْمرُِكمْ : » ، قَاَؿ النَّيبُّ  ِعْكرَِمَة أَنَُّو َلمَّا َجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو
َنُكْم  ، : َفَجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو َمْعَمٌر: قَاَؿ الزُّْىرِيُّ يف َحِديِثوِ  نَػَنا َوبَػيػْ فَػَقاَؿ: َىاِت اْكُتْب بَػيػْ

، قَاَؿ ُسَهْيٌل: أَمَّا «ِبْسِم اللَِّو الرَّْٞبَِن الرَِّحيمِ : » الَكاِتَب، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  َفَدَعا النَّيبُّ  ،ِكَتابًا
، فَػَقاَؿ  َوَلِكِن اْكُتْب بِا٠بَِْك اللَُّهمَّ َكَما ُكْنَت َتْكُتبُ ،  ، فَػَو اللَِّو َما أَْدرِي َما ُىوَ  الرَّْٞبَنُ 

ْسِلُموَف: َواللَِّو الَ َنْكتُبُػَها ِإالَّ ِبْسِم اللَِّو الرَّْٞبَِن الرَِّحيمِ 
ُ
اْكُتْب بِا٠بَِْك : » ، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  ا٤ب

، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َواللَِّو َلْو ُكنَّا نَػْعَلُم «٧ُبَمٌَّد َرُسوُؿ اللَّوِ  َىَذا َما قَاَضى َعَلْيوِ »ُُثَّ قَاَؿ: ، « اللَُّهمَّ 
،  ، َوَلِكِن اْكُتْب ٧ُبَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ  ، َوالَ قَاتَػْلَناؾَ  أَنََّك َرُسوُؿ اللَِّو َما َطَدْدنَاَؾ َعِن البَػْيتِ 

بْػُتُموِّن  اللَّوِ َواللَِّو ِإِّنّْ َلَرُسوُؿ : » فَػَقاَؿ النَّيبُّ  قَاَؿ  -« ، اْكُتْب ٧ُبَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ  ، َوِإْف َكذَّ
 -« الَ َيْسأَُلوِّن ُخفًَّة يُػَعظُّْموَف ِفيَها ُحُرَماِت اللَِّو ِإالَّ أَْعفَْيتُػُهْم ِإيَّاَىا»الزُّْىرِيُّ: َوَذِلَك لَِقْولِِو: 

نَػَنا َوبَػْْبَ البَػْيِت، فَػَنفُوَؼ ِبوِ َعَلى َأْف : » فَػَقاَؿ َلُو النَّيبُّ  ، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َواللَِّو الَ «ُٚبَلُّوا بَػيػْ
ْقِبلِ  تَػَتَحدَُّث الَعَرُب أَنَّا ُأِخْذنَا ُضْغفَةً 

ُ
، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل:  ، َفَكَتبَ  ، َوَلِكْن َذِلَك ِمَن الَعاـِ ا٤ب

ْسِلُموَف: ُسْبَحاَف وَ ، َوَعَلى أَنَُّو الَ يَْأتِيَك ِمنَّا َرُجٌل 
ُ
َنا، قَاَؿ ا٤ب ِإْف َكاَف َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَدْدَتُو إِلَيػْ

ْشرِِكَْب َوَقْد َجاَء ُمْسِلًما؟  اللَّوِ 
ُ
َنَما ُىْم َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل أَبُو َجْنَدِؿ ْبُن ، ، َكْيَف يُػَردُّ ِإىَل ا٤ب فَػبَػيػْ

ِه، َوَقْد َخرََج ِمْن َأْسَفِل َمكََّة َحٌبَّ َرَمى بِنَػْفِسِو بَػْْبَ َأْظُهِر ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍو يَػْرُسُف يف قُػُيودِ 
ْسِلِمْبَ 

ُ
:  ، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  ، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َىَذا يَا ٧ُبَمَُّد َأوَُّؿ َما أُقَاِضيَك َعَلْيِو َأْف تَػُردَُّه ِإَِلَّ  ا٤ب
:  ، قَاَؿ النَّيبُّ  اَؿ: فَػَو اللَِّو ِإًذا ِلَْ ُأَطا٢ِبَْك َعَلى َشْيٍء أََبًدا، قَ  «ِإنَّا ِلَْ نَػْقِض الِكَتاَب بَػْعدُ »
، قَاَؿ: َما أَنَا ِبَفاِعٍل، قَاَؿ  «بَػَلى فَافػَْعلْ »، قَاَؿ:  ، قَاَؿ: َما أَنَا ٗبُِجيزِِه َلكَ  «َفَأِجْزُه ِل »

ْسِلِمْبَ ، قَاَؿ أَبُو َجنْ  ِمْكَرٌز: َبْل َقْد َأَجْزنَاُه َلكَ 
ُ
ْشرِِكَْب َوَقْد  َدٍؿ: َأْي َمْعَشَر ا٤ب

ُ
، أَُردُّ ِإىَل ا٤ب

، قَاَؿ: فَػَقاَؿ  وََكاَف َقْد ُعذَّْب َعَذابًا َشِديًدا يف اللَّوِ ، ، َأالَ تَػَرْوَف َما َقْد َلِقيُت؟  ِجْئُت ُمْسِلًما
، قُػْلُت:  «بَػَلى»، قَاَؿ:  أََلْسَت َنيبَّ اللَِّو َحقِّافَػُقْلُت:  ُعَمُر ْبُن ا٣َبفَّاِب: َفأَتَػْيُت َنيبَّ اللَِّو 

نِيََّة يف ِديِنَنا ِإًذا؟ «بَػَلى»، قَاَؿ:  ، َوَعُدوُّنَا َعَلى الَباِيلِ  أََلْسَنا َعَلى ا٢َبقّْ  ، قُػْلُت: فَِلَم نُػْعِفي الدَّ
ثُػَنا أَنَّا «ي، َوُىَو نَاِطرِ  ِإِّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو، َوَلْسُت أَْعِصيوِ »قَاَؿ: ،  ، قُػْلُت: َأَولَْيَس ُكْنَت ُٙبَدّْ

، قَاَؿ: قُػْلُت: اَل، قَاَؿ: «بَػَلى، َفَأْخبَػْرُتَك أَنَّا نَْأتِيِو الَعاـَ »قَاَؿ: ، َسَنْأيت البَػْيَت فَػَنفُوُؼ بِِو؟ 
ا أَبَا َبْكٍر أَلَْيَس َىَذا َنيبَّ اللَِّو فَػُقْلُت: يَ ، ، قَاَؿ: َفأَتَػْيُت أَبَا َبْكٍر  «فَِإنََّك آتِيِو َوُمفَّوٌّْؼ ِبوِ »

قَاَؿ: بَػَلى، قُػْلُت: فَِلَم نُػْعِفي ،َحقِّا؟ قَاَؿ: بَػَلى، قُػْلُت: أََلْسَنا َعَلى ا٢َبقّْ َوَعُدوُّنَا َعَلى الَباِيِل؟ 



 

 

 

 

ٔ
ٖ٘  

ٖٔ٘ 

 ٖ٘ٔ يف مشائل الرسول    

نِيََّة يف ِديِنَنا ِإًذا؟  ، َوُىَو نَاِطرُُه،  ، َولَْيَس يَػْعِصي َربَّوُ  قَاَؿ: أَيػَُّها الرَُّجُل ِإنَُّو َلَرُسوُؿ اللَِّو ، الدَّ
ثُػَنا أَنَّا َسَنْأيت البَػْيَت َوَنفُوُؼ  ، فَػَو اللَِّو ِإنَُّو َعَلى ا٢َبقّْ  فَاْسَتْمِسْك ِبَغْرزِهِ  ، قُػْلُت: أَلَْيَس َكاَف ُٰبَدّْ

ـَ؟، ِبِو؟   -،  َوُمفَّوٌّْؼ بِوِ ، ، قَاَؿ: فَِإنََّك آتِيِو  الَ  قُػْلُت: ،قَاَؿ: بَػَلى، أََفَأْخبَػَرَؾ أَنََّك تَْأتِيِو الَعا
: فَػَعِمْلُت ِلَذِلَك أَْعَمااًل، قَاَؿ: فَػَلمَّا فَػرََغ ِمْن َقِضيَِّة الِكَتاِب، قَاَؿ -قَاَؿ الزُّْىرِيُّ: قَاَؿ ُعَمُر 

ُهْم َرُجٌل َحٌبَّ  ، قَاَؿ:«ُقوُموا فَا٫ْبَُروا ُُثَّ اْحِلُقوا»أِلَْطَحاِبِو:  َرُسوُؿ اللَِّو  ـَ ِمنػْ فَػَو اللَِّو َما قَا
ْـّ َسَلَمَة، َفذََكَر ٥َبَا َما َلِقَي مِ  ُهْم َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأ َن قَاَؿ َذِلَك َثبَلَث َمرَّاٍت، فَػَلمَّا ِلَْ يَػُقْم ِمنػْ

ُـّ َسَلَمَة: يَا َنيبَّ اللَِّو، َأٙبُِبُّ َذِلَك، اْخرُجْ  ُهْم َكِلَمًة ، َحٌبَّ  النَّاِس، فَػَقاَلْت ُأ ُُثَّ الَ ُتَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ
ُهْم َحٌبَّ فَػَعَل َذِلَك ٫َبََر  تَػْنَحَر بُْدَنَك، َوَتْدُعَو َحالَِقَك فَػَيْحِلَقَك، َفَخرََج فَػَلْم ُيَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ

َنَحُروا َوَجَعَل بَػْعُضُهْم َٰبِْلُق بَػْعًضا َحٌبَّ َكاَد بُْدنَُو، َوَدَعا َحالَِقُو َفَحَلَقُو، فَػَلمَّا رََأْوا َذِلَك قَاُموا، فػَ 
 مئ خئ حئ جئ ُّٱبَػْعُضُهْم يَػْقُتُل بَػْعًضا َغمِّا، ُُثَّ َجاَءُه ِنْسَوٌة ُمْؤِمَناٌت َفأَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَعاىَل: 

[ َحٌبَّ بَػَلَغ ِبِعَصِم الَكَواِفِر َففَلََّق ُعَمُر ٓٔ]ا٤بمتحنة:َّ خبمب حب  جب هئ
ُف ٍذ اْمرَأَتَػْْبِ ، َكانَػَتا لَُو يف الشّْْرِؾ فَػتَػَزوََّج ِإْحَداٮُبَا ُمَعاِويَُة ْبُن َأ ي ُسْفَياَف، َواأُلْخَرى َطْفَوايَػْوَمئِ 

ِديَنِة، َفَجاَءُه أَبُو َبِصٍّب َرُجٌل ِمْن قُػَرْيٍش َوُىَو ُمْسِلٌم، َفَأرْ  ْبُن أَُميََّة، ُُثَّ َرَجَع النَّيبُّ 
َ
َسُلوا ِإىَل ا٤ب

َلَغا َذا يف يََلِبِو َرُجَلْْبِ، فَػَقاُلوا: الَعْهَد الَِّذي َجَعْلَت لََنا، َفَدفَػَعُو ِإىَل الرَُّجَلْْبِ، َفَخَرَجا ِبِو َحٌبَّ بػَ 
َفِة، فَػنَػزَُلوا يَْأُكُلوَف ِمْن َٛبٍْر ٥َبُْم، فَػَقاَؿ أَبُو َبِصٍّب أِلََحِد الرَُّجَلْْبِ: َواللَِّو  َفَك ا٢بَُليػْ ِإِّنّْ أَلََرى َسيػْ

 َجرَّْبُت، َىَذا يَا ُفبَلُف َجيًّْدا، فَاْستَػلَُّو اآلَخُر ، فَػَقاَؿ: َأَجْل ، َواللَِّو ِإنَُّو ١َبَيٌّْد، َلَقْد َجرَّْبُت ِبِو، ُُثَّ 
ِديَنَة، فَػَقاَؿ أَبُو َبِصٍّب: أَِرِّن أَْنظُْر إِلَْيِو، َفَأْمَكَنُو ِمْنُو، َفَضَربَُو َحٌبَّ بَػَردَ 

َ
، َوفَػرَّ اآلَخُر َحٌبَّ أََتى ا٤ب

ْسِجَد يَػْعُدو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
َ
ا انْػتَػَهى ِإىَل « َلَقْد رََأى َىَذا ُذْعرًا»ِحَْب َرآُه:  َفَدَخَل ا٤ب فَػَلمَّ

فَػَقاَؿ: يَا َنيبَّ اللَِّو، َقْد َواللَِّو قَاَؿ: قُِتَل َواللَِّو َطاِحيب َوِإِّنّْ َلَمْقُتوٌؿ، َفَجاَء أَبُو َبِصٍّب  النَّيبّْ 
ُهْم، قَاَؿ النَّيبُّ  َوْيُل أُمِّْو ِمْسَعَر : » َأْوىَف اللَُّو ِذمََّتَك، َقْد َرَدْدَتِِب إِلَْيِهْم، ُُثَّ َأ٪ْبَاِّن اللَُّو ِمنػْ

َع َذِلَك َعَرَؼ أَنَُّو َسيػَ « َحْرٍب، َلْو َكاَف َلُو َأَحدٌ  رُدُُّه إِلَْيِهْم، َفَخرََج َحٌبَّ أََتى ِسيَف الَبْحِر فَػَلمَّا ٠بَِ
ُهْم أَبُو َجْنَدِؿ ْبُن ُسَهْيٍل، فَػَلِحَق بَِأ ي َبِصٍّب، َفَجَعَل الَ ٱَبْرُُج ِمْن قُػَرْيٍش َرجُ  َفِلُت ِمنػْ ٌل قَاَؿ: َويَػنػْ

ُهمْ  ِعَصابٌَة، فَػَو اللَِّو َما َيْسَمُعوَف بِِعٍّب َخَرَجْت  َقْد َأْسَلَم ِإالَّ ٢بََِق بَِأ ي َبِصٍّب، َحٌبَّ اْجَتَمَعْت ِمنػْ
 يبّْ لُِقَرْيٍش ِإىَل الشَّأْـِ ِإالَّ اْعتَػَرُضوا ٥َبَا، فَػَقتَػُلوُىْم َوَأَخُذوا أَْمَوا٥َبُْم، َفَأْرَسَلْت قُػَرْيٌش ِإىَل النَّ 

إِلَْيِهْم، فَأَنْػَزَؿ اللَُّو  اُه فَػُهَو آِمٌن، َفَأْرَسَل النَّيبُّ تُػَناِشُدُه بِاللَِّو َوالرَِّحِم، َلمَّا أَْرَسَل، َفَمْن أَتَ 



 

 

 
ٖٔٙ 

 ٖٙٔ البيان املأمول

 منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتَػَعاىَل: 

يَّتُػُهْم أَنػَُّهْم َِلْ ٕٙ]الفتح:  َّرن مم امُّ[ َحٌبَّ بَػَلَغ ٕٗ]الفتح: َّ [ وََكاَنْت ٞبَِ
نَػُهْم َوبَػْْبَ البَػْيِت، قَاَؿ أَبُو َعْبِد يُِقرُّوا أَنَُّو َنيبُّ اللَِّو، وِلَْ يُِقرُّوا بِ  ِبْسِم اللَِّو الرَّْٞبَِن الرَِّحيِم، َوَحاُلوا بَػيػْ

: ا١َبَربُ  ، َوَأْٞبَْيُت ا٢ِبَمى:  ، َوَٞبَْيُت الَقْوـَ: َمنَػْعتُػُهْم ِٞبَايَةً  ، تَػَزيػَُّلوا: َٛبَيػَُّزوا اللَِّو: " َمَعرٌَّة الُعرُّ
 ٔ، َوَأْٞبَْيُت ا٢َبِديَد َوَأْٞبَْيُت الرَُّجَل: ِإَذا أَْغَضْبَتُو ِإْٞبَاًء " . ْدَخلُ َجَعْلُتُو ِٞبًى الَ يُ 

 
ةٌ » ٕاخباٍر  -ٔ ـَ ََِ ًُِلَرٌٍْش َظ ٍِْي  ًَِِد اِبًْلَِممِي يِف َخ نَّ َخادِلَ بَْن اًَو

ِ
ََِمنيِ ا فَػَو اللَِّو َما  «، فَُخُذوا َذاَت اً

َحٌبَّ  ا ُىْم ِبَقتَػَرِة ا١بَْيِش، فَاْنفََلَق يَػرُْكُض َنِذيرًا لُِقَرْيٍش، َوَساَر النَّيبُّ َشَعَر ِِّْٔم َخاِلٌد َحٌبَّ ِإذَ 
َها ".  ِإَذا َكاَف بِالثَِّنيَِّة الٍَِّب يُػْهَبُط َعَلْيِهْم ِمنػْ

 
ُء، فَلَاَل اًيَّيِبُّ ؾن ًنكذَ اًلعواء ؾيدما آٔخلت ، فَلَاًُوا: َخََلَْت اًلَْعَواُء، َخََلَْت اًلَْعَوا دفاؿَ -2

 « : ٍَُِق، َوًَِىْن َحبََسَِا َحابُِس اًِفِي  «.َما َخََلَْت اًلَْعَواُء، َوَما َذاَك ًََِا خِبُ

 

ا»كوهل :  -3 َُ ايَّ
ِ
هُتُْم ا َْ لَّ آَْؾَع

ِ
ِ ا ُموَن ِفهيَا ُحُرَماِت اَّللَّ ّؼِ ـَ ُ ًة ً ، َل ٌَْسأًَُوِِن ُخعَّ ٍِ ََِد ي هَْفِِس ِب ِ  «.َواذلَّ

 زجٍر ٌَلعواء فوزبت .-4

 

ِ َما  اهزتاع رسول هللا -5 بسِام من نياهخَ مث آٔمرمه آٔن جيـٍَو يف اًبرئ اذلي هفذ ماٍؤ ، فََو اَّللَّ

." َُ ُُش ًَُِْم اِبًّرِّيِ ،َحَّتَّ َظَدُروا َؾْي  َزاَل جَيِ

ُهَما، قَاَؿ: َعِفَش ال بَػْْبَ َيَدْيِو  نَّاُس يَػْوـَ ا٢ُبَدْيِبَيِة َوالنَّيبُّ وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعنػْ
قَاُلوا: لَْيَس ِعْنَدنَا َماءٌ نَػتَػَوضَّأُ َوالَ « َما َلُكْم؟»رِْكَوٌة فَػتَػَوضَّأَ، َفَجِهَش النَّاُس ٫َبَْوُه، فَػَقاَؿ: 

اءُ يَػُثوُر بَػْْبَ َأَطاِبِعِو، َكأَْمثَاِؿ َنْشَرُب ِإالَّ َما بَػْْبَ َيَدْيَك، فَػَوَضَع َيَدُه يف الرّْْكَوِة، َفجَ 
َ
َعَل ا٤ب

َرَة ِماَئًة الُعُيوِف، َفَشرِبْػَنا َوتَػَوضَّْأنَا قُػْلُت: َكْم ُكْنُتْم؟ قَاَؿ: َلْو ُكنَّا ِماَئَة أَْلٍف َلَكَفانَا، ُكنَّا َٟبَْس َعشْ 
.ٕ 

                                                           
 (.ٕٚٛٗ(،وابن حباف)ٜٓٔٛٔ(،وأٞبد)ٖٕٔٚالبخاري)-ٔ
 (.ٕٗ٘ٙ(،وابن حباف)ٕٕ٘ٗٔ(،وأٞبد)ٙ٘ٛٔ) - ٕٚ( ،ومسلمٖٙٚ٘البخاري)  - ٕ
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 ٖٚٔ يف مشائل الرسول    

 ٔويف رواية ، قَاَؿ: أَْلًفا َوأَْربََع ِماَئٍة .
 

بَة هعحِ كوهل ًبُ  -6  َْ َِ ِمْن ُخَزاؿََة واكهوا َؾ -  -هللا  رسول َدًُْي بُْن َوْركَاَء اخلَُزاِؾيُّ يِف هََفٍر ِمْن كَْوِم

ٍِ وآٔماهخَ ِ وقاؿ لو:" ِإِّنّْ تَػرَْكُت َكْعَب ْبَن ُلَؤيٍّ، َوَعاِمَر ْبَن ُلَؤيٍّ نَػزَُلوا  ملا جاءٍ ،-: آٔي: موضؽ رِسّ
فَاِفيُل، َوُىْم ُمَقاتُِلوَؾ َوَطادُّوَؾ َعِن البَػْيِت، :ِإنَّا ِلَْ ٪بَِْئ أَْعَداَد ِمَياِه ا٢ُبَدْيبِ 

َ
َيِة، َوَمَعُهُم الُعوُذ ا٤ب

ُهُم ا٢َبْرُب، َوَأَضرَّْت ِِّْٔم، فَِإْف  َنا ُمْعَتِمرِيَن، َوِإفَّ قُػَرْيًشا َقْد هنََِكتػْ َشاُءوا لِِقَتاِؿ َأَحٍد، َوَلِكنَّا ِجئػْ
ًة، َوٱُبَلُّوا بَػْيِِب َوبَػْْبَ النَّاِس، فَِإْف َأْظَهْر: فَِإْف َشاُءوا َأْف َيْدُخُلوا ِفيَما َدَخَل ِفيِو َماَدْدتُػُهْم ُمدَّ 

ي َىَذا النَّاُس فَػَعُلوا، َوِإالَّ فَػَقْد َٝبُّوا، َوِإْف ُىْم أَبَػْوا، فَػَو الَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه أَلُقَاتَِلنػَُّهْم َعَلى أَْمرِ 
َفرَِد َسالَِفٍِب، َولَيُػْنِفَذفَّ اللَُّو أَْمَرُه "َحٌبَّ تػَ   .نػْ

 
، بعد ما ٠بع مقالة  ؾرض هلم خبعة رصد اؿرتاف ؾروة بن مسـود ًلومَ بأٔن رسول هللا -ٚ

األوىل غلى لساف بديل ،وأمرىم أف يقبلوىا وأف يأذنوا لو أف يأتيو ، بقولو ٥بم : فَِإفَّ  النيب 
بَػُلوَىا َوَدُعوِّن آتِيِو. َىَذا َقْد َعَرَض َلُكمْ   ُخفََّة ُرْشٍد، اقػْ

 
 : ؿىل ؾروة بن مسـود اذلي لكٌل حلكم آٔخذ بَحَة رسول هللا  حَمَ  -8

 

كبوهل ٕلسالم امللرية بن صـبة ، ومل ًلبي مٌَ ماهل اذلي آٔخذٍ بلدٍر ًعحبة من كومَ فلذَِم  -9

اَؿ فَػَلْسُت ِمْنُو يف أَمَّا اإلِ »لو بعد أف جاءه ليسلم :  ، لقولو وآٔخذٍ 
َ
ـَ َفأَقػَْبُل، َوأَمَّا ا٤ب ْسبَل

 «.  َشْيءٍ 
 

لقولو : ُُثَّ ِإفَّ ُعْرَوَة َجَعَل يَػْرُمُق  ٔلن ًدع حصابخَ ًخربهون بوضوءٍ وخنامذَ ، حمكخَ  -ٓٔ
نَػْيِو، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو َما تَػَنخََّم َرُسوُؿ اللَِّو  َأْطَحاَب النَّيبّْ  ٬ُبَاَمًة ِإالَّ َوقَػَعْت يف َكفّْ  ِبَعيػْ

ُهْم، َفَدَلَك َِّٔا َوْجَهُو َوِجْلَدُه، َوِإَذا أََمَرُىْم ابْػَتَدُروا أَْمَرُه، َوِإَذا تَػَوضَّأَ َكاُدوا يَػْقتَ  ِتُلوَف َعَلى َرُجٍل ِمنػْ
لَْيِو النَّظََر تَػْعِظيًما لَُو، فَػَرَجَع ُعْرَوُة ِإىَل َوُضوئِِو، َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْطَواتَػُهْم ِعْنَدُه، َوَما ٰبُِدُّوَف إِ 

ُلوِؾ، َوَوَفْدُت َعَلى قَػْيَصَر، وَِكْسَرى، 
ُ
، َواللَِّو َلَقْد َوَفْدُت َعَلى ا٤ب َأْطَحاِبِو، فَػَقاَؿ: َأْي قَػْوـِ

                                                           
 (.ٖٖٓٗٔ(،وأٞبد)ٙ٘ٛٔ) - ٗٚ(،ومسلم ٜٖٙ٘البخاري)- ٔ



 

 

 
ٖٔٛ 

 ٖٛٔ البيان املأمول

، َواللَِّو ِإْف رَأَْيُت َمِلًكا َقطُّ يُػَعظُّْمُو َأْطَحابُُو مَ  ٧ُبَمًَّدا،  ا يُػَعظُّْم َأْطَحاُب ٧ُبَمٍَّد َوالنََّجاِشيّْ
ُهْم، َفَدَلَك َِّٔا َوْجَهُو َوِجْلَدُه، َوِإَذا أَمَ  َرُىْم َواللَِّو ِإْف تَػَنخََّم ٬ُبَاَمًة ِإالَّ َوقَػَعْت يف َكفّْ َرُجٍل ِمنػْ

، َوِإَذا َتَكلََّم َخَفُضوا َأْطَواتَػُهْم ِعْنَدُه، َوَما ابْػَتَدُروا أَْمَرُه، َوِإَذا تَػَوضَّأَ َكاُدوا يَػْقَتِتُلوَف َعَلى َوُضوئِوِ 
بَػُلوَىا.  ٰبُِدُّوَف إِلَْيِو النَّظََر تَػْعِظيًما لَُو، َوِإنَُّو َقْد َعَرَض َعَلْيُكْم ُخفََّة ُرْشٍد فَاقػْ

 وذلك ألمرين :
جاؿ مع ألف يرى عروة بن مسعود ، ليعلم حاؿ الصحبة الكراـ الر  األمر األوؿ : حكمتو 

ومن حب وتوقّب وافتداء لرسوؿ الذين قاؿ عنهم: فَِإِّنّْ َواللَِّو أَلََرى ُوُجوًىا،  رسوؿ ا 
 َوِإِّنّْ أَلََرى َأْوَشابًا ِمَن النَّاِس َخِليًقا َأْف يَِفرُّوا َوَيَدُعوَؾ.  

لصحابة والثانية : ليقـو عروة بن مسعود بنقل ىذا ا٤بشهد برمتو من حب وتوقّب وافتداء ا
ليقـو بتبليغو لقومو ، ليقع تأثّبه عليهم ، فيقبلوا با٤بصا٢بة ، وىذا ما  الكراـ لرسوؿ ا 
 حدث بالفعل .

 
َو ِمْن »ملا جاءٍ رجي من بين نياهة ؾن كٌرش آٔخرب اًعحابة :"  حمكخَ  -11 ُُ َذا فاَُلٌن، َو َُ

ا هَلُ  َُ ثُو ـَ ُموَن اًُبْدَن، فَابْ ّؼِ ـَ ُ َثْت َلُو، َواْستَػْقبَػَلُو النَّاُس يُػَلبُّوَف، فَػَلمَّا رََأى َذِلَك قَاَؿ: فَػُبعِ  «كَْوٍم ً
 ُسْبَحاَف اللَِّو، َما يَػْنَبِغي ٥ِبَُؤالَِء َأْف ُيَصدُّوا َعِن البَػْيِت.

وطحابتو ، بقولو" إِنَّا ِلَْ ٪بَِْئ لِِقَتاِؿ َأَحٍد،  لكي يرى حقيقة ما جاء من أجلو رسوؿ ا 
َنا ُمْعَتِمرِيَن.َوَلِكنَّ   ا ِجئػْ

ليشهد ذلك بنفسو من ىذا األمر ، ولذا قاؿ :" ُسْبَحاَف اللَِّو، َما يَػْنَبِغي ٥ِبَُؤاَلِء َأْف ُيَصدُّوا َعِن 
 البَػْيِت.

وإخبار قومو بذلك ، وىذا ما حدث أيًضا ، لقولو ٥بم ٤با رجع إليهم : رَأَْيُت الُبْدَف َقْد 
 َفَما أََرى َأْف ُيَصدُّوا َعِن البَػْيِت.قُػلَّْدْت َوُأْشِعَرْت، 

 
َذا : » ًعحابخَ ؾيدما آٔرشف ؿَهيم مىرز بن حفط بأٔهَ رجي فاجر ، بلوهل  ٕاخباٍر -12 َُ

َو َرُجٌي فَاِجٌر. ُُ  ِمْىَرٌز، َو

 

 «.ًَلَْد َسَُِي ًَُُكْ ِمْن آَْمرِكُْ »ؾيد كدوم سَِي بن معرو من كٌرش :  كوهل  -13



 

 

 

 

ٔ
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 ٜٖٔ يف مشائل الرسول    

، يَػتَػَفاَءُؿ َوال يَػَتفَيػَُّر، َويُػْعِجُبُو االْسُم  َة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَؿ: "َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو وَعْن ِعْكرِمَ 
 ٔا٢بََْسُن" 

َكاَف يُػْعِجُبُو ِإَذا َخرََج ٢ِبَاَجِتِو َأْف َيْسَمَع: يَا رَاِشُد، يَا  وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، " َأفَّ النَّيبَّ 
 ٕ٪بَِيُح ".

َكاَف اَل يَػَتفَيػَُّر ِمْن َشْيٍء، وََكاَف ِإَذا بَػَعَث   وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن بُػَرْيَدَة، َعْن أَبِيِو: "َأفَّ النَّيبَّ 
ِو، فَِإَذا أَْعَجَبُو ا٠ْبُُو َفرَِح ِبِو َورُِئَي ِبْشُر َذِلَك يف َوْجِهِو، َوِإْف َكرَِه ا٠بَْ  رُِئَي  ُو َعاِمبًل َسَأَؿ َعِن ا٠بِْ

َها فَِإْف أَْعَجَبُو ا٠ْبَُها َفرَِح َورُِئَي ِبشْ  ُر َذِلَك َكرَاِىَيُة َذِلَك يف َوْجِهِو، َوِإَذا َدَخَل قَػْريًَة َسَأَؿ َعِن ا٠بِْ
 ٖيف َوْجِهِو، َوِإْف َكرَِه ا٠ْبََها رُِئَي َكرَاِىَيُة َذِلَك يف َوْجِهِو" 

 

الٍب  م اٌَِم بـد آٔن رفضوا نخابة بسم هللا:" اًرمحن اًرحمي "مبوافلهتم بىذابة :ابمس حمكخَ  -14
أمبلىا عليهم رسوؿ ا ، وكتابة :" ٧بمد بن عبد ا ، بدال من ٧بمد رسوؿ ا ، الٍب 

َواللَِّو ِإِّنّْ َلَرُسوُؿ اللَِّو، َوِإْف  »بقولو : أمبله عليهم  يف عقد طلح ا٢بديبية ، وإخبارىم 
بْػُتُموِّن،  «.اْكُتْب ٧ُبَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ  َكذَّ

الَ َيْسأَُلوِّن ُخفًَّة يُػَعظُّْموَف ِفيَها ُحُرَماِت اللَِّو ِإالَّ أَْعفَْيتُػُهْم »و٥بذا قَاَؿ الزُّْىرِيُّ: َوَذِلَك لَِقْولِِو: 
 «.ِإيَّاَىا

 
 أراد رسوؿ ا  بعد أف مبوافلذَ ًسَِي ؿىل آٔن ل ًعوفوا ابًبُت ُذا اًـام ، حمكخَ  -15

من  من سهيل أف قريش ٚبلى بينهم وبْب البيت ىذا العاـ ، بالرغم من علم رسوؿ ا 
نَػَنا َوبَػْْبَ البَػْيِت، فَػَنفُوَؼ بِوِ : »وقع ذلك على الصحابة ، لقولو  ، فَػَقاَؿ «َعَلى َأْف ُٚبَلُّوا بَػيػْ

ْقِبِل، َفَكَتبَ ُسَهْيٌل: َواللَِّو الَ تَػَتَحدَُّث الَعَرُب أَنَّا 
ُ
 . ُأِخْذنَا ُضْغفًَة، َوَلِكْن َذِلَك ِمَن الَعاـِ ا٤ب

 

                                                           
 (.ٚٚٚصحيحة" )(وطححو األلباِّن يف " الٕ٘ٛ٘(،وابن حباف)ٕٖٕٛطحيح :رواه أٞبد) - ٔ
 ( وطححو األلباِّن.ٙٔٙٔطحيح : رواه الَبمذي) - ٕ
(وطححو األلباِّن يف " ٕٚٛ٘( ،وابن حباف)ٕٜٖٓ(،وأبو داود)ٜٕٕٙٗطحيح : رواه أٞبد) - ٖ

 (.ٕٙٚالصحيحة")
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الذي يُـر معو عقد الصلح ، بعدـ  بـدم جسَميَ ٔليب جٌدل بن سَِي بن معرو حمكخَ -16
ِإْف  تسليمو لو  أثناء كتابة العقد، ٗبا أملى عليو سهيل ،بأنو : َوَعَلى أَنَُّو الَ يَْأتِيَك ِمنَّا َرُجٌل وَ 

ْشرِِكَْب وَ 
ُ
ْسِلُموَف: ُسْبَحاَف اللَِّو، َكْيَف يُػَردُّ ِإىَل ا٤ب

ُ
َنا، قَاَؿ ا٤ب َقْد َكاَف َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَدْدَتُو إِلَيػْ

َنَما ُىْم َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل أَبُو َجْنَدِؿ ْبُن ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍو يَػْرُسُف يف قُػُيوِدِه،  َجاَء ُمْسِلًما؟ فَػبَػيػْ
ْسِلِمَْب، فَػَقاَؿ ُسَهْيٌل: َىَذا يَا ٧ُبَمَّ 

ُ
ُد َوَقْد َخرََج ِمْن َأْسَفِل َمكََّة َحٌبَّ َرَمى بِنَػْفِسِو بَػْْبَ َأْظُهِر ا٤ب

َو ، قَاَؿ: فػَ «ِإنَّا ِلَْ نَػْقِض الِكَتاَب بَػْعدُ : » َأوَُّؿ َما أُقَاِضيَك َعَلْيِو َأْف تَػرُدَُّه ِإَِلَّ، فَػَقاَؿ النَّيبُّ 
، قَاَؿ: َما أَنَا ٗبُِجيزِِه َلَك، «َفَأِجْزُه ِل : »اللَِّو ِإًذا ِلَْ ُأَطا٢ِبَْك َعَلى َشْيٍء أََبًدا، قَاَؿ النَّيبُّ 

 ، قَاَؿ: َما أَنَا ِبَفاِعٍل، قَاَؿ ِمْكَرٌز: َبْل َقْد َأَجْزنَاُه َلَك.«بَػَلى فَافػَْعلْ »قَاَؿ: 
 

برده على عمر بن  بربَ من آٔن ًيرصٍ ، ابٍمتىني هل ودلًيَ ،وزلذَ وحسن ػيَ  حمكخَ  -17
، قُػْلُت: «بَػَلى»ا٣بفاب ٤با رأى من إجحاؼ قريش ،فقاؿ لو : أََلْسَت َنيبَّ اللَِّو َحقِّا، قَاَؿ: 

، َوَعُدوُّنَا َعَلى الَباِيِل، قَاَؿ:  نِيَّ «بَػَلى»أََلْسَنا َعَلى ا٢َبقّْ َة يف ِديِنَنا ِإًذا؟ ، قُػْلُت: فَِلَم نُػْعِفي الدَّ
ثُػَنا أَنَّا «ِإِّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو، َوَلْسُت َأْعِصيِو، َوُىَو نَاِطرِي: »قَاَؿ  ، قُػْلُت: َأَولَْيَس ُكْنَت ُٙبَدّْ

اَؿ: ، قَاَؿ: قُػْلُت: الَ، قَ «بَػَلى، َفَأْخبَػْرُتَك أَنَّا نَْأتِيِو الَعاـَ »َسَنْأيت البَػْيَت فَػَنفُوُؼ بِِو؟ قَاَؿ: 
 «.فَِإنََّك آتِيِو َوُمفَّوٌّْؼ ِبوِ »
 

بأف ينحر بدنو ويدعو حالقو  ، حمكخَ بأٔخذٍ ملضاورة زوجذَ آٔم سَمة ريض هللا ؾهنا -18
فيحلق لو فيمتثلوا أمره ، بعد أف دعاىم لذلك ثبلث مرات فلم يستجيبوا لو ، الستثقا٥بم 

ـَ «ا٫ْبَُروا ُُثَّ اْحِلُقواُقوُموا فَ »أِلَْطَحاِبِو:  شروط قريش عليهم، لقولو  ، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو َما قَا
ْـّ َسَلَمَة، َفذَكَ  ُهْم َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأ ُهْم َرُجٌل َحٌبَّ قَاَؿ َذِلَك َثبَلَث َمرَّاٍت، فَػَلمَّا ِلَْ يَػُقْم ِمنػْ َر ِمنػْ

ُـّ َسَلَمَة: يَا َنيبَّ  اللَِّو، َأٙبُِبُّ َذِلَك، اْخرُْج ُُثَّ الَ ُتَكلّْْم َأَحًدا  ٥َبَا َما َلِقَي ِمَن النَّاِس، فَػَقاَلْت ُأ
ُهْم حَ  ُهْم َكِلَمًة، َحٌبَّ تَػْنَحَر بُْدَنَك، َوَتْدُعَو َحالَِقَك فَػَيْحِلَقَك، َفَخرََج فَػَلْم ُيَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ ٌبَّ ِمنػْ

فَػَلمَّا رََأْوا َذِلَك قَاُموا، فَػَنَحُروا َوَجَعَل بَػْعُضُهْم َٰبِْلُق فَػَعَل َذِلَك ٫َبََر بُْدنَُو، َوَدَعا َحالَِقُو َفَحَلَقُو، 
 بَػْعًضا َحٌبَّ َكاَد بَػْعُضُهْم يَػْقُتُل بَػْعًضا َغمِّا.

 



 

 

 

 

ٔ
ٗٔ  
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 ٔٗٔ يف مشائل الرسول    
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َع َمْرَواَف، َوا٤بِْسَوَر ْبَن ٨َبَْرَمَة َرِضَي اللَُّو َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَؿ: َأْخبَػَرِّن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ  بَػّْبِ، أَنَُّو ٠بَِ
ُهَما ٱُبُْرَاِف، َعْن َأْطَحاِب َرُسوِؿ اللَِّو  ، قَاَؿ: َلمَّا َكاَتَب ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو يَػْوَمِئٍذ َكاَف  َعنػْ
، أَنَُّو ال يَْأتِيَك ِمنَّا َأَحٌد َوِإْف َكاَف َعَلى ِديِنَك ِإالَّ  ِفيَما اْشتَػَرَط ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو َعَلى النَّيبّْ 

ْؤِمُنوَف َذِلَك َواْمتَػَعُضوا ِمْنُو َوَأََب ُسَهْيٌل إِ 
ُ
َنُو، َفَكرَِه ا٤ب نَػَنا َوبَػيػْ َنا، َوَخلَّْيَت بَػيػْ الَّ َذِلَك، َرَدْدَتُو إِلَيػْ

يَػْوَمِئٍذ أَبَا َجْنَدٍؿ ِإىَل أَبِيِو ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍو، وِلَْ يَْأتِِو َأَحٌد  َعَلى َذِلَك، فَػَردَّ  َفَكاتَػَبُو النَّيبُّ »
ِة، َوِإْف َكاَف ُمْسِلًما دَّ

ُ
ُـّ  «ِمَن الرَّْجاِؿ ِإالَّ َردَُّه يف تِْلَك ا٤ب ْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت، وََكاَنْت ُأ

ُ
، َوَجاَءِت ا٤ب

يَػْوَمِئٍذ، َوِىَي َعاِتٌق، َفَجاَء أَْىُلَها  ُمَعْيٍط ٩بَّْن َخرََج ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو  ُكْلُثوـٍ بِْنُت ُعْقَبَة ْبِن َأ ي 
 هئ مئ ُّٱ:َأْف يُػْرِجَعَها إِلَْيِهْم، فَػَلْم يُػْرِجْعَها إِلَْيِهْم، ِلَما أَنْػَزَؿ اللَُّو ِفيِهنَّ  َيْسأَُلوَف النَّيبَّ 
 خص حص مس ﴿قَػْولِِو: [ ِإىَل ٓٔ]ا٤بمتحنة:  َّٱحت جت هب خبمب حب جب
 ٔ.[ٓٔ]ا٤بمتحنة:  ﴾ مصجض

اْلَفْتَح  وَعِن اْلبَػرَاِء، قَاَؿ: تَػُعدُّوَف أَنْػُتْم اْلَفْتَح، فَػْتَح َمكََّة، َوَقْد َكاَف فَػْتُح َمكََّة فَػْتًحا، َو٫َبُْن نَػُعدُّ  
َعَة الرّْْضَواِف يَػْوـَ ا٢بَُْدْيِبَيِة، قَاَؿ: ُكنَّا َمَع النَّيبّْ   ، اَئًة َوا٢بَُْدْيِبَيُة بِئػْرٌ أَْرَبَع َعْشَرَة َومِ  ، بَػيػْ

ُرْؾ ِفيَها َقْفَرًة، فَػبَػَلَغ َذِلَك النَّيبَّ  فَػنَػَزْحَناَىا ، ُُثَّ  ، َفَجَلَس َعَلى َشِفّبَِىا ، َفأَتَاَىا ، فَػَلْم نَػتػْ
َر بَِعيدٍ َدَعا بِِإنَاٍء ِفيِو َماٌء، فَػتَػَوضَّأَ، َوَٛبَْضَمَض، َوَدَعا، ُُثَّ طَ  ، ُُثَّ ِإنَُّو  بَُّو ِفيَها، فَػتَػرَْكَناَىا َغيػْ

َنا ٫َبُْن َورَِكابَػَنا.  َٕأْطَدَرتْػَنا َما ِشئػْ
  

بَػْْبَ َيَدْيِو رَْكَوٌة  وَعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َعِفَش النَّاُس يَػْوـَ ا٢ُبَدْيِبَيِة، َوَرُسوُؿ اللَِّو 
هَ  َبَل النَّاُس ٫َبَْوُه، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو فَػتَػَوضَّأَ ِمنػْ قَاُلوا يَا َرُسوَؿ اللَِّو: « َما َلُكْم؟: » ا، ُُثَّ أَقػْ

َيَدُه يف  فَػَوَضَع النَّيبُّ »لَْيَس ِعْنَدنَا َماءٌ نَػتَػَوضَّأُ بِِو َوالَ َنْشَرُب، ِإالَّ َما يف رَْكَوِتَك، قَاَؿ: 
اُء يَػُفوُر ِمْن بَػْْبِ َأَطاِبِعِو َكَأْمثَاِؿ الُعُيوفِ الرَّْكَوِة، َفَجَعَل ا

َ
قَاَؿ: َفَشرِبْػَنا َوتَػَوضَّْأنَا، فَػُقْلُت «. ٤ب

 ١ِٖبَاِبٍر: َكْم ُكْنُتْم يَػْوَمِئٍذ؟ قَاَؿ: َلْو ُكنَّا ِمائََة أَْلٍف َلَكَفانَا، ُكنَّا َٟبَْس َعْشَرَة ِماَئًة . 
 

                                                           
 (.ٕٔٔٚالبخاري) --ٔ
 (.ٔٓٛٗ(، وابن حباف )ٔ٘ٔٗو  ٓ٘ٔٗو  ٖٚٚ٘البخاري ) --ٕ
 (ٕٗ٘ٙ(،  ،وابن حباف)ٕٕ٘ٗٔ(،وأٞبد)ٙ٘ٛٔ)-ٕٚ( ،ومسلم  ٕ٘ٔٗالبخاري) -ٖ



 

 

 
ٕٔٗ 

 ٕٗٔ البيان املأمول

 ٍ ؿىل حصابخَ ومباًـهتم ؿىل آٔن ل ًفروا :ًوم احلدًبِة زياؤ  ومن صٌلئهل 

ُر أَْىِل  َعْن َجاِبٍر، قَاَؿ: ُكنَّا يَػْوـَ ا٢بَُْدْيِبَيِة أَْلًفا َوأَْربََع ِماَئٍة، فَػَقاَؿ لََنا النَّيبُّ  : "أَنْػُتُم اْليَػْوـَ َخيػْ
 ٔالشََّجَرِة"  اأْلَْرِض"، وقَاَؿ َجاِبٌر: "َلْو ُكْنُت أُْبِصُر أَلََريْػُتُكْم َمْوِضعَ 

شََّجَرِة، ويف رواية ، قَاَؿ: ُكنَّا يَػْوـَ ا٢بَُْدْيِبَيِة أَْلًفا َوأَْرَبَع ِماَئًة، فَػَبايَػْعَناُه َوُعَمُر آِخٌذ بَِيِدِه َٙبَْت ال
، وِلَْ نُػَباِيْعُو َعَلى اْلَمْوتِ »َوِىَي ٠َبَُرٌة، َوقَاَؿ:   ٕ«بَايَػْعَناُه َعَلى َأْف اَل نَِفرَّ

يف ِذي الَقْعَدِة، َفَأََب أَْىُل َمكََّة َأْف َيَدُعوُه  ِن البَػرَاِء َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َلمَّا اْعَتَمَر النَّيبُّ عَ و 
، فَػَلمَّا َكَتُبوا الِكَتاَب، َكَتُبوا: َىَذا َما  َيْدُخُل َمكََّة، َحٌبَّ قَاَضاُىْم َعَلى َأْف يُِقيَم َِّٔا َثبلَثََة أَيَّاـٍ

، قَاُلوا: الَ نُِقرُّ َلَك ََِّٔذا، َلْو نَػْعَلُم أَنََّك َرُسوُؿ اللَِّو َما َمنَػْعَناَؾ  قَاَضى َعَلْيِو ٧ُبَمٌَّد َرُسوُؿ اللَّوِ 
، ُُثَّ  «اللَّوِ  ، َوأَنَا ٧ُبَمَُّد ْبُن َعْبدِ  أَنَا َرُسوُؿ اللَّوِ »، َوَلِكْن أَْنَت ٧ُبَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو، فَػَقاَؿ  َشْيًئا

، قَاَؿ َعِليّّ: الَ َواللَِّو الَ َأ٧ْبُوَؾ «اْمُح َرُسوَؿ اللَّوِ »قَاَؿ: لَِعِليّْ ْبِن َأ ي يَاِلٍب َرِضَي اللَُّو َعْنُو: 
َلْيِو الِكَتاَب ، َولَْيَس ُٰبِْسُن َيْكُتُب ، َفَكَتَب: َىَذا َما قَاَضى عَ      أََبًدا، َفَأَخَذ َرُسوُؿ اللَِّو 

ِلَها ٧ُبَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو، الَ يُْدِخُل َمكََّة السّْبَلَح ِإالَّ السَّْيَف يف الِقرَاِب ، َوَأْف الَ ٱَبْرَُج ِمْن أَىْ 
فَػَلمَّا َدَخَلَها بَِأَحٍد ِإْف أَرَاَد َأْف يَػْتبَػَعُو، َوَأْف الَ ٲَبَْنَع ِمْن َأْطَحابِِو َأَحًدا، ِإْف أَرَاَد َأْف يُِقيَم َِّٔا. 

َوَمَضى اأَلَجُل أَتَػْوا َعِليِّا، فَػَقاُلوا: ُقْل ِلَصاِحِبَك: اْخرُْج َعنَّا، فَػَقْد َمَضى اأَلَجُل، َفَخرََج النَّيبُّ 
 ََها  ، فَػَتِبَعْتُو ابْػَنُة َٞبْزََة، تُػَناِدي يَا َعمّْ يَا َعمّْ، فَػتَػَناَو٥َبَا َعِليّّ َفَأَخَذ بَِيِدَىا، َوقَاؿ لَِفاِيَمَة َعَليػْ

َها، فَاْخَتَصَم ِفيَها َعِليّّ َوَزْيٌد َوَجْعَفٌر، قَاَؿ َعِليّّ: أَنَا َأَخْذتػُ  ـُ: ُدوَنِك ابْػَنَة َعمِّْك َٞبََلتػْ َها، السَّبَل
ِخي. فَػَقَضى َِّٔا َوِىَي بِْنُت َعمّْي، َوقَاَؿ َجْعَفٌر: ابْػَنُة َعمّْي َوَخالَتُػَها َٙبٍِْب، َوقَاَؿ َزْيٌد: ابْػَنُة أَ 

ْـّ »٣ِبَالَِتَها، َوقَاَؿ:  النَّيبُّ  : « ا٣بَاَلُة ٗبَْنزَِلِة اأُل َوقَاَؿ ١بَِْعَفٍر: « أَْنَت ِمِبّْ َوأَنَا ِمْنكَ »َوقَاَؿ لَِعِليٍّ
: َأالَ تَػتَػَزوَُّج بِْنَت ، َوقَاَؿ َعِليّّ «أَْنَت َأُخونَا َوَمْوالَنَا»، َوقَاَؿ لَِزْيٍد: «َأْشبَػْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي»

 ٖ«.ِإنػََّها ابْػَنُة َأِخي ِمَن الرََّضاَعةِ »َٞبَْزَة؟ قَاَؿ: 
 

 

 

                                                           
 (.ٙ٘ٛٔ) - ٔٚ(،ومسلم ٗ٘ٔٗالبخاري ) -ٔ
 (٘ٚٛٗ(،وابن حباف)ٖٕٛٗٔ(،وأٞبد)ٙ٘ٛٔ) - ٚٙمسلم -ٕ
 (.ٕٔ٘ٗالبخاري) -ٖ
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 بىرثة مضاورثَ ٔلحصابَ وآُٔي بُذَ : من صٌلئهل 

ُهَما َحِديثُُو َحِديُث َطاحِ  ِبِو، َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن ٨َبَْرَمَة، َوَمْرَواِف ْبِن ا٢بََْكِم ُيَصدُّْؽ ُكلُّ َواِحٍد ِمنػْ
َزَمَن ا٢بَُْدْيِبَيِة يف ِبْضَع َعْشَرَة ِمائًَة ِمْن َأْطَحاِبِو، َحٌبَّ ِإَذا َكانُوا ِبِذي  قَااَل: َخرََج النَّيبُّ 

َفِة، قَػلََّد َرُسوُؿ اللَِّو  ًنا َلُو َرُجبًل  ا٢ْبَُليػْ  ِمْن ُخزَاَعَة َوَأْشَعَر، ُُثَّ َأْحَرـَ بِاْلُعْمَرِة َوبَػَعَث بَػْْبَ َيَدْيِو َعيػْ
، َحٌبَّ ِإَذا َكاَف ِبَغِديِر اأْلَْشفَاِط، َقرِيًبا ِمْن ُعْسَفاَف،  ٯبَِيُئُو، ِٖبََُرِ قُػَرْيٍش، َوَساَر َرُسوُؿ اللَِّو 

، فَػَقاَؿ: ِإِّنّْ تَػرَْكُت َكْعَب ْبَن ُلَؤيٍّ، َوَعاِمَر ْبَن ُلَؤيٍّ، َقْد َٝبَعُ  ُنُو ا٣ْبُزَاِعيُّ وا َلَك أَتَاُه َعيػْ
، فَػَقاَؿ النَّيبُّ    اأْلََحابِيَش، َوَٝبَُعوا َلَك ُٝبُوًعا َكِثّبًَة َوُىْم ُمَقاتُِلوَؾ َوَطادُّوَؾ، َعِن اْلبَػْيِت ا٢بَْرَاـِ

قَػَعُدوا قَػَعُدوا  َأِشّبُوا َعَليَّ أَتَػَرْوَف َأْف ٭َبِيَل ِإىَل َذرَارِيّْ َىُؤاَلِء الَِّذيَن أََعانُوُىْم فَػُنِصيبَػُهْم، فَِإفْ :  »
ـْ تَػَرْوَف، َأْف نَػُؤَـّ اْلبَػْيَت، َفَمْن طَ  نَا َعْنُو َمْوُتورِيَن ٧َبُْزوِنَْب، َوِإْف ٪َبَْوا َيُكونُوا ُعنُػًقا َقفََعَها اللَُّو َأ دَّ

يُق ِرْضَواُف اللَِّو َعَلْيِو: اللَُّو َوَرُسولُوُ «قَاتَػْلَناُه؟  َنا  ، فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر الصّْدّْ َا ِجئػْ أَْعَلُم يَا َنيبَّ اللَِّو، ِإ٭بَّ
نَػَنا َوبَػْْبَ اْلبَػْيِت قَاتَػْلَناُه، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  :   ُمْعَتِمرِيَن وِلَْ ٪بَِْئ لِِقَتاِؿ َأَحٍد َوَلِكْن َمْن َحاَؿ بَػيػْ

يَػُقوُؿ: َما رَأَْيُت َأَحًدا َأْكثَػَر ُمَشاَوَرًة قَاَؿ الزُّْىرِيُّ يف َحِديِثِو، وََكاَف أَبُو ُىَريْػَرَة « فَػُروُحوا ِإَذا»
 . أِلَْطَحاِبِو ِمْن َرُسوِؿ اللَِّو 

ُقوُموا فَا٫ْبَُروا »أِلَْطَحاِبِو:  وفيو أيًضا ، قَااَل: فَػَلمَّا فَػرََغ ِمْن َقِضيَِّة الِكَتاِب، قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
ُهْم ، قَاَؿ: فَػَو اللَِّو َما قَ «ُُثَّ اْحِلُقوا ُهْم َرُجٌل َحٌبَّ قَاَؿ َذِلَك َثبَلَث َمرَّاٍت، فَػَلمَّا ِلَْ يَػُقْم ِمنػْ ـَ ِمنػْ ا

ُـّ َسَلَمَة: يَا َنيبَّ اللَِّو، أَ  ْـّ َسَلَمَة، َفذََكَر ٥َبَا َما َلِقَي ِمَن النَّاِس، فَػَقاَلْت ُأ ٙبُِبُّ َأَحٌد َدَخَل َعَلى ُأ
ُهْم َكِلَمًة، َحٌبَّ تَػْنَحَر بُْدَنَك، َوَتْدُعَو َحالَِقَك فَػَيْحِلَقَك، َذِلَك، اْخرُْج ُُثَّ الَ ُتَكلّْ  ْم َأَحًدا ِمنػْ

ُهْم َحٌبَّ فَػَعَل َذِلَك ٫َبََر بُْدنَُو، َوَدَعا َحالَِقُو َفَحَلَقُو، فَػَلمَّا رََأوْ  ا َذِلَك َفَخرََج فَػَلْم ُيَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ
 ٔ.ْعُضُهْم َٰبِْلُق بَػْعًضا َحٌبَّ َكاَد بَػْعُضُهْم يَػْقُتُل بَػْعًضا َغمِّاقَاُموا، فَػَنَحُروا َوَجَعَل بػَ 

ـَ َرُسوُؿ اللَِّو  يفَّ  وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َلمَّا ذُِكَر ِمْن َشْأِّن الَِّذي ذُِكَر، َوَما َعِلْمُت ِبِو قَا
أَمَّا بَػْعُد َأِشّبُوا َعَليَّ يف أُنَاٍس »ا ُىَو أَْىُلُو، ُُثَّ قَاَؿ: َخِفيًبا، فَػَتَشهََّد َفَحِمَد اللََّو َوأَثْػَُب َعَلْيِو ٗبَِ 

                                                           
 (واللفظ لوٕٚٛٗ(،وابن حباف)ٕٜٛٛٔ(، وأٞبد)ٖٕٔٚالبخاري) -ٔ
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ِمْن  أَبَػُنوا أَْىِلي، َوامْيُ اللَِّو َما َعِلْمُت َعَلى أَْىِلي ِمْن ُسوٍء، َوأَبَػُنوُىْم ٗبَْن َواللَِّو َما َعِلْمُت َعَلْيوِ 
ـَ َسْعُد «َوأَنَا َحاِضٌر، َوالَ ِغْبُت يف َسَفٍر ِإالَّ َغاَب َمِعي ُسوٍء َقطُّ، َوالَ َيْدُخُل بَػْيٍِب َقطُّ ِإالَّ  ، فَػَقا

 ْٔبُن ُمَعاٍذ فَػَقاَؿ: اْئَذْف ِل يَا َرُسوَؿ اللَِّو َأْف َنْضِرَب أَْعَناقَػُهْم،..."ا٢بديث

َشاَوَر ِحَْب بَػَلَغُو  ُسوَؿ اِ َكَما َشاَوَرُىْم يَػْوـَ َبْدٍر يف الذََّىاِب ِإىَل اْلِعِّب، فَعْن أََنٍس، َأفَّ رَ 
َباُؿ َأ ي ُسْفَياَف، قَاَؿ: فَػَتَكلََّم أَبُو َبْكٍر، َفَأْعَرَض َعْنُو، ُُثَّ َتَكلََّم ُعَمُر، َفَأْعَرَض َعْنُو، فَػقَ  ـَ ِإقػْ ا

َيِدِه، َلْو أََمْرتَػَنا َأْف ٬بُِيَضَها َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، فَػَقاَؿ: ِإيَّانَا تُرِيُد يَا َرُسوَؿ اِ؟ َوالَِّذي نَػْفِسي بِ 
َرُسوُؿ اْلَبْحَر أَلََخْضَناَىا، َوَلْو أََمْرتَػَنا َأْف َنْضِرَب َأْكَباَدَىا ِإىَل بَػْرِؾ اْلِغَماِد َلَفَعْلَنا، قَاَؿ: فَػَنَدَب 

 ٕالنَّاَس، فَاْنفََلُقوا َحٌبَّ نَػزَُلوا َبْدرًا،..."ا٢بديث اِ 
َثِِب َعْبُد اِ ْبُن وشاور أيًضا أ  ي بكر وعمر رضي ا عنهما يف شأف أسارى بدر ،َحدَّ

فَّاِب، قَاَؿ: َلمَّا َكاَف يَػْوـُ َبْدٍر َنظََر َرُسوُؿ اِ  ِإىَل  َعبَّاٍس، قَاَؿ: َحدََّثِِب ُعَمُر ْبُن ا٣بَْ
َلَة،  َعَة َعَشَر َرُجبًل، فَاْستَػْقَبَل َنيبُّ اِ اْلُمْشرِِكَْب َوُىْم أَْلٌف، َوَأْطَحابُُو َثبَلُث ِمائٍَة َوِتسْ  اْلِقبػْ

ْز ِل َما َوَعْدَتِِب، اللُهمَّ آِت َما َوَعْدَتِِب، اللُهمَّ ِإْف »ُُثَّ َمدَّ َيَدْيِو، َفَجَعَل يَػْهِتُف ِبَربِّْو:  اللُهمَّ َأ٪بِْ
ْسبَلـِ اَل  ، َفَما زَاَؿ يَػْهِتُف بِرَبِّْو، َمادِّا َيَدْيِو «تُػْعَبْد يف اأْلَْرضِ  تُػْهِلْك َىِذِه اْلِعَصابََة ِمْن َأْىِل اإْلِ

َلِة، َحٌبَّ َسَقَط رَِداُؤُه َعْن َمْنِكبَػْيِو، َفأَتَاُه أَبُو َبْكٍر َفَأَخَذ رَِداَءُه، َفأَْلَقاُه عَ  َلى ُمْستَػْقِبَل اْلِقبػْ
اَؿ: يَا َنيبَّ اِ، َكَفاَؾ ُمَناَشَدُتَك َربََّك، فَِإنَُّو َسيُػْنِجُز َلَك َما َمْنِكبَػْيِو، ُُثَّ اْلتَػَزَمُو ِمْن َورَائِِو، َوقَ 
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱَوَعَدَؾ، َفأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ: 

َثِِب اْبُن ٜ]األنفاؿ: َّحن جن يم ُه اُ بِاْلَمبَلِئَكِة، قَاَؿ أَبُو ُزَمْيٍل: َفَحدَّ [ َفَأَمدَّ
َع َعبَّاٍس، قَ  َنَما َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَْب يَػْوَمِئٍذ َيْشَتدُّ يف أَثَِر َرُجٍل ِمَن اْلُمْشرِِكَْب أََماَمُو، ِإْذ ٠بَِ اَؿ: بَػيػْ

ُزوـُ، فَػَنظََر ِإىَل اْلُمْشرِِؾ أََماَمُو َفَخرَّ  ـْ َحيػْ َضْربًَة بِالسَّْوِط فَػْوَقُو َوَطْوَت اْلَفاِرِس يَػُقوُؿ: أَْقِد
، ِقًيا، فَػَنظََر إِلَْيِو فَِإَذا ُىَو َقْد ُخِفَم أَنْػُفُو، َوُشقَّ َوْجُهُو، َكَضْربَِة السَّْوِط فَاْخَضرَّ َذِلَك َأْٝبَعُ ُمْستَػلْ 

َطَدْقَت، َذِلَك ِمْن َمَدِد السََّماِء »، فَػَقاَؿ:  َفَجاَء اأْلَْنَصارِيُّ، َفَحدََّث ِبَذِلَك َرُسوَؿ اِ 
َقتَػُلوا يَػْوَمِئٍذ َسْبِعَْب، َوَأَسُروا َسْبِعَْب، قَاَؿ أَبُو ُزَمْيٍل، قَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: فَػَلمَّا َأَسُروا ، فػَ «الثَّالَِثةِ 

فَػَقاَؿ أَبُو « َما تَػَرْوَف يف َىُؤاَلِء اأْلَُساَرى؟»أِلَ ي َبْكٍر، َوُعَمَر:  اأْلَُساَرى، قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
                                                           

 (ٕٓٚٚ) - ٛ٘(،ومسلم ٚ٘ٚٗالبخاري ) -ٔ
 (.ٕٕٚٗ(، وابن حباف)ٕٔٛٙ(، وأبو داود)ٜٕٖٙٔ(،وأٞبد)ٜٚٚٔ) -ٖٛمسلم -ٕ



 

 

 

 

ٔ
ٗ٘  

ٔٗ٘ 

 ٘ٗٔ يف مشائل الرسول    

ُهْم ِفْديًَة فَػَتُكوُف لََنا قُػوًَّة َعَلى َبْكٍر: يَا َنيبَّ اِ  ، ُىْم بَػُنو اْلَعمّْ َواْلَعِشّبَِة، أََرى َأْف تَْأُخَذ ِمنػْ
، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  فَّاِب؟: » اْلُكفَّاِر، فَػَعَسى اُ َأْف يَػْهِديَػُهْم ِلئْلِْسبَلـِ « َما تَػَرى يَا اْبَن ا٣بَْ

وَؿ اِ، َما أََرى الَِّذي رََأى أَبُو َبْكٍر، َوَلِكِبّْ أََرى َأْف ُٛبَكّْنَّا فَػَنْضِرَب قُػْلُت: اَل َواِ يَا َرسُ 
 أَْعَناقَػُهْم، فَػُتَمكَّْن َعِليِّا ِمْن َعِقيٍل فَػَيْضِرَب ُعنُػَقُو، َوُٛبَكِّْبّْ ِمْن ُفبَلٍف َنِسيًبا لُِعَمَر، فََأْضِربَ 

َما قَاَؿ أَبُو َبْكٍر، وِلَْ يَػْهَو َما  ُة اْلُكْفِر َوَطَناِديُدَىا، فَػَهِوَي َرُسوُؿ اِ ُعنُػَقُو، فَِإفَّ َىُؤاَلِء أَئِمَّ 
َوأَبُو َبْكٍر قَاِعَدْيِن يَػْبِكَياِف، قُػْلُت: يَا  قُػْلُت، فَػَلمَّا َكاَف ِمَن اْلَغِد ِجْئُت، فَِإَذا َرُسوُؿ اِ 

َشْيٍء تَػْبِكي أَْنَت َوَطاِحُبَك؟ فَِإْف َوَجْدُت بَُكاًء َبَكْيُت، َوِإْف َِلْ َرُسوَؿ اِ، َأْخُرِّْن ِمْن َأيّْ 
: " أَْبِكي لِلَِّذي َعَرَض َعَليَّ َأْطَحاُبَك  َأِجْد ُبَكاًء تَػَباَكْيُت لُِبَكاِئُكَما، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 

َشَجَرٍة َقرِيَبٍة ِمْن َنيبّْ  -أَْدََّن ِمْن َىِذِه الشََّجَرِة  ِمْن َأْخِذِىِم اْلِفَداَء، َلَقْد ُعِرَض َعَليَّ َعَذابُػُهمْ 
ٱجضحض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱَوأَنْػَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ:  -اِ 
[ َفَأَحلَّ اُ ٜٙ]األنفاؿ: َّ خممم حم جم  هل مل ُّٱ[ ِإىَل قَػْولِِو ٚٙ]األنفاؿ: َّ

 ٔاْلَغِنيَمَة ٥َبُْم .
ٱ

َقاـِ َوا٣بُُروِج، فَػرََأْوا َلُو ا٣بُُروَج، فَػَلمَّا لَِبَس أَلَْمَتُو َوَعَزـَ ،   َوَشاَوَر النَّيبُّ 
ُ
َأْطَحابَُو يَػْوـَ ُأُحٍد يف ا٤ب

، َوقَاَؿ:  ُكَم الَ يَػْنَبِغي لَِنيبٍّ يَػْلَبُس أَلَْمَتُو فَػَيَضُعَها َحٌبَّ ٰبَْ »قَاُلوا: أَِقْم، فَػَلْم ٲبَِْل إِلَْيِهْم بَػْعَد الَعْزـِ
ُهَما ، َحٌبَّ نَػَزَؿ « اللَّوُ  َوَشاَوَر َعِليِّا، َوُأَساَمَة ِفيَما َرَمى ِبِو أَْىُل اإِلْفِك َعاِئَشَة ، َفَسِمَع ِمنػْ

َعْبِد  ْبنِ  الُقْرآُف، َفَجَلَد الرَّاِمَْب، وِلَْ يَػْلَتِفْت ِإىَل تَػَناُزِعِهْم، َوَلِكْن َحَكَم ٗبَا أََمَرُه اللَُّو ، َعْن َجاِبرِ 
، قَاَؿ: " رَأَْيُت َكَأِّنّْ يف ِدرٍْع َحِصيَنٍة، َورَأَْيُت بَػَقرًا ُمَنحََّرًة، َفَأوَّْلُت َأفَّ  اِ، َأفَّ َرُسوَؿ اِ 

ٌر "، قَاَؿ: فَػَقاَؿ أِلَْطَحاِبِو: " َلوْ  أَنَّا أََقْمَنا  الدّْرَْع ا٢بَِْصيَنَة اْلَمِديَنُة، َوَأفَّ اْلبَػَقَر نَػَفٌر، َواِ َخيػْ
َنا َنا ِفيَها قَاتَػْلَناُىْم "، فَػَقاَلوا: يَا َرُسوَؿ اِ ، َواِ َما ُدِخَل َعَليػْ ِفيَها يف  بِاْلَمِديَنِة فَِإْف َدَخُلوا َعَليػْ

؟  ْسبَلـِ َنا ِفيَها يف اإْلِ فَػَقاَؿ: " َشْأَنُكْم ِإًذا  قَاَؿ َعفَّاُف يف َحِديِثِو: -ا١ْبَاِىِليَِّة، َفَكْيَف يُْدَخُل َعَليػْ
رَْأيَُو، َفَجاُءوا ،  قَاَؿ: فَػَلِبَس أَلَْمَتُو، قَاَؿ: فَػَقاَلِت اأْلَْنَصاُر: َرَدْدنَا َعَلى َرُسوِؿ اِ  -" 

                                                           
 ( ٖٜٚٗ(، وابن حباف )ٖٔٛٓ(،والَبمذي)ٕٛٓ(،وأٞبد)ٖٙٚٔ) - ٛ٘رواه مسلم  -ٔ



 

 

 
ٔٗٙ 

 ٙٗٔ البيان املأمول

َيَضَعَها َحٌبَّ يُػَقاِتَل  فَػَقاَلوا: يَا َنيبَّ اِ، َشْأَنَك ِإًذا ، فَػَقاَؿ: " إِنَُّو لَْيَس لَِنيبٍّ ِإَذا لَِبَس أَلَْمَتُو َأفْ 
"ٔ 

 بـد املضاورة آٔن ل ًخلدم آٔحد بني ًدًَ : ومن صٌلئهل  

 ٍََّّّ ٌّ ٰى ُّٱ[، ٖٛ]الشورى:  َّ ٰى ين ىن ُّٱفاؿ تعاىل:" 
ِ لَِقْولِوِ [ »ٜ٘ٔ]آؿ عمراف:   َشاَوَرَة قَػْبَل الَعْزـِ َوالتَّبَػْبُّ

ُ
 َّ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ«: َوَأفَّ ا٤ب

ـُ َعَلى اللَِّو َوَرُسولِوِ  َذا َعَزـَ الرَُّسوُؿ فَإِ [ »ٜ٘ٔ]آؿ عمراف:  ٕ«. ِلَْ َيُكْن لَِبَشٍر التػََّقدُّ
ٱ

 

 : بخفضَي مدًًذَ ومسجدٍ  صٌلئهل من ما جاء 

:   َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َما ِعْنَدنَا َشْيءٌ ِإالَّ ِكَتاُب اللَِّو، َوَىِذِه الصَِّحيَفُة َعِن النَّيبّْ 
ِديَنُة َحَرـٌ، َما بَػْْبَ َعائٍِر ِإىَل َكَذا، َمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدثًا، أَْو آَوى ٧ُبِْدثًا، فَػَعَلْيِو َلْعَنُة 

َ
اللَِّو " ا٤ب

ْسِلِمَْب َواحِ 
ُ
بلَِئَكِة َوالنَّاِس َأْٝبَِعَْب، الَ يُػْقَبُل ِمْنُو َطْرٌؼ َوالَ َعْدٌؿ، َوقَاَؿ: ِذمَُّة ا٤ب

َ
َدٌة، َفَمْن َوا٤ب

بلَِئَكِة َوالنَّاِس َأْٝبَِعَْب، الَ يُػْقَبُل ِمْنُو َطْرٌؼ، َوالَ َعدْ 
َ
ٌؿ، َوَمْن َأْخَفَر ُمْسِلًما فَػَعَلْيِو َلْعَنُة اللَِّو َوا٤ب

بلَِئَكِة َوالنَّاِس َأْٝبَعِ 
َ
َْب، الَ يُػْقَبُل ِمْنُو َطْرٌؼ، َوالَ تَػَوىلَّ قَػْوًما ِبَغّْبِ ِإْذِف َمَوالِيِو، فَػَعَلْيِو َلْعَنُة اللَِّو َوا٤ب

 َٖعْدٌؿ " اَقَل أَبُو َعْبِد اللَِّو: " َعْدٌؿ: ِفَداٌء " 

اللَُّهمَّ اْجَعْل بِاْلَمِديَنِة ِضْعَفْي َما َجَعْلَت »، قَاَؿ:  وَعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ 
 ٗ«ٗبَكََّة ِمَن البَػرََكةِ 

                                                           
( وقاؿ شعيب األرنؤوط: طحيح لغّبه، وىذا إسناد على شرط مسلم ،وانظر" ٚٛٚٗٔرواه أٞبد) -ٔ

 (.ٓٓٔٔالصحيحة")
 (.ٕٔٔصٜرواه اْلُبَخارِيُّ معلًقا )ج - ٕ
(،وابن ٕٕٚٔ(،والَبمذي)ٖٕٗٓ(،وأبو داود)٘ٔٙ(،وأٞبد)ٖٓٚٔ) - ٚٙٗ( ،ومسلمٓٚٛٔبخاري )ال-ٖ

  (ٖٚٔٚحباف)
 (.ٕٕ٘ٗٔ(،وأٞبد)ٜٖٙٔ) - ٙٙٗ( ،ومسلم٘ٛٛٔالبخاري) -ٗ



 

 

 

 

ٔ
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 ٚٗٔ يف مشائل الرسول    

َأفَّ ِإبْػرَاِىيَم َحرَّـَ َمكََّة َوَدَعا ٥َبَا، : » ِد اللَِّو ْبِن َزْيٍد َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ َعْن َعبْ و 
َىا َوَطاِعَها ِمْثَل َما َدَعا ِإبْػرَا ِديَنَة َكَما َحرَّـَ ِإبْػرَاِىيُم َمكََّة، َوَدَعْوُت ٥َبَا يف ُمدّْ

َ
ِىيُم َوَحرَّْمُت ا٤ب

ـُ ِلَمكَّةَ  َعَلْيوِ   ٔ«السَّبَل
ِىيُم ويف رواية مسلم "ِإفَّ ِإبْػرَاِىيَم َحرَّـَ َمكََّة َوَدَعا أِلَْىِلَها، َوِإِّنّْ َحرَّْمُت اْلَمِديَنَة َكَما َحرَّـَ ِإبْػرَا

َىا ٗبِثْػَلْي َما َدَعا بِِو إِبْػرَاِىيُم أِلَْىِل مَ   كََّة". َمكََّة، َوِإِّنّْ َدَعْوُت يف َطاِعَها َوُمدّْ
ِديَنِة َمبلَِئَكٌة الَ »،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و 

َ
َعَلى أَنْػَقاِب ا٤ب

 ٕ«.َيْدُخُلَها الفَّاُعوُف، َوالَ الدَّجَّاؿُ 
ِديَنُة يَْأتِيهَ »قَاَؿ: ،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَّيبّْ و 

َ
بلَِئَكَة َٰبُْرُسونَػَها، ا٤ب

َ
ا الدَّجَّاُؿ، فَػَيِجُد ا٤ب

 ٖ«َوالَ الفَّاُعوُف ِإْف َشاَء اللَّوُ »قَاَؿ: « َفبلَ يَػْقَربُػَها الدَّجَّاؿُ 
ِسيِح الدَّجَّاؿِ »، قَاَؿ: َعْن َأ ي َبْكَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ و 

َ
ِديَنَة ُرْعُب ا٤ب

َ
، الَ َيْدُخُل ا٤ب

َعُة أَبْػَواٍب، َعَلى ُكلّْ بَاٍب َمَلَكافِ   ٗ«٥َبَا يَػْوَمِئٍذ َسبػْ
 َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َوِىَي َوبِيَئٌة، فَاْشَتَكى أَبُو َبْكٍر، َواْشَتَكى ِببَلٌؿ، فَػَلمَّا رََأىو 

َنا اْلَمِديَنَة َكَما َحبَّْبَت َمكََّة َأْو َأَشدَّ،  َشْكَوى َأْطَحاِبِو، قَاَؿ: "اللُهمَّ َحبّْبْ  َرُسوُؿ اِ  إِلَيػْ
َىا، َوَحوّْْؿ ُٞبَّاَىا ِإىَل ا١بُْْحَفِة".   َ٘وَطحّْْحَها، َوبَارِْؾ لََنا يف َطاِعَها َوُمدّْ

، َوأَنَُّو أََتى أَبَا َسِعيٍد ، أَنَُّو َأَطابَػُهْم بِاْلَمِديَنِة َجْهٌد َوِشدَّةٌ  َعْن َأ ي َسِعيٍد، َمْوىَل اْلَمْهرِيّْ و  
َنا ِشدٌَّة، َفَأَرْدُت َأْف أَنْػُقَل ِعَياِل ِإىَل بػَ  ْعِض ا٣ْبُْدرِيَّ، فَػَقاَؿ َلُو: ِإِّنّْ َكِثُّب اْلِعَياِؿ، َوَقْد َأَطابَػتػْ

َأُظنُّ أَنَُّو قَاَؿ  - َنيبّْ اِ  ، فَِإنَّا َخَرْجَنا َمعَ  ، فَػَقاَؿ أَبُو َسِعيٍد: اَل تَػْفَعْل، اْلزَـِ اْلَمِديَنةَ  الرّْيفِ 
ـَ َِّٔا لََياِلَ، فَػَقاَؿ النَّاُس: َواِ َما ٫َبُْن َىا ُىَنا يف َشْيٍء، َوِإفَّ ِعيَ  - الََنا َحٌبَّ َقِدْمَنا ُعْسَفاَف، َفأَقَا

                                                           
 (.ٙٗٗٙٔ(،وأٞبد)ٖٓٙٔ) - ٗ٘ٗ( ،ومسلمٜٕٕٔالبخاري)-ٔ
 (ٖٕٗٚ(،وأٞبد)ٜٖٚٔ) - ٘ٛٗ(،ومسلم ٓٛٛٔالبخاري) -ٕ
 (.ٕٕٕٗالَبمذي)(،و ٖٗٔٚالبخاري )-ٖ
 (.ٖٖٔٚ(،وابن حباف)ٕٔٗٗٓ(،وأٞبد)ٜٚٛٔرواه البخاري)-ٗ

 (ٕٕٛٛٗ( ، وأٞبد)ٖٙٚٔ) - ٓٛٗ(،ومسلم ٕٖٚٙالبخاري )-٘
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 -َىَذا الَِّذي بَػَلَغِِب ِمْن َحِديِثُكْم؟ " ، فَػَقاَؿ: "َما ٣َبُُلوٌؼ َما نَْأَمُن َعَلْيِهْم، فَػبَػَلَغ َذِلَك النَّيبَّ 
َأْو ِإْف  -َلَقْد ٮَبَْمُت  -َأْو َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه  -"َوالَِّذي َأْحِلُف بِِو  -َما أَْدرِي َكْيَف قَاَؿ 

ـَ اْلَمِديَنَة"، آَلُمَرفَّ بَِناَقٍِب تُػْرَحُل، ُُثَّ اَل َأُحلُّ ٥بََ  -ِشْئُتْم اَل أَْدرِي أَيػَّتَػُهَما قَاَؿ  ا ُعْقَدًة َحٌبَّ أَْقَد
 َوقَاَؿ: "اللُهمَّ ِإفَّ ِإبْػرَاِىيَم َحرَّـَ َمكََّة َفَجَعَلَها َحَرًما، َوِإِّنّْ َحرَّْمُت اْلَمِديَنَة َحرَاًما َما بَػْْبَ 

ـٌ، َواَل ُٰبَْمَل ِفيَها ِسبَلٌح لِِقَتاؿٍ  َها، َأْف اَل يُػْهرَاَؽ ِفيَها َد ، َواَل ُٚبَْبَط ِفيَها َشَجَرٌة ِإالَّ لَِعْلٍف، َمْأزَِميػْ
نَا، اللُهمَّ بَ  ارِْؾ لََنا اللُهمَّ بَارِْؾ لََنا يف َمِديَنِتَنا، اللُهمَّ بَارِْؾ لََنا يف َطاِعَنا، اللُهمَّ بَارِْؾ لََنا يف ُمدّْ

نَا، اللُهمَّ بَارِؾْ  لََنا يف َمِديَنِتَنا، اللُهمَّ اْجَعْل َمَع اْلبَػرََكِة بَػرََكتَػْْبِ،  يف َطاِعَنا، اللُهمَّ بَارِْؾ لََنا يف ُمدّْ
ُموا َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه، َما ِمَن اْلَمِديَنِة ِشْعٌب، َواَل نَػْقٌب ِإالَّ َعَلْيِو َمَلَكاِف َٰبُْرَساهِنَا َحٌبَّ تَػْقدَ 

َها"، ُُثَّ قَاَؿ لِلنَّاِس: "اْرٙبَُِلوا"، فَا بَػْلَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة،...".إِلَيػْ  ْٔرَٙبَْلَنا، َفأَقػْ
، َفَجاَء ِمَن الَغِد  ، فَػَبايَػَعُو َعَلى اإِلْسبَلـِ  َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َجاَء أَْعرَا يّّ النَّيبَّ و 

ِديَنةُ »، فَػَقاَؿ:  ، َفَأََب َثبَلَث ِمرَارٍ  فَػَقاَؿ: أَِقْلِِب ، ٧َبُْموًما 
َ
َكالِكِّب تَػْنِفي َخَبثَػَها َويَػْنَصُع   ا٤ب

 ٕ«يَيّْبُػَها
تُػْفَتُح »، يَػُقوُؿ:  َعْن ُسْفَياَف ْبِن َأ ي زَُىّْبٍ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، أَنَُّو قَاَؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو و 

ٌر ٥َبُْم َلْو َكانُوا الَيَمُن، فَػَيْأيت قَػْوـٌ يُِبسُّوَف، فَػَيَتَحمَُّلوَف بَِأْىِلِهْم َوَمْن َأيَ  ِديَنُة َخيػْ
َ
اَعُهْم، َوا٤ب

ِدينَ 
َ
ـُ، فَػَيْأيت قَػْوـٌ يُِبسُّوَف، فَػَيَتَحمَُّلوَف بَِأْىِليِهْم َوَمْن َأيَاَعُهْم، َوا٤ب ٌر يَػْعَلُموَف، َوتُػْفَتُح الشَّْأ ُة َخيػْ

يُِبسُّوَف، فَػَيَتَحمَُّلوَف بَِأْىِليِهْم َوَمْن َأيَاَعُهْم،  ٥َبُْم َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف، َوتُػْفَتُح الِعرَاُؽ، فَػَيْأيت قَػْوـٌ 
ٌر ٥َبُْم َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ  ِديَنُة َخيػْ

َ
 ٖ«.َوا٤ب

                                                           
 (.ٖٗٚٔ) - ٘ٚٗمسلم  -ٔ

 (،والنسائيٕٜٖٓ(،والَبمذي)ٕٚٔ٘ٔ(،وأٞبد)ٖٖٛٔ) - ٜٛٗ،ومسلم (ٖٛٛٔالبخاري)-ٕ
 (.ٖٖ٘ٚ(،وابن حباف)٘ٛٔٗ)

مى وىي ا٤برض مع السخونة. )أقلِب( من اإلقالة وىي فسخ ما أبـر من عقد أو عهد. )تنفي ]  ش )٧بموًما( من ا٢ب
خبثها( ٚبرج أشرار الناس منها. )ينصع ييبها( من النصوع وىو ا٣بلوص والناطع ا٣بالص وا٤بعُب يفيب ىواؤىا وينظف 

 ٤بن رغب بالسكُب فيها .
 (.ٖٚٙٙ،وابن حباف)(ٜٕ٘ٔٔ(،وأٞبد)ٖٛٛٔ) - ٜٙٗ(،ومسلم٘ٚٛٔالبخاري) -ٖ



 

 

 

 

ٔ
ٜٗ  

ٜٔٗ 

 ٜٗٔ يف مشائل الرسول    

ِو ،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ و  قَاَؿ: " يَْأيت َعَلى النَّاِس َزَماٌف َيْدُعو الرَُّجُل اْبَن َعمّْ
ٌر ٥َبُْم َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف، َوالَِّذي نَػْفِسي َوَقرِيَبُو: ىَ  ُلمَّ ِإىَل الرََّخاِء، َىُلمَّ ِإىَل الرََّخاِء، َواْلَمِديَنُة َخيػْ

رًا ِمْنُو، َأاَل ِإفَّ اْلَمِديَنةَ  َها ِإالَّ َأْخَلَف اُ ِفيَها َخيػْ ُهْم َأَحٌد َرْغَبًة َعنػْ ِّب، َكاْلكِ   بَِيِدِه، اَل ٱَبْرُُج ِمنػْ
 ٔ"  ُٚبْرُِج ا٣ْبَِبيَث، اَل تَػُقوـُ السَّاَعُة َحٌبَّ تَػْنِفَي اْلَمِديَنُة ِشرَاَرَىا، َكَما يَػْنِفي اْلِكُّب َخَبَث ا٢بَِْديدِ 

 قَاَؿ: "اَل َيْصُرُ َعَلى أَلَْواِء اْلَمِديَنِة َوِشدَّهِتَا َأَحٌد ِمنْ ،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ و 
 ٕأُمٍَِّب، ِإالَّ ُكْنُت َلُو َشِفيًعا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْو َشِهيًدا". 

َمْن : » َعْن َأ ي َعْبِد اِ اْلَقرَّاِظ، أَنَُّو قَاَؿ: َأْشَهُد َعَلى َأ ي ُىَريْػَرَة أَنَُّو قَاَؿ: قَاَؿ أَبُو اْلَقاِسِم و 
 ٖ«أََذابَُو اُ َكَما َيُذوُب اْلِمْلُح يف اْلَماءِ  -ْعِِب اْلَمِديَنَة يػَ  -أَرَاَد أَْىَل َىِذِه اْلبَػْلَدِة ِبُسوٍء 

َنِة، َفأَ  تَػْتُو َمْواَلٌة وَعْن ُٰبَنََّس، َمْوىَل الزُّبَػّْبِ، َأْخبَػَرُه أَنَُّو َكاَف َجاِلًسا ِعْنَد َعْبِد اِ ْبِن ُعَمَر يف اْلِفتػْ
َنا الزََّماُف، فَػَقاَؿ ٥َبَا َلُو ُتَسلُّْم َعَلْيِو، فَػَقاَلْت: إِ  ِّنّْ أََرْدُت ا٣ْبُُروَج، يَا أَبَا َعْبِد الرَّْٞبَِن، اْشَتدَّ َعَليػْ

، يَػُقوُؿ: "اَل َيْصُرُ َعَلى أَلَْواِئَها َوِشدَّهِتَا  َعْبُد اِ: اقػُْعِدي َلَكاِع، فَِإِّنّْ ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ 
 ٗيًدا أَْو َشِفيًعا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة" َأَحٌد، ِإالَّ ُكْنُت َلُو َشهِ 

َعْن َٰبَْٓب ْبِن َسِعيٍد، قَاَؿ: ٠بَِْعُت أَبَا ا٢بَُباِب َسِعيَد ْبَن َيَساٍر، يَػُقوُؿ: ٠بَِْعُت أَبَا ُىَريْػَرَة َرِضَي و 
يَػُقوُلوَف يَػْثِرُب، َوِىَي أُِمْرُت ِبَقْريٍَة تَْأُكُل الُقَرى، : » اللَُّو َعْنُو، يَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

ِديَنُة، تَػْنِفي النَّاَس َكَما يَػْنِفي الِكُّب َخَبَث ا٢َبِديدِ 
َ
 ٘« ا٤ب

يَػُقوُؿ: "ِإفَّ اَ تَػَعاىَل ٠َبَّى اْلَمِديَنَة يَابََة" ،  َعْن َجاِبِر ْبِن ٠َبَُرَة، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ و 
.ٙ 

                                                           
 (.ٖٖٗٚ(،وابن حباف)ٖٔٛٔ) - ٚٛٗمسلم  -ٔ
 (.ٖٓٗٚ(ػوابن حباف)ٕٜٖٗ،والَبمذي)(٘ٙٛٚ(،وأٞبد)ٖٛٚٔ) - ٗٛٗمسلم  -ٕ
 (.ٖٙٛٔ) - ٕٜٗمسلم -ٖ
 (.ٜٖٛٔ(،والَبمذي)ٖٜ٘٘(،،وأٞبد)ٖٚٚٔ) - ٕٛٗمسلم -ٗ
 (.ٖٕٖٚ(،وابن حباف)ٕٖٕٚ(،وأٞبد)ٕٖٛٔ) - ٛٛٗ(،ومسلمٔٚٛٔالبخاري)-٘
 (.ٕٖٙٚ(،وابن حباف)ٕٚٛٛٓ(،وأٞبد)ٖ٘ٛٔ) - ٜٔٗمسلم )-ٙ
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 ٓ٘ٔ البيان املأمول

ٌر ِمْن أَْلِف »قَاَؿ:  اللَُّو َعْنُو: َأفَّ النَّيبَّ َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي و  َطبَلٌة يف َمْسِجِدي َىَذا َخيػْ
ـَ  ْسِجَد ا٢َبرَا

َ
 ٔ.«َطبَلٍة ِفيَما ِسَواُه، ِإالَّ ا٤ب

 َطبَلٌة يف َمْسِجِدي َىَذا أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َطبَلٍة ِفيَما»قَاَؿ: ،  َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّيبّْ و 
ـَ   ٕ.«ِسَواُه، ِإالَّ اْلَمْسِجَد ا٢بَْرَا

 ي َعْن ُٞبَْيٍد ا٣ْبَرَّاِط، قَاَؿ: ٠بَِْعُت أَبَا َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّْٞبَِن، قَاَؿ: َمرَّ  ي َعْبُد الرَّْٞبَِن ْبُن أَ و 
َمْسِجِد الَِّذي ُأسَّْس َعَلى َسِعيٍد ا٣ْبُْدرِيّْ، قَاَؿ: قُػْلُت َلُو: َكْيَف ٠بَِْعَت أَبَاَؾ َيْذُكُر يف الْ 

يف بَػْيِت بَػْعِض ِنَسائِِو، فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ  التػَّْقَوى؟ قَاَؿ: قَاَؿ َأ ي: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِؿ اِ 
ِبِو اِ، َأيُّ اْلَمْسِجَدْيِن الَِّذي ُأسَّْس َعَلى التػَّْقَوى؟ قَاَؿ: َفَأَخَذ َكفِّا ِمْن َحْصَباَء، َفَضَرَب 

ِلَمْسِجِد اْلَمِديَنِة، قَاَؿ: فَػُقْلُت: َأْشَهُد َأِّنّْ ٠بَِْعُت « ُىَو َمْسِجدُُكْم َىَذا»اأْلَْرَض، ُُثَّ قَاَؿ: 
 ٖأَبَاَؾ َىَكَذا َيْذُكرُُه.

ْت َشْكَوى، فَػَقاَلْت: َعْن ِإبْػرَاِىيَم ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْعَبِد ْبِن َعبَّاٍس، أَنَُّو قَاَؿ: ِإفَّ اْمرَأًَة اْشَتكَ و 
، لَِئْن َشَفاِّن اللَُّو، أَلَْخُرَجنَّ، َفؤَلَُطلَّْْبَّ يف بَػْيِت اْلَمْقِدِس، فَػَُرَِأْت، فَػَتَجهََّزْت تُرِيُد ا٣ْبُُروجَ 

َها، َفَأْخبَػَرتْػَها َذِلَك، فَػَقاَلْت: اْجِلسِ  َفَجاَءْت َمْيُمونََة، َزْوَج النَّيبّْ  ي، َفُكِلي َما ُتَسلُّْم َعَليػْ
َطبَلٌة ِفيِو »يَػُقوُؿ:  ، فَِإِّنّْ ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو  َطنَػْعُت، َوَطلّْي يف َمْسِجِد الرَُّسوِؿ 

 ٗ«أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َطبَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَساِجِد، ِإالَّ َمْسِجَد اْلَكْعَبةِ 
َر َما رُِكَبْت إِلَْيِو الرََّواِحُل  ُسوِؿ اِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ، َعْن رَ و  أَنَُّو قَاَؿ: " ِإفَّ َخيػْ

 َ٘مْسِجِدي َىَذا، َواْلبَػْيُت اْلَعِتيُق " .
 

 

 

                                                           
 (.ٗٓٗٔ(،وابن ماجة)ٜٖٗٔ) - ٙٓ٘مسلم-ٔ
 (.٘ٓٗٔ(،وابن ماجة)ٜٕٚٛ(،والنسائي)ٜٖ٘ٔ) - ٜٓ٘مسلم-ٕ
 (.  ٜٖٛٔ) - ٗٔ٘رواه مسلم-ٖ
قاؿ: وال يصحُّ فيو ابن  ٖٖٓ/ٔ( ، غّب أف البخاري يف "التاريخ الكبّب" ٜٖٙٔ)- ٓٔ٘رواه مسلم -ٗ

 (٨بتصرًا دوف ذكر القصة ،  ٜٔٙ(،والنسائي)ٕٕٙٛٙس.،وأٞبد)عبا
 (ٙٔٙٔ(وقاؿ شعيب األرنؤوط: طحيح على شرط مسلم ، وابن حباف)ٕٛٚٗٔرواه أٞبد) -٘

 (.ٛٗٙٔ« )الصحيحة»وطححو األلباِّن يف 
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 ٔ٘ٔ يف مشائل الرسول    

 بأٔن ُجـي ما بني بُذَ ومٌرٍب روضة من رايض اجلية: صٌلئهل 

َما بَػْْبَ بَػْيٍِب َوِمْنَُرِي َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض : »قَاؿَ ،  َعْن َعْبِد اِ ْبِن َزْيٍد اْلَماِزِّنّْ، َأفَّ َرُسوَؿ اِ 
 ٔ«. ا١ْبَنَّةِ 

َما بَػْْبَ بَػْيٍِب َوِمْنَُرِي َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض ا١ْبَنَِّة، »قَاَؿ: ،  وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ 
 ٕ«. َوِمْنَُرِي َعَلى َحْوِضي

يَػُقوُؿ: " ِمْنَُرِي َعَلى تُػْرَعٍة ِمْن تُػرَِع ا١ْبَنَِّة " فَػُقْلُت: َلُو َما ،  وَؿ اِ وَعْن َسْهٍل أَنَُّو: ٠بََِع َرسُ 
 3التػُّْرَعُة يَا أَبَا اْلَعبَّاِس؟ قَاَؿ: اْلَباُب. 

ُكوُف َرْوَضًة ِمْن رِيَاِضَها َواْلُمرَاُد بَِتْسِمَيِة َذِلَك اْلَمْوِضِع َرْوَضًة َأفَّ تِْلَك اْلبُػْقَعَة تُػنػَْقُل ِإىَل ا١ْبَنَِّة فَػتَ 
َنظٌَر ِإْذ اَل َأْو أَنَُّو َعَلى اْلَمَجاِز ِلَكْوِف اْلِعَباَدِة ِفيِو تَػُئوُؿ ِإىَل ُدُخوِؿ اْلَعاِبِد َرْوَضَة ا١ْبَنَِّة َوَىَذا ِفيِو 

اْلبُػْقَعِة َعَلى َغّْبَِىا َوِقيَل ِفيِو  اْخِتَصاَص ِلَذِلَك بِِتْلَك اْلبُػْقَعِة َوا٣ْبَبَػُر َمُسوٌؽ ِلَمزِيِد َشَرِؼ تِْلكَ 
ْنِس وَ  ا١بِْنّْ َتْشِبيٌو ٧َبُْذوُؼ اأْلََداِة َأْي ُىَو َكَرْوَضٍة أِلَفَّ َمْن يَػْقُعُد ِفيَها ِمَن اْلَمبَلِئَكِة َوُمْؤِمِِب اإْلِ

فَّا يُّ  اْلُمرَاُد ِمْن َىَذا ا٢بَِْديِث التػَّْرِغيُب يف ُسْكَُب ُيْكِثُروَف الذّْْكَر َوَسائَِر أَنْػَواِع اْلِعَباَدِة َوقَاَؿ ا٣بَْ
ِة ِمَن اْلَمِديَنِة َوَأفَّ َمْن اَلَزـَ ذِْكَر اللَِّو يف َمْسِجِدَىا آَؿ ِبِو ِإىَل َرْوَضِة ا١ْبَنَِّة َوُسِقَي يَػْوـَ اْلِقَيامَ 

 ا٢بَْْوضِ 
 

 بدلئي هبوثَ : من صٌلئهل 

ـُ َرُسوِؿ اللَِّو  َعْن أََنٍس َرِضَي اللَّوُ  ِديَنَة َفأَتَاُه،  َعْنُو، قَاَؿ: بَػَلَغ َعْبَد اللَِّو ْبَن َسبلَـٍ َمْقَد
َ
ا٤ب

َوَما َأوَُّؿ ، قَاَؿ: َما َأوَُّؿ َأْشرَاِط السَّاَعِة؟ ، فَػَقاَؿ: ِإِّنّْ َسائُِلَك َعْن َثبَلٍث الَ يَػْعَلُمُهنَّ ِإالَّ َنيبّّ 
َوِمْن َأيّْ َشْيٍء يَػْنزُِع ِإىَل ، َوِمْن َأيّْ َشْيٍء يَػْنزُِع الَوَلُد ِإىَل أَبِيِو؟ ، ا١بَنَِّة؟  يََعاـٍ يَْأُكُلُو أَْىلُ 

قَاَؿ: فَػَقاَؿ َعْبُد اللَِّو َذاَؾ َعُدوُّ ، « َخبػََّرِّن ِِّٔنَّ آنًِفا ِجُْرِيلُ »: فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ، َأْخَوالِِو؟ 
بلَِئكَ 

َ
: " أَمَّا َأوَُّؿ َأْشرَاِط السَّاَعِة فَػَناٌر َٙبُْشُر النَّاَس ِمَن  ، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ةِ اليَػُهوِد ِمَن ا٤ب

ْغِرِب، َوأَمَّا َأوَُّؿ يََعاـٍ يَْأُكُلُو أَْىُل ا١بَنَِّة َفزِيَاَدُة َكِبِد ُحوٍت، َوأَمَّا الشََّبوُ 
َ
ْشرِِؽ ِإىَل ا٤ب

َ
 يف الَوَلِد: ا٤ب

                                                           
 (.ٜ٘ٙ(،والنسائي )ٖ٘ٗٙٔ(،وأٞبد )ٜٖٔٔ) - ٓٓ٘(،ومسلم ٜ٘ٔٔالبخاري ) - ٔ
 (.ٖٓ٘ٚ(،وابن حباف )ٜٖٙٔ(،والَبمذي )ٖٕٕٚ(،وأٞبد )ٜٖٔٔ) - ٕٓ٘مسلم )( ، و ٖٖ٘ٚالبخاري ) - ٕ
( وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده طحيح على شرط الشيخْب، والفُراِّن يف ٕٕٔٗٛرواه أٞبد يف " ا٤بسند " ) - ٖ

 .(ٖٖٕٙ( ، و"الصَِّحيَحة " )ٕٔٙٙ( وانظر َطِحيح ا١ْبَاِمع )ٜٚٚ٘"الكبّب" )



 

 

 
ٕٔ٘ 

 ٕ٘ٔ البيان املأمول

ْرأََة َفَسبَػَقَها َماُؤُه َكاَف الشََّبُو َلُو، َوِإَذا َسَبَق َماُؤَىا َكاَف الشََّبُو ٥َبَا " قَاَؿ:فَِإفَّ الرَّ 
َ
 ُجَل ِإَذا َغِشَي ا٤ب

َل ، ِإْف َعِلُموا بِِإْسبَلِمي قَػبْ  َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُؿ اللَِّو، ُُثَّ قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو ِإفَّ اليَػُهوَد قَػْوـٌ بُػُهتٌ 
:  َأْف َتْسَأ٥َبُْم بَػَهُتوِّن ِعْنَدَؾ، َفَجاَءِت اليَػُهوُد َوَدَخَل َعْبُد اللَِّو البَػْيَت، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

قَاُلوا أَْعَلُمَنا، َواْبُن أَْعَلِمَنا، َوَأْخيَػرُنَا، َواْبُن َأْخَّبِنَا، ، « َأيُّ َرُجٍل ِفيُكْم َعْبُد اللَِّو ْبُن َسبَلـٍ »
قَاُلوا: أََعاَذُه اللَُّو ِمْن َذِلَك، َفَخرََج َعْبُد ، « أَفَػرَأَيْػُتْم ِإْف َأْسَلَم َعْبُد اللَّوِ »: فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

رُّنَا، َواْبُن اللَِّو إِلَْيِهْم فَػَقاَؿ: َأْشَهُد َأْف الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوَأْشَهُد َأفَّ ٧ُبَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو، فَػَقاُلوا: شَ 
  ٔ.َشرّْنَا، َوَوقَػُعوا ِفيِو 

 

ٌر ِمْن  قَاَؿ: ُكْنُت قَاِئًما ِعْنَد َرُسوِؿ اِ  ، ثَػْوبَاَف َمْوىَل َرُسوِؿ اِ وعن   َفَجاَء ِحبػْ
َعًة َكاَد ُيْصرَعُ  ـُ َعَلْيَك يَا ٧ُبَمَُّد َفَدفَػْعُتُو َدفػْ َها فَػَقاَؿ: ِِلَ َتْدفَػُعِِب؟  َأْحَباِر اْليَػُهوِد فَػَقاَؿ: السَّبَل ِمنػْ

ِو الَِّذي ٠َبَّاُه بِِو أَْىُلوُ  َا نَْدُعوُه بِا٠بِْ . فَػَقاَؿ فَػُقْلُت: َأاَل تَػُقوُؿ يَا َرُسوَؿ اِ، فَػَقاَؿ اْليَػُهوِديُّ: ِإ٭بَّ
يَػُهوِديُّ: ِجْئُت َأْسأَُلَك، : "ِإفَّ ا٠بِْي ٧ُبَمٌَّد الَِّذي ٠َبَّاِّن ِبِو أَْىِلي"، فَػَقاَؿ الْ  َرُسوُؿ اِ 

ثْػُتَك؟ " قَاَؿ: َأ٠ْبَُع بِأُُذَِّنَّ، فَػَنَكَت َرُسوُؿ اِ  فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اِ  َفُعَك َشْيٌء ِإْف َحدَّ : "أَيَػنػْ
  "َر فَػَقاَؿ اْليَػُهوِديُّ: أَْيَن َيُكوُف النَّاُس يَػْوـَ تُػَبدَُّؿ ، ِبُعوٍد َمَعُو، فَػَقاَؿ: "َسْل اأْلَْرُض َغيػْ

: "ُىْم يف الظُّْلَمِة ُدوَف ا١بِْْسِر" قَاَؿ: َفَمْن َأوَُّؿ  فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ ، اأْلَْرِض َوالسََّماَواُت؟ 
َة؟ قَاَؿ اْليَػُهوِديُّ: َفَما ُٙبَْفتُػُهْم ِحَْب َيْدُخُلوَف ا١ْبَنَّ ، قَاَؿ: "فُػَقرَاُء اْلُمَهاِجرِيَن" ، النَّاِس ِإَجازًَة؟ 

قَاَؿ: "يُػْنَحُر ٥َبُْم ثَػْوُر ا١ْبَنَِّة الَِّذي  ، قَاَؿ: "زِيَاَدُة َكِبِد النُّوِف"، قَاَؿ: َفَما ِغَذاُؤُىْم َعَلى ِإْثرَِىا؟ 
اَؿ: َكاَف يَْأُكُل ِمْن َأْيرَاِفَها" قَاَؿ: َفَما َشرَابُػُهْم َعَلْيِو؟ قَاَؿ: "ِمْن َعْْبٍ ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيبًل" قَ 

َطَدْقَت. قَاَؿ: َوِجْئُت َأْسأَُلَك َعْن َشْيٍء اَل يَػْعَلُمُو َأَحٌد ِمْن أَْىِل اأْلَْرِض ِإالَّ َنيبّّ َأْو َرُجٌل أَْو 
ثْػُتَك؟ " قَاَؿ: َأ٠ْبَُع بِأُُذَِّنَّ. قَاَؿ: ِجْئُت َأْسأَُلَك َعِن اْلَوَلِد؟  َفُعَك ِإْف َحدَّ َرُجبَلِف. قَاَؿ: "يَػنػْ

أَذَْكرَا  : "َماُء الرَُّجِل أَبْػَيُض، َوَماُء اْلَمْرأَِة َأْطَفُر، فَِإَذا اْجَتَمَعا، فَػَعبَل َمِِبُّ الرَُّجِل َمِِبَّ اْلَمْرأَِة،قَاؿَ 
َطَدْقَت، َوِإنََّك  بِِإْذِف اِ، َوِإَذا َعبَل َمِِبُّ اْلَمْرأَِة َمِِبَّ الرَُّجِل، آنَػثَا بِِإْذِف اِ". قَاَؿ اْليَػُهوِديُّ: َلَقدْ 

                                                           
 (.ٔٙٔٚ( ،وابن حباف)ٕٚ٘ٓٔٞبد)(،وأٜٕٖٖالبخاري) - ٔ
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 ٖ٘ٔ يف مشائل الرسول    

،  : "لََقْد َسأََلِِب َىَذا َعِن الَِّذي َسأََلِِب َعْنوُ  ، ُُثَّ اْنَصَرَؼ َفَذَىَب. فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  لََنيبّّ 
 ٔ .، َحٌبَّ أَتَاِّنَ اُ ِبِو"  ِل ِعْلٌم ِبَشْيٍء ِمْنوُ  َوَما
 

ـَ مَ  كََّة وََكاَف ِمْن أَْزِد َشُنوَءَة، وََكاَف يَػْرِقي ِمْن َىِذِه الرّْيِح، وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأفَّ ِضَماًدا، َقِد
َة، يَػُقوُلوَف: ِإفَّ ٧ُبَمًَّدا ٦َبُْنوٌف، فَػَقاَؿ: َلْو َأِّنّْ رَأَْيُت َىَذا الرَُّجلَ  َلَعلَّ  َفَسِمَع ُسَفَهاَء ِمْن أَْىِل َمكَّ

، فَػَقاَؿ: يَا ٧ُبَمَُّد ِإِّنّْ أَْرِقي ِمْن َىِذِه الرّْيِح، َوِإفَّ اَ َيْشِفي اَ َيْشِفيِو َعَلى َيَديَّ، قَاَؿ فَػَلِقَيوُ 
ِإفَّ ا٢بَْْمَد لِلَِّو، ٫َبَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو، َمْن : »َعَلى َيِدي َمْن َشاَء، فَػَهْل َلَك؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 

َفبَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأْف اَل إِلََو ِإالَّ اُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك  يَػْهِدِه اُ َفبَل ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن ُيْضِللْ 
قَاَؿ: فَػَقاَؿ: أَِعْد َعَليَّ َكِلَماِتَك َىُؤاَلِء، َفَأَعاَدُىنَّ َعَلْيِو « َلُو، َوَأفَّ ٧ُبَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو، أَمَّا بَػْعدُ 

ْعُت قَػْوَؿ اْلَكَهَنِة، َوقَػْوَؿ السََّحَرِة، َوقَػْوَؿ ، َثبَلَث َمرَّاتٍ  َرُسوُؿ اِ  ، قَاَؿ: فَػَقاَؿ: َلَقْد ٠بَِ
 الشَُّعرَاِء، َفَما ٠بَِْعُت ِمْثَل َكِلَماِتَك َىُؤاَلِء، َوَلَقْد بَػَلْغَن نَاُعوَس اْلَبْحِر، قَاَؿ: فَػَقاَؿ: َىاِت َيَدؾَ 

، قَاَؿ: فَػَبايػَ  ْسبَلـِ ، قَاَؿ: َوَعَلى «َوَعَلى قَػْوِمكَ : » َعُو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ أُبَاِيْعَك َعَلى اإْلِ
َسرِيًَّة، َفَمرُّوا ِبَقْوِمِو، فَػَقاَؿ َطاِحُب السَّرِيَِّة لِْلَجْيِش: َىْل  قَػْوِمي، قَاَؿ: فَػبَػَعَث َرُسوُؿ اِ 

: ، َأَطْبُتْم ِمْن َىُؤاَلِء َشْيًئا؟  ُهْم ِمْفَهَرًة، فَػَقاَؿ: ُردُّوَىا، فَِإفَّ فَػَقاَؿ َرُجٌل ِمَن اْلَقْوـِ َأَطْبُت ِمنػْ
َىُؤاَلِء قَػْوـُ ِضَماٍد .

ٕ 
ُهَما، قَاَؿ: و  ْسِلُموَف  َسَجَد النَّيبُّ »َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ُ
، بِالنَّْجِم َوَسَجَد َمَعُو ا٤ب

ْشرُِكوَف 
ُ
 ٖ«َواإِلْنسُ ، َوا١ِبنُّ ، َوا٤ب

 

،  النَّْجَم َفَسَجَد، َفَما بَِقَي َأَحٌد ِإالَّ َسَجدَ  ْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: " قَػرَأَ النَّيبُّ َعْن عَ و 
 ، َوقَاَؿ: َىَذا َيْكِفيِِب، فَػَلَقْد رَأَيْػُتُو بَػْعدُ  ِإالَّ َرُجٌل رَأَيْػُتُو َأَخَذ َكفِّا ِمْن َحًصا فَػَرفَػَعُو َفَسَجَد َعَلْيوِ 

 ٗ.قُِتَل َكاِفرًا بِاللَِّو " 
 

                                                           
 (.ٕٕٗٚ(،وابن حباف)ٕٖٕ(،وابن خزٲبة)ٖ٘ٔ) - ٖٗمسلم  - ٔ
 (.ٛٙ٘ٙ(،وابن حباف)ٜٕٗٚ(،وأٞبد)ٛٙٛ) - ٙٗمسلم - ٕ
 (.ٖٕٙٚ(،وابن حباف)٘ٚ٘(،والَبمذي)ٕٙٛٗالبخاري) - ٖ
 (.ٕٗٙٚ(،وابن حباف)ٙٓٗٔ(،وأبو داود)ٖٕ٘ٗ،وأٞبد)(ٙٚ٘) - ٘ٓٔ،ومسلم( ٖٖ٘ٛ)البخاري - ٗ
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َعُو، ُٰبَدُّْث َعْن َرُسوِؿ اِ و  ـَ  َعْن َعْبِد اِ ْبِن َأ ي قَػَتاَدَة، َعْن َأ ي قَػَتاَدَة، أَنَُّو ٠بَِ ، أَنَُّو قَا
ٲبَاَف بِاِ أَْفَضُل اأْلَ  ـَ َرُجٌل، فَػَقاَؿ: يَا ِفيِهْم َفذََكَر ٥َبُْم َأفَّ ا١بَِْهاَد يف َسِبيِل اِ، َواإْلِ ْعَماِؿ، فَػَقا

: َرُسوَؿ اِ، أَرَأَْيَت ِإْف قُِتْلُت يف َسِبيِل اِ، ُتَكفَُّر َعِبّْ َخفَايَاَي؟ فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اِ 
ُر ُمْدِبٍر"، ُُثَّ    قَاَؿ َرُسوُؿ اِ "نَػَعْم، ِإْف قُِتْلَت يف َسِبيِل اِ، َوأَْنَت َطابٌِر ٧ُبَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغيػْ

: "َكْيَف قُػْلَت؟ " قَاَؿ: أَرَأَْيَت ِإْف قُِتْلُت يف َسِبيِل اِ أَُتَكفَُّر َعِبّْ َخفَايَاَي؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 
 َْيَن، فَِإفَّ ِجُْرِيَل َعل ُر ُمْدِبٍر، ِإالَّ الدَّ ـُ قَاَؿ : "نَػَعْم، َوأَْنَت َطاِبٌر ٧ُبَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغيػْ ْيِو السَّبَل

 ِٔل َذِلَك". 
 

 : وثـاىلربَ س بحاهَ  مما آٔويح ٕاًََ منإبخباٍر ابًلَب  ما جاء من صٌلئهل  

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ
 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع
  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم
(ٕٛ-ٕٗ)ا١بن:َّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  

ـَ ِفيَنا َرُسوُؿ اِ و  َمَقاًما، َما تَػَرَؾ َشْيًئا َيُكوُف يف َمَقاِمِو َذِلَك ِإىَل  َعْن ُحَذيْػَفَة، قَاَؿ: "قَا
، ِقَياـِ السَّاَعِة، ِإالَّ َحدََّث ِبِو"، َحِفظَُو َمْن َحِفظَُو َوَنِسَيُو َمْن َنِسَيُو، َقْد َعِلَمُو َأْطَحا ي َىُؤاَلءِ 

، ُُثَّ لََيُكوُف ِمْنُو الشَّْيُء َقْد َنِسيُتُو َفَأرَاُه َفَأذُْكرُُه، َكَما يَْذُكُر الرَُّجُل َوْجَو الرَُّجِل ِإَذا َغاَب َعْنوُ  َوِإنَّوُ 
 ِٕإَذا َرآُه َعَرَفُو. 

 
 الَ َيُكوُف ِكْسَرى بَػْعَدهُ  َىَلَك ِكْسَرى، ُُثَّ »، قَاَؿ:  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّيبّْ و 

 ٖ .« ، َولَتُػْقَسَمنَّ ُكُنوزَُىا يف َسِبيِل اللَّوِ  ، ُُثَّ الَ َيُكوُف قَػْيَصٌر بَػْعَدهُ  ، َوقَػْيَصٌر لَيَػْهِلَكنَّ 
بلَ ِكْسَرى ِإَذا َىَلَك ِكْسَرى فَ : » َعْن َجاِبِر ْبِن ٠َبَُرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و  

َفَقنَّ ُكُنوُزٮُبَا يف َسِبيِل    ٗ«اللَّوِ بَػْعَدُه، َوِإَذا َىَلَك قَػْيَصُر َفبلَ قَػْيَصَر بَػْعَدُه، َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه لَتُػنػْ
                                                           

 (.ٗ٘ٙٗ(،وابن حباف)ٖٙ٘ٔوالنسائي)(،ٕٔٚٔوالَبمذي)(،ٕٕ٘ٛ٘وأٞبد)(،٘ٛٛٔ) - ٚٔٔمسلم  - ٔ
 (.ٖٙٙٙ(،وابن حباف)ٕٓٗٗ(،وأبو داود)ٕٖٕٗٚ(،وأٞبد)ٜٕٔٛ) - ٖٕ(،ومسلم ٗٓٙٙالبخاري ) - ٕ
 (2281(،وابن حباف)2242(،والَبمذي)5228،وأٞبد)(2148) - 55 ( ،ومسلمٕٖٚٓالبخاري) - ٖ
 (.ٕٕٔٓٔ(،وأٞبد)ٜٜٕٔ) - ٚٚ(،ومسلمٕٖٔٔخاري)الب - ٗ
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 ٘٘ٔ يف مشائل الرسول    

ـَ َغْزَوِة تَػُبوَؾ، َفَكاَف ٯَبَْمُع ا  ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ، قَاَؿ: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِؿ اِ وعن  لصَّبَلَة، َعا
يًعا، َحٌبَّ ِإَذا َكاَف يَػْوًما َأخََّر الصَّبَلَة،  يًعا، َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ٝبَِ ُُثَّ َفَصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر ٝبَِ

يًعا، ُُثَّ َدَخَل، ُُثَّ َخرََج بَػْعَد َذِلَك، َفَصلَّى اْلَمْغِرَب َوا ْلِعَشاَء َخرََج َفَصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر ٝبَِ
يًعا، ُُثَّ قَاَؿ: "ِإنَُّكْم َسَتْأتُوَف َغًدا، ِإْف َشاَء اُ، َعْْبَ تَػُبوَؾ، َوِإنَُّكْم َلْن تَْأُتوَىا َحٌبَّ ُيضْ  ِحَي ٝبَِ

َناَىا َوَقْد َسبَػَقنَ  َها النػََّهاُر، َفَمْن َجاَءَىا ِمْنُكْم َفبَل ٲَبَسَّ ِمْن َماِئَها َشْيًئا َحٌبَّ آيتَ" َفِجئػْ ا إِلَيػْ
"َىْل َمَسْسُتَما  َرُجبَلِف، َواْلَعْْبُ ِمْثُل الشّْرَاِؾ تَِبضُّ ِبَشْيٍء ِمْن َماٍء، قَاَؿ َفَسَأ٥َبَُما َرُسوُؿ اِ 

: ُُثَّ ، َوقَاَؿ ٥َبَُما َما َشاَء اُ َأْف يَػُقوَؿ. قَاؿَ  ِمْن َماِئَها َشْيًئا؟ " قَااَل: نَػَعْم، َفَسبػَُّهَما النَّيبُّ 
ِفيِو  َغَرُفوا بِأَْيِديِهْم ِمَن اْلَعْْبِ قَِليبًل قَِليبًل، َحٌبَّ اْجَتَمَع يف َشْيٍء، قَاَؿ َوَغَسَل َرُسوُؿ اِ 

َهِمٍر َأْو قَاَؿ: َغزِيٍر  أَيػُُّهَما  َشكَّ أَبُو َعِليٍّ  -َيَدْيِو َوَوْجَهُو، ُُثَّ أََعاَدُه ِفيَها، " َفَجَرِت اْلَعْْبُ ٗبَاٍء ُمنػْ
"يُوِشُك، يَا ُمَعاُذ ِإْف يَاَلْت ِبَك َحَياٌة، َأْف تَػَرى َما : َحٌبَّ اْستَػَقى النَّاُس، ُُثَّ قَاَؿ  -قَاَؿ 

 ٔ .َىاُىَنا َقْد ُمِلَئ ِجَنانًا"
 
يَْأيت يف آِخِر الزََّماِف : »يَػُقوؿُ  َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، قَاَؿ َعِليّّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو: ٠بَِْعُت النَّيبَّ و 

، يَػُقوُلوَف ِمْن َخّْبِ قَػْوِؿ الَُرِيَّةِ  ،   ، ٲَبْرُُقوَف ِمَن اإِلْسبلَـِ  قَػْوـٌ ُحَدثَاُء اأَلْسَناِف، ُسَفَهاُء اأَلْحبلَـِ
تُػُلوُىْم، فَِإفَّ ، الَ ٯُبَاِوُز ِإٲبَانُػُهْم َحَناِجَرُىْم، َفأَيْػنَ  َكَما ٲَبُْرُؽ السَّْهُم ِمَن الرَِّميَّةِ  َما َلِقيُتُموُىْم فَاقػْ

َلُهْم َأْجٌر ِلَمْن قَػتَػَلُهْم يَػْوـَ الِقَياَمةِ   ٕ« قَػتػْ
 

َوْىٍب ا١بَُْهِِبُّ، أَنَُّو َكاَف يف ا١ْبَْيِش الَِّذيَن َكانُوا َمَع َعِليٍّ َرِضَي اُ َعْنُو، الَِّذيَن  ْبنِ  َزْيدِ وعن 
يَػُقوُؿ:  فَػَقاَؿ َعِليّّ َرِضَي اُ َعْنُو: أَيػَُّها النَّاُس ِإِّنّْ ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ  َساُروا ِإىَل ا٣ْبََوارِِج،

ىَل "ٱَبْرُُج قَػْوـٌ ِمْن أُمٍَِّب يَػْقَرُءوَف اْلُقْرآَف، لَْيَس ِقرَاَءُتُكْم ِإىَل ِقرَاَءهِتِْم ِبَشْيٍء، َواَل َطبَلُتُكْم إِ 
َياُمُكْم ِإىَل ِطَياِمِهْم ِبَشْيٍء، يَػْقَرُءوَف اْلُقْرآَف َٰبِْسُبوَف أَنَُّو ٥َبُْم َوُىَو َطبَلهِتِْم ِبَشْيٍء، َواَل طِ 

ْسبَلـِ َكَما ٲَبُْرُؽ السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة" ، َلْو يَػْعَلُم َعَلْيِهْم، اَل ُ٘بَاِوُز َطبَلتُػُهْم تَػرَاِقيَػُهْم ٲَبْرُُقوَف ِمَن اإْلِ
، اَلتََّكُلوا َعِن اْلَعَمِل، "َوآيَُة  ُيِصيُبونَػُهْم، َما ُقِضَي ٥َبُْم َعَلى ِلَساِف نَِبيِّْهْم  ا١ْبَْيُش الَِّذينَ 

                                                           
 (ٙٓٚ) - ٓٔمسلم  - ٔ
 (ٚ٘ٓ٘البخاري)- ٕ
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 ٙ٘ٔ البيان املأمول

َذِلَك َأفَّ ِفيِهْم َرُجبًل لَُو َعُضٌد، َولَْيَس لَُو ِذرَاٌع، َعَلى رَْأِس َعُضِدِه ِمْثُل َحَلَمِة الثَّْدِي، َعَلْيِو 
رُُكوَف َىُؤاَلِء ٱَبُْلُفوَنُكْم يف َذرَارِيُّْكْم  َشَعرَاٌت بِيٌض" فَػَتْذَىُبوفَ  ِإىَل ُمَعاِويََة َوأَْىِل الشَّاـِ َوتَػتػْ

ـَ،  ـَ ا٢بَْرَا َوأََغاُروا يف َوأَْمَواِلُكْم، َواِ، ِإِّنّْ أَلَْرُجو َأْف َيُكونُوا َىُؤاَلِء اْلَقْوـَ، فَِإنػَُّهْم َقْد َسَفُكوا الدَّ
ِسّبُوا َعَلى اْسِم اِ. قَاَؿ َسَلَمُة ْبُن ُكَهْيٍل: فَػنَػزََّلِِب َزْيُد ْبُن َوْىٍب َمْنزاًِل، َحٌبَّ َسرِْح النَّاِس، فَ 

َنا َوَعَلى ا٣ْبََوارِِج يَػْوَمِئٍذ َعْبُد اِ ْبُن َوْىٍب الرَّاِسيبُّ  ا اْلتَػَقيػْ ، فَػَقاَؿ: قَاَؿ: َمَرْرنَا َعَلى قَػْنفََرٍة، فَػَلمَّ
ُقوا الرَّْماَح، َوُسلُّوا ُسُيوَفُكْم ِمْن ُجُفوهِنَا، فَِإِّنّْ َأَخاُؼ َأْف يُػَناِشُدوُكْم َكَما نَاَشُدوُكْم يَػْوـَ ٥َبُْم أَلْ 

َحُرورَاَء، فَػَرَجُعوا فَػَوحَُّشوا ِبرَِماِحِهْم، َوَسلُّوا السُُّيوَؼ، َوَشَجَرُىُم النَّاُس ِبرَِماِحِهْم، قَاَؿ: َوقُِتَل 
، َوَما ُأِطيَب ِمَن النَّاِس يَػْوَمِئٍذ ِإالَّ َرُجبَلِف، فَػَقاَؿ َعِليّّ َرِضَي اُ َعْنُو:  َلى بَػْعضٍ بَػْعُضُهْم عَ 

ـَ َعِليّّ َرِضَي اُ َعْنُو بِنَػْفِسِو َحٌبَّ أََتى نَاًسا  اْلَتِمُسوا ِفيِهُم اْلُمْخَدَج، فَاْلَتَمُسوُه فَػَلْم ٯبَُِدوُه، فَػَقا
ُضُهْم َعَلى بَػْعٍض، قَاَؿ: َأخُّْروُىْم، فَػَوَجُدوُه ٩بَّا يَِلي اأْلَْرَض، َفَكبػََّر، ُُثَّ قَاَؿ: َطَدَؽ َقْد قُِتَل بَػعْ 

ـَ إِلَْيِو َعِبيَدُة السَّْلَماِّنُّ، فَػَقاَؿ: يَا أَِمَّب اْلُمْؤِمِنَْب، أَلِلَّوَ  الَِّذي اَل إَِلَو  اُ، َوبَػلََّغ َرُسولُُو، قَاَؿ: فَػَقا
؟ فَػَقاَؿ: ِإي، َواِ الَِّذي اَل إِلََو ِإالَّ ُىَو،  الَّ ُىَو، َلَسِمْعَت َىَذا ا٢بَِْديَث ِمْن َرُسوِؿ اِ إِ 

 ٔ .َحٌبَّ اْسَتْحَلَفُو َثبَلثًا، َوُىَو َٰبِْلُف َلُو " 
 
َفاِف ِمْن أَْىِل ا َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ و   لنَّاِر ِلَْ أََرٮُبَا، قَػْوـٌ َمَعُهْم ِسَياٌط  : "ِطنػْ

َكَأْذنَاِب اْلبَػَقِر َيْضرِبُوَف َِّٔا النَّاَس، َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت ٩ُبِيبَلٌت َماِئبَلٌت، ُرُءوُسُهنَّ  
ِإفَّ رَِٰبَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسّبَِة َكَذا َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة، اَل َيْدُخْلَن ا١ْبَنََّة، َواَل ٯبَِْدَف رَِٰبَها، وَ 

 ٕوََكَذا" 
، قَاَؿ: " اَل تَػُقوـُ السَّاَعُة َحٌبَّ يُػَقاِتَل اْلُمْسِلُموَف اْليَػُهوَد،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ و 

ا٢بََْجِر َوالشََّجِر، فَػيَػُقوُؿ ا٢بََْجُر َأِو الشََّجُر:  فَػيَػْقتُػُلُهُم اْلُمْسِلُموَف َحٌبَّ ٱَبَْتِبَئ اْليَػُهوِديُّ ِمْن َورَاءِ 
تُػْلُو، ِإالَّ اْلَغْرَقَد، فَِإنَُّو ِمْن َشَجِر اْليػَ   ُٖهوِد " يَا ُمْسِلُم يَا َعْبَد اِ َىَذا يَػُهوِديّّ َخْلِفي، فَػتَػَعاَؿ فَاقػْ

                                                           
 .(ٚ٘ٓ٘(،وأبو داود)ٙٙٓٔ) - ٙ٘ٔرواه مسلم  - ٔ
 (.ٔٙٗٚ(،وابن حباف )٘ٙٙٛ(،وأٞبد)ٕٕٛٔ) - ٕ٘ٔمسلم  - ٕ
 (ٜٖٜٛ(،وأٞبد)ٕٕٜٕ) - ٕٛمسلم  - ٖ
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ْوًما لِلنَّاِس، فَأَتَاُه ِجُْرِيُل فَػَقاَؿ: َما اإِلٲبَاُف؟ قَاَؿ: بَارِزًا يػَ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: َكاَف النَّيبُّ و 
ـُ؟ «. اإِلٲبَاُف َأْف تُػْؤِمَن بِاللَِّو َوَمبلَِئَكِتِو، وَُكتُِبِو، َوبِِلَقائِِو، َوُرُسِلِو َوتُػْؤِمَن بِاْلبَػْعثِ » قَاَؿ: َما اإِلْسبَل

ـُ: َأْف تَػْعُبَد اللََّو، وَ  ْفُروَضَة، قَاَؿ: " اإِلْسبَل
َ
الَ ُتْشرَِؾ بِِو َشْيًئا، َوتُِقيَم الصَّبَلَة، َوتُػَؤدَّْي الزََّكاَة ا٤ب

َأْف تَػْعُبَد اللََّو َكأَنََّك تَػرَاُه، فَِإْف ِلَْ َتُكْن تَػرَاُه فَِإنَُّو »َوَتُصوـَ َرَمَضاَف ". قَاَؿ: َما اإِلْحَساُف؟ قَاَؿ: 
َها بَِأْعَلَم ِمَن السَّاِئِل، َوَسُأْخُرَُؾ َعْن ، قَاَؿ: َمٌَب السَّاَعُة؟ «يَػرَاؾَ  ْسُئوُؿ َعنػْ

َ
قَاَؿ: " َما ا٤ب

َياِف، يف َٟبٍْس الَ  َأْشرَاِيَها: ِإَذا َوَلَدِت اأَلَمُة رَبػََّها، َوِإَذا َتفَاَوَؿ ُرَعاُة اإِلِبِل البُػْهُم يف البُػنػْ
[ اآليََة، ُُثَّ ٖٗ: }ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة{ ]لقماف:   يَػْعَلُمُهنَّ ِإالَّ اللَُّو " ُُثَّ َتبلَ النَّيبُّ 

قَاَؿ أَبُو « َىَذا ِجُْرِيُل َجاَء يُػَعلُّْم النَّاَس ِدينَػُهمْ »فَػَلْم يَػَرْوا َشْيًئا، فَػَقاَؿ: « ُردُّوهُ »فَػَقاَؿ: ، أَْدبَػَر 
 ٔ .اِف َعْبِد اللَِّو: َجَعَل َذِلَك ُكلَُّو ِمَن اإِلٲبَ 

َنَما النَّيبُّ و  يف ٦َبِْلٍس ُٰبَدُّْث الَقْوـَ، َجاَءُه أَْعرَا يّّ فَػَقاَؿ: َمٌَب السَّاَعُة؟  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة قَاَؿ: بَػيػْ
َع َما قَاَؿ َفَكرَِه َما قَاؿَ  َفَمَضى َرُسوُؿ اللَِّو  : ٠بَِ ُهْم: َوقَاَؿ بَػْعضُ  ، ُٰبَدُّْث، فَػَقاَؿ بَػْعُض الَقْوـِ

قَاَؿ: َىا أَنَا ، « السَّاِئُل َعِن السَّاَعةِ  -أُرَاُه  -أَْيَن »َبْل ِلَْ َيْسَمْع، َحٌبَّ ِإَذا َقَضى َحِديثَُو قَاَؿ: 
ِإَذا »، قَاَؿ: َكْيَف ِإَضاَعتُػَها؟ قَاَؿ: «فَِإَذا ُضيػَّْعِت اأَلَمانَُة فَانْػَتِظِر السَّاَعةَ »يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ: 

 ٕ.« فَانْػَتِظِر السَّاَعةَ ، سَّْد اأَلْمُر ِإىَل َغّْبِ َأْىِلِو وُ 
ْعُتُو ِمْن َرُسوِؿ اِ و  ُثُكْم َحِديثًا ٠بَِ ُثُكْم َأَحٌد  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: َأاَل ُأَحدّْ اَل ُٰبَدّْ

َعُو ِمْنُو "ِإفَّ ِمْن َأْشرَاِط السَّاَعِة َأْف يُػْرَفعَ  اْلِعْلُم، َوَيْظَهَر ا١بَْْهُل، َويَػْفُشَو الزّْنَا، َوُيْشَرَب  بَػْعِدي ٠بَِ
 ٖ.ا٣ْبَْمُر " 

 
ْـّ َسَلَمَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ و   ٗ .، قَاَؿ لَِعمَّاٍر: "تَػْقتُػُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة" َعْن ُأ
ْشرُِكوَف  ُسوَؿ اللَِّو َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديّْ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َأفَّ رَ و 

ُ
التَػَقى ُىَو َوا٤ب

َتتَػُلوا، فَػَلمَّا َماَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ِإىَل َعْسَكرِِه َوَماَؿ اآلَخُروَف ِإىَل َعْسَكرِِىْم، َويف َأْطَحاِب  فَاقػْ

                                                           
 (.ٜ٘ٔ(،وابن حباف)ٗٙ(،وابن ماجة)ٜٜٔٗي)(،والنسائٜٔٓ٘(،وأٞبد)ٜ) - ٘(،ومسلمٓ٘البخاري) - ٔ
 (.ٗٓٔ(، وابن حباف)ٜٕٚٛ( ،وأٞبد )ٜ٘البخاري) - ٕ
وابن (،٘ٗٓٗ)ماجة،وابن (،و2285(،والَبمذي)42882وأٞبد)(،ٕٔٚٙ) - ٛ(،ومسلم 5224البخاري) - ٖ

 (.ٛٙٚٙحباف)
 (.ٖٙٚٙ(،وابن حباف)ٕٓ٘ٙٙ(،وأٞبد)ٜٕٙٔ) - ٕٚمسلم  -ٗ
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بُػَها ِبَسْيِفِو، َفِقيَل: َما َأْجزَأَ ِمنَّا َرُجٌل الَ َيدَُع ٥َبُْم َشاذًَّة َوالَ فَاذًَّة ِإالَّ اتػَّبَػَعَها َيْضرِ  َرُسوِؿ اللَِّو 
، فَػَقاَؿ َرُجٌل ِمَن «أََما ِإنَُّو ِمْن أَْىِل النَّارِ : » اليَػْوـَ َأَحٌد َكَما َأْجزَأَ ُفبَلٌف، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

: أَنَا َطاِحُبُو، قَاَؿ: َفَخرََج َمَعُو ُكلََّما َوَقَف َوَقَف َمَعُو، وَ  ِإَذا َأْسرََع َأْسرََع َمَعُو، قَاَؿ: َفُجرَِح الَقْوـِ
َفُو بِاأَلْرِض َوُذبَابَُو بَػْْبَ َثْديَػْيِو، ُُثَّ َٙبَامَ  ْوَت، فَػَوَضَع َسيػْ

َ
َل الرَُّجُل ُجْرًحا َشِديًدا، فَاْستَػْعَجَل ا٤ب

فَػَقاَؿ: َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُؿ اللَِّو، ،  َعَلى َسْيِفِو فَػَقَتَل نَػْفَسُو، َفَخرََج الرَُّجُل ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو 
قَاَؿ: الرَُّجُل الَِّذي ذََكْرَت آنًِفا أَنَُّو ِمْن أَْىِل النَّاِر، َفَأْعَظَم النَّاُس َذِلَك، « َوَما َذاَؾ؟»قَاَؿ: 

ْوَت، فَػَوَضَع فَػُقْلُت: أَنَا َلُكْم بِِو، َفَخَرْجُت يف يََلِبِو، ُُثَّ ُجرَِح ُجْرًحا َشِديًدا، فَاْستػَ 
َ
ْعَجَل ا٤ب

 ِو َنْصَل َسْيِفِو يف اأَلْرِض، َوُذبَابَُو بَػْْبَ َثْديَػْيِو، ُُثَّ َٙبَاَمَل َعَلْيِو فَػَقَتَل نَػْفَسُو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَّ 
ِمْن أَْىِل النَّاِر، َوِإفَّ  ِإفَّ الرَُّجَل لَيَػْعَمُل َعَمَل َأْىِل ا١بَنَِّة، ِفيَما يَػْبُدو لِلنَّاِس، َوُىوَ »ِعْنَد َذِلَك: 

 ٔ« الرَُّجَل لَيَػْعَمُل َعَمَل َأْىِل النَّاِر، ِفيَما يَػْبُدو لِلنَّاِس َوُىَو ِمْن أَْىِل ا١بَنَّةِ 
 

 ، فَػَقاَؿ لَِرُجٍل ٩بَّْن يَدَِّعي َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َشِهْدنَا َمَع َرُسوِؿ اللَِّو و 
ـَ:  ، فَػَلمَّا َحَضَر الِقَتاُؿ قَاَتَل الرَُّجُل ِقَتااًل َشِديًدا َفَأَطابَػْتُو ِجرَاَحٌة، «َىَذا ِمْن أَْىِل النَّارِ »اإِلْسبَل

يًدا َوَقْد َفِقيَل: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، الَِّذي قُػْلَت َلُو ِإنَُّو ِمْن أَْىِل النَّاِر، فَِإنَُّو َقْد قَاَتَل اليَػْوـَ ِقَتااًل َشدِ 
، قَاَؿ: َفَكاَد بَػْعُض النَّاِس َأْف يَػْرتَاَب، «ِإىَل النَّارِ »َماَت، فَػَقاَؿ النَّيبُّ َطلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 

َنَما ُىْم َعَلى َذِلَك، ِإْذ ِقيَل: ِإنَُّو ِلَْ ٲَبُْت، َوَلِكنَّ ِبِو ِجرَاًحا َشِديًدا، فَػَلمَّا َكاَف ِمَن ال لَّْيِل ِلَْ فَػبَػيػْ
اللَُّو َأْكبَػُر، َأْشَهُد َأِّنّْ َعْبُد اللَِّو »ِبَذِلَك، فَػَقاَؿ:  َيْصُرْ َعَلى ا١بِرَاِح فَػَقَتَل نَػْفَسُو، َفُأْخُرَ النَّيبُّ 

إِنَُّو الَ يَْدُخُل ا١بَنََّة ِإالَّ نَػْفٌس ُمْسِلَمٌة، َوِإفَّ اللََّو لَيُػَؤيُّْد »، ُُثَّ أََمَر ِببَلاًل فَػَناَدى بِالنَّاِس: «َوَرُسولُوُ 
يَن بِالرَُّجِل الَفاِجرِ   ٕ.« َىَذا الدّْ

َبَل نَػَفٌر  اِ ْبنِ  َعْبدِ  وعن فَّاِب، قَاَؿ: َلمَّا َكاَف يَػْوـُ َخْيبَػَر، أَقػْ َثِِب ُعَمُر ْبُن ا٣بَْ َعبَّاٍس، قَاَؿ: َحدَّ
ِمْن َطَحابَِة النَّيبّْ َطلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاُلوا: ُفبَلٌف َشِهيٌد، ُفبَلٌف َشِهيٌد، َحٌبَّ َمرُّوا َعَلى 

، ِإِّنّْ رَأَيْػُتُو يف النَّاِر يف بُػْرَدٍة َغلََّها ، فَػَقاُلوا: ُفبَلٌف َشِهيٌد، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ َرُجلٍ  َأْو  -: "َكبلَّ

                                                           
 .(ٕٔٔ) - ٜٚٔ،ومسلم( ٕٕٓٗرواه البخاري) - ٔ
  .(ٔٔٔ) - ٛٚٔ(،ومسلمٕٖٙٓالبخاري) - ٕ
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فَّاِب، اْذَىْب فَػَناِد يف النَّاِس، أَنَُّو اَل َيْدُخُل ا١ْبَنََّة  " ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اِ -َعَباَءٍة  : "يَا اْبَن ا٣بَْ
 ٔ اْلُمْؤِمُنوَف"، قَاَؿ: َفَخَرْجُت فَػَناَدْيُت: َأاَل ِإنَُّو اَل يَْدُخُل ا١ْبَنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنوف. ِإالَّ 
 

، اَل : » ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  وَعْن ثَػْوبَاَف  اَل تَػزَاُؿ يَائَِفٌة ِمْن أُمٍَِّب ظَاِىرِيَن َعَلى ا٢بَْقّْ
 ٕ«.ْم، َحٌبَّ يَْأيتَ أَْمُر اِ َوُىْم َكَذِلكَ َيُضرُُّىْم َمْن َخَذ٥بَُ 

اَل تَػزَاُؿ يَائَِفٌة ِمْن أُمٍَِّب »يَػُقوُؿ:  ، يَػُقوُؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ  وعن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ 
 ٖ«.يُػَقاتُِلوَف َعَلى ا٢بَْقّْ ظَاِىرِيَن ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمةِ 

رًا يُػَفقّْْهُو يف الدّْيِن، َواَل تَػزَاُؿ : » اَؿ َرُسوُؿ اِ ، قالك قَ  وعن معاوية  َمْن يُرِِد اُ ِبِو َخيػْ
 ٗ.«ِعَصابٌَة ِمَن اْلُمْسِلِمَْب يُػَقاتُِلوَف َعَلى ا٢بَْقّْ ظَاِىرِيَن َعَلى َمْن نَاَوأَُىْم، ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمةِ 
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، َواْنُصْرِّن َوال تَػْنُصْر  َكاَف َيْدُعو: "َربّْ أَِعِبّْ َوال تُِعْن َعَليَّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 
، َربّْ ، َواْىِدِّن َوَيسِّْر ا٥بُْ  ، َواْمُكْر ِل َوال َٛبُْكْر َعَليَّ  َعَليَّ  َدى ِإَِلَّ، َواْنُصْرِّن َعَلى َمْن بَػَغى َعَليَّ

، َلَك ِمْفَواًعا، إِلَْيَك ٨ُبِْبًتا، َلَك َأوَّاًىا ُمِنيًبا، َربّْ  اْجَعْلِِب َلَك َشكَّارًا، َلَك ذَكَّارًا، َلَك َرىَّابًا
ْد ِلَساِّن  ْت ُحجٍَِّب ، َوثَػبّْ  تَػَقبَّْل تَػْوَبٍِب، َواْغِسْل َحْوَبٍِب، َوَأِجْب َدْعَويت  ،  ، َواْىِد قَػْليب َوَسدّْ

 5«. َواْسُلْل َسِخيَمَة قَػْليب 
يَػُقوُؿ: َكاَف يَػُقوُؿ: "اللُهمَّ  َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم، قَاَؿ: اَل أَُقوُؿ َلُكْم ِإالَّ َكَما َكاَف َرُسوُؿ اِ و 

، َوَعَذاِب، اْلَقُْرِ اللُهمَّ آِت نَػْفِسي ِإِّنّْ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، وَ  ا١بُْنْبِ، َواْلُبْخِل، َوا٥ْبََرـِ

                                                           
 (ٗٔٔ) - ٕٛٔمسلم   - ٔ
 .(ٕٜٓٔ) - ٓٚٔ،ومسلم (ٖٔٔٚالبخاري)- ٕ
 .(ٖٕٜٔ) - ٖٚٔمسلم - ٖ
 .(ٖٚٓٔ) - ٘ٚٔ مسلم(ٕٖٔٚ)البخاري - ٗ
 (، وابن ماجةٓٔ٘ٔ،وأبو داود)وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده طحيح(ٜٜٚٔطحيح : رواه أٞبد)-٘
 (وطححو األلباِّن.ٜٚٗ،وابن حباف)(٘ٙٙوالبخاري يف "األدب. ا٤بفرد" ) (،ٖٔ٘٘(،والَبمذي)ٖٖٓٛ)
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 ٓٙٔ البيان املأمول

ُر َمْن زَكَّاَىا، أَْنَت َولِيػَُّها َوَمْواَلَىا، اللُهمَّ ِإِّنّْ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلمٍ  َها أَْنَت َخيػْ اَل  تَػْقَواَىا، َوزَكّْ
َفُع، َوِمْن قَػْلٍب اَل ٱَبَْشعُ   ٔ«. نَػْفٍس اَل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب ٥َبَا، َوِمْن  يَػنػْ

يَػُقوُؿ: "اللَُّهمَّ ِإِّنّْ أَُعوُذ ِبَك ِمْن قَػْلٍب اَل ،  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو و 
َفعُ  ، ، َوِمْن نَػْفٍس اَل َتْشَبعُ  ٱَبَْشُع، َوِمْن ُدَعاٍء اَل ُيْسَمعُ  ، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َىُؤاَلِء  َوِمْن ِعْلٍم اَل يَػنػْ

 ٕ اأَلْرَبِع"
 

 : ٍ ءبـغ مواضؽ اس خجابة هللا دلؿا

َنَما َرُسوُؿ اللَِّو  قَاِئٌم ُيَصلّْي ِعْنَد الَكْعَبِة َوَٝبُْع قُػَرْيٍش يف ٦َبَاِلِسِهْم،  َعْن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: بَػيػْ
رَاِئي أَيُُّكْم يَػُقوـُ ِإىَل َجُزوِر آِؿ ُفبَلٍف، فَػيَػْعِمُد ِإىَل ِإْذ قَاَؿ قَاِئٌل مِ 

ُ
ُهْم: َأالَ تَػْنظُُروَف ِإىَل َىَذا ا٤ب نػْ

، فَانْػبَػَعَث  ، فَػَيِجيُء ِبِو، ُُثَّ ٲُبِْهُلُو َحٌبَّ ِإَذا َسَجَد َوَضَعُو بَػْْبَ َكِتَفْيوِ  فَػْرِثَها َوَدِمَها َوَسبَلَىا
َساِجًدا، َفَضِحُكوا  َوَضَعُو بَػْْبَ َكِتَفْيِو؟ َوثَػَبَت النَّيبُّ  ا َسَجَد َرُسوُؿ اللَِّو َأْشَقاُىْم، فَػَلمَّ 

ـُ  َحٌبَّ َماَؿ بَػْعُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض ِمَن الضَِّحكِ  َها السَّبَل َوِىَي  -، فَاْنفََلَق ُمْنفَِلٌق ِإىَل فَاِيَمَة َعَليػْ
بَػَلْت َتسْ -ُجَوْيرِيٌَة  بَػَلْت  َعى َوثَػَبَت النَّيبُّ َطلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم َساِجًدا َحٌبَّ أَْلَقْتُو َعْنوُ ، َفأَقػْ ، َوأَقػْ

، اللَُّهمَّ  اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبُقَرْيشٍ »، قَاَؿ:  الصَّبَلةَ  ، فَػَلمَّا َقَضى َرُسوُؿ اللَِّو  َعَلْيِهْم َتُسبػُُّهمْ 
، َوُعْتَبَة ْبِن  اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبَعْمرِو ْبِن ِىَشاـٍ »، ُُثَّ ٠َبَّى: «مَّ َعَلْيَك ِبُقَرْيشٍ ، اللَّهُ  َعَلْيَك ِبُقَرْيشٍ 

َوُعَمارََة ، ، َوُعْقَبَة ْبِن َأ ي ُمَعْيٍط  ، َوأَُميََّة ْبِن َخَلفٍ  ، َوالَولِيِد ْبِن ُعْتَبةَ  ، َوَشْيَبَة ْبِن رَبِيَعةَ  َربِيَعةَ 
اللَِّو َلَقْد رَأَيْػتُػُهْم َطْرَعى يَػْوـَ َبْدٍر، ُُثَّ ُسِحُبوا ِإىَل الَقِليِب، قَِليِب  قَاَؿ َعْبُد اللَِّو: فَػوَ « ْبِن الَولِيدِ 

 ٖ .« َوأُْتِبَع َأْطَحاُب الَقِليِب َلْعَنةً : » َبْدٍر، ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
َثِِب  اِ ْبنِ  َعْبدِ  وعن فَّاِب، قَاَؿ: َلمَّا َكاَف يَػْوـُ َبْدٍر َنظََر َرُسوُؿ َعبَّاٍس، قَاَؿ: َحدَّ ُعَمُر ْبُن ا٣بَْ
ِإىَل اْلُمْشرِِكَْب َوُىْم أَْلٌف، َوَأْطَحابُُو َثبَلُث ِمائٍَة َوِتْسَعَة َعَشَر َرُجبًل، فَاْستَػْقَبَل َنيبُّ اِ  اِ 
  َُلَة، ُُثَّ َمدَّ َيَدْيِو، َفَجَعَل يَػْهِتف ْز ِل َما َوَعْدَتِِب، اللُهمَّ آِت َما »ِبرَبِّْو:  اْلِقبػْ اللُهمَّ َأ٪بِْ

ْسبَلـِ اَل تُػْعَبْد يف اأْلَْرضِ  ، َفَما زَاَؿ «َوَعْدَتِِب، اللُهمَّ ِإْف تُػْهِلْك َىِذِه اْلِعَصابََة ِمْن أَْىِل اإْلِ
                                                           

 .َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقمَ  (ٛ٘ٗ٘(،والنسائي)ٖٜٛٓٔ(، وأٞبد)ٕٕٕٚمسلم)-ٔ
(وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده طحيح على شرط ٚ٘٘ٙطحيح : رواه أٞبد)- ٕ

 طححو األلباِّن.(و ٕٗٗ٘(،والنسائي)ٕٖٛٗمسلم،والَبمذي)
 (ٖٚٓ(،والنسائي)ٕٜٖٙ(،وأٞبد)ٜٗٚٔ) - ٚٓٔ(،ومسلمٕٓ٘البخاري)- ٖ
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 ٔٙٔ يف مشائل الرسول    

َلِة، حَ  ٌبَّ َسَقَط رَِداُؤُه َعْن َمْنِكبَػْيِو، َفأَتَاُه أَبُو َبْكٍر َفَأَخَذ يَػْهِتُف ِبَربِّْو، َمادِّا َيَدْيِو ُمْستَػْقِبَل اْلِقبػْ
 َربََّك، فَِإنَُّو رَِداَءُه، َفأَْلَقاُه َعَلى َمْنِكبَػْيِو، ُُثَّ اْلتَػَزَمُو ِمْن َورَائِِو، َوقَاَؿ: يَا َنيبَّ اِ، َكَفاَؾ ُمَناَشَدُتكَ 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱَزَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ: َسيُػْنِجُز َلَك َما َوَعَدَؾ، َفأَنػْ 
ُه اُ بِاْلَمبَلِئَكِة، قَاَؿ أَبُو ٜ]األنفاؿ: َّ حن جن يم ىم  مم خم [ َفَأَمدَّ

َنَما َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَْب يَػْوَمِئٍذ َيْشَتدُّ يف أَثَِر َرُجٍل ِمنَ  َثِِب اْبُن َعبَّاٍس، قَاَؿ: بَػيػْ  ُزَمْيٍل: َفَحدَّ
ُزوـُ، فَػَنظََر ِإىَل  اْلُمْشرِِكْبَ  ـْ َحيػْ أََماَمُو، ِإْذ ٠بََِع َضْربًَة بِالسَّْوِط فَػْوَقُو َوَطْوَت اْلَفاِرِس يَػُقوُؿ: أَْقِد

 السَّْوِط اْلُمْشرِِؾ أََماَمُو َفَخرَّ ُمْستَػْلِقًيا، فَػَنظََر إِلَْيِو فَِإَذا ُىَو َقْد ُخِفَم أَنْػُفُو، َوُشقَّ َوْجُهُو، َكَضْربَةِ 
َطَدْقَت، َذِلَك »، فَػَقاَؿ:  فَاْخَضرَّ َذِلَك َأْٝبَُع، َفَجاَء اأْلَْنَصارِيُّ، َفَحدََّث ِبَذِلَك َرُسوَؿ اِ 

 ٔ"ا٢بديث ...، فَػَقتَػُلوا يَػْوَمِئٍذ َسْبِعَْب، َوَأَسُروا َسْبِعَْب، «ِمْن َمَدِد السََّماِء الثَّالَِثةِ 
ُؿ: َجاَء أَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، ِإىَل َأ ي يف َمْنزِلِِو، فَاْشتَػَرى ِمْنُو ، يَػُقو  َعاِزبٍ  وعن البَػرَاَء ْبنِ 

،  ، قَاَؿ: َفَحَمْلُتُو َمَعُو، َوَخرََج َأ ي يَػْنَتِقُد َٜبََنوُ  ، فَػَقاَؿ لَِعاِزٍب: ابْػَعِث ابْػَنَك َٰبِْمْلُو َمِعي َرْحبًل 
ْثِِب َكْيَف َطنَػْعُتَما ِحَْب َسَرْيَت َمَع َرُسوِؿ اللَِّو فَػَقاَؿ َلُو َأ ي: يَا أَبَا َبْكرٍ  ، قَاَؿ: نَػَعْم،  ، َحدّْ

ـَ قَاِئُم الظَِّهّبَِة َوَخبلَ الفَّرِيُق الَ ٲَبُرُّ ِفيِو َأَحٌد، فَػرُِفعَ  َلتَػَنا َوِمَن الَغِد، َحٌبَّ قَا ْت لََنا َأْسَريْػَنا لَيػْ
َمَكانًا بَِيِدي   تَْأِت َعَلْيِو الشَّْمُس، فَػنَػزَْلَنا ِعْنَدُه، َوَسوَّْيُت لِلنَّيبّْ َطْخَرٌة َيوِيَلٌة ٥َبَا ِظلّّ، ِلَْ 

ـَ  ـُ َعَلْيِو، َوَبَسْفُت ِفيِو فَػْرَوًة، َوقُػْلُت: َِنْ يَا َرُسوَؿ اللَِّو َوأَنَا أَنْػُفُض َلَك َما َحْوَلَك، فَػَنا يَػَنا
َها ِمْثَل الَِّذي أََرْدنَا، َوَخَرْجُت أَنْػُفُض َما َحْولَُو، فَ  ِإَذا أَنَا بِرَاٍع ُمْقِبٍل ِبَغَنِمِو ِإىَل الصَّْخَرِة، يُرِيُد ِمنػْ

ِديَنِة، أَْو َمكََّة، قُػْلُت: َأيف َغَنِمَك َلنَبٌ 
َ
ـُ، فَػَقاَؿ: لَِرُجٍل ِمْن أَْىِل ا٤ب ؟ فَػُقْلُت َلُو: ِلَمْن أَْنَت يَا ُغبَل

فَػَتْحُلُب، قَاَؿ: نَػَعْم، َفَأَخَذ َشاًة، فَػُقْلُت: انْػُفِض الضَّرَْع ِمَن التػُّرَاِب َوالشََّعِر قَاَؿ: نَػَعْم، قُػْلُت: أَ 
َوالَقَذى، قَاَؿ: فَػرَأَْيُت البَػرَاَء َيْضِرُب ِإْحَدى َيَدْيِو َعَلى اأُلْخَرى يَػنػُْفُض، َفَحَلَب يف قَػْعٍب ُكْثَبًة 

َها، َيْشَرُب َويَػتَػَوضَّأُ، َفأَتَػْيُت النَّيبَّ  تُػَها لِلنَّيبّْ ِمْن َلنَبٍ، َوَمِعي ِإَداَوٌة َٞبَلْ  َفَكرِْىُت  يَػْرَتِوي ِمنػْ
اِء َعَلى اللَّنَبِ َحٌبَّ بَػَرَد َأْسَفُلُو، فَػُقْلُت: 

َ
َقَظ، َفَصَبْبُت ِمَن ا٤ب َأْف أُوِقظَُو، فَػَوافَػْقُتُو ِحَْب اْستَػيػْ

قُػْلُت: بَػَلى، « َأِلَْ يَْأِف لِلرَِّحيلِ »: َفَشِرَب َحٌبَّ َرِضيُت، ُُثَّ قَاَؿ: اْشَرْب يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاؿَ 
ِو، قَاَؿ: فَاْرَٙبَْلَنا بَػْعَدَما َماَلِت الشَّْمُس، َواتػَّبَػَعَنا ُسرَاَقُة ْبُن َماِلٍك، فَػُقْلُت: أُتِيَنا يَا َرُسوَؿ اللَّ 

 -أَُرى  -فَاْرَتَفَمْت ِبِو فَػَرُسُو ِإىَل َبْفِنَها  َفَدَعا َعَلْيِو النَّيبُّ « االَ َٙبَْزْف ِإفَّ اللََّو َمَعنَ »فَػَقاَؿ: 

                                                           
 ( ٖٜٚٗ(، وابن حباف )ٖٔٛٓ(،والَبمذي)ٕٛٓ(،وأٞبد)ٖٙٚٔ) - ٛ٘رواه مسلم  -ٔ



 

 

 
ٕٔٙ 

 ٕٙٔ البيان املأمول

ٌر  -يف َجَلٍد ِمَن اأَلْرِض،  ، فَاْدُعَوا ِل، فَاللَُّو  -َشكَّ زَُىيػْ فَػَقاَؿ: ِإِّنّْ أُرَاُكَما َقْد َدَعْوُٛبَا َعَليَّ
فَػَنَجا، َفَجَعَل الَ يَػْلَقى َأَحًدا ِإالَّ قَاَؿ: َقْد   َعا َلُو النَّيبُّ َلُكَما َأْف أَُردَّ َعْنُكَما الفََّلَب، َفدَ 

 َٔكَفْيُتُكْم َما ُىَنا، َفبلَ يَػْلَقى َأَحًدا ِإالَّ َردَُّه، قَاَؿ: َوَوىَف لََنا.
َثِِب ِإيَاُس ْبُن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكوَعِ  َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َعمَّارٍ و  أَبَاُه، َحدَّثَُو َأفَّ َرُجبًل َأَكَل ، َأفَّ  ، َحدَّ

اَل اْسَتفَْعَت"،  ِبِشَمالِِو، فَػَقاَؿ: "ُكْل بَِيِميِنَك"، قَاَؿ: اَل َأْسَتِفيُع، قَاَؿ: " ِعْنَد َرُسوِؿ اِ 
ُر، قَاَؿ: َفَما َرفَػَعَها ِإىَل ِفيو.   َٕما َمنَػَعُو ِإالَّ اْلِكبػْ

 
ْسِجَد يَػْوـَ ُٝبَُعٍة ِمْن بَاٍب َكاَف ٫َبَْو َداِر الَقَضاِء،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: َأفَّ و 

َ
َرُجبًل، َدَخَل ا٤ب

قَاِئًما، ُُثَّ قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َىَلَكِت  قَاِئٌم ٱَبُْفُب، فَاْستَػْقَبَل َرُسوَؿ اللَِّو  َوَرُسوُؿ اللَِّو 
اللَُّهمَّ أَِغثْػَنا، »َيَدْيِو، ُُثَّ قَاَؿ:  لََّو يُِغيثُػَنا، فَػَرَفَع َرُسوُؿ اللَِّو اأَلْمَواُؿ َوانْػَقفَْعِت السُُّبُل، فَادُْع ال

قَاَؿ أََنٌس: َوالَ َواللَِّو، َما نَػَرى يف السََّماِء ِمْن َسَحاٍب، َوالَ قَػَزَعًة َوَما « اللَُّهمَّ أَِغثْػَنا، اللَُّهمَّ أَِغثْػَنا
نَػَنا َوبَػْْبَ َسْلٍع ِمنْ  بَػْيٍت َوالَ َداٍر، قَاَؿ: َففََلَعْت ِمْن َورَائِِو َسَحابٌَة ِمْثُل التػُّْرِس فَػَلمَّا تَػَوسََّفِت  بَػيػْ

َباِب السََّماَء انْػَتَشَرْت، ُُثَّ أَْمَفَرْت، َفبلَ َواللَِّو، َما رَأَيْػَنا الشَّْمَس ِستِّا، ُُثَّ َدَخَل َرُجٌل ِمْن َذِلَك ال
قَاِئٌم ٱَبُْفُب، فَاْستَػْقبَػَلُو قَاِئًما، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو َىَلَكِت  ُؿ اللَِّو يف ا١ُبُمَعِة، َوَرُسو 

، ُُثَّ قَاَؿ:  َيَدْيوِ  اأَلْمَواُؿ َوانْػَقفََعِت السُُّبُل، فَادُْع اللََّو ٲُبِْسْكَها َعنَّا، قَاَؿ: فَػَرَفَع َرُسوُؿ اللَِّو 
َنا َوالَ » َنا، اللَُّهمَّ َعَلى اآلَكاـِ َوالظَّْراِب، َوبُفُوِف اأَلْوِديَِة، َوَمَناِبِت الشََّجرِ  اللَُّهمَّ َحَوالَيػْ « َعَليػْ

قَاَؿ: َفأَقػَْلَعْت، َوَخَرْجَنا ٭َبِْشي يف الشَّْمِس قَاَؿ َشرِيٌك: َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك: أَُىَو الرَُّجُل 
 ٖ.« َما أَْدرِي»اأَلوَُّؿ؟ فَػَقاَؿ: 

ْسبَلـِ َوِىَي ُمْشرَِكٌة، َفَدَعْوتُػَها يَػْوًما  ْن َأ ي ُىَريْػَرَة َوعَ  ، قَاَؿ: ُكْنُت أَْدُعو أُمّْي ِإىَل اإْلِ
! يَا َرُسوَؿ اِ  :َوأَنَا أَْبِكي، قُػْلتُ  َما َأْكَرُه، َفأَتَػْيُت َرُسوَؿ اِ  َفَأ٠ْبََعْتِِب يف َرُسوِؿ اِ 

، َفَدَعْوتُػَها اْليَػْوـَ َفَأ٠ْبََعْتِِب ِفيَك َما َأْكَرُه، فَادُْع اَ ِإِّنّْ ُكْنُت أَْدعُ  ْسبَلـِ فَػَتْأََب َعَليَّ و أُمّْي ِإىَل اإْلِ
َـّ َأ ي ُىَريْػَرَة  َـّ َأ ي ُىَريْػَرةَ : »  فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ ، َأْف يَػْهِدَي ُأ َفَخَرْجُت « اللُهمَّ اْىِد ُأ

، فَػَلمَّا ِجْئُت َفِصْرُت ِإىَل اْلَباِب، فَِإَذا ُىَو ٦ُبَاٌؼ، َفَسِمَعْت أُمّْي  ْعَوِة َنيبّْ اِ ُمْسَتْبِشرًا ِبدَ 
                                                           

 (.ٜٕٓٓ(واللفظ لو،ومسلم)ٖ٘ٔٙالبخاري)-ٔ
 (.ٖٔ٘ٙ(،وابن حباف)ٖٜٗٙٔ(، وأٞبد)ٕٕٔٓ) - ٚٓٔمسلم  - ٕ
 (.ٕٜٜ(، وابن حباف)ٛٔ٘ٔ(،والنسائي)ٗٚٔٔ(،وأبو داود)ٜٚٛلم)(،ومسٗٔٓٔالبخاري) -ٖ
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 ٖٙٔ يف مشائل الرسول    

، فَػَقاَلْت: َمَكاَنَك يَا أَبَا ُىَريْػَرَة َو٠بَِْعُت َخْضَخَضَة اْلَماِء، قَاَؿ: فَاْغَتَسَلْت  َخْشَف َقَدَميَّ
ِٟبَارَِىا، فَػَفَتَحِت اْلَباَب، ُُثَّ قَاَلْت: يَا أَبَا ُىَريْػرََة َأْشَهُد َأْف اَل إِلََو َولَِبَسْت ِدْرَعَها َوَعِجَلْت َعْن 

، فَأَتَػْيُتُو َوأَنَا أَْبِكي  ِإالَّ اُ، َوَأْشَهُد َأفَّ ٧ُبَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو، قَاَؿ فَػَرَجْعُت ِإىَل َرُسوِؿ اِ 
َـّ َأ ي ُىَريْػَرَة، ِمَن اْلَفرَِح، َقاَؿ: قُػْلتُ  : يَا َرُسوَؿ اِ أَْبِشْر َقِد اْسَتَجاَب اُ َدْعَوَتَك َوَىَدى ُأ

قَاَؿ قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اِ ادُْع اَ َأْف ُٰبَبَّْبِِب أَنَا َوأُمّْي ، ، «َفَحِمَد اَ َوأَثْػَُب َعَلْيِو، َوقَاَؿ َخيػْرًا»
َنا، قَاَؿ: فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ ِإىَل ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنْبَ   -اللُهمَّ َحبّْْب ُعبَػْيَدَؾ َىَذا : » ، َوُٰبَبّْبَػُهْم إِلَيػْ

َفَما ُخِلَق ُمْؤِمٌن َيْسَمُع « َوأُمَُّو ِإىَل ِعَباِدَؾ اْلُمْؤِمِنَْب، َوَحبّْْب إِلَْيِهِم اْلُمْؤِمِنْبَ  -يَػْعِِب أَبَا ُىَريْػرََة 
 ِٔإالَّ َأَحبَِِّب.  ي َواَل يَػرَاِّن 

 
ُـّ ُسَلْيٍم لِلنَّيبّْ و  اللَُّهمَّ »: أََنٌس َخاِدُمَك، قَاَؿ:  َعْن قَػَتاَدَة، قَاَؿ: ٠بَِْعُت أََنًسا، قَاَؿ: قَاَلْت ُأ

 2.«َأْكِثْر َماَلُو، َوَوَلَدُه، َوبَارِْؾ لَُو ِفيَما أَْعفَْيَتوُ 
ُـّ ويف رواية :  ، َوَقْد أَزََّرْتِِب بِِنْصِف ِٟبَارَِىا،  أََنٍس ِإىَل َرُسوِؿ اِ  قَاَؿ: َجاَءْت  ي أُمّْي ُأ

فَػَقاَؿ: َوَردَّْتِِب بِِنْصِفِو، فَػَقاَلْت: يَا َرُسوَؿ اِ، َىَذا أُنَػْيٌس اْبِِب، أَتَػْيُتَك بِِو ٱَبُْدُمَك فَادُْع اَ َلُو، 
، اِ ِإفَّ َماِل َلَكِثٌّب، َوِإفَّ َوَلِدي َوَوَلَد َوَلِدي  َنٌس: فَػوَ قَاَؿ أَ « اللُهمَّ َأْكِثْر َماَلُو َوَوَلَدهُ »

 ٖ. اْليَػْوـَ  ٫َبِْو اْلِمائَةِ لََيتَػَعادُّوَف َعَلى 
ِه َعْبِد اللَِّو ْبِن ِىَشاـٍ  ، َوَذَىَبْت  ، وََكاَف َقْد أَْدَرَؾ النَّيبَّ  وَعْن زُْىَرَة ْبِن َمْعَبٍد، َعْن َجدّْ

ُىَو َطِغٌّب » ، فَػَقاَلْت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو بَاِيْعُو، فَػَقاَؿ:  أُمُُّو َزيْػَنُب بِْنُت ُٞبَْيٍد ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو  ِبوِ 
 َوَعْن زُْىَرَة ْبِن َمْعَبٍد، أَنَُّو َكاَف ٱَبْرُُج بِِو َجدُُّه َعْبُد اللَِّو ْبُن ِىَشاـٍ ، « ، َفَمَسَح رَْأَسُو َوَدَعا َلوُ «

ُهَما، فَػيَػُقواَلِف َلُو:  ِإىَل السُّوؽِ  ـَ، فَػيَػْلَقاُه اْبُن ُعَمَر، َواْبُن الزُّبَػّْبِ َرِضَي اللَُّو َعنػْ ، فَػَيْشََبِي الفََّعا
َا َأَطاَب الرَّاِحَلَة َكَما  ، فَػَيْشرَُكُهمْ «َقْد َدَعا َلَك بِاْلبَػرََكِة  َأْشرِْكَنا فَِإفَّ النَّيبَّ » ،  ِىيَ ، فَػُرٗبَّ

ْنزِِؿ.
َ
َعُث َِّٔا ِإىَل ا٤ب  ٗفَػَيبػْ

 

                                                           
 (.ٜٕ٘ٛ(، وأٞبد يف "ا٤بسند" )ٜٕٔٗمسلم ) - ٔ
 (ٕٓٛٗ) - ٔٗٔ (،ومسلمٖٖٗٙالبخاري)- ٕ
 (ٕٔٛٗ) - ٖٗٔ مسلم - ٖ
 (.ٕٜٕٗ(، وأبو داود )ٙٗٓٛٔ( واللفظ لو، وأٞبد يف" ا٤بسند )ٕٔٓ٘البخاري ) - ٗ
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 ٗٙٔ البيان املأمول

 بخىثري اًعـام واًرشاب بربنخَ : صٌلئهل 

ُهَما َأفَّ َأْطَحاَب الصُّفَِّة َكانُوا أُنَاًسا فُػَقرَاَء، َوَأفَّ  النَّيبَّ  َعْبُد الرَّْٞبَِن ْبُن َأ ي َبْكٍر، َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 ، :ـُ أَْربَػَعٍة َمْن َكاَف ِعْندَ »قَاَؿ َمرًَّة ـُ اثْػنَػْْبِ فَػْلَيْذَىْب بِثَاِلٍث، َوَمْن َكاَف ِعْنَدُه يََعا ُه يََعا

ِبَعَشَرٍة،  َأْو َكَما قَاَؿ: َوَأفَّ أَبَا َبْكٍر َجاَء بَِثبلَثٍَة، َواْنفََلَق النَّيبُّ « فَػْلَيْذَىْب ِٖبَاِمٍس َأْو َساِدسٍ 
َو أَنَا َوَأ ي َوأُمّْي، َوالَ أَْدرِي َىْل قَاَؿ: اْمرََأيت َوَخاِدِمي، بَػْْبَ بَػْيِتَنا َوبَػْْبَ َوأَبُو َبْكٍر َثبلَثًَة، قَاَؿ: فَػهُ 

، ُُثَّ لَِبَث َحٌبَّ َطلَّى الِعَشاَء، ُُثَّ َرَجَع فَػَلِبَث  بَػْيِت َأ ي َبْكٍر، َوَأفَّ أَبَا َبْكٍر تَػَعشَّى ِعْنَد النَّيبّْ 
، َفَجاَء بَػْعَد َما َمَضى ِمَن اللَّْيِل َما َشاَء اللَُّو، قَاَلْت لَُو اْمرَأَتُُو: َما  ُؿ اللَِّو َحٌبَّ تَػَعشَّى َرُسو 

َحَبَسَك َعْن َأْضَياِفَك َأْو َضْيِفَك؟، قَاَؿ: َأَوَعشَّْيِتِهْم؟ قَاَلْت: أَبَػْوا َحٌبَّ ٘بَِيَء، َقْد َعَرُضوا 
، َوقَاَؿ: ُكُلوا، َوقَاَؿ: الَ َعَلْيِهْم فَػَغَلُبوُىْم، َفَذَىْبُت  فَاْخَتَبْأُت، فَػَقاَؿ يَا ُغْنثَػُر، َفَجدََّع َوَسبَّ

هَ  ا َحٌبَّ َأْيَعُمُو أََبًدا، قَاَؿ: َوامْيُ اللَِّو، َما ُكنَّا نَْأُخُذ ِمَن اللُّْقَمِة ِإالَّ َربَا ِمْن َأْسَفِلَها َأْكثَػُر ِمنػْ
َكاَنْت قَػْبُل، فَػَنظََر أَبُو َبْكٍر فَِإَذا َشْيٌء َأْو َأْكثَػُر، قَاَؿ اِلْمرَأَتِِو: يَا   َشِبُعوا، َوَطاَرْت َأْكثَػَر ٩بَّا

ا أَبُو ُأْخَت َبِِب ِفرَاٍس، قَاَلْت: الَ َوقُػرَِّة َعْيِِب، ٥بََِي اآلَف َأْكثَػُر ٩بَّا قَػْبُل بَِثبَلِث َمرَّاٍت، َفَأَكَل ِمنػْهَ 
َا َكافَ  َها لُْقَمًة، ُُثَّ َٞبََلَها ِإىَل النَّيبّْ  َبْكٍر َوقَاَؿ: ِإ٭بَّ  الشَّْيفَاُف، يَػْعِِب ٲَبِيَنُو، ُُثَّ َأَكَل ِمنػْ

َنا اثْػَنا َعَشَر َرُجبًل، َمَع   نَػَنا َوبَػْْبَ قَػْوـٍ َعْهٌد، َفَمَضى اأَلَجُل فَػتَػَفرَّقػْ ُكلّْ َفَأْطَبَحْت ِعْنَدُه، وََكاَف بَػيػْ
ُهْم أُنَاٌس، َها  َرُجٍل ِمنػْ َر أَنَُّو بَػَعَث َمَعُهْم، قَاَؿ: َأَكُلوا ِمنػْ اللَُّو أَْعَلُم َكْم َمَع ُكلّْ َرُجٍل، َغيػْ

َنا ِمَن الِعَراَفِة  رُُه يَػُقوُؿ فَػَعَرفػْ  َٔأْٝبَُعوَف، َأْو َكَما قَاَؿ َوَغيػْ
 . 
َع أَنَ و  َس ْبَن َماِلٍك، يَػُقوُؿ: قَاَؿ أَبُو يَْلَحَة أِلُْـّ َعْن ِإْسَحاَؽ ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأ ي يَْلَحَة، أَنَُّو ٠بَِ

َضِعيًفا، أَْعِرُؼ ِفيِو ا١ُبوَع، فَػَهْل ِعْنَدِؾ ِمْن َشْيٍء؟  ُسَلْيٍم َلَقْد ٠بَِْعُت َطْوَت َرُسوِؿ اللَِّو 
َز بِبَػْعِضِو، ُُثَّ َدسَّْتُو  قَاَلْت: نَػَعْم، َفَأْخَرَجْت أَقػْرَاًطا ِمْن َشِعٍّب، ُُثَّ َأْخَرَجْت ِٟبَارًا ٥َبَا، فَػَلفَِّت ا٣بُبػْ

، قَاَؿ: َفَذَىْبُت ِبِو، فَػَوَجْدُت َرُسوَؿ  َٙبَْت َيِدي َوالَثَػْتِِب بِبَػْعِضِو، ُُثَّ أَْرَسَلْتِِب ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو 
ْسِجِد، َوَمَعُو النَّاُس، فَػُقْمُت َعَلْيِهْم، فَػَقاَؿ ِل َرسُ  اللَِّو 

َ
آْرَسَلَك أَبُو : »وُؿ اللَِّو يف ا٤ب

« ُقوُموا»ِلَمْن َمَعُو:   فَػُقْلُت: نَػَعْم، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو « ِبفََعاـٍ »فَػُقْلُت: نَػَعْم، قَاَؿ: « يَْلَحةَ 
َـّ ُسَلْيٍم فَاْنفََلَق َواْنفََلْقُت بَػْْبَ أَْيِديِهْم، َحٌبَّ ِجْئُت أَبَا يَْلَحَة فََأْخبَػْرتُُو، فَػَقاَؿ أَبُو يَ  ْلَحَة: يَا ُأ
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بِالنَّاِس، َولَْيَس ِعْنَدنَا َما نُْفِعُمُهْم؟ فَػَقاَلْت: اللَُّو َوَرُسولُُو أَْعَلُم،   َقْد َجاَء َرُسوُؿ اللَِّو 
َبَل َرُسوُؿ اللَِّو  فَاْنفََلَق أَبُو يَْلَحَة َحٌبَّ َلِقَي َرُسوَؿ اللَِّو  َعُو، فَػَقاَؿ َوأَبُو يَْلَحَة مَ  ، َفأَقػْ

َـّ ُسَلْيٍم، َما ِعْنَدؾِ : » َرُسوُؿ اللَِّو    َفأََتْت ِبَذِلَك ا٣بُْبِز، َفَأَمَر ِبِو َرُسوُؿ اللَِّو « َىُلمّْي يَا ُأ
ًة َفَأَدَمْتُو، ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ُـّ ُسَلْيٍم ُعكَّ ، َوَعَصَرْت ُأ يَػُقوَؿ، ُُثَّ  ِفيِو َما َشاَء اللَُّو َأفْ   فَػُفتَّ

َفَأِذَف « اْئَذْف لَِعَشَرةٍ »َفَأِذَف ٥َبُْم، َفَأَكُلوا َحٌبَّ َشِبُعوا ُُثَّ َخَرُجوا، ُُثَّ قَاَؿ: « اْئَذْف لَِعَشَرةٍ »قَاَؿ: 
وا َحٌبَّ َشِبُعوا ُُثَّ َفَأِذَف ٥َبُْم، َفَأَكلُ « اْئَذْف لَِعَشَرةٍ »٥َبُْم، َفَأَكُلوا َحٌبَّ َشِبُعوا ُُثَّ َخَرُجوا، ُُثَّ قَاَؿ: 

ُعوَف َأْو َٜبَانُوَف َرُجبًل "« اْئَذْف لَِعَشَرةٍ »َخَرُجوا، ُُثَّ قَاَؿ:   َٔفَأَكَل الَقْوـُ ُكلُُّهْم َوَشِبُعوا، َوالَقْوـُ َسبػْ
 
ا يَػْوـَ ا٣بَْنَدِؽ ٫َبِْفُر، ، فَػَقاَؿ: ِإنَّ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو ، قَاَؿ: أَتَػْيُت َجاِبرًا َرِضَي اللَُّو َعْنوُ و 

أَنَا »، فَػَقاَؿ:  فَػَقاُلوا: َىِذِه ُكْديٌَة َعَرَضْت يف ا٣بَْنَدؽِ  فَػَعَرَضْت ُكْديٌَة َشِديَدٌة، َفَجاُءوا النَّيبَّ 
ـَ َوَبْفُنُو َمْعُصوٌب ِٕبََجٍر، َولَِبثْػَنا َثبلَثََة أَيَّاـٍ الَ َنُذوُؽ َذَوا«. نَازِؿٌ  ا٤بِْعَوَؿ  قًا، َفَأَخَذ النَّيبُّ ُُثَّ قَا

َفَضَرَب، فَػَعاَد َكِثيًبا أَْىَيَل، َأْو أَْىَيَم، فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، اْئَذْف ِل ِإىَل البَػْيِت، فَػُقْلُت 
ٌر، َفِعْنَدِؾ َشْيٌء؟ قَالَ  اِلْمرََأيت: رَأَْيُت بِالنَّيبّْ  ْت: ِعْنِدي َشِعٌّب َشْيًئا َما َكاَف يف َذِلَك َطبػْ

  َوَعَناٌؽ، َفَذَٕبَِت الَعَناَؽ، َوَيَحَنِت الشَِّعَّب َحٌبَّ َجَعْلَنا اللَّْحَم يف البُػْرَمِة، ُُثَّ ِجْئُت النَّيبَّ 
، فَػُقْم أَْنَت يَا َوالَعِجُْب َقْد اْنَكَسَر، َوالبُػْرَمُة بَػْْبَ األَثَايفّْ َقْد َكاَدْت َأْف تَػْنَضَج، فَػُقْلُت: يَُعيٌّْم ِل 

َفذََكْرُت َلُو، قَاَؿ: " َكِثٌّب يَيٌّْب، قَاَؿ: ُقْل ٥َبَا: « َكْم ُىوَ »َرُسوَؿ اللَِّو َوَرُجٌل َأْو َرُجبَلِف، قَاَؿ: 
َهاِجُروفَ 

ُ
ـَ ا٤ب َز ِمَن التػَّنُّوِر َحٌبَّ آيتَ، فَػَقاَؿ: ُقوُموا " فَػَقا ، َواألَْنَصاُر، فَػَلمَّا الَ تَػْنزِِع البُػْرَمَة، َوالَ ا٣بُبػْ

بِاْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َوَمْن َمَعُهْم، قَاَلْت: َىْل   َدَخَل َعَلى اْمرَأَتِِو قَاَؿ: َوْٰبَِك َجاَء النَّيبُّ 
َز، َوٯَبَْعُل عَ « اْدُخُلوا َوالَ َتَضاَغفُوا»َسأََلَك؟ قُػْلُت: نَػَعْم، فَػَقاَؿ:  َلْيِو اللَّْحَم، َفَجَعَل َيْكِسُر ا٣بُبػْ

ُر البُػْرَمَة َوالتػَّنُّوَر ِإَذا َأَخَذ ِمْنُو، َويُػَقرُّْب ِإىَل َأْطَحابِِو ُُثَّ يَػْنزُِع، فَػَلْم يَػَزْؿ َيْكِسرُ  َز، َوٱُبَمّْ  ا٣بُبػْ
ُهْم ٦َبَاَعةٌ ُكِلي َىَذا َوأَْىِدي، فَِإفَّ النَّاَس َأَطابػَ »َويَػْغِرُؼ َحٌبَّ َشِبُعوا َوبَِقَي بَِقيٌَّة، قَاَؿ:   ٕ«تػْ

، َوأَْمَلُقوا، َفأَتَػُوا النَّيبَّ و  يف ٫َبِْر ِإبِِلِهْم،  َعْن َسَلَمَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َخفَّْت أَْزَواُد الَقْوـِ
،  َعَلى النَّيبّْ  َفَأِذَف ٥َبُْم، فَػَلِقيَػُهْم ُعَمُر، فََأْخبَػُروُه فَػَقاَؿ: َما بَػَقاؤُُكْم بَػْعَد ِإبِِلُكْم، َفَدَخلَ 
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نَاِد يف النَّاِس، فَػَيْأُتوَف : » فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َما بَػَقاُؤُىْم بَػْعَد ِإبِِلِهْم، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
ـَ َرُسوُؿ اللَِّو «ِبَفْضِل أَْزَواِدِىمْ  َدَعا َوبَػرََّؾ فَ  ، فَػُبِسَط ِلَذِلَك ِنَفٌع، َوَجَعُلوُه َعَلى النَّْفِع، فَػَقا

َأْشَهُد َأْف الَ : »َعَلْيِو، ُُثَّ َدَعاُىْم بَِأْوِعَيِتِهْم، فَاْحَتَثى النَّاُس َحٌبَّ فَػَرُغوا، ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
 ٔ«. إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، َوَأِّنّْ َرُسوُؿ اللَّوِ 

قَاَؿ: َلمَّا َكاَف َغْزَوُة تَػُبوَؾ َأَطاَب  -اأْلَْعَمُش َشكَّ  -وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأْو َعْن َأ ي َسِعيٍد 
، َفَأَكْلَنا َوادََّىنَّا، فَػَقاَؿ  ، َلْو أَِذْنَت لََنا فَػَنَحْرنَا نَػَواِضَحَنا النَّاَس ٦َبَاَعٌة، قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ اِ 

َرُسوَؿ اِ، ِإْف فَػَعْلَت َقلَّ الظَّْهُر، َوَلِكْن : "افػَْعُلوا"، قَاَؿ: َفَجاَء ُعَمُر، فَػَقاَؿ: يَا  َرُسوُؿ اِ 
َها بِاْلبَػرََكِة، لََعلَّ اَ َأْف ٯَبَْعَل يف َذِلَك، فػَ  َقاَؿ َرُسوُؿ اْدُعُهْم ِبَفْضِل أَْزَواِدِىْم، ُُثَّ ادُْع اَ ٥َبُْم َعَليػْ

َدَعا بَِفْضِل أَْزَواِدِىْم، قَاَؿ: َفَجَعَل الرَُّجُل  : "نَػَعْم"، قَاَؿ: َفَدَعا بِِنَفٍع، فَػَبَسفَُو، ُُثَّ  اِ 
 ٯبَِيُء ِبَكفّْ ُذرٍَة، قَاَؿ: َوٯبَِيُء اآْلَخُر ِبَكفّْ َٛبٍْر، قَاَؿ: َوٯبَِيُء اآْلَخُر ِبَكْسَرٍة َحٌبَّ اْجَتَمَع َعَلى

ْيِو بِاْلبَػرََكِة، ُُثَّ قَاَؿ: "ُخُذوا يف َعلَ  النَّْفِع ِمْن َذِلَك َشْيٌء َيِسٌّب، قَاَؿ: َفَدَعا َرُسوُؿ اِ 
َأَكُلوا َأْوِعَيِتُكْم"، قَاَؿ: َفَأَخُذوا يف َأْوِعَيِتِهْم، َحٌبَّ َما تَػرَُكوا يف اْلَعْسَكِر ِوَعاًء ِإالَّ َمَلُئوُه، قَاَؿ: فَ 

 ْف اَل إِلََو ِإالَّ اُ، َوَأِّنّْ َرُسوُؿ اِ : "َأْشَهُد أَ  َحٌبَّ َشِبُعوا، َوَفَضَلْت َفْضَلٌة، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 
، فَػُيْحَجَب َعِن ا١ْبَنَِّة".    ٕ، اَل يَػْلَقى اَ َِِّٔما َعْبٌد َغيػَْر َشاؾٍّ

َيْسَتْفِعُمُو، َفَأْيَعَمُو َشْفَر َوْسِق َشِعٍّب، َفَما زَاَؿ الرَُّجُل  َعْن َجاِبٍر، َأفَّ َرُجبًل أََتى النَّيبَّ و 
ُفُهَما، َحٌبَّ َكاَلُو، َفأََتى النَّيبَّ  ـَ »فَػَقاَؿ:  يَْأُكُل ِمْنُو َواْمرَأَتُُو َوَضيػْ َلْو ِلَْ َتِكْلُو أَلََكْلُتْم ِمْنُو، َوَلَقا

 ٖ«.َلُكمْ 
ُقْلُت: ِإفَّ َأ ي تَػَرَؾ َعَلْيِو فػَ  َجاِبٌر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َأفَّ أَبَاُه تُػُويفَّْ َوَعَلْيِو َدْيٌن، َفأَتَػْيُت النَّيبَّ  وعن

ُلُغ َما ٱُبْرُِج ِسِنَْب َما َعَلْيِو، فَاْنفَِلْق َمِعي لِ  َكْي الَ َديْػًنا، َولَْيَس ِعْنِدي ِإالَّ َما ٱُبْرُِج ٬َبُْلُو، َوالَ يَػبػْ
ا، َُثَّ آَخَر، ُُثَّ َجَلَس َعَلْيِو، يُػْفِحَش َعَليَّ الُغَرَماُء، َفَمَشى َحْوَؿ بَػْيَدٍر ِمْن بَػَياِدِر التَّْمِر َفَدعَ 

 َٗفَأْوفَاُىُم الَِّذي ٥َبُْم َوبَِقَي ِمْثُل َما أَْعفَاُىْم .« اْنزُِعوهُ »فَػَقاَؿ: 

                                                           
 (.ٜٕٚٔ) - ٜٔ(،ومسلم ٕٗٛٗالبخاري ) - ٔ
 (ٖٓ٘ٙ(،وابن حباف)ٓٛٓٔٔ(،وأٞبد)ٕٚ) - ٘ٗمسلم -ٕ
 (ٕٕٔٛ) - ٜمسلم  -ٖ
 ( ٖٓٛ٘البخاري) -ٗ
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ْسِجِد و 
َ
اِر ِمَن ا٤ب ـَ َمْن َكاَف َقرِيَب الدَّ َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َحَضَرِت الصَّبَلُة فَػَقا

فَػَوَضَع َكفَُّو، َفَصُغَر »ٗبِْخَضٍب ِمْن ِحَجاَرٍة ِفيِو َماٌء،  ِقَي قَػْوـٌ، َفُأيتَ النَّيبُّ يَػتَػَوضَّأُ، َوبَ 
يعً  « اا٤بِْخَضُب َأْف يَػْبُسَط ِفيِو َكفَُّو، َفَضمَّ َأَطاِبَعُو فَػَوَضَعَها يف ا٤بِْخَضِب فَػتَػَوضَّأَ الَقْوـُ ُكلُُّهْم ٝبَِ

 َٔؿ: َٜبَانُوَف َرُجبًل.قُػْلُت: َكْم َكانُوا؟ قَا
 
َلَتُكْم، »، فَػَقاَؿ:  َعْن َأ ي قَػَتاَدَة، قَاَؿ: َخفَبَػَنا َرُسوُؿ اِ و  ِإنَُّكْم َتِسّبُوَف َعِشيََّتُكْم َولَيػْ

قَػَتاَدَة:  ، فَاْنفََلَق النَّاُس اَل يَػْلِوي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، قَاَؿ أَبُو«َوتَْأُتوَف اْلَماَء ِإْف َشاَء اُ َغًدا
َنَما َرُسوُؿ اِ  ،  َيِسُّب َحٌبَّ ابْػَهارَّ اللَّْيُل، َوأَنَا ِإىَل َجْنِبِو، قَاَؿ: فَػنَػَعَس َرُسوُؿ اِ  فَػبَػيػْ

ُُثَّ َساَر َفَماَؿ َعْن رَاِحَلِتِو، َفأَتَػْيُتُو َفَدَعْمُتُو ِمْن َغّْبِ َأْف أُوِقظَُو َحٌبَّ اْعَتَدَؿ َعَلى رَاِحَلِتِو، قَاَؿ: 
ِحَلِتِو، َحٌبَّ تَػَهوََّر اللَّْيُل، َماَؿ َعْن رَاِحَلِتِو، قَاَؿ: َفَدَعْمُتُو ِمْن َغّْبِ َأْف أُوِقظَُو َحٌبَّ اْعَتَدَؿ َعَلى رَا

َلتَػْْبِ  َلًة ِىَي َأَشدُّ ِمَن اْلَميػْ اأْلُولَيَػْْبِ، َحٌبَّ  قَاَؿ: ُُثَّ َساَر َحٌبَّ ِإَذا َكاَف ِمْن آِخِر السََّحِر، َماَؿ َميػْ
َمٌَب  »قُػْلُت: أَبُو قَػَتاَدَة، قَاَؿ: « َمْن َىَذا؟»َكاَد يَػْنَجِفُل، َفأَتَػْيُتُو َفَدَعْمُتُو، فَػَرَفَع رَْأَسُو، فَػَقاَؿ: 

؟ َلِة، قَاَؿ: « َكاَف َىَذا َمِسّبََؾ ِمِبّْ ٗبَا  َحِفَظَك اُ »، قُػْلُت: َما زَاَؿ َىَذا َمِسِّبي ُمْنُذ اللَّيػْ
« َىْل تَػَرى ِمْن َأَحٍد؟»، ُُثَّ قَاَؿ: «َىْل تَػرَانَا ٬َبَْفى َعَلى النَّاِس؟»، ُُثَّ قَاَؿ: «َحِفْظَت ِبِو نَِبيَّوُ 

َعَة رَْكٍب، قَاَؿ: َفَماَؿ  قُػْلُت: َىَذا رَاِكٌب، ُُثَّ قُػْلُت: َىَذا رَاِكٌب آَخُر، َحٌبَّ اْجَتَمْعَنا َفُكنَّا َسبػْ
َنا َطبَلتَػَنا»َعِن الفَّرِيِق، فَػَوَضَع رَْأَسُو، ُُثَّ قَاَؿ:   َرُسوُؿ اِ  ، َفَكاَف َأوََّؿ َمِن «اْحَفظُوا َعَليػْ

َقَظ َرُسوُؿ اِ  َنا «ارَْكُبوا»َوالشَّْمُس يف َظْهرِِه، قَاَؿ: فَػُقْمَنا َفزِِعَْب، ُُثَّ قَاَؿ:  اْستَػيػْ ، فَػرَِكبػْ
تَػَفَعِت الشَّْمُس نَػَزَؿ، ُُثَّ َدَعا ٗبِيَضأٍَة َكاَنْت َمِعي ِفيَها َشْيءٌ  ِمْن َماٍء، قَاَؿ: َفِسْرنَا َحٌبَّ ِإَذا ارْ 

َها ُوُضوًءا ُدوَف ُوُضوٍء، قَاَؿ: َوبَِقَي ِفيَها َشْيٌء َمْن َماٍء، ُُثَّ قَاَؿ أِلَ ي قَػَتاَدَة:  اْحَفْظ »فَػتَػَوضَّأَ ِمنػْ
َنا ِميَضأََتَك، َفَسَيكُ  رَْكَعتَػْْبِ، ُُثَّ  ، ُُثَّ أَذََّف ِببَلٌؿ بِالصَّبَلِة، َفَصلَّى َرُسوُؿ اِ «وُف ٥َبَا نَػَبأٌ َعَليػْ

، قَاَؿ: َورَِكَب َرُسوُؿ اِ  َنا َمَعُو، قَاَؿ:  َطلَّى اْلَغَداَة، َفَصَنَع َكَما َكاَف َيْصَنُع ُكلَّ يَػْوـٍ َورَِكبػْ
أََما َلُكْم »بَػْعٍض َما َكفَّاَرُة َما َطنَػْعَنا بِتَػْفرِيِفَنا يف َطبَلتَِنا؟ ُُثَّ قَاَؿ: َفَجَعَل بَػْعُضَنا يَػْهِمُس ِإىَل 

َا التػَّْفرِيُط َعَلى َمْن ِلَْ ُيَصلّْ الصَّبَلَة َحٌبَّ »، ُُثَّ قَاَؿ: «يفَّ ُأْسَوةٌ  أََما إِنَُّو لَْيَس يفَّ النػَّْوـِ تَػْفرِيٌط، ِإ٭بَّ
بَلَة اأْلُْخَرى، َفَمْن فَػَعَل َذِلَك فَػْلُيَصلَّْها ِحَْب يَػْنَتِبُو ٥َبَا، فَِإَذا َكاَف اْلَغُد فَػْلُيَصلَّْها ٯبَِيَء َوْقُت الصَّ 

                                                           
 (ٖ٘ٚ٘البخاري) -ٔ
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، «َأْطَبَح النَّاُس فَػَقُدوا نَِبيػَُّهمْ »قَاَؿ: ُُثَّ قَاَؿ: « َما تَػَرْوَف النَّاَس َطنَػُعوا؟»، ُُثَّ قَاَؿ: «ِعْنَد َوْقِتَها
بَػْعدَُكْم، ِلَْ َيُكْن لُِيَخلَّْفُكْم، َوقَاَؿ النَّاُس: ِإفَّ َرُسوَؿ اِ  و َبْكٍر، َوُعَمُر: َرُسوُؿ اِ فَػَقاَؿ أَبُ 
  ََّنا ِإىَل النَّاِس ِحَْب اْمَتد بَػْْبَ أَْيِديُكْم، فَِإْف يُِفيُعوا أَبَا َبْكٍر، َوُعَمَر يَػْرُشُدوا، قَاَؿ: فَانْػتَػَهيػْ

اَل ُىْلَك »َي ُكلُّ َشْيٍء، َوُىْم يَػُقوُلوَف: يَا َرُسوَؿ اِ َىَلْكَنا، َعِفْشَنا، فَػَقاَؿ: النػََّهاُر، َوٞبَِ 
،  قَاَؿ: َوَدَعا بِاْلِميَضَأِة، َفَجَعَل َرُسوُؿ اِ « َأْيِلُقوا ِل ُغَمرِي»، ُُثَّ قَاَؿ: «َعَلْيُكمْ  َيُصبُّ

َها، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ َوأَبُو قَػَتاَدَة َيْسِقيِهْم، فَػَلْم يػَ  ْعُد َأْف رََأى النَّاُس َماًء يف اْلِميَضَأِة َتَكابُّوا َعَليػْ
 « :قَاَؿ: فَػَفَعُلوا، َفَجَعَل َرُسوُؿ اِ « َأْحِسُنوا اْلَمؤَلَ ُكلُُّكْم َسيَػْرَوى  َيُصبُّ َوَأْسِقيِهْم

ُر َرُسوِؿ اِ  ، فَػَقاَؿ ِل:  ، قَاَؿ: ُُثَّ َطبَّ َرُسوُؿ اِ  َحٌبَّ َما بَِقَي َغّْبِي، َوَغيػْ
، «ِإفَّ َساِقَي اْلَقْوـِ آِخرُُىْم ُشْربًا»، فَػُقْلُت: اَل َأْشَرُب َحٌبَّ َتْشَرَب يَا َرُسوَؿ اِ قَاَؿ: «اْشَربْ »

َْب رَِواًء، قَاَؿ: فَػَقاَؿ َعْبُد ، قَاَؿ: َفأََتى النَّاُس اْلَماَء َجامّْ  قَاَؿ: َفَشرِْبُت، َوَشِرَب َرُسوُؿ اِ 
اِ ْبُن َربَاٍح: ِإِّنّْ أَلَُحدُّْث َىَذا ا٢بَِْديَث يف َمْسِجِد ا١ْبَاِمِع، ِإْذ قَاَؿ ِعْمرَاُف ْبُن ُحَصْْبٍ اْنظُْر 

َلَة، قَاَؿ: قُػْلتُ  : َفأَْنَت أَْعَلُم بِا٢بَِْديِث، أَيػَُّها اْلَفٌَب َكْيَف ُٙبَدُّْث، فَِإِّنّْ َأَحُد الرَّْكِب تِْلَك اللَّيػْ
ْثُت  فَػَقاَؿ: ٩بَّْن أَْنَت؟ قُػْلُت: ِمَن اأْلَْنَصاِر، قَاَؿ: َحدّْْث، َفأَنْػُتْم أَْعَلُم ِٕبَِديِثُكْم، قَاَؿ: َفَحدَّ

َلَة، َوَما َشَعْرُت َأْف َأَحًدا َحِفظَ   ُٔو َكَما َحِفْظُتُو.اْلَقْوـَ، فَػَقاَؿ ِعْمرَاُف: َلَقْد َشِهْدُت تِْلَك اللَّيػْ
 
َلتَػَنا، َحٌبَّ ِإَذا َكاَف  َعْن ِعْمرَاَف ْبِن ُحَصْْبٍ، قَاَؿ: ُكْنُت َمَع َنيبّْ اِ و  يف َمِسٍّب َلُو، َفَأْد١بََْنا لَيػْ

َنا أَْعيُػنُػَنا َحٌبَّ بَػَزَغِت الشَّْمُس، قَاَؿ: َفَكاَف أَ  َقَظ ِمنَّا يف َوْجِو الصُّْبِح َعرَّْسَنا، فَػَغَلَبتػْ وََّؿ َمِن اْستَػيػْ
ـَ  أَبُو َبْكٍر، وَُكنَّا اَل نُوِقُظ َنيبَّ اِ  َقَظ ُعَمُر، فَػَقا ـَ َحٌبَّ َيْستَػْيِقَظ، ُُثَّ اْستَػيػْ َمْن َمَناِمِو ِإَذا نَا

، فَػَلمَّا َرَفَع  َقَظ َرُسوُؿ اِ ، َفَجَعَل ُيَكبػُّْر، َويَػْرَفُع َطْوتَُو بِالتَّْكِبِّب َحٌبَّ اْستَػيػْ  ِعْنَد َنيبّْ اِ 
، َفَساَر بَِنا َحٌبَّ ِإَذا ابْػَيضَِّت الشَّْمُس نَػَزَؿ «اْرٙبَُِلوا»رَْأَسُو، َورََأى الشَّْمَس َقْد بَػَزَغْت، قَاَؿ: 

: َرَؼ، قَاَؿ َلُو َرُسوُؿ اِ َفَصلَّى بَِنا اْلَغَداَة، فَاْعتَػَزَؿ َرُجٌل ِمَن اْلَقْوـِ ِلَْ ُيَصلّْ َمَعَنا، فَػَلمَّا اْنصَ 
 قَاَؿ: يَا َنيبَّ اِ َأَطابَػْتِِب َجَنابٌَة، َفَأَمَرُه َرُسوُؿ اِ « َما َمنَػَعَك َأْف ُتَصلَّْي َمَعَنا؟   يَا ُفبَلُف »

َماَء، َوَقْد َعِفْشَنا َعَفًشا فَػتَػَيمََّم بِالصَِّعيِد، َفَصلَّى، ُُثَّ َعجََّلِِب يف رَْكٍب بَػْْبَ َيَدْيِو َنْفُلُب الْ 
َها بَػْْبَ َمزَاَدتَػْْبِ، فَػُقْلَنا ٥َبَا: أَ  َنَما ٫َبُْن َنِسُّب ِإَذا ٫َبُْن بِاْمرَأٍَة َساِدَلٍة رِْجَليػْ ْيَن اْلَماُء؟ َشِديًدا، فَػبَػيػْ

                                                           
 (.ٔٛٙ) - ٖٔٔمسلم  -ٔ



 

 

 

 

ٔ
ٜٙ  

ٜٔٙ 

 ٜٙٔ يف مشائل الرسول    

َلٍة، قَاَلْت: أَيْػَهاْه أَيْػَهاْه، اَل َماَء َلُكْم، قُػْلَنا: َفَكْم بَػْْبَ أَْىِلِك َوبػَ  ْْبَ اْلَماِء؟ قَاَلْت: َمِسّبَُة يَػْوـٍ َولَيػْ
، قَاَلْت: َوَما َرُسوُؿ اِ؟ فَػَلْم ٭ُبَلّْْكَها ِمْن أَْمرَِىا َشْيًئا َحٌبَّ  قُػْلَنا: اْنفَِلِقي ِإىَل َرُسوِؿ اِ 

ْخبَػَرْتُو ِمْثَل الَِّذي َأْخبَػَرتْػَنا، َوَأْخبَػَرْتُو أَنػََّها ، َفَسَأ٥َبَا، فَأَ  اْنفََلْقَنا َِّٔا، فَاْستَػْقبَػْلَنا َِّٔا َرُسوَؿ اِ 
ـٌ، َفَأَمَر ِبرَاِويَِتَها َفأُنِيَخْت َفَمجَّ يف اْلَعْزاَلَوْيِن اْلُعْلَياَوْيِن، ُُثَّ  َياٌف أَيْػَتا بَػَعَث ِبرَاِويَِتَها،  ُموٛبٌَة ٥َبَا ِطبػْ

فَاٌش َحٌبَّ َرِويَنا، َوَمؤَلْنَا ُكلَّ ِقْربٍَة َمَعَنا َوِإَداَوٍة، َوَغسَّْلَنا َطاِحبَػَنا، َفَشرِبْػَنا َو٫َبُْن أَْربَػُعوَف َرُجبًل عِ 
َر أَنَّا ِلَْ َنْسِق بَِعّبًا، َوِىَي َتَكاُد تَػْنَضرُِج ِمَن اْلَماِء  َىاُتوا َما  »ُُثَّ قَاَؿ:  -يَػْعِِب اْلَمزَاَدتَػْْبِ  -َغيػْ

اْذَىيب َفَأْيِعِمي َىَذا »ا ٥َبَا ِمْن ِكَسٍر َوَٛبٍْر، َوَطرَّ ٥َبَا ُطرًَّة، فَػَقاَؿ ٥َبَا: ، َفَجَمْعنَ «َكاَف ِعْندَُكمْ 
، فَػَلمَّا أََتْت َأْىَلَها قَاَلْت: َلَقْد َلِقيُت َأْسَحَر اْلَبَشِر، َأْو «ِعَياَلِك، َواْعَلِمي أَنَّا ِلَْ نَػْرزَْأ ِمْن َماِئكِ 

َعَم، َكاَف ِمْن أَْمرِِه َذْيَت َوَذْيَت، فَػَهَدى اُ َذاَؾ الصّْْرـَ بِِتْلَك اْلَمْرأَِة، َفَأْسَلَمْت ِإنَُّو لََنيبّّ َكَما زَ 
 َٔوَأْسَلُموا .

 
ْتَح اْلفَ  وَعِن اْلبَػرَاِء، قَاَؿ: تَػُعدُّوَف أَنْػُتْم اْلَفْتَح، فَػْتَح َمكََّة، َوَقْد َكاَف فَػْتُح َمكََّة فَػْتًحا، َو٫َبُْن نَػُعدُّ 

َعَة الرّْْضَواِف يَػْوـَ ا٢بَُْدْيِبَيِة، قَاَؿ: ُكنَّا َمَع النَّيبّْ   ، ، أَْرَبَع َعْشَرَة َوِماَئًة َوا٢بَُْدْيِبَيُة بِئػْرٌ  بَػيػْ
ُرْؾ ِفيَها َقْفَرًة، فَػبَػَلَغ َذِلَك النَّيبَّ  فَػنَػَزْحَناَىا ، ُُثَّ  َىا، َفَجَلَس َعَلى َشِفّبِ  ، َفأَتَاَىا ، فَػَلْم نَػتػْ

َر بَِعيدٍ  ، ُُثَّ ِإنَُّو  َدَعا بِِإنَاٍء ِفيِو َماٌء، فَػتَػَوضَّأَ، َوَٛبَْضَمَض، َوَدَعا، ُُثَّ َطبَُّو ِفيَها، فَػتَػرَْكَناَىا َغيػْ
َنا ٫َبُْن َورَِكابَػَنا.  َٕأْطَدَرتْػَنا َما ِشئػْ

  
و ًألٔكَ صٌلئهل   :  بأٔن املاء ًًبؽ من آٔظابـَ وجسبِح اًعـام ُو

َوَحاَنْت َطبَلُة الَعْصِر، فَاْلَتَمَس النَّاُس  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَُّو قَاَؿ: رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو 
يف َذِلَك اإِلنَاِء َيَدُه،  ِبَوُضوٍء، فَػَوَضَع َرُسوُؿ اللَِّو  الَوُضوَء فَػَلْم ٯبَُِدوُه، َفُأيتَ َرُسوُؿ اللَِّو 

اَء يَػْنُبُع ِمْن َٙبِْت َأَطاِبِعِو »َأْف يَػتَػَوضَُّئوا ِمْنُو قَاَؿ: َوأََمَر النَّاَس 
َ
َحٌبَّ تَػَوضَُّئوا ِمْن ِعْنِد ، فَػرَأَْيُت ا٤ب

  ٖ«آِخرِِىمْ 

                                                           
 (.ٕٛٙ) - ٖٔمسلم) - ٔ
 (.ٔٓٛٗ(، وابن حباف )ٔ٘ٔٗو  ٓ٘ٔٗو  ٖٚٚ٘البخاري ) --ٕ
 (.ٜٖ٘ٙ(،وابن حباف)ٙٚ(،والنسائي)ٖٖٔٙ(،والَبمذي)ٖٕٛٗٔ(،وأٞبد)ٜٕٕٚ)- ٘(،ومسلمٜٙٔالبخاري)-ٖ



 

 

 
ٔٚٓ 

 ٓٚٔ البيان املأمول

ٌة بَػْْبَ َيَدْيِو رَْكوَ  وَعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َعِفَش النَّاُس يَػْوـَ ا٢ُبَدْيِبَيِة، َوَرُسوُؿ اللَِّو 
َبَل النَّاُس ٫َبَْوُه، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َها، ُُثَّ أَقػْ قَاُلوا يَا َرُسوَؿ اللَِّو: « َما َلُكْم؟: » فَػتَػَوضَّأَ ِمنػْ

 رَّْكَوةِ َيَدُه يف ال فَػَوَضَع النَّيبُّ »لَْيَس ِعْنَدنَا َماءٌ نَػتَػَوضَّأُ بِِو َوالَ َنْشَرُب، ِإالَّ َما يف رَْكَوِتَك، قَاَؿ: 
اُء يَػُفوُر ِمْن بَػْْبِ َأَطاِبِعِو َكَأْمثَاِؿ الُعُيوفِ 

َ
قَاَؿ: َفَشرِبْػَنا َوتَػَوضَّْأنَا، فَػُقْلُت ١ِبَاِبٍر: َكْم  «. ، َفَجَعَل ا٤ب

 ُٔكْنُتْم يَػْوَمِئٍذ؟ قَاَؿ: َلْو ُكنَّا ِماَئَة أَْلٍف َلَكَفانَا، ُكنَّا َٟبَْس َعْشَرَة ِماَئًة . 
يف   ِد اللَِّو، قَاَؿ: ُكنَّا نَػُعدُّ اآليَاِت بَػرََكًة، َوأَنْػُتْم تَػُعدُّونَػَها َٚبْوِيًفا، ُكنَّا َمَع َرُسوِؿ اللَِّو َعْن َعبْ و 

اُء، فَػَقاَؿ: 
َ
َفَجاُءوا بِِإنَاٍء ِفيِو َماءٌ قَِليٌل َفَأْدَخَل َيَدُه يف « اْيلُُبوا َفْضَلًة ِمْن َماءٍ »َسَفٍر، فَػَقلَّ ا٤ب

َباَرِؾ، َوالبَػرََكُة ِمَن اللَّوِ »نَاِء، ُُثَّ قَاَؿ: اإلِ 
ُ
اَء يَػْنُبُع ِمْن بَػْْبِ « َحيَّ َعَلى الفَُّهوِر ا٤ب

َ
فَػَلَقْد رَأَْيُت ا٤ب

 َٕوَلَقْد ُكنَّا َنْسَمُع َتْسِبيَح الفََّعاـِ َوُىَو يُػؤَْكَل. َأَطاِبِع َرُسوِؿ اللَِّو 
 

ِع قَػْواَلِف َحَكاٮُبَا اْلَقاِضي وغّبه ،أحدٮبا ونقلو القاضي عن ا٤بزِّن  َوَأْكَثِر َويف َكْيِفيَِّة َىَذا النَّبْ 
،َويَػْنُبُع ِمْن َذاهِتَا ، قَالُوا :َوُىَو  اْلُعَلَماِء: َأفَّ َمْعَناُه َأفَّ اْلَماَء َكاَف ٱَبْرُُج ِمْن نَػْفِس َأَطاِبِعِو 

 ْن َحَجٍر.أَْعَظُم يف اْلُمْعِجَزِة ِمْن نَػْبِعِو مِ 
 َويُػَؤيُّْد َىَذا أَنَُّو َجاَء يف رَِوايٍَة: فَػرَأَْيُت اْلَماَء يَػْنُبُع ِمْن َأَطاِبِعِو .

َها ، َوالثَّاِّن :َٰبَْتِمُل َأفَّ اللََّو َكثػََّر اْلَماَء يف َذاتِِو، َفَصاَر يَػُفوُر ِمْن بَػْْبِ َأَطاِبِعِو ، اَل ِمْن نَػْفسِ 
 َٖزٌة ظَاِىَرٌة ، َوآيٌَة بَاِىَرٌة.وَِكبَلٮُبَا ُمْعجِ 

َويف َىَذا ِإثْػَباُت التَّْمِييِز يف بَػْعض ا١بََْماَدات، َوُىَو ُمَواِفٌق لَِقْولِِو تَػَعاىَل  -  -ِفيِو ُمْعِجَزٌة َلُو 
 ىن نن من زن رنَُّوقَػْولو تَػَعاىَل:  َّ جحمح مج حج مث هت مت  خت ُّٱيف ا٢بَِْجاَرة:
بَلٌؼ َمْشُهور، َوالصَِّحيُح أَنَُّو ُيَسبُّْح َحِقيَقة، َوٯَبَْعُل اُ تَػَعاىَل ِفيِو َويف َىِذِه اآْليَِة خِ  َّٱين

رَاِع اْلَمْسُموَمة،  -  -َٛبِْييزًا ِٕبََسِبِو َكَما ذََكْرنَا، َوِمْنُو ا٢بََْجُر الَِّذي فَػرَّ بِثَػْوِب ُموَسى  ـُ الذّْ وََكبَل
 َٗوَأْشَباُه َذِلَك. -  - اأْلُْخَرى ِحْب َدَعاٮُبَا النَّيبّ َوَمْشُي ِإْحَدى الشََّجَرتَػْْبِ ِإىَل 

                                                           
 (ٕٗ٘ٙ(،  ،وابن حباف)ٕٕ٘ٗٔد)(،وأٞبٙ٘ٛٔ)-ٕٚ( ،ومسلم  ٕ٘ٔٗالبخاري) -ٔ
 (.ٖٖٖٙ(،والَبمذي)ٖٚٓٛ(،وأٞبد يف " ا٤بسند")ٜٖٚ٘البخاري) -ٕ
 .-الثانية-بّبوت –(ط: دار إحياء الَباث العر ي ٜٖ-ٖٛ-٘ٔ" النووي بشرح مسلم")- ٖ
 (ٕٚٗ/ ص  ٚشرح النووي )ج  - ٗ
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 ٔٚٔ يف مشائل الرسول    

 مؽ ما خيط ألجحار وألجشار واًـجٌلوات : ما جاء من صٌلئهل 

 بدسَمي احلجر ؿَََ كبي مبـثَ :  صٌلئهل  -1

كََّة َكاَف ُيَسلُّْم َعَليَّ قَػْبَل ِإِّنّْ أَلَْعِرُؼ َحَجرًا ٗبَِ : »َعْن َجاِبِر ْبِن ٠َبَُرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
 ٔ«.َأْف أُبْػَعَث ِإِّنّْ أَلَْعرِفُُو اآْلفَ 

 يف رحَخَ مؽ معَ ابًضام : صٌلئهل  -2

  ثؼََي اًلٌلمة هل :

 وجسود اًضجر واحلجر ًلدومَ :

: َِ َْ َ َجَرِة ؿََ ُء اًضَّ  ومِي يَفْ

َخرََج أَبُو يَاِلٍب ِإىَل الشَّاـِ َوَخرََج َمَعُو »َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: َعْن َأ ي َبْكِر ْبِن َأ ي ُموَسى اأْلَْشَعرِيّْ، ف
يف َأْشَياٍخ ِمْن قُػَرْيٍش، فَػَلمَّا َأْشَرُفوا َعَلى الرَّاِىِب َىَبفُوا َفَحلُّوا رَِحا٥َبُْم، َفَخرََج إِلَْيِهُم  النَّيبُّ 

قَاَؿ: " فَػُهْم َٰبُلُّوَف رَِحا٥َبُْم، «. َفبَل ٱَبْرُُج إِلَْيِهْم َواَل يَػْلَتِفتُ الرَّاِىُب وََكانُوا قَػْبَل َذِلَك ٲَبُرُّوَف بِِو 
، فَػَقاَؿ: َىَذا َسيُّْد الَعاَلِمَْب، َىَذا  َفَجَعَل يَػَتَخلَُّلُهُم الرَّاِىُب َحٌبَّ َجاَء َفَأَخَذ بَِيِد َرُسوِؿ اللَِّو 

َعثُُو اللَّ  ُو َرْٞبًَة لِْلَعاَلِمَْب "، فَػَقاَؿ َلُو َأْشَياٌخ ِمْن قُػَرْيٍش: َما ِعْلُمَك، َرُسوُؿ َربّْ الَعاَلِمَْب، يَػبػْ
ُتْم ِمَن الَعَقَبِة ِلَْ يَػْبَق َشَجٌر َواَل َحَجٌر ِإالَّ َخرَّ َساِجًدا َواَل َيْسُجَدافِ  ِإالَّ  فَػَقاَؿ: ِإنَُّكْم ِحَْب َأْشَرفػْ

النُّبُػوَِّة َأْسَفَل ِمْن ُغْضُروِؼ َكِتِفِو ِمْثَل التػُّفَّاَحِة، ُُثَّ َرَجَع َفَصَنَع ٥َبُْم  لَِنيبٍّ، َوِإِّنّْ أَْعرِفُُو ِٖبَامتَِ 
َبَل َوَعَلْيِو َغَما َمٌة ُتِظلُُّو، يََعاًما، فَػَلمَّا أَتَاُىْم ِبِو وََكاَف ُىَو يف رِْعَيِة اإِلِبِل، قَاَؿ: أَْرِسُلوا إِلَْيِو، َفأَقػْ

ُء الشََّجَرِة َعَلْيِو، فَػَلمَّا َدنَا مِ  ِء الشََّجَرِة، فَػَلمَّا َجَلَس َماَؿ يفَْ َن الَقْوـِ َوَجَدُىْم َقْد َسبَػُقوُه ِإىَل يفَْ
َنَما ُىَو قَاِئٌم َعَلْيِهْم َوُىَو يُػَناِشُدُىْم أَ  ِء الشََّجَرِة َماَؿ َعَلْيِو، قَاَؿ: فَػبَػيػْ ْف اَل فَػَقاَؿ: اْنظُُروا ِإىَل يفَْ

َعٍة قَ َيْذَىبُ  ، فَِإفَّ الرُّوـَ ِإْف رََأْوُه َعَرُفوُه بِالصَّْفِة فَػيَػْقتُػُلونَُو، فَالتَػَفَت فَِإَذا ِبَسبػْ بَػُلوا وا ِبِو ِإىَل الرُّوـِ ْد أَقػْ
َنا، ِإفَّ َىَذا النَّيبَّ َخارٌِج يف َىذَ  ا الشَّْهِر، ِمَن الرُّوـِ فَاْستَػْقبَػَلُهْم، فَػَقاَؿ: َما َجاَء ِبُكْم؟ قَاُلوا: ِجئػْ

، فَػَقاَؿ: َىْل فَػَلْم يَػْبَق يَرِيٌق ِإالَّ بُِعَث إِلَْيِو بِأُنَاٍس ، َوِإنَّا َقْد ُأْخُرْنَا َخبَػَرُه فَػُبِعثْػَنا ِإىَل يَرِيِقَك َىَذا
َا ُأْخُرْنَا َخبَػرَُه ِبفَرِيِقَك َىَذا. قَا ٌر ِمْنُكْم؟ قَاُلوا: ِإ٭بَّ َؿ: أَفَػرَأَيْػُتْم أَْمرًا أَرَاَد اللَُّو َخْلَفُكْم َأَحٌد ُىَو َخيػْ

قَاُلوا: اَل، قَاَؿ: فَػَبايَػُعوُه َوأَقَاُموا َمَعُو قَاَؿ: ، َأْف يَػْقِضَيُو َىْل َيْسَتِفيُع َأَحٌد ِمَن النَّاِس َردَُّه؟ 

                                                           
 (.ٕٛٗٙوابن حباف)(،ٕٖٗٙ(، والَبمذي)ٕٕٛٛٓ(، وأٞبد يف " ا٤بسند") ٕٕٚٚ) - ٕمسلم - ٔ



 

 

 
ٕٔٚ 

 ٕٚٔ البيان املأمول

ُدُه َحٌبَّ َردَُّه أَبُو يَاِلٍب َوبَػَعَث َمَعُو أَْنُشدُُكْم بِاللَِّو أَيُُّكْم َولِيُُّو؟ قَاُلوا: أَبُو يَاِلٍب، فَػَلْم يَػَزْؿ يُػَناشِ 
 ٔأَبُو َبْكٍر ِببَلاًل َوَزوََّدُه الرَّاِىُب ِمَن الَكْعِك َوالزَّْيِت ".

 

 مبحبة جبي آٔحد هل ؤلحصابَ :  صٌلئهل

ثَػَنا أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ   ٕ«.َجَبٌل ٰبُِبػَُّنا َو٫بُِبُّوُ  ِإفَّ ُأُحًدا: » َعْن قَػَتاَدَة، َحدَّ
 

 : ابس خجابة جبي آٔحد ٔلمٍر  صٌلئهل 

ِإىَل ُأُحٍد َوَمَعُو أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َطِعَد النَّيبُّ 
يٌق، َأْو اثػْ »َوُعْثَماُف، فَػَرَجَف ِِّْٔم، َفَضرَبَُو ِبرِْجِلِو، قَاَؿ:  ُبْت ُأُحُد َفَما َعَلْيَك ِإالَّ َنيبّّ، َأْو ِطدّْ

 ٖ« َشِهيَدافِ 
: "  َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُف، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد: اْرَتجَّ ُأُحٌد َوَعَلْيِو النَّيبُّ 

ي  ٌٗق َوَشِهيَداِف ".اثْػُبْت ُأُحُد َما َعَلْيَك ِإالَّ َنيبّّ َوِطدّْ

، َكاَف َعَلى ِحرَاٍء ُىَو َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُف، َوَعِليّّ،  وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ 
ُر، فَػَتَحرََّكِت الصَّْخَرُة، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  ، َأْو : "اْىَدْأ َفَما َعَلْيَك ِإالَّ َنيبّّ َويَْلَحُة، َوالزُّبَػيػْ

يٌق، َأْو َشِهيٌد".   ِ٘طدّْ
ُهَما: َأفَّ اْمرَأًَة ِمَن األَْنَصاِر قَاَلْت لَِرُسوِؿ اللَِّو و  : يَا َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعنػْ

، قَاَؿ: «ِإْف ِشْئتِ »ا قَاَؿ: َرُسوَؿ اللَِّو َأالَ َأْجَعُل َلَك َشْيًئا تَػْقُعُد َعَلْيِو، فَِإفَّ ِل ُغبلًَما ٪َبَّارً 
 الَِّذي فَػَعِمَلْت َلُو ا٤بِْنبَػَر، فَػَلمَّا َكاَف يَػْوـُ ا١ُبُمَعِة قَػَعَد النَّيبُّ َطلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى ا٤بِْنَُرِ 

، َحٌبَّ  فَػنَػَزَؿ النَّيبُّ  ُطِنَع، َفَصاَحِت النَّْخَلُة الٍَِّب َكاَف ٱَبُْفُب ِعْنَدَىا، َحٌبَّ َكاَدْت تَػْنَشقُّ

                                                           
 (وقاؿ األلباِّن : طحيح ،ولكن ذكر ببلؿ فيو منكر.ٕٖٓٙرواه الَبمذي)- ٔ
 (.ٕٖ٘ٚ(، وابن حباف)ٕٕٔٗٔ(واللفظ لو ،وأٞبد)ٖٜٖٔ) - ٗٓ٘(،ومسلمٖٛٓٗالبخاري) -ٕ
 (.ٜٛٓٙ(،وابن حباف)ٜٖٚٙ(،والَبمذي)ٔ٘ٙٗ(،وأبو داود)ٕٙٓٔٔ(،وأٞبد)ٖٙٛٙالبخاري) -ٖ
 (وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط.ٕٜٗٙ(،وابن حباف)ٕٕٔٔٛيف " ا٤بسند")  طحيح : رواه أٞبد-ٗ
 (.ٖٜٛٙ(،وابن حباف)ٖٜٓٗ(،وأٞبد)ٕٚٔٗ) - ٓ٘مسلم  - ٘
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 ٖٚٔ يف مشائل الرسول    

َبَكْت »َأَخَذَىا، َفَضمََّها إِلَْيِو، َفَجَعَلْت تَِئنُّ أَِنَْب الصَّيبّْ الَِّذي ُيَسكَُّت، َحٌبَّ اْستَػَقرَّْت، قَاَؿ: 
 ٔ«.َعَلى َما َكاَنْت َتْسَمُع ِمَن الذّْْكرِ 

 
ُهَما، َكاَف النَّ  ٱَبُْفُب ِإىَل ِجذٍْع، فَػَلمَّا اٚبَََّذ ا٤بِْنبَػَر َٙبَوََّؿ إِلَْيِو  يبُّ وَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 َٕفَحنَّ ا١ِبذُْع َفأَتَاُه َفَمَسَح يََدُه َعَلْيِو "

 ا٤بِْنبَػَر َحنَّ ا١ِبذُْع َحٌبَّ أَتَاُه فَالتَػَزَمُو َفَسَكَن". ويف رواية الَبمذي :" فَػَلمَّا اٚبَََّذ النَّيبُّ 

ُهَما، يَػُقوُؿ:  وَعنْ  ْسِجُد َمْسُقوفًا َعَلى ُجُذوٍع ِمْن »َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َ
َكاَف ا٤ب

َها، فَػَلمَّا ُطِنَع َلُو ا٤بِْنبَػُر وََكاَف َعَلْيِو، َفَسِمْعَنا  ٬َبٍْل، َفَكاَف النَّيبُّ  ِإَذا َخَفَب يَػُقوـُ ِإىَل ِجذٍْع ِمنػْ
َها َفَسَكَنتْ  ا١ِبذِْع َطْوتًا َكَصْوِت الِعَشاِر، َحٌبَّ َجاَء النَّيبُّ ِلَذِلَك   ٖ« فَػَوَضَع َيَدُه َعَليػْ

َويف ا٢بَِْديِث َداَلَلٌة َعَلى َأفَّ ا١بََْماَداِت َقْد : يف " فتح الباري"  –رٞبو ا  –وقاؿ ابن حجر 
 .َبْل َكَأْشَرِؼ ا٢ْبَيَػَوافِ  ،ٱَبُْلُق اللَُّو ٥َبَا ِإْدرَاًكا َكا٢ْبَيَػَوافِ 

 على ظَاىره "َوِإف من َشْيء ِإالَّ يسبح ِٕبَْمِدِه  :"َوِفيِو تَْأيِيٌد لَِقْوِؿ َمْن َٰبِْملُ  
، قَاَؿ َما  َوقد نقل بن َأ ي َحامتٍِ يف َمَناِقِب الشَّاِفِعيّْ َعْن أَبِيِو َعْن َعْمرِو ْبِن َسَواٍد َعِن الشَّاِفِعيّْ

اللَُّو نَِبيِّا َما أَْعَفى ٧ُبَمًَّدا ، فَػُقْلُت أَْعَفى ِعيَسى ِإْحَياَء اْلَمْوَتى ، قَاَؿ أَْعَفى ٧ُبَمًَّدا  أَْعَفى
 َٗحِنَْب ا١بِْذِْع َحٌبَّ ٠بَُِع َطْوتُُو ، فَػَهَذا َأْكبَػُر ِمْن َذِلَك.

 
، َذاَت يَػْوـٍ َخْلَفُو، َفَأَسرَّ ِإَِلَّ َحِديثًا اَل   َعْن َعْبِد اِ ْبِن َجْعَفٍر، قَاَؿ: أَْرَدَفِِب َرُسوُؿ اِ و 

َأَحبُّ َما اْسَتتَػَر بِِو يف َحاَجِتِو َىَدٌؼ، أَْو َحاِئُش ٬َبٍْل،  ُأْخُرُ ِبِو َأَحًدا وََكاَف َرُسوُؿ اِ 
َناُه َفَدَخَل يَػْوًما َحاِئفًا ِمْن ِحيفَاِف اأْلَْنَصاِر، فَِإَذا َٝبٌَل َقِد أتَاُه  قَاَؿ  -َفَجْرَجَر، َوَذَرَفْت َعيػْ

َناُه  بَػْهٌز، َوَعفَّاُف: فَػَلمَّا رََأى النَّيبَّ  َسرَاَتُو َوِذفػْرَاُه،  َفَمَسَح َرُسوُؿ اِ  -َحنَّ َوَذَرَفْت َعيػْ
َو ِل يَا َرُسوَؿ اِ، َفَسَكَن، فَػَقاَؿ: " َمْن َطاِحُب ا١بََْمِل؟ " َفَجاَء فَػًٌب ِمَن اأْلَْنَصاِر، فَػَقاَؿ: ىُ 

                                                           
  (. ٛٓ٘ٙ(،وابن حباف)ٚٔٗٔ(،والنسائي )ٜٖٙٔ(،وابن ماجة )ٕٙٓٗٔ(،وأٞبد)ٜٕ٘ٓالبخاري) -ٔ
 (.ٙٓ٘ٙ(،وابن حباف)٘ٓ٘(،والَبمذي)ٖٖٛ٘البخاري)-ٕ
 (ٛٓ٘ٙ(،وابن حباف)ٚٔٗٔ(،وابن ماجة)ٜٖٙٔ(،والنسائي)ٛٙٗٗٔ(،وأٞبد )ٖ٘ٛ٘ري)البخا - ٖ
 (.ٖٓٙ/ٙ" فتح الباري" )- ٗ
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 ٗٚٔ البيان املأمول

  ُٔتْدئُِبُو " .فَػَقاَؿ: " أََما تَػتَِّقي اَ يف َىِذِه اْلَبِهيَمِة الٍَِّب َملََّكَكَها اُ، ِإنَُّو َشَكا ِإَِلَّ أَنََّك ٘بُِيُعُو وَ 
 
َحٌبَّ نَػزَْلَنا َواِديًا   قَاَؿ: ِسْرنَا َمَع َرُسوِؿ اِ  -رضي ا عنهما  -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّو و 

فَػَلْم  يَػْقِضي َحاَجَتُو، فَاتػَّبَػْعُتُو بِِإَداَوٍة ِمْن َماٍء، فَػَنظََر َرُسوُؿ اِ  أَفػَْيَح، َفَذَىَب َرُسوُؿ اِ 
ىَل ِإْحَداٮُبَا، َفَأَخَذ إِ   يَػَر َشْيًئا َيْسَتَبُ بِِو، فَِإَذا َشَجَرتَاِف ِبَشاِيِئ اْلَواِدي، فَاْنفََلَق َرُسوُؿ اِ 

ي ِبُغْصٍن ِمْن َأْغَصاهِنَا، فَػَقاَؿ: "انْػَقاِدي َعَليَّ بِِإْذِف اِ" فَانْػَقاَدْت َمَعُو َكاْلَبِعِّب اْلَمْخُشوِش، الَّذِ 
: "انْػَقاِدي َعَليَّ ُيَصاِنُع قَاِئَدُه، َحٌبَّ أََتى الشََّجَرَة اأْلُْخَرى، َفَأَخَذ ِبُغْصٍن ِمْن أَْغَصاهِنَا، فَػَقاؿَ 

نَػُهَما  نَػُهَما، أَلَـَ بَػيػْ يَػْعِِب  -بِِإْذِف اِ" فَانْػَقاَدْت َمَعُو َكَذِلَك، َحٌبَّ ِإَذا َكاَف بِاْلَمْنَصِف ٩بَّا بَػيػْ
ُر ٨َبَاَفَة َأْف ٰبُِسَّ فَػَقاَؿ: "اْلَتِئَما َعَليَّ بِِإْذِف اِ" فَاْلَتَأَمَتا، قَاَؿ َجاِبٌر: َفَخَرْجُت ُأْحضِ  -َٝبََعُهَما 

فَػَيَتبَػعََّد َفَجَلْسُت ُأَحدُّْث نَػْفِسي،  -َوقَاَؿ ٧ُبَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد  -ِبُقْر ي فَػَيْبَتِعَد  َرُسوُؿ اِ 
تَػَرقَػَتا، َفَحاَنْت ِمِبّْ َلْفَتٌة، فَِإَذا أَنَا بَِرُسوِؿ اِ  فَػَقاَمْت ُكلُّ  ُمْقِببًل، َوِإَذا الشََّجَرتَاِف َقِد افػْ

ُهَما َعَلى َساٍؽ، فَػرَأَْيُت َرُسوَؿ اِ  َوَأَشاَر أَبُو  -َوَقَف َوقػَْفًة، فَػَقاَؿ ِبرَْأِسِو َىَكَذا  َواِحَدٍة ِمنػْ
أَْيَت َمَقاِمي؟ " قَاَؿ: "يَا َجاِبُر َىْل رَ ، ُُثَّ أَقػَْبَل، فَػَلمَّا انْػتَػَهى ِإَِلَّ  -ِإ٠ْبَاِعيَل ِبرَْأِسِو ٲَبِيًنا َومِشَااًل 

ُهَما ُغْصًنا ،  قُػْلُت: نَػَعْم، يَا َرُسوَؿ اِ قَاَؿ: "فَاْنفَِلْق ِإىَل الشََّجَرتَػْْبِ فَاْقَفْع ِمْن ُكلّْ َواِحَدٍة ِمنػْ
قَاَؿ َجاِبٌر: َفأَْقِبْل َِِّٔما، َحٌبَّ ِإَذا ُقْمَت َمَقاِمي َفَأْرِسْل ُغْصًنا َعْن ٲَبِيِنَك َوُغْصًنا َعْن َيَسارَِؾ"، 

فَػُقْمُت َفَأَخْذُت َحَجرًا َفَكَسْرتُُو َوَحَسْرتُُو، فَاْنَذَلَق ِل، َفأَتَػْيُت الشََّجَرتَػْْبِ فَػَقَفْعُت ِمْن ُكلّْ 
ـَ َرُسوِؿ اِ  بَػْلُت َأُجرُّٮُبَا َحٌبَّ ُقْمُت َمَقا ُهَما ُغْصًنا، ُُثَّ أَقػْ ْن ، أَْرَسْلُت ُغْصًنا عَ  َواِحَدٍة ِمنػْ

ٲَبِيِِب َوُغْصًنا َعْن َيَسارِي، ُُثَّ ٢َبِْقُتُو، فَػُقْلُت: َقْد فَػَعْلُت، يَا َرُسوَؿ اِ فَػَعمَّ َذاَؾ؟ قَاَؿ: "ِإِّنّْ 
ـَ اْلُغْصَناِف َرْيبَػْْبِ"  ُهَما، َما َدا بَاِف، َفَأْحَبْبُت، ِبَشَفاَعٍِب، َأْف يُػَرفََّو َعنػْ َرْيِن يُػَعذَّ  ٕ.َمَرْرُت ِبَقبػْ

                                                           
 ( من يريق يزيد بن ىاروف، بو.ٔٔٗٔ( ، وعنو ابن حباف )ٖ٘(،وأخرجو ٨بتصراً ابن خزٲبة )٘ٗٚٔرواه أٞبد ) -ٔ

( ٜٕٗ٘( ، وأبو داود )ٜٕٕٗ( و )ٕٖٗ( ، ومسلم )٘٘ٚ( و )ٖٙٙ، والدارمي )ٖٜٗ/ٔٔوأخرجو ابن أ ي شيبة 
( ، وأبو عوانة ٛٛٚٙ( و )ٚٛٚٙ( ، وأبو يعلى )ٖٚٗ( ، وابن أ ي عاطم يف "اآلحاد وا٤بثاِّن" )ٖٓٗ، وابن ماجو )

من يرؽ عن مهدي بن  ٕٚ-ٕٙ/ٙ، ويف "الدالئل" ٜٗ/ٔ، والبيهقي يف "السنن" ٓٓٔ-ٜٜ/ٕ، وا٢باكم ٜٚٔ/ٔ
 ( .ٗ٘ٚٔبعض، وسيأيت برقم ) ميموف، بو. وبعضهم يزيد فيو على

 (.ٕٗ٘ٙ(،وابن حباف)ٕٖٔٓمسلم ) - ٕ



 

 

 

 

ٔ
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ٔٚ٘ 

 ٘ٚٔ يف مشائل الرسول    

، فَػَقاَؿ ِِبَ أَْعِرُؼ أَنََّك َنيبّّ؟ قَاَؿ: "ِإْف  َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: َجاَء أَْعرَا يّّ ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو و 
، َفَجَعَل  َدَعْوُت َىَذا الِعْذَؽ ِمْن َىِذِه النَّْخَلِة َتْشَهُد َأِّنّْ َرُسوُؿ اللَِّو؟ " َفَدَعاُه َرُسوُؿ اللَِّو 

 ٔ.، ُُثَّ قَاَؿ: "اْرِجْع فَػَعاَد"، َفَأْسَلَم اأَلْعرَا يُّ: " ِمَن النَّْخَلِة َحٌبَّ َسَقَط ِإىَل النَّيبّْ  يَػْنزِؿُ 
 

َكأَنَُّو يَُداِوي َويُػَعاِلُج، فَػَقاَؿ: يَا ٧ُبَمَُّد ِإنََّك  َجاَء َرُجٌل ِمْن َبِِب َعاِمٍر ِإىَل النَّيبّْ  ويف رواية :
ِإىَل اللَِّو، ُُثَّ قَاَؿ: "َىْل َلَك َأْف  اًء، َىْل َلَك َأْف أَُداِوَيَك؟ قَاَؿ: َفَدَعاُه َرُسوُؿ اللَِّو تَػُقوُؿ َأْشيَ 

َبَل إِلَْيِو َوُىَو َيْسُجُد َويَػْرَفُع  أُرَِيَك آيًَة" َوِعْنَدُه ٬َبٌْل َوَشَجٌر، َفَدَعا َرُسوُؿ اللَِّو  َها، َفأَقػْ ِعْذقًا ِمنػْ
ـَ بَػْْبَ َيَدْيِو، ُُثَّ قَاَؿ لَُو  َحٌبَّ انْػتَػَهى إِلَْيِو ، ، َوَيْسُجُد َويَػْرَفُع رَْأَسُو  رَْأَسوُ  َوَسلََّم:  ، فَػَقا

ُبَك ِبَشْيٍء تَػُقولُُو أََبًدا، ُُثَّ قَاَؿ: يَا آؿَ  َعاِمِر  "اْرِجْع ِإىَل َمَكاِنَك"، فَػَقاَؿ اْلَعاِمرِيُّ: َواللَِّو، اَل ُأَكذّْ
بُُو ِبَشْيٍء ، قَاَؿ: َواْلِعْذُؽ: النَّْخَلُة  ْبنِ   ٕ.َطْعَصَعَة، َواللَِّو اَل ُأَكذّْ
 
َبَل أَْعرَا يّّ، فَػَلمَّا َدنَا ِمْنُو، قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: ُكنَّا َمَع النَّيبّْ و  يف َسَفٍر، َفأَقػْ
 « : قَاَؿ: َما ُىَو؟ قَاَؿ:  «َىْل َلَك ِإىَل َخّْبٍ؟ » أَْىِلي، قَاَؿ: ، قَاَؿ: ِإىَل «أَْيَن تُرِيُد؟ ،
، قَاَؿ: َىْل ِمْن «َتَشهَُّد َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُو، َوَأفَّ ٧ُبَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ »

َوِىَي ِبَشاِيِئ  ، َفَدَعاَىا َرُسوُؿ اللَِّو «َىِذِه السَُّمَرةُ : » قَاَؿ ، َشاِىٍد َعَلى َما تَػُقوُؿ؟ 
ا  بَػَلْت َٚبُدُّ اأْلَْرَض َخدِّ َحٌبَّ َكاَنْت بَػْْبَ َيَدْيِو، فَاْسَتْشَهَدَىا َثبَلثًا، َفَشِهَدْت أَنَُّو  ، اْلَواِدي، َفأَقػْ

،   قَػْوِمِو، َوقَاَؿ: ِإْف يَػتَِّبُعوِّن أَتَػْيُتَك ِِّٔمْ ، َوَرَجَع اأْلَْعرَا يُّ ِإىَل  ، ُُثَّ َرَجَعْت ِإىَل َمْنَبِتَها َكَما قَاؿَ 
 ٖ. َوِإالَّ َرَجْعُت إِلَْيَك َفُكْنُت َمَعكَ 

 َعْن َعاِطِم ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن أَبِيِو، َأفَّ َرُجبًل ِمَن اأْلَْنَصاِر َأْخبَػَرُه قَاَؿ: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِؿ اللَِّو و 
َرَجْعَنا َلِقيَػنَا َداِعي اْمرَأٍَة ِمْن قُػَرْيٍش فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ِإفَّ ُفبَلنًَة َتْدُعوَؾ َوَمْن  يف ِجَناَزٍة، فَػَلمَّا

َنا َمَعُو، َفَجَلْسَنا ٦َبَاِلَس اْلِغْلَماِف ِمْن آبَاِئِهْم بَػْْبَ أَْيِديِهمْ  ، فَاْنَصَرَؼ َفاْنَصَرفػْ ، ُُثَّ َمَعَك ِإىَل يََعاـٍ
                                                           

(،وابن ٕٖٛٙ(وقاؿ شعيب األنؤوط:  إسناده طحيح على شرط الشيخْب،والَبمذي)ٜٗ٘ٔطحيح : رواه أٞبد) - ٔ
 ( التحقيق الثاِّنٕٜٙ٘(،و"ا٤بشكاة")ٕٗ(،والدارمي)ٖٕ٘ٙحباف)

 (وطححو األلباِّن .ٖٕ٘ٙرواه ا ابن حباف) - ٕ
[ ٛ٘]- ٕٜ٘(،و"ا٤بشكاة")ٕٖٛ٘ٔ(،والفُراِّن يف " الكبّب")ٙٔ(،والدارمي)٘ٓ٘ٙحيح : رواه ابن حباف )ط- ٖ

 وطححو األلباِّن.



 

 

 
ٔٚٙ 

 ٙٚٔ البيان املأمول

َيَدُه، َوَوَضَع اْلَقْوـُ أَْيِديَػُهْم فَػَفِفَن َلُو اْلَقْوـُ، َوُىَو يَػُلوُؾ  الفََّعاـِ فَػَوَضَع َرُسوُؿ اللَِّو ِجيَء بِ 
ُل َيْضِرُب لُْقَمَتُو اَل ٯبُِيزَُىا، فَػَرفَػُعوا أَْيِديَػُهْم َوَغَفُلوا َعنَّا، ُُثَّ ذََكُروا َفَأَخُذوا بِأَْيِديَنا َفَجَعَل الرَّجُ 

فَػَلَفَظَها َفأَْلَقاَىا  اللُّْقَمَة بَِيِدِه َحٌبَّ َتْسُقَط، ُُثَّ أَْمَسُكوا بِأَْيِديَنا يَػْنظُُروَف َما َيْصَنُع َرُسوُؿ اللَِّو 
ِإنَُّو   فَػَقاَمِت اْلَمْرأَُة فَػَقاَلْت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو،«. َأِجُد ٢بََْم َشاٍة ُأِخَذْت ِبَغّْبِ ِإْذِف أَْىِلَها»فَػَقاَؿ: 

، َفَأْرَسْلُت ِإىَل اْلَبِقيِع فَػَلْم َأِجْد َشاًة تُػَباُع،  َكاَف يف نَػْفِسي َأْف َأْٝبََعَك َوَمْن َمَعَك َعَلى يََعاـٍ
 وََكاَف َعاِمُر ْبُن َأ ي َوقَّاٍص ابْػَتاَع َشاًة أَْمِس ِمَن اْلَبِقيِع، فََأْرَسْلُت إِلَْيِو َأْف ابْػُتِغَي ِل َشاًة يف 

َد أَْىَلُو اْلَبِقيِع، فَػَلْم ُتوَجْد َفذُِكَر ِل أَنََّك اْشتَػَرْيَت َشاًة، َفَأْرِسْل َِّٔا ِإَِلَّ، فَػَلْم ٯبَِْدُه الرَُّسوُؿ َوَوجَ 
 ٔ.« َأْيِعُموَىا اأْلَُساَرى: » َفَدفَػُعوَىا ِإىَل َرُسوِل، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

 
 بأهٔنا مسمومة :  جاء من ٕاخبار اًضاة اًييبما 

َشاٌة ِفيَها ُسمّّ، فَػَقاَؿ  ، قَاَؿ: َلمَّا فُِتَحْت َخْيبَػُر أُْىِدَيْت لِلنَّيبّْ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 
ُكْم َعْن ِإِّنّْ َسائِلُ »َفُجِمُعوا َلُو، فَػَقاَؿ: « اْٝبَُعوا ِإَِلَّ َمْن َكاَف َىا ُىَنا ِمْن يَػُهودَ : » النَّيبُّ 

، قَاُلوا: «َمْن أَبُوُكْم؟: » ، فَػَقاُلوا: نَػَعْم، قَاَؿ ٥َبُُم النَّيبُّ «َشْيٍء، فَػَهْل أَنْػُتْم َطاِدِقيَّ َعْنُو؟
فَػَهْل أَنْػُتْم َطاِدِقيَّ َعْن »، قَاُلوا: َطَدْقَت، قَاَؿ: «َكَذبْػُتْم، َبْل أَبُوُكْم ُفبَلفٌ »ُفبَلٌف، فَػَقاَؿ: 

، فَػَقاُلوا: نَػَعْم يَا أَبَا الَقاِسِم، َوِإْف َكَذبْػَنا َعَرْفَت َكِذبَػَنا َكَما َعَرفػَْتُو يف «َسأَْلُت َعْنُو؟ َشْيٍء ِإفْ 
 ، قَاُلوا: َنُكوُف ِفيَها َيِسّبًا، ُُثَّ َٚبُْلُفونَا ِفيَها، فَػَقاَؿ النَّيبُّ «َمْن أَْىُل النَّاِر؟»أَبِيَنا، فَػَقاَؿ ٥َبُْم: 

َىْل أَنْػُتْم َطاِدِقيَّ َعْن َشْيٍء ِإْف »، ُُثَّ قَاَؿ: «َسُئوا ِفيَها، َواللَِّو الَ ٬َبُْلُفُكْم ِفيَها أََبًدااخْ : »
، قَاُلوا: «َىْل َجَعْلُتْم يف َىِذِه الشَّاِة ٠ُبِّا؟»، فَػَقاُلوا: نَػَعْم يَا أَبَا الَقاِسِم، قَاَؿ: «َسأَْلُتُكْم َعْنُو؟
، قَاُلوا: أََرْدنَا ِإْف ُكْنَت َكاِذبًا َنْسََبِيُح، َوِإْف ُكْنَت نَِبيِّا َِلْ «َما َٞبََلُكْم َعَلى َذِلَك؟»نَػَعْم، قَاَؿ: 

 ٕ .َيُضرََّؾ 
: "يَػْقَبُل ا٥ْبَِديََّة َواَل يَْأُكُل الصََّدَقَة" زَاَد: َفَأْىَدْت َلُو يَػُهوِديٌَّة  : َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو ويف رواية 

َها فََأَكَل َرُسوُؿ اللَِّو ِٖبَيْ  َها َوَأَكَل اْلَقْوـُ فَػَقاَؿ: "اْرفَػُعوا أَْيِدَيُكْم فَِإنػََّها  بَػَر َشاًة َمْصِليًَّة ٠َبَّتػْ ِمنػْ
ِديَِّة "َما َأْخبَػَرْتِِب أَنػََّها َمْسُموَمٌة" َفَماَت ِبْشُر ْبُن اْلبَػرَاِء ْبِن َمْعُروٍر اأْلَْنَصارِيُّ َفَأْرَسَل ِإىَل اْليَػُهو 

                                                           
 (.ٖٙٚٗ(،والدارمي)ٕٖٖٖ( ،والَبمذي)ٜٕٕٓ٘رواه أٞبد) - ٔ
 (.ٕٜٚٛ( ، وأٞبد)ٜٖٙٔالبخاري) -ٕ
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 ٚٚٔ يف مشائل الرسول    

َٞبََلِك َعَلى الَِّذي َطنَػْعِت؟ " قَاَلْت: ِإْف ُكْنَت نَِبيِّا ِلَْ َيُضرََّؾ الَِّذي َطنَػْعُت، َوِإْف ُكْنَت َمِلًكا 
فَػُقِتَلْت، ُُثَّ قَاَؿ: يف َوَجِعِو الَِّذي َماَت ِفيِو  أََرْحُت النَّاَس ِمْنَك، َفَأَمَر َِّٔا َرُسوُؿ اللَِّو 

 ٔ.ْلُت َأِجُد ِمَن اأْلَْكَلِة الٍَِّب َأَكْلُت ِٖبَْيبَػَر فَػَهَذا َأَواُف َقفََعْت أَبْػَهرِي" "َمازِ 
 

 يف فذح مىة : صٌلئهل 

 بخواضـَ حني دخوهل مىة فاحًتا : ما جاء يف صٌلئهل 

فَّابِ  ِه َأْسَلَم ،قَاَؿ: ٠بَِْعُت ُعَمَر ْبَن ا٣بَْ يَػُقوُؿ ، ، بِاْلَمِديَنِة عن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم ، َعْن َجدّْ
، َوقَاَؿ: " َواللَِّو ِإِّنّْ أَلَُقوـُ  ، َوذََكَر اْىِتَماَمُو ِٕبَْرِِّْٔم َوأَْمرِِىمْ  َواْلُمْسِلُموَف يُػَقاتُِلوَف الرُّوـَ بِاْليَػْرُموؾِ 

ـْ يف آِخرَِىا ْف اَل تُػْفَتَح قَػْريٌَة ِمَن الشَّاـِ َأَحبُّ ِإَِلَّ ، َوأَلَ  ِإىَل الصَّبَلِة اَل أَْدرِي يف َأوَِّؿ السُّوَرِة أَنَا َأ
َنَما أَنَا َذاَت يَػْوـٍ ٩بَّا يَِلي اْلَبِنيَّ  َعًة، قَاَؿ َأْسَلُم: فَػبَػيػْ َة ِمْن َأْف يُػْهِلَك َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلِمَْب َضيػْ

إِلَْيِهْم َمْن يَِليِهْم ِمَن اْلُمْسِلِمَْب َفاْسَتْخبَػُروُىْم  بِاْلَمِديَنِة ِإْذ َأْشَرَؼ ِمْنُو رََكَبٌة ِمَن اْلُمْسِلِمَْب، فَػَقاـَ 
َعى َفَأ٠ْبَُعُهْم يَػُقوُلوَف: أَْبِشُروا َمْعَشَر اْلُمْسِلِمَْب ِبَفْتِح اللَِّو َوَنْصرِِه، قَاَؿ َأْسَلُم: فَاْنفََلْقُت َأسْ 

فَّاِب  أَِمَّب اْلُمْؤِمِنَْب ِبَفْتِح اللَِّو َوَنْصرِِه، َفَخرَّ ُعَمُر  فَػُقْلُت: أَْبِشرْ ، َحٌبَّ أَتَػْيُت ُعَمَر ْبَن ا٣بَْ
ثْػُتُو َىَذا ا٢بَِْديَث فػَ  َقاَؿ َساِجًدا، قَاَؿ اْلَولِيُد: َفَذاَكْرُت َعْبَد اللَِّو ْبَن اْلُمَباَرِؾ َسْجَدَة اْلَفْتِح َوَحدَّ

َثَك ََِّٔذا َعْبُد اللَِّو ْبنُ  َزْيٍد؟ فَػُقْلُت: نَػَعْم، فَػَقاَؿ: َما ٠بَِْعُت يفَ َسْجَدِة الشُّْكِر  ِل َعْبُد اللَِّو: َحدَّ
َماـِ   َواْلَفْتِح ِٕبَِديٍث أَثْػَبَت ِمْن َىَذا، قَاَؿ اْلَولِيُد: َوأَُقوُؿ: ِإفَّ َأْحَسَن َما ٠بَِْعُت ِمْن ُشْكِر اإْلِ

ْـّ  للَِّو ِبَفْتِح اللَِّو َوَنْصرِِه َما َكاَف ِمْن َىْدِي َرُسوِؿ ا يَػْوـَ فَػْتِح َمكََّة، َوَغْسُلُو َوَطبَلتُُو يف بَػْيِت ُأ
 َٕىاِنٍئ َٜبَاِف رََكَعاٍت، َوتَػَواُضُعُو ِعْنَد ُدُخولِِو َمكََّة ".

 

 

 

 

                                                           
 ( ]قاؿ األلباِّن[: حسن طحيح .ٕٔ٘ٗرواه أبو داود) - ٔ
 (ٖٖٕالصبلة " للمروزي ) "تعظيم قدر- ٕ



 

 

 
ٔٚٛ 

 ٛٚٔ البيان املأمول

 مىة ساؿة من هنار ًوم اًفذح : آٔحي هللا ًيبَِ 

َعُث البُػُعوَث ِإىَل َمكََّة: اْئَذْف ِل أَيػَُّها َعْن َأ ي ُشَرْيٍح الَعَدِويّْ، أَنَُّو قَاَؿ لَِعْمرِو ْبِن سَ  ِعيٍد َوُىَو يَػبػْ
ـَ ِبِو َرُسوُؿ اللَِّو  ْثَك قَػْواًل قَا لِْلَغِد ِمْن يَػْوـِ الَفْتِح، َفَسِمَعْتُو أُُذنَاَي، َوَوَعاُه قَػْليب،  اأَلِمُّب ُأَحدّْ

َناَي ِحَْب َتَكلََّم ِبِو، إِنَُّو  َد اللََّو َوأَثْػَُب َعَلْيِو، ُُثَّ قَاَؿ: " ِإفَّ َمكََّة َحرََّمَها اللَُّو وََِلْ َوأَْبَصَرْتُو َعيػْ ٞبَِ
 َِّٔا ُٰبَرّْْمَها النَّاُس، َفبلَ ٰبَِلُّ اِلْمرٍِئ يُػْؤِمُن بِاللَِّو َواليَػْوـِ اآلِخِر َأْف َيْسِفَك َِّٔا َدًما، َوالَ يَػْعُضدَ 

، وََِلْ  ، فَػُقوُلوا َلُو: ِإفَّ اللََّو أَِذَف لَِرُسولِِو  لِِقَتاِؿ َرُسوِؿ اللَِّو  َشَجَرًة، فَِإْف َأَحٌد تَػَرخَّصَ 
َا أَِذَف ِل َساَعًة ِمْن نَػَهاٍر، َوَقْد َعاَدْت ُحْرَمتُػَها اليَػْوـَ َكُحْرَمِتَها بِاألَْمِس، وَ  ْليُبَػلِّْغ يَْأَذْف َلُكْم، َوِإ٭بَّ

 ٔالشَّاِىُد الَغاِئَب".
َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: َوَفَدْت ُوُفوٌد ِإىَل ُمَعاِويََة َوَذِلَك يف َرَمَضاَف، َفَكاَف َيْصَنُع بَػْعُضَنا لِبَػْعٍض  َعنْ و 

ـَ، َفَكاَف أَبُو ُىَريْػَرَة ٩بَّا ُيْكِثُر َأْف َيْدُعَونَا ِإىَل َرْحِلِو، فَػُقْلُت: َأاَل َأْطَنُع يََعاًما َفَأدْ  ِإىَل  ُعَوُىمْ الفََّعا
ْعَوُة ِعْنِدي اللَّيػْ  ، فَػُقْلُت: الدَّ َلَة، َرْحِلي؟ َفَأَمْرُت ِبفََعاـٍ ُيْصَنُع، ُُثَّ َلِقيُت أَبَا ُىَريْػَرَة ِمَن اْلَعِشيّْ
يِثُكْم يَا فَػَقاَؿ: َسبَػْقَتِِب، قُػْلُت: نَػَعْم، َفَدَعْوتُػُهْم، فَػَقاَؿ أَبُو ُىَريْػَرَة: َأاَل أُْعِلُمُكْم ِٕبَِديٍث ِمْن َحدِ 

َبَل َرُسوُؿ اِ  َر  َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، ُُثَّ ذََكَر فَػْتَح َمكََّة، فَػَقاَؿ: أَقػْ ـَ َمكََّة، فَػبَػَعَث الزُّبَػيػْ َحٌبَّ َقِد
ى ا٢بُْسَِّر، َعَلى ِإْحَدى اْلُمَجنَّْبتَػْْبِ، َوبَػَعَث َخاِلًدا َعَلى اْلُمَجنَّْبِة اأْلُْخَرى، َوبَػَعَث أَبَا ُعبَػْيَدَة َعلَ 

يف َكِتيَبٍة، قَاَؿ: فَػَنظََر فَػَرآِّن، فَػَقاَؿ أَبُو ُىَريْػَرَة: قُػْلُت:  َفَأَخُذوا َبْفَن اْلَواِدي، َوَرُسوُؿ اِ 
ُر َشْيَباَف  -لَبػَّْيَك يَا َرُسوَؿ اِ، فَػَقاَؿ: "اَل يَْأتِيِِب ِإالَّ أَْنَصارِيّّ"  ِل  ، فَػَقاَؿ: "اْىِتفْ -زَاَد َغيػْ

ـُ َىُؤاَلِء، فَِإْف   ، َوَوبََّشْت قُػَرْيٌش َأْوبَاًشا ٥َبَا، َوأَتْػَباًعا بِاأْلَْنَصاِر"، قَاَؿ: َفَأيَاُفوا بِوِ  ، فَػَقاُلوا: نُػَقدّْ
َنا الَِّذي ُسِئْلَنا، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  َرْوَف ِإىَل : "تػَ  َكاَف ٥َبُْم َشْيءٌ ُكنَّا َمَعُهْم، َوِإْف ُأِطيُبوا أَْعفَيػْ

َأْوبَاِش قُػَرْيٍش، َوأَتْػَباِعِهْم"، ُُثَّ قَاَؿ بَِيَدْيِو ِإْحَداٮُبَا َعَلى اأْلُْخَرى، ُُثَّ قَاَؿ: "َحٌبَّ تُػَواُفوِّن 
هُ  َنا بِالصََّفا"، قَاَؿ: فَاْنفََلْقَنا َفَما َشاَء َأَحٌد ِمنَّا َأْف يَػْقُتَل َأَحًدا ِإالَّ قَػتَػَلُو، َوَما َأَحٌد ِمنػْ ُو إِلَيػْ ْم يُػَوجّْ

َشْيًئا، قَاَؿ: َفَجاَء أَبُو ُسْفَياَف، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اِ، أُبِيَحْت َخْضرَاُء قُػَرْيٍش، اَل قُػَرْيَش بَػْعَد 
، ُُثَّ قَاَؿ: "َمْن َدَخَل َداَر َأ ي ُسْفَياَف فَػُهَو آِمٌن"، فَػَقاَلِت اأْلَْنَصاُر بَػْعُضُهْم لِبَػعْ  ٍض: أَمَّا اْليَػْوـِ

ِإَذا َجاَء  الرَُّجُل َفَأْدرََكْتُو َرْغَبٌة يف قَػْريَِتِو، َورَْأَفٌة ِبَعِشّبَتِِو، قَاَؿ أَبُو ُىَريْػَرَة: َوَجاَء اْلَوْحُي وََكافَ 
َنا، فَِإَذا َجاَء فَػَلْيَس َأَحٌد يَػْرَفُع يَْرَفُو ِإىَل َرُسوِؿ اِ  َقِضَي َحٌبَّ  اْلَوْحُي اَل ٱَبَْفى َعَليػْ  يَػنػْ

                                                           
 (.ٕٙٚٛ(،والنسائي)ٙٓٗٔ، ٜٓٛ(،والَبمذي)ٕٗٙٔٚ(،،وأٞبد)ٖٗ٘ٔ) - ٙٗٗ(، ومسلم ٕٖٛٔالبخاري) -ٔ
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 ٜٚٔ يف مشائل الرسول    

: "يَا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر" قَاُلوا: لَبػَّْيَك يَا َرُسوَؿ  اْلَوْحُي، فَػَلمَّا انْػَقَضى اْلَوْحُي، قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
، ِإِّنّْ  اِ، قَاَؿ: " قُػْلُتْم: أَمَّا الرَُّجُل َفَأْدرََكْتُو َرْغَبٌة يف قَػْريَِتِو؟ " قَاُلوا: َقْد َكاَف َذاَؾ، قَاَؿ: "َكبلَّ

بَػُلو  ا إِلَْيِو َعْبُد اِ َوَرُسولُُو، َىاَجْرُت ِإىَل اِ َوإِلَْيُكْم، َواْلَمْحَيا ٧َبَْياُكْم َواْلَمَماُت ٩َبَاُتُكْم"، َفأَقػْ
: "ِإفَّ  اَؿ َرُسوُؿ اِ يَػْبُكوَف َويَػُقوُلوَف: َواِ، َما قُػْلَنا الَِّذي قُػْلَنا ِإالَّ الضّْنَّ بِاِ َوِبَرُسولِِو، فَػقَ 

َبَل النَّاُس ِإىَل َداِر َأ ي ُسْفَياَف، َوأَْغَلَق ال قَاِنُكْم، َويَػْعِذرَاِنُكْم"، قَاَؿ: َفأَقػْ نَّاُس اَ َوَرُسوَلُو ُيَصدّْ
َبَل َرُسوُؿ اِ  َبَل ِإىَل ا٢بََْجِر، فَاْستَػَلَموُ  أَبْػَوابَػُهْم، قَاَؿ: َوأَقػْ ُُثَّ يَاَؼ بِاْلبَػْيِت، قَاَؿ:  َحٌبَّ أَقػْ

قَػْوٌس َوُىَو آِخٌذ  َفأََتى َعَلى َطَنٍم ِإىَل َجْنِب اْلبَػْيِت َكانُوا يَػْعُبُدونَُو، قَاَؿ: َويف َيِد َرُسوِؿ اِ 
 َّ ننىن من زن رن ُّٱِبِسَيِة اْلَقْوِس، فَػَلمَّا أََتى َعَلى الصََّنِم َجَعَل َيْفُعُنُو يف َعْيِنِو، َويَػُقوُؿ: 

[، فَػَلمَّا فَػرََغ ِمْن َيَواِفِو أََتى الصََّفا، فَػَعبَل َعَلْيِو َحٌبَّ َنظََر ِإىَل اْلبَػْيِت، َوَرَفَع َيَدْيِو ٔٛ]اإلسراء: 
 َٔفَجَعَل َٰبَْمُد اَ َوَيْدُعو ٗبَا َشاَء َأْف َيْدُعَو.  

اَف، َوِفيَنا أَبُو ُىَريْػَرَة، َفَكاَف ُكلُّ َرُجٍل ِمنَّا َيْصَنُع يََعاًما : َوَفْدنَا ِإىَل ُمَعاِويََة ْبِن َأ ي ُسْفيَ ويف رواية 
وِلَْ يُْدرِْؾ يَػْوًما أِلَْطَحاِبِو، َفَكاَنْت نَػْوَبٍِب، فَػُقْلُت: يَا أَبَا ُىَريْػَرَة، اْليَػْوـُ نَػْوَبٍِب، َفَجاُءوا ِإىَل اْلَمْنزِِؿ 

ثْػتَػَنا َعْن َرُسوِؿ اِ يََعاُمَنا، فَػُقْلُت: يَا أَبَا ُىَريػْ  َحٌبَّ يُْدرَِؾ يََعاُمَنا، فَػَقاَؿ: ُكنَّا َمَع  َرَة، َلْو َحدَّ
َر َعَلى  َرُسوِؿ اِ  يَػْوـَ اْلَفْتِح، َفَجَعَل َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد َعَلى اْلُمَجنَّْبِة اْلُيْمَُب، َوَجَعَل الزُّبَػيػْ

أَبَا ُعبَػْيَدَة َعَلى اْلبَػَياِذَقِة، َوَبْفِن اْلَواِدي، فَػَقاَؿ: "يَا أَبَا ُىَريْػَرَة، ادُْع ِل  اْلُمَجنَّْبِة اْلُيْسَرى، َوَجَعلَ 
؟ " اأْلَْنَصاَر"، َفَدَعْوتُػُهْم، َفَجاُءوا يُػَهْرِوُلوَف، فَػَقاَؿ: "يَا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، َىْل تَػَرْوَف َأْوبَاَش قُػَرْيشٍ 

"اْنظُُروا، ِإَذا َلِقيُتُموُىْم َغًدا َأْف َٙبُْصُدوُىْم َحْصًدا"، َوَأْخَفى بَِيِدِه َوَوَضَع ٲَبِيَنُو قَاُلوا: نَػَعْم، قَاَؿ: 
َعَلى مِشَالِِو، َوقَاَؿ: "َمْوِعدُُكُم الصََّفا"، قَاَؿ: َفَما َأْشَرَؼ يَػْوَمِئٍذ ٥َبُْم َأَحٌد ِإالَّ أَنَاُموُه، قَاَؿ: 

لصََّفا، َوَجاَءِت اأْلَْنَصاُر َفَأيَاُفوا بِالصََّفا، َفَجاَء أَبُو ُسْفَياَف، فَػَقاَؿ: يَا ا َوَطِعَد َرُسوُؿ اِ 
، قَاَؿ أَبُو ُسْفَياَف: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  :  َرُسوَؿ اِ، أُبِيَدْت َخْضرَاءُ قُػَرْيٍش اَل قُػَرْيَش بَػْعَد اْليَػْوـِ

، َوَمْن أَْغَلَق بَابُو فَػُهَو  آِمٌن، َوَمْن أَْلَقى السّْبَلَح فَػُهَو آِمنٌ  "َمْن َدَخَل َداَر َأ ي ُسْفَياَف فَػُهوَ 
 اْلَوْحُي آِمٌن"، فَػَقاَلِت اأْلَْنَصاُر: أَمَّا الرَُّجُل فَػَقْد َأَخَذْتُو رَْأَفٌة بَِعِشّبَتِِو، َوَرْغَبٌة يف قَػْريَِتِو، َونَػَزؿَ 

                                                           
 (.ٓٛٚٔ) - ٗٛرواه مسلم  -ٔ



 

 

 
ٔٛٓ 

 ٓٛٔ البيان املأمول

ْم: أَمَّا الرَُّجُل فَػَقْد َأَخَذْتُو رَْأَفٌة ِبَعِشّبَتِِو، َوَرْغَبٌة يف قَػْريَِتِو، َأاَل ، قَاَؿ: " قُػْلتُ  َعَلى َرُسوِؿ اِ 
أَنَا ٧ُبَمٌَّد َعْبُد اِ َوَرُسولُُو، َىاَجْرُت ِإىَل اِ َوإِلَْيُكْم، فَاْلَمْحَيا  -َثبَلَث َمرَّاٍت  -َفَما ا٠بِْي ِإًذا؟ 

اُتُكْم " قَاُلوا: َواِ، َما قُػْلَنا ِإالَّ َضنِّا بِاِ َوَرُسولِِو، قَاَؿ: "فَِإفَّ اَ َوَرُسوَلُو ٧َبَْياُكْم، َواْلَمَماُت ٩بََ 
قَاِنُكْم َويَػْعِذرَاِنُكْم"  ٔ. ُيَصدّْ

النَّاَس، ِإالَّ     َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: َلمَّا َكاَف يَػْوـُ فَػْتِح َمكََّة أَمََّن َرُسوُؿ اللَّوِ و 
تُػُلوُىْم، َوِإْف َوَجْدُٛبُوُىْم ُمتَػَعلِّْقَْب بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبةِ ، أَْربَػَعَة نَػَفٍر َواْمرَأَتَػْْبِ  ، ِعْكرَِمُة ْبُن  َوقَاَؿ: "اقػْ

ْعِد ْبِن َأ ي السَّرِْح"، َفَأمَّا َوَعْبُد اللَِّو ْبُن سَ ، َوَعْبُد اللَِّو ْبُن َخَفٍل َوَمِقيُس ْبُن ُطَبابََة ، َأ ي َجْهٍل 
َعمَّاُر ْبُن َعْبُد اللَِّو ْبُن َخَفٍل َفأُْدرَِؾ َوُىَو ُمتَػَعلٌّْق بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبِة فَاْسَتَبَق إِلَْيِو َسِعيُد ْبُن ُحَرْيٍث وَ 

َوأَمَّا َمِقيُس ْبُن ُطَبابََة َفَأْدرََكُو النَّاُس يف يَاِسٍر َفَسَبَق َسِعيٌد َعمَّارًا، وََكاَف َأَشبَّ الرَُّجَلْْبِ فَػَقتَػَلُو، 
ُهْم َعاِطٌف، فَػَقاَؿ َأْطَحاُب السَِّفيَنِة:  السُّوِؽ فَػَقتَػُلوُه، َوأَمَّا ِعْكرَِمُة فَػرَِكَب اْلَبْحَر، َفَأَطابَػتػْ

ِعْكرَِمُة: َواللَِّو لَِئْن ِلَْ يُػَنجِِّْب ِمَن اْلَبْحِر َأْخِلُصوا، فَِإفَّ آ٥ِبََتُكْم اَل تُػْغِِب َعْنُكْم َشْيًئا َىاُىَنا. فَػَقاَؿ 
رُهُ  ْخبَلُص، اَل يُػَنجّْيِِب يف اْلبَػرّْ َغيػْ ، اللَُّهمَّ ِإفَّ َلَك َعَليَّ َعْهًدا، ِإْف أَْنَت َعافَػْيَتِِب ٩بَّا أَنَا  ِإالَّ اإْلِ

، َوأَمَّا َعْبُد  ِه، َفؤَلَِجَدنَُّو َعُفوِّا َكرٲبًا، َفَجاَء َفَأْسَلمَ َحٌبَّ َأَضَع َيِدي يف َيدِ   ِفيِو َأْف آيتَ ٧ُبَمًَّدا 
 ، فَػَلمَّا َدَعا َرُسوُؿ اللَِّو  ، فَِإنَُّو اْخَتَبأَ ِعْنَد ُعْثَماَف ْبِن َعفَّافَ  اللَِّو ْبُن َسْعِد ْبِن َأ ي السَّرْحِ 

َعِة، َجاَء ِبِو َحٌبَّ َأوْ  ، قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، بَاِيْع َعْبَد اللَِّو،  قَػَفُو َعَلى النَّيبّْ النَّاَس ِإىَل اْلبَػيػْ
َبَل َعَلى  َأْطَحاِبِو قَاَؿ: فَػَرَفَع رَْأَسُو، فَػَنظََر إِلَْيِو، َثبَلثًا ُكلَّ َذِلَك يَْأََب، فَػَبايَػَعُو بَػْعَد َثبَلٍث، ُُثَّ أَقػْ

َعِتِو فَػيَػْقتُػُلُو" فَػَقاَؿ: "أََما َكاَف ِفيُكْم َرُجٌل رَ  ِشيٌد يَػُقوـُ ِإىَل َىَذا َحْيُث َرآِّن َكَفْفُت َيِدي َعْن بَػيػْ
َنا ِبَعْيِنَك؟ قَاَؿ: "إِنَُّو اَل  يَػْنَبِغي  فَػَقاُلوا: َوَما يُْدرِيَنا يَا َرُسوَؿ اللَِّو َما يف نَػْفِسَك، َىبلَّ َأْوَمْأَت إِلَيػْ

 ُٕة أَْعُْبٍ".لَِنيبٍّ َأْف َيُكوَف لَُو َخائِنَ 
 

 :  يف جحة اًوداع صٌلئهل 

َعْن َجْعَفِر ْبِن ٧ُبَمٍَّد، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: َدَخْلَنا َعَلى َجابِِر ْبِن َعْبِد اِ، َفَسَأَؿ َعِن اْلَقْوـِ َحٌبَّ 
ِإىَل رَْأِسي فَػنَػزََع زِرّْي اأْلَْعَلى،  انْػتَػَهى ِإَِلَّ، فَػُقْلُت: أَنَا ٧ُبَمَُّد ْبُن َعِليّْ ْبِن ُحَسْْبٍ، َفَأْىَوى بَِيِدهِ 

                                                           
 (.ٓٛٚٔ) - ٙٛرواه مسلم -ٔ
 ( وطححو األلباِّن .ٚٙٓٗ(،والنسائي)ٖٕٛٙطحيح : رواه أبو داود) -ٕ
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، فَػَقاَؿ: َمْرَحًبا  ِبَك، يَا ُُثَّ نَػزََع زِرّْي اأْلَْسَفَل، ُُثَّ َوَضَع َكفَُّو بَػْْبَ َثْدَييَّ َوأَنَا يَػْوَمِئٍذ ُغبَلـٌ َشابّّ
ـَ يف ِنَساَجٍة  اْبَن َأِخي، َسْل َعمَّا ِشْئَت، َفَسأَْلُتُو، َوُىَو أَْعَمى، َوَحَضَر َوْقتُ  الصَّبَلِة، فَػَقا

َعَلى  ُمْلَتِحًفا َِّٔا، ُكلََّما َوَضَعَها َعَلى َمْنِكِبِو َرَجَع يََرفَاَىا إِلَْيِو ِمْن ِطَغرَِىا، َورَِداُؤُه ِإىَل َجْنِبِو،
: بَِيِدِه فَػَعَقَد ِتْسًعا، ، فَػَقاؿَ  اْلِمْشَجِب، َفَصلَّى بَِنا، فَػُقْلُت: َأْخُرِّْن َعْن َحجَِّة َرُسوِؿ اِ 

َمَكَث ِتْسَع ِسِنَْب ِلَْ َٰبُجَّ، ُُثَّ أَذََّف يف النَّاِس يف اْلَعاِشرَِة، َأفَّ َرُسوَؿ  فَػَقاَؿ: ِإفَّ َرُسوَؿ اِ 
ـَ اْلَمِديَنَة َبَشٌر َكِثٌّب، ُكلُُّهْم يَػْلَتِمُس َأْف يَْأمَتَّ ِبَرُسوِؿ  اِ  ، َويَػْعَمَل ِمْثَل  اِ َحاجّّ، فَػَقِد

َفِة، فَػَوَلَدْت َأ٠ْبَاُء بِْنُت ُعَمْيٍس ٧ُبَمََّد ْبَن َأ ي بَ  َنا َذا ا٢ْبَُليػْ ْكٍر، َعَمِلِو، َفَخَرْجَنا َمَعُو، َحٌبَّ أَتَػيػْ
َوَأْحرِِمي" َفَصلَّى  : َكْيَف َأْطَنُع؟ قَاَؿ: "اْغَتِسِلي، َواْسَتْثِفرِي بِثَػْوبٍ  َفَأْرَسَلْت ِإىَل َرُسوِؿ اِ 

يف اْلَمْسِجِد، ُُثَّ رَِكَب اْلَقْصَواَء، َحٌبَّ ِإَذا اْستَػَوْت ِبِو نَاقَػُتُو َعَلى اْلبَػْيَداِء، َنظَْرُت  َرُسوُؿ اِ 
ِه ِمْثَل َذِلَك، ِإىَل َمدّْ َبَصرِي بَػْْبَ َيَدْيِو، ِمْن رَاِكٍب َوَماٍش، َوَعْن ٲَبِيِنِو ِمْثَل َذِلَك، َوَعْن َيَسارِ 

بَػْْبَ َأْظُهرِنَا، َوَعَلْيِو يَػْنزُِؿ اْلُقْرآُف، َوُىَو يَػْعِرُؼ تَْأِويَلُو، َوَما  َوِمْن َخْلِفِو ِمْثَل َذِلَك، َوَرُسوُؿ اِ 
ْيَك اَل َشرِيَك َلَك َعِمَل ِبِو ِمْن َشْيٍء َعِمْلَنا بِِو، َفَأَىلَّ بِالتػَّْوِحيِد "لَبػَّْيَك اللُهمَّ، لَبػَّْيَك، لَبػَّ 

ِو، فَػَلْم لَبػَّْيَك، ِإفَّ ا٢بَْْمَد َوالنػّْْعَمَة َلَك، َواْلُمْلَك اَل َشرِيَك َلَك" َوأََىلَّ النَّاُس ََِّٔذا الَِّذي يُِهلُّوَف بِ 
ابٌِر َرِضَي اُ َعْنُو: َلْسَنا تَػْلِبَيَتُو، قَاَؿ جَ  َعَلْيِهْم َشْيًئا ِمْنُو، َوَلِزـَ َرُسوُؿ اِ  يَػُردَّ َرُسوُؿ اِ 

َنا اْلبَػْيَت َمَعُو، اْستَػَلَم الرُّْكَن فَػَرَمَل  َثبَلثًا َوَمَشى نَػْنِوي ِإالَّ ا٢بَْجَّ، َلْسَنا نَػْعِرُؼ اْلُعْمَرَة، َحٌبَّ ِإَذا أَتَػيػْ
 َّ حضخض جض مص خص حص ُّٱ: أَْربَػًعا، ُُثَّ نَػَفَذ ِإىَل َمَقاـِ ِإبْػَراِىيَم َعَلْيِو السَّبَلـ، فَػَقرَأَ 

َنُو َوبَػْْبَ اْلبَػْيِت، َفَكاَف َأ ي يَػُقوُؿ ٕ٘ٔ]البقرة:   ـَ بَػيػْ َواَل أَْعَلُمُو ذََكَرُه ِإالَّ َعِن  -[ َفَجَعَل اْلَمَقا
 ىل مل خل ُّٱوَ ٱَّ جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :: َكاَف يَػْقرَأُ يف الرَّْكَعتَػْْبِ - النَّيبّْ 
 َفاْستَػَلَمُو، ُُثَّ َخرََج ِمَن اْلَباِب ِإىَل الصََّفا، فَػَلمَّا َدنَا ِمَن الصََّفا قَػرَأَ:  ُُثَّ َرَجَع ِإىَل الرُّْكنِ   َّ يل
[ "أَْبَدأُ ٗبَا َبَدأَ اُ بِِو" فَػَبَدأَ بِالصََّفا، ٛ٘ٔ]البقرة: َّ  ىثيث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ

َلَة،  فَػَوحََّد اَ وََكبػََّرُه، َوقَاَؿ: "اَل إَِلَو ِإالَّ اُ َوْحَدُه اَل فَػَرِقَي َعَلْيِو، َحٌبَّ رََأى اْلبَػْيَت فَاْستَػْقَبَل اْلِقبػْ
ْعَدُه، َشرِيَك َلُو، لَُو اْلُمْلُك َوَلُو ا٢بَْْمُد َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر، اَل إَِلَو ِإالَّ اُ َوْحَدُه، َأ٪ْبََز وَ 

ُه" ُُثَّ َدَعا بَػْْبَ َذِلَك، قَاَؿ: ِمْثَل َىَذا َثبَلَث َمرَّاٍت، ُُثَّ نَػَزَؿ َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَىَزـَ اأْلَْحزَاَب َوْحدَ 
ِإىَل اْلَمْرَوِة، َحٌبَّ ِإَذا اْنَصبَّْت َقَدَماُه يف َبْفِن اْلَواِدي َسَعى، َحٌبَّ ِإَذا َطِعَدتَا َمَشى، َحٌبَّ أََتى 

َل َعَلى الصََّفا، َحٌبَّ ِإَذا َكاَف آِخُر َيَواِفِو َعَلى اْلَمْرَوِة، اْلَمْرَوَة، فَػَفَعَل َعَلى اْلَمْرَوِة َكَما فَػعَ 
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 فَػَقاَؿ: "َلْو َأِّنّْ اْستَػْقبَػْلُت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبَػْرُت ِلَْ َأُسِق ا٥ْبَْدَي، َوَجَعْلتُػَها ُعْمَرًة، َفَمْن َكافَ 
ـَ ُسرَاَقُة ْبُن َماِلِك ْبِن ُجْعُشمٍ ِمْنُكْم لَْيَس َمَعُو َىْدٌي فَػْلَيِحلَّ، َوْلَيْجَعلْ  ، فَػَقاَؿ: يَا  َها ُعْمَرًة"، فَػَقا

ـْ أِلََبٍد؟ َفَشبََّك َرُسوُؿ اِ  َأَطاِبَعُو َواِحَدًة يف اأْلُْخَرى، َوقَاَؿ:  َرُسوَؿ اِ، أَلَِعاِمَنا َىَذا َأ
ـَ َعِليّّ ِمَن اْلَيَمِن بُِبْدِف النَّيبّْ "َدَخَلِت اْلُعْمَرُة يف ا٢بَْجّْ" َمرَّتَػْْبِ "اَل َبْل أِلَ  ،  َبِد أََبٍد" َوَقِد

ا، فَػَوَجَد فَاِيَمَة َرِضَي اُ َعنػَْها ٩بَّْن َحلَّ، َولَِبَسْت ثَِيابًا َطِبيًغا، َواْكَتَحَلْت، َفأَْنَكَر َذِلَك َعَليػْهَ 
 َعِليّّ يَػُقوُؿ، بِاْلِعرَاِؽ: َفَذَىْبُت ِإىَل َرُسوِؿ اِ  فَػَقاَلْت: ِإفَّ َأ ي أََمَرِّن ََِّٔذا، قَاَؿ: َفَكافَ 

ِفيَما ذََكَرْت َعْنُو، َفَأْخبَػْرتُُو َأِّنّْ  ٧ُبَرًّْشا َعَلى فَاِيَمَة لِلَِّذي َطنَػَعْت، ُمْستَػْفِتًيا لَِرُسوِؿ اِ 
َها، فَػَقاَؿ: "َطَدَقْت َطَدَقْت، َماَذا قػُ  ْلَت ِحَْب فَػَرْضَت ا٢بَْجَّ؟ " قَاَؿ قُػْلُت: أَْنَكْرُت َذِلَك َعَليػْ

، قَاَؿ: "فَِإفَّ َمِعَي ا٥ْبَْدَي َفبَل ٙبَِلُّ" قَاَؿ: َفَكاَف َٝبَاَعُة  اللُهمَّ، ِإِّنّْ أُِىلُّ ٗبَا أََىلَّ ِبِو َرُسوُلكَ 
ـَ بِِو َعِليّّ ِمَن اْلَيَمِن َوالَِّذي أََتى بِِو النَّيبُّ  ِماَئًة، قَاَؿ: َفَحلَّ النَّاُس ُكلُُّهْم   ا٥ْبَْدِي الَِّذي َقِد

َوَمْن َكاَف َمَعُو َىْدٌي، فَػَلمَّا َكاَف يَػْوـُ التػَّْرِويَِة تَػَوجَُّهوا ِإىَل ِمًُب، َفَأَىلُّوا  َوَقصَُّروا، ِإالَّ النَّيبَّ 
َر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َواْلَفْجَر، ُُثَّ َمَكَث ، َفَصلَّى َِّٔا الظُّْهَر َواْلَعصْ  بِا٢بَْجّْ، َورَِكَب َرُسوُؿ اِ 

َواَل  قَِليبًل َحٌبَّ يََلَعِت الشَّْمُس، َوأََمَر ِبُقبٍَّة ِمْن َشَعٍر ُتْضَرُب َلُو بَِنِمَرَة، َفَساَر َرُسوُؿ اِ 
، َكَما َكاَنْت قُػَرْيٌش َتْصَنُع يف ا١ْبَاِىِليَِّة، َفَأَجاَز   َتُشكُّ قُػَرْيٌش ِإالَّ أَنَُّو َواِقٌف ِعْنَد اْلَمْشَعِر ا٢بََْراـِ

، َحٌبَّ ِإَذا زَاَغِت  ، فَػنَػَزَؿ َِّٔا ، فَػَوَجَد اْلُقبََّة َقْد ُضرَِبْت َلُو بَِنِمَرةَ  َحٌبَّ أََتى َعَرَفةَ  َرُسوُؿ اِ 
َوقَاَؿ: "ِإفَّ  ، ، َفَخَفَب النَّاسَ  ْلَواِدي، َفأََتى َبْفَن ا ، فَػُرِحَلْت َلوُ  الشَّْمُس أََمَر بِاْلَقْصَواءِ 

ـٌ َعَلْيُكْم، َكُحْرَمِة يَػْوِمُكْم َىَذا يف َشْهرُِكْم َىَذا، يف بَػَلدُِكْم َىَذا، َأاَل  ُكلُّ   ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َحرَا
اِىِليَِّة َمْوُضوَعٌة، َوِإفَّ َأوََّؿ َدـٍ َأَضُع ِمْن َشْيٍء ِمْن أَْمِر ا١ْبَاِىِليَِّة َٙبَْت َقَدَميَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء ا١بَْ 

ـُ اْبِن َربِيَعَة ْبِن ا٢ْبَاِرِث، َكاَف ُمْستَػْرِضًعا يف َبِِب َسْعٍد فَػَقتَػَلْتُو ُىَذْيٌل، َورِبَا ا١ْبَاىِ  ِليَِّة ِدَمائَِنا َد
ْبِد اْلُمفَِّلِب، فَِإنَُّو َمْوُضوٌع ُكلُُّو، فَاتػَُّقوا اَ يف َمْوُضوٌع، َوَأوَُّؿ رِبًا َأَضُع رِبَانَا رِبَا َعبَّاِس ْبِن عَ 

 َأْف اَل النَّْساِء، فَِإنَُّكْم َأَخْذُٛبُوُىنَّ بَِأَماِف اِ، َواْسَتْحَلْلُتْم فُػُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اِ، َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ 
َر ُمبَػرٍّْح، َو٥َبُنَّ َعَلْيُكْم  يُوِيْئَن فُػُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُىونَُو، فَِإفْ  فَػَعْلَن َذِلَك فَاْضرِبُوُىنَّ َضْربًا َغيػْ

اُب رِْزقُػُهنَّ وَِكْسَوتُػُهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ، َوَقْد تَػرَْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا بَػْعَدُه ِإِف اْعَتَصْمُتْم ِبِو، ِكتَ 
، َفَما أَنػْ  ُتْم قَائُِلوَف؟ " قَاُلوا: َنْشَهُد أَنََّك َقْد بَػلَّْغَت َوأَدَّْيَت َوَنَصْحَت، اِ، َوأَنْػُتْم ُتْسأَُلوَف َعِبّْ

اْشَهْد" فَػَقاَؿ: بِِإْطَبِعِو السَّبَّابَِة، يَػْرفَػُعَها ِإىَل السََّماِء َويَػْنُكتُػَها ِإىَل النَّاِس "اللُهمَّ، اْشَهْد، اللُهمَّ، 
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نَػُهَما َشْيًئا، ُُثَّ  َثبَلَث َمرَّاٍت، ُُثَّ أَذََّف، ُُثَّ  ـَ َفَصلَّى اْلَعْصَر، وِلَْ ُيَصلّْ بَػيػْ ـَ َفَصلَّى الظُّْهَر، ُُثَّ أَقَا أَقَا
، َحٌبَّ أََتى اْلَمْوِقَف، َفَجَعَل َبْفَن نَاقَِتِو اْلَقْصَواِء ِإىَل الصََّخَراِت، َوَجَعَل  رَِكَب َرُسوُؿ اِ 

َلَة، فَػَلْم يَػَزْؿ َواِقًفا َحٌبَّ َغَرَبِت الشَّْمُس، َوَذَىَبِت الصُّْفَرُة َحْبَل اْلُمَشاِة بَػْْبَ َيَديْ  ِو، َواْستَػْقَبَل اْلِقبػْ
َوَقْد َشَنَق لِْلَقْصَواِء  قَِليبًل، َحٌبَّ َغاَب اْلُقْرُص، َوأَْرَدَؼ ُأَساَمَة َخْلَفُو، َوَدَفَع َرُسوُؿ اِ 

ـَ، َحٌبَّ ِإفَّ رَْأَسَها لَُيِصيُب َمْورَِؾ َرْحِلِو، َويَػُقوُؿ بَِيِدِه اْلُيْمَُب "أَيػَُّها النَّاُس، السَِّكيَنَة  الزَّْما
َصلَّى السَِّكيَنَة" ُكلََّما أََتى َحْببًل ِمَن ا٢ْبَِباِؿ أَْرَخى ٥َبَا قَِليبًل، َحٌبَّ َتْصَعَد، َحٌبَّ أََتى اْلُمْزَدلَِفَة، فَ 

نَػُهَما َشْيًئا، ُُثَّ اْضَفَجَع َرُسوُؿ اِ  َِّٔا اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ   بَِأَذاٍف َواِحٍد َوِإقَاَمتَػْْبِ، وِلَْ ُيَسبّْْح بَػيػْ
َ َلُو الصُّْبُح، بَِأَذاٍف َوِإقَاَمٍة، ُُثَّ رَِكَب اْلَقْصَواءَ  ، َحٌبَّ َحٌبَّ يََلَع اْلَفْجُر، َوَطلَّى اْلَفْجَر، ِحَْب تَػبَػْبَّ

َلَة، َفَدَعاُه وََكبػََّرُه َوَىلََّلُو َوَوحََّدُه، فَػَلْم يَػَزْؿ َواِقًفا َحٌبَّ َأْسَفَر  أََتى اْلَمْشَعرَ  ـَ، فَاْستَػْقَبَل اْلِقبػْ ا٢بَْرَا
ا، َفَدَفَع قَػْبَل َأْف َتْفُلَع الشَّْمُس، َوأَْرَدَؼ اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاسٍ  ، وََكاَف َرُجبًل َحَسَن الشَّْعِر  ِجدِّ

َمرَّْت ِبِو ظُُعٌن ٯَبْرِيَن، َففَِفَق اْلَفْضُل يَػْنظُُر إِلَْيِهنَّ،  ، فَػَلمَّا َدَفَع َرُسوُؿ اِ  ِسيًماأَبْػَيَض وَ 
، َفَحوََّؿ اْلَفْضُل َوْجَهُو ِإىَل الشّْقّْ اآْلَخِر يَػْنظُُر،  َيَدُه َعَلى َوْجِو اْلَفْضلِ  فَػَوَضَع َرُسوُؿ اِ 
َيَدُه ِمَن الشّْقّْ اآْلَخِر َعَلى َوْجِو اْلَفْضِل، َيْصِرُؼ َوْجَهُو ِمَن الشّْقّْ اآْلَخِر   َفَحوََّؿ َرُسوُؿ اِ 

َرِة يَػْنظُُر، َحٌبَّ أََتى َبْفَن ٧ُبَسٍّْر، َفَحرََّؾ قَِليبًل، ُُثَّ َسَلَك الفَّرِيَق اْلُوْسَفى الٍَِّب َٚبْرُُج َعَلى ا١بَْمْ 
١بَْْمَرَة الٍَِّب ِعْنَد الشََّجَرِة، فَػَرَماَىا ِبَسْبِع َحَصَياٍت، يَُكبػُّْر َمَع ُكلّْ َحَصاٍة اْلُكبػَْرى، َحٌبَّ أََتى ا

َها، ِمْثِل َحَصى ا٣ْبَْذِؼ، َرَمى ِمْن َبْفِن اْلَواِدي، ُُثَّ اْنَصَرَؼ ِإىَل اْلَمْنَحِر، فَػَنَحَر َثبَلثًا َوِستّْْبَ   ِمنػْ
ا، فَػَنَحَر َما َغبَػَر، َوَأْشرََكُو يف َىْدِيِو، ُُثَّ أََمَر ِمْن ُكلّْ َبَدنٍَة بَِبْضَعٍة، َفُجِعَلْت بَِيِدِه، ُُثَّ أَْعَفى َعِليِّ 

َفأَفَاَض ِإىَل  يف ِقْدٍر، َففُِبَخْت، َفَأَكبَل ِمْن ٢بَِْمَها َوَشرِبَا ِمْن َمَرِقَها، ُُثَّ رَِكَب َرُسوُؿ اِ 
َبِِب  الظُّْهَر، َفأََتى َبِِب َعْبِد اْلُمفَِّلِب، َيْسُقوَف َعَلى َزْمَزـَ، فَػَقاَؿ: "اْنزُِعوا اْلبَػْيِت، َفَصلَّى ٗبَكَّةَ 

لَنَػَزْعُت َمَعُكْم" فَػَناَوُلوُه َدْلًوا َفَشِرَب ، َعْبِد اْلُمفَِّلِب، فَػَلْواَل َأْف يَػْغِلَبُكُم النَّاُس َعَلى ِسَقايَِتُكْم 
 ِٔمْنو. 
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 ٗٛٔ البيان املأمول

 هللا ثـاىل هل من اًياس : بـعمة صٌلئهل 

 رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱ: قاؿ تعاىل لرسولو 

 َّمل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف  يث ىث مثنث زث

 [ٚٙ]ا٤بائدة:

َأْي بَػلّْْغ أَْنَت رَِساَلٍِب َوأَنَا َحاِفُظَك َونَاِطُرَؾ َّ يف ىف  يث ىث ُّوقولو تعاىل: 
ُهْم إِلَْيَك ِبُسوٍء َوُمَؤيُّْدَؾ َعَلى أَْعَداِئَك َوُمَظفُّْرَؾ ِِّٔمْ  ، َفبَل َٚبَْف َواَل َٙبَْزْف فَػَلْن َيِصَل َأَحٌد ِمنػْ

 قَػْبَل نُػُزوِؿ َىِذِه اآْليَِة ُٰبَْرُس،يُػْؤِذيَك، َوَقْد َكاَف النَّيبُّ 
َلٍة، فَػَقاَؿ: "لَْيَت َرُجبًل َطا٢ِبًا مِ َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: أَرَِؽ َرُسوُؿ اِ و  ْن َأْطَحا ي ، َذاَت لَيػْ

ْعَنا َطْوَت السّْبَلِح، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  َلَة"، قَاَلْت َو٠بَِ : "َمْن َىَذا؟ " قَاَؿ َسْعُد َٰبُْرُسِِب اللَّيػْ
ـَ َرُسوُؿ اِ  َحٌبَّ ٠بَِْعُت  ْبُن َأ ي َوقَّاٍص: يَا َرُسوَؿ اِ ِجْئُت َأْحُرُسَك. قَاَلْت َعاِئَشُة: فَػَنا

 ٔو.َغِفيفَ 
َلًة، فَػَقاَؿ:  َمْقَدَمُو اْلَمِديَنةَ   ويف رواية :"قَاَلْت: َسِهَر َرُسوُؿ اِ  لَْيَت َرُجبًل َطا٢ِبًا ِمْن »، لَيػْ

َلةَ  ْعَنا َخْشَخَشَة ِسبَلحٍ « َأْطَحا ي َٰبُْرُسِِب اللَّيػْ َنا ٫َبُْن َكَذِلَك ٠بَِ َمْن »، فَػَقاَؿ:  قَاَلْت: فَػبَػيػْ
قَاَؿ: َوَقَع يف « َما َجاَء ِبَك؟: »ْعُد ْبُن َأ ي َوقَّاٍص فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اِ قَاَؿ: سَ « َىَذا؟

ـَ.، َفِجْئُت َأْحُرُسُو، َفَدَعا َلُو َرُسوُؿ اِ  نَػْفِسي َخْوٌؼ َعَلى َرُسوِؿ اِ   ٕ، ُُثَّ نَا
  

 يف ىف  يث ىث ُّ نَػزََلْت َىِذِه اآليََة: ُٰبَْرُس َحٌبَّ  وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَف النَّيبُّ 

رَْأَسُو ِمَن الُقبَِّة، فَػَقاَؿ ٥َبُْم: "يَا أَيػَُّها النَّاُس اْنَصرُِفوا فَػَقْد  ]ا٤بائدة[ َفَأْخرََج َرُسوُؿ اللَِّو  َّ
 ٖ .َعَصَمِِب اللَُّو"
 [.ٛٗالفور:]َّ جنحن مم خم حم جم ُّٱوقولو تعاىل :

 ِفيِو َمْسأَلََتاِف:  َّ جنحن مم خم حم جم ُّٱويف قَػْولُُو تَػَعاىَل: 

                                                           
 (.ٜٙٛٙ(، وابن حباف)ٖٜٕٓ٘(واللفظ لو،وأٞبد)ٕٓٔٗ) -ٜٖ(،ومسلم ٖٕٔٚالبخاري ) -ٔ
 (ٖٙ٘ٚ(، والَبمذي )ٕٓٔٗ) -ٓٗ( ،ومسلم ٕ٘ٛٛالبخاري) -ٕ
 (وحسنو األلباِّنٖٙٗٓحسن : رواه الَبمذي )- ٖ
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ِقيَل: لَِقَضاِء رَبَّْك ِفيَما َٞبََّلَك ِمْن رَِسالَِتِو. َوِقيَل: لَِببَلئِِو ِفيَما  َّ خم حم جم ُّٱاأْلُوىَل: 
 ابْػَتبَلَؾ بِِو ِمْن قَػْوِمَك، ُُثَّ ُنِسَخ بِآيَِة السَّْيِف. 

 ْرًأى َوَمْنظٍَر ِمنَّا نَػَرى َوَنْسَمُع َما تَػُقوُؿ َوتَػْفَعُل. َأْي ٗبَِ  َّٱجن مم ُّٱوالثَّانَِيُة: قَػْولُُو تَػَعاىَل: 
 َوِقيَل: ِٕبَْيُث نَػرَاَؾ َو٫َبَْفُظَك َو٫َبُوُيَك َو٫َبُْرُسَك َونَػْرَعاَؾ. 

ـُ:  ، َواْلَمْعَُب َواِحدٌ  : َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱَوِمْنُو قوؿ تَػَعاىَل ِلُموَسى َعَلْيِو السَّبَل  

 ٔرَاَسٍِب . ِٕبِْفِظي َوحِ : َأْي 
 

 بىفاًة هللا ثـاىل هل : ما جاء من صٌلئهل 

ُهَما يف قَػْوِؿ اِ َعزَّ َوَجلَّ:   حي جي ُّٱَعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػّْبٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اُ َعنػْ

ُن َعْبِد [، قَاَؿ: اْلُمْستَػْهزُِئوَف اْلَولِيُد ْبُن اْلُمِغّبَِة، َواأْلَْسَوُد بْ ٜ٘]ا٢بجر:  َّ مي خي
 ْبُن يَػُغوَث الزُّْىرِيُّ، َواأْلَْسَوُد ْبُن اْلُمفَِّلِب، َوأَبُو َزْمَعَة، ِمْن َبِِب َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى، َوا٢ْبَاِرثُ 

ـُ َشَكاُىْم ِإىَل َرُسوِؿ ا ، َواْلَعاِص ْبُن َواِئٍل، َفأَتَاُه ِجُْرِيُل َعَلْيِو السَّبَل ،  ِ َعْيَفٍل السَّْهِميُّ
ِفيُتُو، ُُثَّ َفَأرَاُه اْلَولِيَد أَبَا َعْمرِو ْبَن اْلُمِغّبَِة، َفَأْوَمأَ ِجُْرِيُل ِإىَل َأْٔبَِلِو، فَػَقاَؿ: َما َطنَػْعَت؟، قَاَؿ: كُ 

نَػْيِو، فَػَقاَؿ: َما َطنَػْعَت؟، قَاَؿ: ُكِفيُتُو، ُُثَّ أَرَاُه   أَرَاُه اأْلَْسَوَد ْبَن اْلُمفَِّلِب َفَأْوَمى ِجُْرِيُل ِإىَل َعيػْ
ُكِفيُتُو، َوَمرَّ ِبِو   : اأْلَْسَوَد ْبَن َعْبِد يَػُغوَث الزُّْىرِيَّ َفَأْوَمأَ ِإىَل رَْأِسِو، فَػَقاَؿ: َما َطنَػْعَت؟، قَاؿَ 

اْلَولِيُد ْبُن اْلُمِغّبَِة  ، فَػَقاَؿ: َما َطنَػْعَت؟، قَاَؿ: ُكِفيُتُو، َفَأمَّا اْلَعاِص ْبُن َواِئٍل َفَأْوَمأَ ِإىَل َأْٟبَِصوِ 
فَِّلِب َفَمرَّ ِبَرُجٍل ِمْن ُخزَاَعَة َوُىَو يَػْرِيُش نَػْببًل لَُو َفَأَطاَب َأْٔبََلُو فَػَقَفَعَها، َوأَمَّا اأْلَْسَوُد ْبُن اْلمُ 

ُهْم َمْن يَػُقوُؿ: نَػَزَؿ َٙبَْت ٠بَُ  ُهْم َمْن يَػُقوُؿ: َعِمَي َىَكَذا َوِمنػْ َرٍة َفَجَعَل يَػُقوُؿ: يَا َبِِبَّ فَػَعِمَي، َفِمنػْ
؟ َقْد قُِتْلُت، َفَجَعُلوا يَػُقوُلوَف: َما نَػَرى َشْيًئا، فَػَلْم يَػَزْؿ َكَذِلَك َحٌبَّ َعِمَيْت  َأاَل َتْدفَػُعوَف َعِبّْ

َناُه، َوأَمَّا اأْلَْسَوُد ْبُن َعْبِد يَػُغوَث الزُّْىرِيُّ َفَخرََج يف َرْأِسِو قُػُروٌح َفمَ  َها، َوأَمَّا ا٢ْبَاِرُث ْبُن َعيػْ اَت ِمنػْ
َها، َوأَمَّا اْلَعاِص بْ  ُن َعْيَفٍل َفَأَخَذُه اْلَماُء اأْلَْطَفُر يف َبْفِنِو َحٌبَّ َخرََج ُخْرُؤُه ِمْن ِفيِو َفَماَت ِمنػْ

َنَما ُىَو َكَذِلَك يَػْوًما ِإْذ َدَخَل يف رَْأِسِو ِشُْرَِقٌة َحٌبَّ اْمتَ  َها،َواِئٍل فَػبَػيػْ َها َفَماَت ِمنػْ َوقَاَؿ  ؤَلَْت ِمنػْ

                                                           
 (ٛٚ/ٚٔ" تفسّب القرييب ")- ٔ



 

 

 
ٔٛٙ 

 ٙٛٔ البيان املأمول

َغيػْرُُه: فَػرَِكَب ِإىَل الفَّاِئِف َعَلى ِٞبَاٍر فَػَرَبَض بِِو َعَلى ِشُْرَِقٍة َفَدَخَلْت يف َأْٟبَِص َقَدِمِو َشوَْكٌة 
 ٔ. فَػَقتَػَلْتوُ 

 

 حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقولو تعاىل :
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه جهمه ين ىن من خن
 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى
[ٗٙ-ٕٙاألنفاؿ:] َّ ىب نب  

 َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ ُّالقوؿ يف تأويل قولو تعاىل: 
 [ٗٙ :]األنفاؿ

قاؿ العبلمة ابن القّيم يف مقدمة )زاد ا٤بعاد( يف تفسّب ىذه اآلية: أي ا وحده كافيك، 
 تقديراف:وكايف أتباعك، فبل ٰبتاجوف معو إىل أحد. ُث قاؿ: وىا ىنا 

، وٯبوز العفف على الضمّب  أف تكوف الواو عايفة ؿ )من( على الكاؼ آّرورة -أحدٮبا
 آّرور بدوف إعادة ا١بار، على ا٤بذىب ا٤بختار، وشواىد كثّبة، وشبو ا٤بنع منو واىية.

أف تكوف الواو واو )مع( ، وتكوف )من( يف ٧بل نصب عففا على ا٤بوضع فإف  -والثاِّن
معُب كافيك، أي ا يكفيك، ويكفي من اتبعك، كما يقوؿ العرب: حسبك )حسبك( يف 

 وزيدا درىم، قاؿ الشاعر:
 ...     إذا كانت ا٥بيجاء وانشّقت العصا 

 فحسبك والضحاؾ سيف مهّند                                             
رفع باالبتداء، أي ومن وىذا أطح التقديرين. وفيها تقدير ثالث، أف تكوف )من( يف موضع 

اتبعك من ا٤بؤمنْب، فحسبهم ا وفيها تقدير رابع، وىو خفأ من جهة ا٤بعُب، وىو أف 

                                                           

(، وأخرجو الفُراِّن يف األوسط ٖٛٔ - ٖٙٔ/ ٕ(ويف " الدالئل ")ٖٔٚٚٔرواه البيهقي يف " الكُرى ")- ٖٕٖ
( إسناده قوى، والضياء يف " ا٤بختارة" ٖٛٓ٘/ ٚ( من يريق سفياف بن حسْب بو بنحوه. وقاؿ الذىىب) ٜٙٛٗ)
(.ٕٕٕ-ٕٕٓ(،وانظر" طحيح  السّبة" لؤللباِّن)ص:ٜٗ)  
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يكوف )من( يف موضع رفع عففا على اسم ا، ويكوف ا٤بعُب: حسبك ا وأتباعك. وىذا، 
ية  وإف قاؿ بو بعض الناس، فهو خفأ ٧بض، ال ٯبوز ٞبل اآلية عليو، فإف ا٢بسب والكفا

 وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة.
 حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقاؿ ا تعاىل: 
[ ففرؽ بْب ا٢بسب والتأييد، فجعل ا٢بسب لو وحده، ٕٙ]األنفاؿ:  َّ من خن

وجعل التأييد لو بنصره وبعباده. وأثُب ا سبحانو على أىل التوحيد والتوكل من عباده، 
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱٱ:اىلحيث أفردوه با٢بسب، فقاؿ تع

[ ، ٖٚٔ]آؿ عمراف:  َّ  هن من خن حن جن مم خم حم  جم
وِل يقولوا: حسبنا ا ورسولو. فإذا كاف ىذا قو٥بم، ومدح الرب تعاىل ٥بم بذلك، فكيف 

يقوؿ لرسولو: ا وأتباعك حسبك؟ وأتباعو، قد أفردوا الرب تعاىل با٢بسب، وِل يشركوا بينو 
شرؾ بينهم وبينو يف حسب رسولو؟ ىذا من أ٧بل ااؿ، وأبفل وبْب رسولو فيو، فكيف ي
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ البايل. ونظّب ىذا قولو:

[ ، فتأمل كيف ٜ٘]التوبة:  َّ ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل
[ ، ٚ]ا٢بشر: َّ مي زي ري ٰى ُّٱجعل اإليتاء  ولرسولو كما قاؿ تعاىل: 

نا ا ورسولو، بل جعلو خالص حقو، كما ، فلم يقل: وقالوا حسب وجعل ا٢بسب لو وحده
[ ، وِل يقل وإىل رسولو، بل جعل الرغبة إليو ٜ٘]التوبة: َّ ىن نن من زن ُّٱقاؿ: 

[ ، فالرغبة ٚ]الشرح: : َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱوحده. كما قاؿ تعاىل: 
 والتوكل واإلنابة وا٢بسب،  وحده. كما أف العبادة والتقوى والسجود،  وحده. والنذر

] َّرث  يت ىت نت ٱُّٱٱوا٢بلف ال يكوف إال لو سبحانو وتعاىل ونظّب ىذا قولو تعاىل:
[ ، ؼ )ا٢بسب( ىو )الكايف( ، فأخُر سبحانو وتعاىل أنو وحده كاؼ عبده، ٖٙالزمر: 

،  فكيف ٯبعل أتباعو مع ا يف ىذه الكفاية؟ واألدلة الدالة على بفبلف ىذا التأويل الفاسد
نا. انتهى.أكثر من أف نذكرىا ى  

 ىن نن من زن  رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱوقولو تعاىل : 

[ٗالتحرمي:] َّ جئ يي ىي ني  مي ريزي ٰى ين  
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 ا٣بفاب للزوجتْب الكرٲبتْب من أزواجو  َّٱىليل مل يك ىك مك لك اكُّٱوقولو: 
، فعرض ا  على نفسو ما ٰببو عائشة وحفصة رضي ا عنهما، كانتا سبًبا لتحرمي النيب 

قد طغت أي: مالت وا٫برفت عما  عاتبهما على ذلك، وأخُرٮبا أف قلؤّما، و  عليهما التوبة
 مم امُّواحَبامو، وأف ال يشققن عليو،  ، من الورع واألدب مع الرسوؿ  ينبغي ٥بن

 ىن نن من زن ُّ، ويستمر ىذا األمر منكن،  أي: تعاونا  على ما يشق عليو َّرن

أي: ا١بميع أعواف للرسوؿ،  َّجئ يي ىي ني  مي ريزي ٰى ين
، ومن كاف ىؤالء أعوانو فهو ا٤بنصور، وغّبه ٩بن يناوئو ٨بذوؿ  ، ويف ىذا أكُر مظاىروف

فضيلة وشرؼ لسيد ا٤برسلْب، حيث جعل الباري نفسو ]الكرٲبة[ ، وخواص خلقو، أعوانًا 
 ٥بذا الرسوؿ الكرمي.

 آٔمر هللا ثـاىل بخـٍزٍر وثوكرٍي : من ماكهخَ 

 مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱقاؿ تعاىل: 
[ٜ-ٛالفتح : ] َّ مظ حط مض خض جضحض  

اختلف :  َّ جضحض مص ُّٱ :وقولو -يف تفسّبه  -رٞبو ا–يقوؿ اإلماـ الفُري 
 أىل التأويل يف تأويلو، فقاؿ بعضهم: ٘بلوه، وتعظموه.

 ذكر من قاؿ ذلك:
 يعِب: التعظيم. َّ جضحض ُّٱيعِب: اإلجبلؿ  َّ مص ُّٱعن ابن عباس 

ٱُرنا عبيد، قاؿ: ٠بعت الضحاؾ يقوؿ يف قولووعن ا٢بسْب، قاؿ: ٠بعت أبا معاذ يقوؿ: أخ 

 كل ىذا تعظيم وإجبلؿ.  َّ جضحض مص ُّٱ
 ويفخموه. َّ جضحض ُّٱ: وينصروه، ومعُب َّ مص ُّٱوقاؿ آخروف: معُب قولو 

 * ذكر من قاؿ ذلك:
 أمر ا بتسويده وتفخيمو. َّ جضحض ُّٱ:ينصروه َّ مص ُّٱوعن قتادة 
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 ليعظموه. قاؿ: ينصروه، ويوقروه: أي َّ مص ُّٱو عنو، يف قولو 
 قاؿ: يقاتلوف معو بالسيف. َّ مص ُّٱوعن عكرِمة 

 وقاؿ آخروف: معُب ذلك: ويعظموه.
 . قاؿ: الفاعة  َّ جضحض مص ُّٱوعن ابن زيد، يف قولو  ذكر من قاؿ ذلك:

وىذه األقواؿ متقاربات ا٤بعُب، وإف اختلفت ألفاظ أىلها ّٔا. ومعُب التعزير يف ىذا ا٤بوضع: 
 ٤بعونة، وال يكوف ذلك إال بالفاعة والتعظيم واإلجبلؿ.التقوية بالنُّصرة وا

 وقد بيَّنا معُب ذلك بشواىده فيما مضى ٗبا أغُب عن إعادتو يف ىذا ا٤بوضع.
 ٔفأما التوقّب: فهو التعظيم واإلجبلؿ والتفخيم.

َسُن ﴾ َأْي تُػَعظُّْموُه َوتُػَفخُّْموُه، قَاَلُو ا٢بَْ مص ُّٱرٞبو ا : –ويقوؿ اإلماـ القرييب 
. َواْلَكْليبُّ. والتعزير: التػَّْعِظيُم َوالتػَّْوِقُّب. َوقَاَؿ قَػَتاَدُة: تَػْنُصُروُه َوَٛبْنَػُعوا ِمْنُو. َوِمْنُو التػَّْعزِ  يُر يف ا٢بَْدّْ

 أِلَنَُّو َماِنٌع. قَاَؿ القفامي: 
 َفُعُو اْلَعْزرُ َأاَل َبَكَرْت َميّّ ِبَغّْبِ َسَفاَىٍة ... تُػَعاِتُب َواْلَمْوُدوُد يَػنػْ 

ُروُه" َوقَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس َوِعْكرَِمُة: تُػَقاتُِلوَف َمَعُو بِالسَّْيِف. َوقَاَؿ بَػْعُض أَْىِل اللَُّغِة: ُتِفيُعوُه." َوتُػَوقػّْ 
ْيًضا. َوا٥ْبَاءُ ِفيِهَما لِلنَّيبّْ َأْي ُتَسوُّْدوُه، قَالَُو السُّدّْيُّ. َوِقيَل تُػَعظُّْموُه. َوالتػَّْوِقُّب: التػَّْعِظيُم َوالتػَّْرزِيُن أَ 

 ُُُثَّ تَػْبَتِدئ ،ّّ َأْي  َّٱحط مض ُّٱٱَأْي ُتَسبُّْحوا اللَّوَ  َّخض ُّٱٱٱ. َوُىَنا َوْقٌف تَا
َأْي  َّ جضحض مص ُّٱٱَعِشيِّا. َوِقيَل: الضََّمائُِر ُكلَُّها لِلَِّو تَػَعاىَل، فَػَعَلى َىَذا َيُكوُف تَْأِويلُ 

ُفوا َعْنُو َأْف َيُكوَف لَُو َوَلٌد أَْو َشرِيٌك. َواْخَتاَر َىَذا اْلَقْوَؿ اْلُقَشّْبِيُّ. تُػْثِبُتوا لَُو ِطحَّ  َة الرُّبُوبِيَِّة َوتَػنػْ
ٱٱَواأْلَوَُّؿ قَػْوُؿ الضَّحَّاِؾ، َوَعَلْيِو َيُكوُف بَػْعُض اْلَكبَلـِ رَاِجًعا ِإىَل اللَِّو ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل َوُىوَ 

ٱ ّْبِ ِخبَلٍؼ. َوبَػْعُضُو رَاِجًعا ِإىَل َرُسولِِو ِمْن غَ  َّ خض ُّٱ

ٱ

ٱ

                                                           
 األوىل. –(ط: دارالرسالة ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٕٕ) -رٞبو ا–ويل القرآف" لئلماـ الفُري " جامع البياف يف تأ-ٔ
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 َٔأْي َتْدُعوُه بِالرَّْساَلِة َوالنُّبُػوَِّة ال باالسم والكنية. َّ جضحض مص ُّٱٱَوُىوَ 
وأقوؿ بتوفيق ا : وقوؿ القشّبي يرده  قوؿ ا تعاىل يف أخذه ا٤بيثاؽ على بِب إسرائيل 

  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱٱٝبيًعا  ، لقولو تعاىل : بتعزيرىم الرسل الٍب أرسلهم إليهم

 رث يت نتىت مت  زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

 من زن ممرن ام يل ىل مل  يك ىك مك لك

.(ٕٔ)ا٤بائدة: َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن  

 

 ٔآمر هللا ًـبادٍ املؤمٌني بخلدميَ ؿىل آٔهفسِم : من صٌلئهل 

 خص حص مس  حسخس جس جخمخ مح جح مج حج ٹٱٹٱُّٱ
 خفمف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

ٱ(ٙ)األحزاب:َّ  لك خك حك جك مق حق

ٱبُر تعاىل ا٤بؤمنْب، خُرًا يعرفوف بو حالة يف " تفسّبه" :  -رٞبو ا -يقوؿ اإلماـ السعدي
 مح جح مج حج ُّٱ، فيعاملونو ٗبقتضى تلك ا٢بالة فقاؿ:  ومرتبتو الرسوؿ 
و عليو أقرب ما لئلنساف، وأوىل ما لو نفسو، فالرسوؿ أوىل بو من نفسو، ألن َّ جخمخ

الصبلة والسبلـ، بذؿ ٥بم من النصح، والشفقة، والرأفة، ما كاف بو أرحم ا٣بلق، وأرأفهم، 
فرسوؿ ا، أعظم ا٣بلق ِمنًَّة عليهم، من كل أحد، فإنو ِل يصل إليهم مثقاؿ ذرة من ا٣بّب، 

 . وال اندفع عنهم مثقاؿ ذرة من الشر، إال على يديو وبسببو
  ، مع مراد الرسوؿ ، أو مراد أحد من الناس ارض مراد النفسفلذلك، وجب عليهم إذا تع

،  ، كائًنا من كاف ، بقوؿ أحد  ، وأف ال يعارض قوؿ الرسوؿ  ، أف يقدـ مراد الرسوؿ
، وأال يقولوا حٌب  ، ويقدموا ٧ببتو على ا٣بلق كلهم وأف يفدوه بأنفسهم وأموا٥بم وأوالدىم

 . يقوؿ، وال يتقدموا بْب يديو

                                                           
 -القاىرة –( ط: دار الكتب ا٤بصرية ٕٚٙ-ٕٙٙ-ٙٔ) -رٞبو ا–" ا١بامع ألحكاـ القرآف "لئلماـ القرييب  -ٔ

 الثانية.
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 ٜٔٔ يف مشائل الرسول    

 ٔ، يربيهم كما ير ي الوالد أوالده. أب للمؤمنْب، كما يف قراءة بعض الصحابة وىو 
ْيُن،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو و  ، َعَلْيِو الدَّ تَػَوىفَّ

ُ
َكاَف يُػْؤَتى بِالرَُّجِل ا٤ب

ُحدَّْث أَنَُّو تَػَرَؾ ِلَدْيِنِو َوفَاًء َطلَّى، َوِإالَّ قَاَؿ  ، فَِإفْ «َىْل تَػَرَؾ ِلَدْيِنِو َفْضبًل؟»فَػَيْسَأُؿ: 
أَنَا أَْوىَل بِاْلُمْؤِمِنَْب »، فَػَلمَّا فَػَتَح اللَُّو َعَلْيِو الُفُتوَح، قَاَؿ: «َطلُّوا َعَلى َطاِحِبُكمْ »لِْلُمْسِلِمَْب: 

ْؤِمِنَْب فَػتَػرَ 
ُ
 ٕ«َؾ َديْػًنا، فَػَعَليَّ َقَضاُؤُه، َوَمْن تَػَرَؾ َمااًل فَِلَوَرثَِتوِ ِمْن أَنْػُفِسِهْم، َفَمْن تُػُويفَّْ ِمَن ا٤ب

 
 يف زواجَ : صٌلئهل 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱ 
 نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ

 رن مم يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 مبهب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن

 مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
(ٓٗ-ٖٚ)األحزاب:َّ حض جض مص  خص  

 

 إبرجاء من ٌضاء من اًًساء : صٌلئهل 

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱلقولو تعاىل : 
 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت
 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض خص حص مس
 حم جم يل ىل مل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف  حف
 مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن  حن جن ىميم مم خم
 نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي

                                                           
 (.ٜ٘ٙ" تيسّب الكرمي الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بناف ")ص:- ٔ
  (ٜٔٙٔ) - ٗٔ ومسلم(،ٜٕٕٛالبخاري) - ٕ
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 ٕٜٔ البيان املأمول

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
(.ٕ٘-ٔ٘)األحزاب: َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث  

َها، قَاَلْت:  يت َوَىنْبَ أَنْػُفَسُهنَّ ِلَرُسوِؿ اللَِّو »وَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ ، ُكْنُت أََغاُر َعَلى البلَّ
ْرأَُة نَػْفَسَها؟

َ
 مم خم حم جم يل ىل مل ُّفَػَلمَّا أَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَعاىَل:  ،« َوأَُقوُؿ أَتَػَهُب ا٤ب

ٔقُػْلُت: َما أَُرى َربََّك ِإالَّ ُيَسارُِع يف َىَواَؾ. َّجهمه ين ىن من خن  حن جن ىميم
 

ـَ َأفَّ اْلُبَخارِيَّ  َرَواُه ِمْن َحِديِث َأ ي وذكره اإلماـ ابن كثّب يف " تفسّبه " ُث قاؿ :َوَقْد تَػَقدَّ
 ىل َُّأْي: تُػَؤخُّْر  َّ مل ُُّأَساَمُة، َعْن ِىَشاـِ ْبِن ُعْرَوة، َفَدؿَّ َىَذا َعَلى َأفَّ اْلُمرَاَد ِبَقْولِِو: 

َأْي: َمْن ِشْئَت  َّ ىميم مم خم حم َُّأْي: ِمَن اْلَواِىَباِت ]أَنْػُفِسِهنَّ[  َّ جم يل
َفأَْنَت ِفيَها أَْيًضا بِا٣ْبَِياِر بعد ذلك، إف ِشْئَت ، ، وَمْن َرَدْدتَػَها ، وَمْن ِشْئَت َرَدْدتَػَها قَِبْلتَػَها

 . َّجهمه ين ىن من خن  حن جن ُُّعْدَت ِفيَها َفآَويْػتَػَها؛ َو٥ِبََذا قَاَؿ: 
: ُكْن ِنَساًء َوَىنْبَ َّىميم مم خم حم جم يل ىل مل ُّقَاَؿ َعاِمٌر الشَّْعيبُّ يف قَػْولِِو: 

ُـّ َشرِيٍك. أَنْػُفَسُهنَّ لِلنَّيبّْ  ُهنَّ ُأ  َفَدَخَل بِبَػْعِضِهنَّ َوأَْرَجأَ ِبَعَضُهنَّ ِلَْ يُػْنكحن بَػْعَدُه، ِمنػْ
َأْي: ِمْن  َّ ىميم مم خم حم جم يل ىل مل َُّوقَاَؿ آَخُروَف: َبِل اْلُمرَاُد ِبَقْولِِو: 

ـْ َمْن ِشئْ  ُرَؾ الَقْسم ٥َبُنَّ، فَػتُػَقدّْ ْر َمْن ِشْئَت، َوُ٘بَاِمْع أَْزَواِجَك، اَل َحرََج َعَلْيَك َأْف تَػتػْ َت، َوتُػَؤخّْ
ُرْؾ َمْن ِشْئَت.  َمْن ِشْئَت، َوتَػتػْ

ِن َىَكَذا يُػْرَوى َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َو٦ُبَاِىٍد، َوا٢بََْسِن، َوقَػَتاَدَة، َوَأ ي َرزين، َوَعْبُد الرَّْٞبَِن ْبُن َزْيِد بْ 
َواُت اللَِّو َوَسبَلُمُو َعَلْيِو، يَػْقِسُم ٥َبُنَّ؛ َو٥ِبََذا َذَىَب يَائَِفٌة َأْسَلَم، َوَغيػْرُُىْم، َوَمَع َىَذا َكاَف، َطلَ 

َوَسبَلُمُو ِمَن اْلُفَقَهاِء ِمَن الشَّاِفِعيَِّة َوَغّْبِِىْم ِإىَل أَنَُّو ِلَْ َيُكِن اْلَقْسُم َواِجًبا َعَلْيِو، َطَلَواُت اللَِّو 
 ِة اْلَكرٲبَِة.َعَلْيِو، َواْحَتجُّوا َِِّٔذِه اآْليَ 

                                                           
 (،والنسائيٕٓٓٓ(،وابن ماجة)ٕٕٔ٘ٙ( ، وأٞبد)ٗٙٗٔ) - ٜٗ(،ومسلمٛٛٚٗالبخاري) -ٔ
 (.ٖٚٙٙ(،وابن حباف)ٜٜٖٔ)
وقوؿ عائشة: إف ربك لُيسارع يف ىواؾ، ورواية البخاري: ما أرى ربك إال ُيسارع يف ىواؾ، أي: ما أرى ا إال موجًدا  

 ا ٙبُِب وٚبتار.٤با تريد ببل تأخّب، منزأل ٤ب
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 ٖٜٔ يف مشائل الرسول    

َكاَف َيْسَتْأِذُف يف يَػْوـِ اْلَمْرأَِة ِمنَّا بَػْعَد َأْف نَػزََلْت  َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  ، َوَعْن ُمَعاذة ، َعْن َعاِئَشةَ 
 ين ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل َُّىِذِه اآْليَُة: 
أَُقوُؿ: ِإْف َكاَف َذاَؾ إِلَّ فَِإِّنّْ اَل أُرِيُد  ، فَػُقْلُت ٥َبَا: َما ُكْنِت تَػُقوِلَْب؟ فَػَقاَلْت: ُكْنتُ  َّجهمه

  ٔ .يَا َرُسوَؿ اللَِّو َأْف أُْؤثَِر َعَلْيَك َأَحًدا
ـُ ُوُجوِب اْلَقْسِم، َوَحِديثُػَها اأْلَوَُّؿ  َها َيُدؿُّ َعَلى َأفَّ اْلُمرَاَد ِمْن  َذِلَك َعَد فَػَهَذا ا٢بَِْديُث َعنػْ

زََلْت يف اْلَواِىَباِت، َوِمْن َىاُىَنا اْخَتاَر اْبُن َجرِيٍر َأفَّ اآْليََة َعامٌَّة يف اْلَواِىَباِت يَػْقَتِضي َأفَّ اآْليََة نػَ 
يت ِعْنَدُه، أَنَُّو ٨ُبَيػٌَّر ِفيِهنَّ ِإْف َشاَء َقَسَم َوِإْف َشاَء ِلَْ يَػْقِسْم. َوَىَذا الَِّذي اْخَتارَُه  َويف النَّْساِء البلَّ

  خي حي جي يه ىه ٌُّد َقِويّّ، َوِفيِو َٝبٌْع بَػْْبَ اأْلََحاِديِث؛ َو٥ِبََذا قَاَؿ تَػَعاىَل: َحَسٌن َجيّْ 
َأْي: ِإَذا َعِلْمَن َأفَّ اللََّو َقْد َوَضَع َعْنَك  ا٢َبرَج  َّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي

يف َأيّْ َذِلَك فَػَعْلَت، ُُثَّ يف اْلَقْسِم، فَِإْف ِشْئَت َقَسْمَت، َوِإْف ِشْئَت َِلْ تَػْقِسْم، اَل ُجَناَح َعَلْيَك 
بِِو  َمَع َىَذا أَْنَت تَػْقِسُم ٥َبُنَّ اْخِتَيارًا ِمْنَك اَل أَنَُّو َعَلى َسِبيِل اْلُوُجوِب، َفرِْحَن ِبَذِلَك َواْسَتْبَشْرفَ 

يَلَك يف َذِلَك، َواْعتَػَرْفَن ٗبِنَِّتَك  َعَلْيِهنَّ يف َقْسِمَك ٥َبُنَّ  نَػُهنَّ َوِإْنَصاِفَك  َوَٞبَْلَن ٝبَِ َوَتْسوِيَِتَك بَػيػْ
 ٥َبُنَّ َوَعْدِلَك ِفيِهنَّ.

َأْي: ِمَن اْلَمْيِل ِإىَل بَػْعِضِهنَّ ُدوَف بَػْعٍض، ٩بَّا اَل ٲُبِْكُن  َّ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ َُّوقَػْولُُو: 
َوزَاَد أَبُو َداُوَد بَػْعَد قَػْولِِو: َفبَل  -َة َدفػُْعُو، َوَرَواُه أَْىُل السَُّنِن اأْلَْربَػَعُة، ِمْن َحِديِث َٞبَّاِد ْبِن َسَلمَ 

 تَػُلْمِِب  ِفيَما َٛبِْلُك َواَل أَْمِلُك: يَػْعِِب اْلَقْلَب. َوِإْسَناُدُه َطِحيٌح، َورَِجالُُو ُكلُُّهْم ثَِقاٌت. َو٥ِبََذا
: َٰبُْلُم ﴾ َأيْ  ىئَأْي: ِبَضَمائِِر السَّرَائِِر، ﴿  َّ نئ مئ زئ َُّعقََّب َذِلَك ِبَقْولِِو: 

 َويَػْغِفُر.
 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ُّ

 .َّيك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث
ُر َواِحٍد ِمَن اْلُعَلَماِء  َكاْبِن َعبَّاٍس، َو٦ُبَاِىٍد، َوالضَّحَّاِؾ، َوقَػَتاَدَة، َواْبِن َزْيٍد، َواْبِن -ذََكَر َغيػْ

َوِرًضا َعنػُْهنَّ، َعَلى ُحْسِن  ْت ٦ُبَازَاًة أِلَْزَواِج النَّيبّْ َأفَّ َىِذِه اآْليََة نَػزَلَ -َجرِيٍر، َوَغّْبِِىْم 
اَر اآْلِخرََة، َلمَّا َخيػََّرُىنَّ َرُسوِؿ اللَِّو  ـَ يف  َطِنيِعِهنَّ يف اْخِتَيارِِىنَّ اللََّو َوَرُسوَلُو َوالدَّ ، َكَما تَػَقدَّ

َكاَف َجزَاُؤُىنَّ َأفَّ ]اللََّو[ َقَصره َعَلْيِهنَّ، َوَحرَّـَ َعَلْيِو َأْف يَػتَػَزوََّج ،  اآْليَِة. فَػَلمَّا اْختَػْرَف َرُسوَؿ اللَِّو 
                                                           

 (.ٕٙٚٗٗ(،وابن حباف)ٖٕٙٔ(،وأبو داود)ٕٙٚٗٗ(،وأٞبد)ٙٚٗٔ) - ٖٕ(،ومسلم ٜٛٚٗالبخاري)- ٔ
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َماَء َوالسّْرَارَِي َفبَل َحجْ  ِبَغّْبِِىنَّ  َرُىنَّ، َوَلْو أَْعَجَبُو ُحْسنُػُهنَّ ِإالَّ اإْلِ َر ، َأْو َيْسَتْبِدَؿ ِِّٔنَّ أَْزَواًجا َغيػْ
 ِإنَُّو تَػَعاىَل رََفَع َعْنُو ا٢بَْْجَر يف َذِلَك َوَنَسَخ ُحْكَم َىِذِه اآْليََة، َوأَبَاَح َلُو التػََّزوَُّج  ُُثَّ  ،  َعَلْيِو ِفيِهنَّ 

 َعَلْيِهنَّ. ، َوَلِكْن ِلَْ يَػَقْع ِمْنُو بَػْعَد َذِلَك تَػَزّوج لَِتُكوَف اْلِمنَُّة لِلرَُّسوِؿ  
  ٔ.حٌب َأِحلَّ اللَُّو َلُو النَّْساَء  ا، قَاَلْت: َما َماَت َرُسوُؿ اللَِّو وَعِن َعاِئَشَة، َرِضَي اللَُّو َعنػْهَ 

 
ْـّ َسَلَمَة أَنػََّها قَاَلْت: ِلَْ ٲَبُْت َرُسوُؿ اللَِّو  َحٌبَّ أحلَّ اللَُّو َلُو َأْف يَػتَػَزوََّج ِمَن النَّْساِء َما  وَعْن ُأ

، َوَذِلَك قػَ  َشاءَ   مم خم حم جم يل ىل مل ُّْوُؿ اللَِّو، َعزَّ َوَجلَّ: ، ِإالَّ َذاَت ٧َبَْرـٍ
 ٕ. َّ ىميم

ِة اْلَوفَاِة يف اْلبَػَقَرِة، اأْلُوىَل نَاسِ  َخٌة لِلٍَِّب َفُجِعَلْت َىِذِه نَاِسَخًة لِلٍَِّب بَػْعَدَىا يف التّْبَلَوِة، َكآَيٍِب ِعدَّ
 بَػْعَدَىا، وا أعلم.

 
 زواج بًسائَ من بـدٍ :واخذعاظَ ابٍهنيي ؾن اً ما جاء من حىرميَ 

 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱلقولو تعاىل : 
  هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي
 مس خس حس مخجس جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت جت
 حف جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض جضحض مص  خص حص
  مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك  حك جك مق حق مف خف
 (.ٗ٘-ٖ٘)األحزاب: َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن

  َّ مغ  جغ مع ُّٱ :يف " تفسّبه "بقولو تعاىل –رٞبو ا –يقوؿ العبلمة السعدي 

 حف جف ُّٱ :يا معشر ا٤بؤمنْب، أي: غّب الئق وال مستحسن منكم ، بل ىو أقبح شيء
 خك  حك جك مق حق ُّٱأي: أذية قولية أو فعلية ، ٔبميع ما يتعلق بو،   َّ مف خف

                                                           
( وقاؿ الَبمذى ىذا حديث ٕٕٚٛ(،والدارمي)ٕٖٗٓ( والنسائىُّ )ٕٖٙٔ( والَبمذى )ٖٕٛٔٗرواه أٞبد ) -ٔ

 حسن طحيح، وطحح إسناده األلباَّن.
 (ٕٗ٘ار")يف "شرح مشكل اآلثرواه الفحاوي - ٕ



 

 

 

 

ٔ
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 ٜ٘ٔ يف مشائل الرسول    

كراـ، وتزوج ، لو مقاـ التعظيم، والرفعة واإل  ٝبلة ما يؤذيو، فإنو  ىذا من َّ مكجل لك
 زوجاتو ]بعده[ ٨بل ّٔذا ا٤بقاـ .

وأيضا، فإهنن زوجاتو يف الدنيا واآلخرة ، والزوجية باقية بعد موتو ، فلذلك ال ٰبل نكاح 
وقد امتثلت ىذه  َّٱحم جم هل مل خل حلُّٱ زوجاتو بعده ، ألحد من أمتو

 األمة، ىذا األمر، واجتنبت ما هنى ا عنو منو، و ا٢بمد والشكر.

 
 : مبا جاء يف آٔسٌلئَ ونيُذَ ئهل صٌل

أَنَا ٧ُبَمٌَّد، َوأَنَا »، قَاَؿ: َعِن الزُّْىرِيّْ، ٠بََِع ٧ُبَمََّد ْبَن ُجبَػّْبِ ْبِن ُمْفِعٍم، َعْن أَبِيِو، َأفَّ النَّيبَّ 
َشُر النَّاُس َعَلى َعِقيب، َوأَنَا َأْٞبَُد، َوأَنَا اْلَماِحي، الَِّذي ٲُبَْحى  يَ اْلُكْفُر، َوأَنَا ا٢ْبَاِشُر الَِّذي ٰبُْ 

 ٔ«.اْلَعاِقُب َواْلَعاِقُب الَِّذي لَْيَس بَػْعَدُه َنيبّّ 
 أَنَا ٧ُبَمَّدٌ »ُيَسمّْي لََنا نَػْفَسُو َأ٠ْبَاًء، فَػَقاَؿ:  وَعْن َأ ي ُموَسى اأْلَْشَعرِيّْ، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اِ 

 ٕ«.، َوَنيبُّ الرَّْٞبَةِ  ، َوَنيبُّ التػَّْوبَةِ  ٢ْبَاِشرُ ، َوا ، َوَأْٞبَُد، َواْلُمَقفّْي
، ، وا٢ْبَاِشُر، وَنيبُّ الرَّْٞبَِة، قَاَؿ يَزِيُد، وَنيبُّ التػَّْوبَِة  ، واْلُمَقفّْي ، وَأْٞبَدُ  ويف رواية : " أَنَا ٧ُبَمَّدٌ 

 ٖوَنيبُّ اْلَمْلَحَمِة ".
 

  املخولك : ومسى هللا ثـاىل هبَِ 

ُهَما، قُػْلُت: و  َعْن َعفَاِء ْبِن َيَساٍر، قَاَؿ: َلِقيُت َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمرِو ْبِن الَعاِص َرِضَي اللَُّو َعنػْ
، َواللَِّو ِإنَُّو َلَمْوُطوٌؼ يف التػَّْورَاِة  قَاَؿ: " َأَجلْ ، يف التػَّْورَاِة؟  َأْخُرِّْن َعْن ِطَفِة َرُسوِؿ اللَِّو 

 َّمه جه ين ىن من خن حن  جن ُّٱِتِو يف الُقْرآِف: بِبَػْعِض ِطفَ 
[، َوِحْرزًا ِلؤْلُمّْيَّْْب، أَْنَت َعْبِدي َوَرُسوِل، ٠َبَّْيُتَك ا٤بتَػوَكَّْل لَْيَس بَِفظٍّ َوالَ َغِليٍظ، ٘ٗ]األحزاب: 

و َويَػْغِفُر، َوَلْن يَػْقِبَضُو اللَُّو َحٌبَّ َوالَ َسخَّاٍب يف اأَلْسَواِؽ، َوالَ َيْدَفُع بِالسَّيَّْئِة السَّيَّْئَة، َوَلِكْن يَػْعفُ 
                                                           

 (.ٕٚٔٛ(،والدارمي)ٕٓٗٛ(،والَبمذي)ٖٕٗ٘) - ٕٗٔ(،ومسلمٜٙٛٗالبخاري) -ٔ
وطححو األلباِّن «ونيب التوبة»مكاف: « ونيب ا٤بلحمة» ( بذكر " ٖٗٔٙ(،وابن حباف)ٖٕ٘٘) - ٕٙٔمسلم) -ٕ

 وشعيب األرنؤوط. 
(، وقاؿ ٢ٗٔٛ٘باكم )(، واٖٗٔٙ(وقاؿ شعيب األرنؤوط : حديث طحيح ، وابن حباف)ٕٜٔٙٔرواه أٞبد)-ٖ

 (.ٖٚٗٔا٢باكم: طحيح اإلسناد، وِل ٱبرجاه، ووافقو الذىيب،وطححو األلباِّن يف" طحيح ا١بامع") 
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ا ُطمِّا، َوقُػُلوبًا يُِقيَم ِبِو ا٤بِلََّة الَعْوَجاَء، بَِأْف يَػُقوُلوا: الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، َويَػْفَتُح َِّٔا أَْعيُػًنا ُعْمًيا، َوآَذانً 
 ٔ.ُغْلًفا "

يَػْوًما َوأَنَا َمَعُو َحٌبَّ َدَخْلَنا َكِنيَسَة اْليَػُهوِد بِاْلَمِديَنِة،  َعْن َعْوِؼ ْبِن َماِلٍك قَاَؿ: اْنفََلَق النَّيبُّ و 
: " يَا َمْعَشَر اْليَػُهوِد أَُروِّن اثْػَِبْ  يَػْوـَ ِعيٍد ٥َبُْم، َفَكرُِىوا ُدُخولََنا َعَلْيِهْم، فَػَقاَؿ ٥َبُْم َرُسوُؿ اِ 

َو ِإالَّ اُ، َوَأفَّ ٧ُبَمًَّدا َرُسوُؿ اِ، ُٰبِْبِط اُ َعْن ُكلّْ يَػُهوِديٍّ َٙبَْت َعَشَر َرُجبًل َيْشَهُدوَف أَنَُّو اَل إِلَ 
ُهْم َأَحٌد، ُُثَّ َردَّ َعَليْ  ِهْم أَِدمِي السََّماِء اْلَغَضَب، الَِّذي َغِضَب َعَلْيِو " قَاَؿ: َفَأْسَكُتوا َما َأَجابَُو ِمنػْ

ْبُو َأَحٌد، ُُثَّ ثػَ  ْبُو َأَحٌد، فَػَقاؿَ فَػَلْم ٯبُِ : " أَبَػْيُتْم فَػَو اِ ِإِّنّْ أَلَنَا ا٢ْبَاِشُر، َوأَنَا لََّث فَػَلْم ٯبُِ
بْػُتْم ".،..."ا٢بديث .  ٕاْلَعاِقُب، َوأَنَا النَّيبُّ اْلُمْصَفَفى، آَمْنُتْم َأْو َكذَّ

ا أمًيا شاىًدا مبشرًا نذيرًا قاؿ البيهقي: وزاد بعض العلماء فقاؿ: ٠باه ا يف القرآف رسوالً نبيً 
 .وداعًيا إىل ا بإذنو وسراًجا منّبًا ورؤوفًا رحيًما ومذكرًا وجعلو رٞبة ونعمة وىاديًا

 

 : آٓداب مذـَلة ابمسَ 

 ابمسَ جمرًدا : (ؿدم هداءٍ آٔو ذهٍر 1)

 زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱلقولو تعاىل : 
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث  مث
 (.ٖٙالنور: )َّمم ام يل ىل

يف " تفسّبه :قَاَؿ الضَّحَّاُؾ َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َكانُوا يَػُقوُلوَف  -رٞبو ا –يقوؿ اإلماـ ابن كثّب 
، قاؿ: فَػُقوُلوا يَا َنيبَّ يَا ٧ُبَمَُّد يَا أَبَا اْلَقاِسِم، فَػنَػَهاُىُم اللَُّو َعزَّ وجل عن ذلك إعظاما لنبيو 

لَِّو، َوَىَكَذا قَاَؿ ٦ُبَاِىٌد َوَسِعيُد ْبُن ُجبَػّْبٍ. َوقَاَؿ قَػَتاَدُة: أََمَر اللَُّو َأْف يُػَهاَب نَِبيُُّو اللَِّو، يَا َرُسوَؿ ال
  َوَأْف يُػَبجََّل َوَأْف يُػَعظََّم وأف يسود. وقاؿ مقاتل يف قَػْولِِو ، 
يَػُقوُؿ: اَل ُتَسمُّوُه ِإَذا دعوٛبوه َّ نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ

 . وال تقولوا يا ابن َعْبِد اللَِّو، َوَلِكْن َشرُّْفوُه فَػُقوُلوا: يَا َنيبَّ اللَِّو يَا َرُسوَؿ اللَّوِ يا ٧بمد 

                                                           
 (.ٕٕٙٙ( ،وأٞبد)ٕٕ٘ٔالبخاري) -ٔ
 (وطححو األلباِّن .ٕٙٔٚ(،إسناده طحيح على شرط مسلم،وابن حباف)ٜٖٕٗٛرواه أٞبد يف " ا٤بسند ")  -ٕ
 



 

 

 

 

ٔ
ٜٚ  
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 ٜٚٔ يف مشائل الرسول    

 مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱَوقَاَؿ َماِلٌك َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم يف قَػْولِِو 

الظاىر من السياؽ، كقولو  يَػُقوُؿ قَاَؿ: أََمَرُىُم اللَُّو َأْف ُيَشرُّْفوُه، َىَذا قَػْوٌؿ، َوُىوَ َّ نتىت
[ إىل آخر اآلية. َوقَػْولُُو ٗٓٔ]البقرة:   َّ  حج مث هت مت خت حت ٱُّٱتَػَعاىَل:

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ:

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع ُّٱ:-ِإىَل قَػْولِوِ  -َّ مب
[ اآلية، فَػَهَذا ُكلُُّو ِمْن ٘ -ٗ]ا٢بجرات:  َّ ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل

يف ٨ُبَايََبِة النَّيبّْ  بَاِب اأْلََدبِ    َكَما أُِمُروا بِتَػْقِدمِي الصََّدَقِة قَػْبَل ،   َواْلَكبَلـِ َمَعُو َوِعْنَدُه 
 ُمَناَجاتِِو. 

 مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱَواْلَقْوُؿ الثَّاِّن يف َذِلَك َأفَّ اْلَمْعَُب يف 

َغّْبِِه َكُدَعاِء َغّْبِِه، فَِإفَّ ُدَعاَءُه ُمْسَتَجاٌب َأْي اَل تَػْعَتِقُدوا َأفَّ ُدَعاَءُه َعَلى  : يَػُقوؿُ َّ نتىت
فَاْحَذُروا َأْف َيْدُعَو َعَلْيُكْم فَػتَػْهَلُكوا، َحَكاُه اْبُن َأ ي َحامتٍِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوا٢بََْسِن اْلَبْصرِيّْ 

 َوَعِفيََّة اْلَعْويفّْ، َواللَُّو أَْعَلُم.
 

 : د وؿدم اًدسمي بىٌَخَ (اًدسمي ابمسَ آمٔحد ومحم2) 

يف السُّوِؽ، فَػَقاَؿ َرُجٌل: يَا أَبَا الَقاِسِم، فَاْلتَػَفَت  ، قَاَؿ: َكاَف النَّيبُّ  َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 
َيٍِب  ٠َبُّوا بِا٠بِْي»، فَػَقاَؿ: النَّيبُّ   ٔ«.، َوالَ َتْكتَػُنوا ِبُكنػْ

األَْنَصارِيّْ قَاَؿ: ُوِلَد لَِرُجٍل ِمنَّا ُغبَلـٌ َفَسمَّاُه الَقاِسَم، فَػَقاَلِت األَْنَصاُر  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّوِ 
ًنا، َفأََتى النَّيبَّ  ، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو ُوِلَد ِل ُغبَلـٌ، الَ َنْكِنيَك أَبَا الَقاِسِم، َوالَ نُػْنِعُمَك َعيػْ

ْيُتُو الَقاِسَم ،فَػقَ  ًنا، فَػَقاَؿ النَّيبُّ َفَسمَّ : اَلِت األَْنَصاُر: الَ َنْكِنيَك أَبَا الَقاِسِم، َوالَ نُػْنِعُمَك َعيػْ
َا أَنَا قَاِسمٌ ، َأْحَسَنِت األَْنَصاُر، ٠َبُّوا بِا٠بِْي » َيٍِب، فَِإ٭بَّ  ٕ.«َوالَ َتَكنػَّْوا ِبُكنػْ

                                                           
 (.ٖٕٔٔ) - ٔ(،ومسلمٖٖٚ٘البخاري)-ٔ
 .(ٖٖٕٔ) - ٗ(،ومسلمٖٗٔٔالبخاري)- ٕ
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 ٜٛٔ البيان املأمول

٠َبُّوا بِا٠بِْي َوالَ َتْكتَػُنوا ِبُكنػَْيٍِب، َوَمْن »قَاَؿ: ،  يبّْ وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّ 
َناـِ فَػَقْد َرآِّن 

َ
ًدا فَػْلَيَتبَػوَّْأ  َرآِّن يف ا٤ب ، فَِإفَّ الشَّْيفَاَف الَ يَػَتَمثَُّل يف ُطوَريت، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَػَعمّْ

 ٔ«.َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 
 ٠َبُّوا بِا٠بِْي، : »يَن، قَاَؿ: ٠بَِْعُت أَبَا ُىَريْػَرَة، يَػُقوُؿ: قَاَؿ أَبُو الَقاِسِم وَعِن اْبِن ِسّبِ 

َيٍِب   ٕ«َوالَ َتْكتَػُنوا ِبُكنػْ
وأما حديث جابر فيقتضي: أف النهي عن ذلك إ٭با كاف ألف ذلك االسم ال يصدؽ على 

ال تكتنوا بكنيٍب، فإِّن أنا أبو ، ولذلك قاؿ متصبًل بقولو: )تسمَّوا با٠بي، و  غّبه طدقو عليو
القاسم أقسم بينكم( ويف الرواية األخرى: )فإ٭با بعثت إليكم قا٠ِبًا( يعِب: أنو ىو الذي يبْب 
قسم األمواؿ يف ا٤بواريث، والغنائم، والزكوات، والفيء، وغّب ذلك من ا٤بقادير، فيُبلّْغ عن ا 

 ٖفبل يفلق ىذا االسم يف ا٢بقيقة إال عليو.حكمو، ويبْبّْ قسمو. وليس ذلك ألحٍد، إال لو، 
( تلك األحاديث أطح: "٠بوا با٠بي وال ٙ٘ٔ – ٘٘ٔ/ ٔ)ٔوقاؿ البخاري يف "تارٱبو"

 تكتنوا بكنيٍب.
 يف شرح السنة : َواأْلََحاِديث يف النػَّْهي اْلُمفلق أطح. –رٞبو ا –وقاؿ اإلماـ البغوي 

 

 (اٍهنيي ؾن جماوزة احلد يف اًدسمَة :3)

َع ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، يَػُقوُؿ َعَلى ا٤بِْنَُرِ: ٠بَِْعُت النَّيبَّ  الَ »يَػُقوُؿ: ،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ٠بَِ
َا أَنَا َعْبُدُه، فَػُقوُلوا َعْبُد اللَِّو، َوَرُسولُوُ   ٗ«.ُتْفُروِّن، َكَما َأْيَرْت النََّصاَرى اْبَن َمْرمَيَ، فَِإ٭بَّ

ب ٩با نسمع ونرى يف زماننا ىذا أف يسمى ا٤بسلموف أبنائهم بعبد النيب ، وعبد ومن العجي 
أكـر ا٣بلق عبد ا ورسولو  الرسوؿ ، وىذا ال ٯبوز شرًعا ٕباؿ من األحواؿ إذ أف الرسوؿ 

حقيقة التوحيد ما ٠بوا أبناؤىم ّٔذين اال٠بْب   ىؤالء، كما جاء معنا يف ا٢بديث ، ولو علم 
 ّبٮبا،وال حوؿ وال قوة إال با .ا٤بنكرين وغ

                                                           
 (ٜ٘ٙٗ(،وأبو داود)ٖٕٗٔ) - ٛ(،ومسلمٛٛٔٙالبخاري)-ٔ
 (.ٖ٘ٔٔالبخاري) - ٕ
 بّبوت(. -بّبوت(، )دار الكلم الفيب، دمشق  -ط:دار ابن كثّب، دمشق -(ٚ٘ٗ/٘" ا٤بفهم " لئلماـ القرييب)-ٖ
( ال ٕٖٗٔ(،والَبمذي )ٖٖٔ(،وأٞبد)ٜٖٕٙن حباف )(،وابٕٕٙٛ(، والدارمي يف " سننو ")ٖ٘ٗٗالبخاري) -ٗ

 ُتفروِّن: من اإليراء، وىو ا٤ببالغة يف ا٤بدح.
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عن ذلك فأجاب: ىذا ال ٯبوز، التعبيد ال يكوف إال   -رٞبو ا –وسئل العبلمة ابن باز 
سبحانو، ال ٯبوز التعبيد لغّب ا، قاؿ أبو ٧بمد ابن حـز وىو إماـ مشهور: أٝبع العلماء 

، وال عبد  ، وال عبد علي عبد ا٢بارث على أنو ال ٯبوز التعبيد لغّب ا، فبل ٯبوز أف يقاؿ:
، وكذلك ما يفعل  ، كل ىذا ال ٯبوز ىذا من أ٠باء ا١باىلية وال عبد الكعبة ، الرسوؿ 

بعض الشيعة عبد ا٢بسْب، عبد ا٢بسن، عبد علي، كل ىذا ال يصلح وال ٯبوز، التعبيد  
، عبد القدير، عبد الكرمي،  ز، عبد الرٞبن، عبد العزي وحده سبحانو وتعاىل، فيقوؿ: عبد ا

وما أشبو ذلك، أو يأيت بأ٠باء أخرى غّب معبدة كصاحل و٧بمد، وسعد وسعيد، ومالك 
ليس ، وأشباه ذلك من األ٠باء الٍب يعرفها ا٤بسلموف وقد تسموا ّٔا، واألمر ٕبمد ا واسع 

 ٔالناس يف حاجة إىل التعبيد لغّب ا. 
 

 : ابختاذٍ ربَ خََاًل  صٌلئهل 

، َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا  َأاَل ِإِّنّْ أَبْػرَأُ ِإىَل ُكلّْ ِخلٍّ ِمْن ِخلّْوِ : »َعْن َعْبِد اِ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
 ٕ«.َخِليبًل، اَلٚبََّْذُت أَبَا َبْكٍر َخِليبًل، ِإفَّ َطاِحَبُكْم َخِليُل اِ 

ِإفَّ اللََّو » َوقَاَؿ: ، النَّاَس  ُو َعْنُو، قَاَؿ: َخَفَب َرُسوُؿ اللَِّو وَعْن َأ ي َسِعيٍد ا٣بُْدرِيّْ َرِضَي اللَّ 
نْػَيا َوبَػْْبَ َما ِعْنَدُه ، فَاْخَتاَر َذِلَك الَعْبُد َما ِعْنَد اللَّوِ  ، قَاَؿ: فَػَبَكى أَبُو َبْكٍر، «َخيػََّر َعْبًدا بَػْْبَ الدُّ

َنا لُِبَكائِِو: َأْف ٱُبُْرَ رَ  َُخيػََّر، وََكاَف  َعْن َعْبٍد ُخيػَّْر، َفَكاَف َرُسوُؿ اللَِّو ُسوُؿ اللَِّو فَػَعِجبػْ
ُىَو ا٤ب

ِإفَّ ِمْن أََمنّْ النَّاِس َعَليَّ يف ُطْحَبِتِو َوَمالِِو أَبَا َبْكٍر، : »أَبُو َبْكٍر أَْعَلَمَنا، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
َقَْبَّ َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليبًل َغيػْ  َر َر يّْ اَلٚبََّْذُت أَبَا َبْكٍر، َوَلِكْن ُأُخوَُّة اإِلْسبلَـِ َوَمَودَّتُُو ، الَ يَػبػْ

ْسِجِد بَاٌب ِإالَّ ُسدَّ ِإالَّ بَاَب َأ ي َبْكرٍ 
َ
 ٖ«.يف ا٤ب

                                                           
ٔ - 
 (.ٙ٘ٛٙ(، وابن حباف)ٖٜ(، وابن ماجة)ٖ٘٘ٙ(، والَبمذي)ٜٖٛٙ(، وأٞبد)ٖٖٕٛ) - ٚمسلم  - ٕ
(،وابن ٖٓٙٙ(، والَبمذي)ٖٗٔٔٔ(،وأٞبد يف "ا٤بسند") ٕٖٕٛ) - ٕ(،ومسلم ٖٗ٘ٙالبخاري)-ٖ

 (.ٔٙٛٙاف)حب
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َناُه َما َخبلَ أَبَا َبْكٍر   : َما أَلَحٍد ِعْنَدنَا َيٌد ِإالَّ َوَقدْ وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  َكافَػيػْ
اُؿ َأ ي َبْكٍر، فَِإفَّ َلُو ِعْنَدنَا َيًدا ُيَكاِفُئُو اللَُّو بِِو يَػْوـَ الِقَياَمِة، َوَما نَػَفَعِِب َماُؿ َأَحٍد َقطُّ َما نَػَفَعِِب مَ 

 َٔوِإفَّ َطاِحَبُكْم َخِليُل اللَِّو. َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليبلً اَلٚبََّْذُت أَبَا َبْكٍر َخِليبلً، َأالَ 
( قَاَؿ الدَّاوِدّي: اَل يُػَنايف َىَذا َقوؿ أ ي ُىَريْػَرة َوأ ي َذر َوَغّبٮبَا:  َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليبلً ) 

ُهم َأف يَػُقوؿ: أَنا َخِليل النَّيب  ، أِلَف َذِلك َجائِز ٥َبُم َأْخُرِّن خليلي ،  ، َواَل ٯبوز ألحد ِمنػْ
، َواَل يُػَقاؿ: ا َخِليل ِإبْػرَاِىيم. َواْختلف يف معُب ا٣ْبلَّة  َو٥ِبََذا يَػُقوؿ: ِإبْػرَاِىيم َخِليل ا

واشتقاقها، َفقيل: ا٣ْبَِليل اْلُمنػَْقفع ِإىَل ا تَػَعاىَل الَِّذي لَْيَس يف اْنِقفَاعو إِلَْيِو و٧ببتو َلُو 
ْخَتص، َواْخَتاَر َىَذا الَقْوؿ غّب َواِحد، َوقيل: أطل ا٣ْبلَّة اختبلؿ، َوقيل: ا٣ْبَِليل اْلمُ 

، َوجعلو  االستصفاء، َو٠بي ِإبْػرَاِىيم َخِليل ا أِلَنَُّو يواِل ِفيِو ويعادي ِفيِو، وخلة ا َلُو َنصره
ذ من ا٣ْبلَّة َوِىي ا٢ْبَاجة، ِإَماًما ٤بن بعده، َوقيل: ا٣ْبَِليل َأطلو اْلَفِقّب اْلُمْحَتاج اْلُمنػَْقفع، َمْأُخو 

َفُسمي ِإبْػرَاِىيم، َعَلْيِو الصَّبَلة َوالسَّبَلـ، َخِليبًل أِلَنَُّو قصر َحاجتو على ربو َواْنقفع إِلَْيِو ّٔمو، 
وِل ٯَبعلو قبل َغّبه. َوقَاَؿ أَبُو بكر بن فورؾ: ا٣ْبلَّة طفاء اْلَمَودَّة الٍَِّب توجب ااِلْخِتَصاص 

ْسَعاؼ واإللفاؼ، َوقيل: ا٣ْبَِليل من بتخلل اأْلَ  ْسرَار، َوقيل: أطل ا٣ْبلَّة اْلمحبَّة، َوَمْعَناَىا: اإْلِ
 اَل يَػتَِّسع قلبو لسواه.

َواْختلف اْلعلَماء أَْربَاب اْلُقُلوب أَيهَما أرفع َدَرَجة: َدَرَجة ا٣ْبلَّة َأو َدَرَجة اْلمحبَّة؟ فجعلهما 
٢ببيب إالَّ َخِليبًل، َواَل يكوف ا٣ْبَِليل إالَّ حبيًبا، لكنو خص ِإبْػرَاِىيم بَعضهم َسَواء، َفبَل يكوف ا

: با٣بلة َو٧ُبَّمد، َعَلْيِهَما السَّبَلـ، بابة، َوبَػْعضهْم قَاَؿ: َدَرَجة ا٣ْبلَّة أرفع، َواْحتج بقولو، 
، فَلم يَػتَِّخذُه َوقد أيلق  .  َلو كنت متخذاً َخِليبًل غّب َر يّْ

 
 ًيبَِ ألرض فرآٔى مضاركِا وملارهبا واؾعائَ  اًىزٍنن ألمحر وألبَغ زوى هللاآٔن  صٌلئهل من 

: 

: " ِإفَّ اَ َزَوى ِل اأْلَْرَض ، فَػرَأَْيُت َمَشارِقَػَها َوَمَغارِبَػَها،  ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  َعْن ثَػْوبَافَ 
ُلُغ ُمْلُكَها َما زُ  َزْيِن اأْلَْٞبََر َواأْلَبْػَيَض، َوِإِّنّْ َسأَْلُت َر يّْ َوِإفَّ أُمٍَِّب َسَيبػْ َها، َوأُْعِفيُت اْلَكنػْ ِوَي ِل ِمنػْ

ِبيَح أِلُمٍَِّب َأْف اَل يُػْهِلَكَها ِبَسَنٍة َعامٍَّة، َوَأْف اَل ُيَسلَّْط َعَلْيِهْم َعُدوِّا ِمْن ِسَوى أَنْػُفِسِهْم، فَػَيْستَ 

                                                           
 (وطححو األلباِّن.ٖٔٙٙطحيح : رواه الَبمذي) -ٔ
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قَاَؿ: يَا ٧ُبَمَُّد ِإِّنّْ ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء فَِإنَُّو اَل يُػَردُّ، َوِإِّنّْ أَْعفَْيُتَك أِلُمَِّتَك َأْف  بَػْيَضتَػُهْم، َوِإفَّ َر يّْ 
، َوَلِو اَل أُْىِلَكُهْم ِبَسَنٍة َعامٍَّة، َوَأْف اَل ُأَسلَّْط َعَلْيِهْم َعُدوِّا ِمْن ِسَوى أَنْػُفِسِهْم، َيْسَتِبيُح بَػْيَضتَػُهمْ 

َحٌبَّ َيُكوَف بَػْعُضُهْم يُػْهِلُك بَػْعًضا،  -َأْو قَاَؿ َمْن بَػْْبَ أَْقفَارَِىا  -َع َعَلْيِهْم َمْن بِأَْقفَارَِىا اْجَتمَ 
 َٔوَيْسيب بَػْعُضُهْم بَػْعًضا ".

" أي: ٝبعها ِل حٌب  ِإفَّ اَ َزَوى ِل اأْلَْرَض ، فَػرَأَْيُت َمَشارِقَػَها َوَمَغارِبَػَها ":  وقولو
صرت ما ٛبلكو أمٍب من أقصى ا٤بشارؽ وا٤بغارب منها. وظاىر ىذا اللفظ يقتضي أف ا أب

تعاىل قوى إدراؾ بصره، ورفع عنو ا٤بوانع ا٤بعتادة، فأدرؾ البعيد من موضعو، كما أدرؾ بيت 
ا٤بقدس من مكة، وأخذ ٱبُرىم عن آياتو، وىو ينظر إليو، وكما قاؿ: إِّن ألبصر قصر ا٤بدائن 

 (. وٰبتمل أف يكوف مثلها ا لو فرآىا، واألوؿ أوىل.ٕاألبيض )
َها: "   وقولو ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِل ِمنػْ ىذا ا٣بُر قد وجد ٨بُره كما قاؿ  " َوِإفَّ أُمٍَِّب َسَيبػْ
  وكاف ذلك من دالئل نبوتو، وذلك أف ملك أمتو اتسع إىل أف بلغ أقصى ٕبر ينجة ،

 ٤بغرب، إىل أقصى ا٤بشرؽ، ٩با وراء خراساف الذي ىو منتهى عمارة ا
والنهر، وكثّب من ببلد ا٥بند والسند والصغد. وِل يتسع ذلك االتساع من جهة ا١بنوب 

 والشماؿ، ولذلك ِل يذكر أنو أريو، وال أخُر أف ملك أمتو يبلغو.
َزْينِ " :   وقولو ملك قيصر، ، يعِب بو: كنز كسرى، وىو ملك الفرس، و  "َوأُْعِفيُت اْلَكنػْ

، وقصورٮبا، وببلدٮبا، وقد دؿ على ذلك قولو  يف ا٢بديث اآلخر حْب  وىو ملك الرـو
(، وعُر باألٞبر عن كنز قيصر؛ ألفَّ ٖأخُر عن ىبلكهما: )لتنفقن كنوزٮبا يف سبيل ا )

؛ ألفَّ الغالب كاف عندىم الفضة  الغالب عندىم كاف الذىب، وباألبيض عن كنز كسرى
 -رضي ا عنو  -قد ظهر ذلك، ووجد كذلك يف زماف الفتوح يف خبلفة عمر وا١بوىر. و 

فإنَّو سيق إليو تاج كسرى وحليتو، وما كاف يف بيوت أموالو، وٝبيع ما حوتو ٩بلكتو على 
 سعتها وعظمتها، وكذلك فعل ا بقيصر، ٤با فتحت ببلده.

                                                           
 (.ٗٔٚٙ(، وابن حباف)ٕٙٚٔ(، والَبمذي)ٕٕ٘ٗ(،وأبو داود)ٜٖٕٕ٘(، وأٞبد )ٜٕٛٛ) - ٜٔمسلم-ٔ
 (.ٓٚٔذكره ابن عبد الُر يف "الدرر" ص )  - ٕ
(عن أ ي ٜٛٙٙ)(،وابن حبافٕٕٙٔ(،والَبمذي )ٗٛٔٚ(،وأٞبد)٘ٚ( )ٜٕٛٔ)-٘ٚ(،ومسلم ٖٛٔٙالبخاري ) -ٖ

 ىريرة ، ورواية أيًضا يف الصحيحْب عن جابر بن ٠برة رضي ا عنو .
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(كذا طحت الرواية ٔ) "  يُػْهِلَكَها ِبَسَنٍة َعامَّةٍ َوِإِّنّْ َسأَْلُت َر يّْ أِلُمٍَِّب َأْف اَل " :   وقولو
بالباء يف )بعامة( وكأهنا زائدة؛ ألفَّ عامة طفة لسنة، فكأنو قاؿ: بسنة عامة، ويعِب بالسنة: 

ا١بدب العاـ الذي يكوف بو ا٥ببلؾ العاـ. ويسمى ا١بدب والقحط: سنة، وٯبمع سنْب، كما 
ي: با١بدب أ َّحل جل مك لك  خك حك جك مق ُّٱقاؿ تعاىل: 

 ا٤بتواِل. 
 : وبيضة ا٤بسلمْب: معظمهم وٝباعتهم، ويف الصحاح: بيضة كل شيء: حوزتو، وبيضة القـو
ساحتهم، وعلى ىذا فيكوف معُب ا٢بديث: أف ا تعاىل ال يسلط العدو على كافة ا٤بسلمْب 

حٌب يستبيح ٝبيع ما حازوه من الببلد واألرض، ولو اجتمع عليهم كل من بْب أقفار 
 األرض، وىي: جوانبها.

: " َحٌبَّ " ظاىر  " َحٌبَّ َيُكوَف بَػْعُضُهْم يُػْهِلُك بَػْعًضا، َوَيْسيب بَػْعُضُهْم بَػْعًضا " :   قولوو 
الغاية، فيقتضي ظاىر ىذا الكبلـ: أنو ال يسلط عليهم عدوىم فيستبيحهم، إال إذا كاف 

نو إذا كاف من ا٤بسلمْب منهم إىبلؾ بعضهم لبعض، وسيب بعضهم لبعض. وحاطل ىذا أ
ذلك تفرقت ٝباعتهم، واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو، فقويت شوكة العدو 
واستوىل، كما شاىدناه يف أزماننا ىذه يف ا٤بشرؽ وا٤بغرب، وذلك أنو ٤با اختلف ملوؾ 
الشرؽ، و٘بادلوا استولوا كافر الَبؾ على ٝبيع عراؽ العجم، و٤با اختلف ملوؾ ا٤بغرب 

وا استولت اإلفرنج على ٝبيع ببلد األندلس، وا١بزر القريبة منها، وىا ىم قد يمعوا يف و٘بادل
ٝبيع ببلد اإلسبلـ، فنسأؿ ا أف يتدارؾ ا٤بسلمْب بالعفو والنصر واللفف. وال يصح أف 

 ٕيكوف )حٌب( ىنا ٗبعُب كي، لفساد ا٤بعُب، فتدبره.
 
 

 

 

 

                                                           
 يف مسلم والتلخيص: سألُت.  - ٔ
 -ط: الناشر: )دار ابن كثّب، دمشق  –( للقرييب ٕٛٔ-ٕٙٔ/ٚ" ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم ") -ٕ

  .الفبعة األوىل -بّبوت( -بّبوت(، )دار الكلم الفيب، دمشق 
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 كسم حبَاثَ:م كدٍر آٔن هللا ثـاىل كد آٔ وؾؼ ٌلئهل من ص

(ٕٚا٢بجر:)َّ خن حن  جن يم ىم مم ٱُّٱ :لقولو تعاىل  
أَْقَسَم تَػَعاىَل ِٕبََياِة نَِبيِّْو، َطَلَواُت اللَِّو َوَسبَلُمُو َعَلْيِو، َويف َىَذا  -رٞبو ا –ويقوؿ ابن كثّب 

ـٌ َرِفيٌع َوَجاٌه َعرِيٌض.  َتْشرِيٌف َعِظيٌم، َوَمَقا
اْبِن َعبَّاٍس، أَنَُّو قَاَؿ: َما َخَلَق اللَُّو َوَما َذرَأَ َوَما بَػرَأَ نَػْفًسا َأْكَرـَ َعَلْيِو ِمْن  وَعْن َأ ي ا١بَْْوزَاِء، َعنِ 

ٱ، َوَما ٠بَِْعُت اللََّو أَْقَسَم ِٕبََياِة َأَحٍد َغّْبِِه، قَاَؿ اللَُّو تَػَعاىَل:  ٧ُبَمٍَّد 

نْػَيا يَػُقوُؿ: َوَحَياِتَك َوُعْمرَِؾ  َّخن حن  جن يم ىم مم ُّٱ  ىم ُّٱَوبَػَقاِئَك يف الدُّ

ٱَّخن حن  جن يم

 

 -ؾز وجي-ؾيد ربَ ؾؼم كدٍر وماكهخَ  

بعالثَ س بحاهَ وثـاىل ومالئىذَ ؿَََ وآٔمٍر املؤمٌني بذكل :
1

 

 نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱقاؿ ا تعاىل :
 (.ٙ٘)األحزاب: َّ رت يب ىب

 ٕو عند ا٤ببلئكة .ثناؤه علي وعن أ ي العالية، قاؿ : طبلة ا على رسولو 
 َّ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱقاؿ :قاؿ ا تعاىل: وعن أ ي العالية ، 

 ٖ(."قاؿ: طبلة ا عز وجل عليو: ثناؤه عليو وطبلة ا٤ببلئكة عليو الدعاء.ٙ٘)األحزاب:
 :وإ٭با ىي ثناؤه عليو وثناء مبلئكتو عليو.  وقاؿ اإلماـ ابن القيم رٞبو ا

 ة ُىَو الثػََّناء على الرَُّسوؿ والعناية بِِو َوِإْظَهار شرفو وفضلو وحرمتو.وقاؿ أيًضا :معُب الصَّبَل  
وا٤بعُب :َأف ا ُسْبَحانَُو أَمر بِالصَّبَلِة َعَلْيِو عقب إْخَباره بِأَنَُّو َوَمبَلِئَكتو يصلوَف َعَلْيِو َواْلمْعَُب 

ا أَنْػُتم َعَلْيِو َفأْنتم َأَحق بَِأف تصلوا َعَلْيِو أَنو ِإذا َكاَف ا َوَمبَلِئَكتو يصلوَف على َرُسولو فصلو 

                                                           
 ي دي أؼ على من أراد مفالعة ا٤بوضوع فليقرأ كتا ي :" مسك ا٣بتاـ يف الصبلة والسبلـ على خّب األناـ " بصيغة - ٔ

 األنَبنت ٦بانًا .
-ٕ(  (ٕٓٛٔ/ٗذكره اإلماـ البخاري يف " طحيحو " "كتاب التفسّب" بصيغة ا١بـز
  (وطححو األلباِّن.ٜ٘طحيح: "فضل الصبلة على النيب")ٖ-
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نْػَيا َواآْلِخرَة".  ٔوتسلموا َتْسِليًما ٤با نالكم بُركة رَسالَتو وٲبن سفارتو من شرؼ الدُّ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱوقاؿ اإلماـ بن كثّب رٞبة ا: ا٤بقصود من ىذه  اآلية:

 (.ٙ٘)األحزاب:َّ رت يب ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ

: أف ا سبحانو وتعاىل أخُر عباده ٗبنزلة عبده ونبيو يف -رٞبو ا –بن كثّب يقوؿ اإلماـ 
ا٤بؤل األعلى بأنو يثُب عليو عند ا٤ببلئكة ا٤بقربْب وأف ا٤ببلئكة تصلى عليو ُث أمر  ا تعاىل 

أىل العاِل السفلى بالصبلة والتسليم عليو ليجتمع الثناء عليو من أىل العا٤بْب العلوي 
.ى ٝبيًعاوالسفل  

 : وقاؿ الغماري : يفيد تشريف النيب طلى ا عليو وعلى آلو وسلم من جهتْب
 األوىل : قاؿ اإلماـ سهل بن ٧بمد بن سليماف : ىذا التشريف الذي شرؼ بو ٧بمًدا 

ّٔذه اآلية أٝبع وأمت من تشريف آدـ عليو السبلـ بسجود ا٤ببلئكة لو ، ألنو ال ٯبوز أف 
بلئكة يف ذلك التشريف،وقد أخُر ا تعاىل عن نفسو بالصبلة على النيب يكوف ا مع ا٤ب

طلى ا عليو وعلى آلو وسلم ، ُث ا٤ببلئكة بالصبلة عليو ، فتشريف يصدر عنو أبلغ من 
 .تشريف ٚبتص بو ا٤ببلئكة من غّب أف يكوف ا تعاىل معها

، وجعلها قربة يُتقرب ّٔا إليو سبحانو  أف ا تعاىل أمر عباده بالصبلة على نبيو  : والثانية
 ، وىذا تشريف ِل ينلو رسوؿ وال ملك .

ُث نقل عن ا٢بافظ السخاوي ما يشّب إىل أف ا٤ببلئكة ال ٰبصي عددىم إال ا، وذكر 
بنص القرآف حيث  أنواعهم ، ُث قاؿ :ومعلـو أف ا١بميع يصلوف على سيدنا رسوؿ ا 

 ٕا خصو ا بو دوف سائر األنبياء وا٤برسلْب .، وىذا ٩ب كانوا وأين كانوا
قوؿ أَب العالية :طبلة ا على  ويقوؿ الشيخ األلباِّن : أوىل ما قيل يف الصبلة على النيب 

: ثناؤه عليو وتعظيمو ، وطبلة ا٤ببلئكة وغّبىم عليو :يلب ذلك من ا تعاىل ، نبيو 
 ٖ.كره ا٢بافظ يف الفتحوا٤براد يلب الزيادة ، ال يلب أطل الصبلة. ذ 

 
 

                                                           
 (.ٜٓ)ص: -مصر-بلء األفهاـ" لئلماـ ابن القيم .ط.دار ا٢بديث" ج -ٔ
  (،و"تقريب الوطوؿ إىل معرفة الرسوؿ " د /أٞبد فريد.٘ٛ-ٗٛ"دالئل القرآف ا٤ببْب" للغماري )ص -ٕ
 ط. ا٤بعارؼ. ٘ٙٔ"طفة طبلة النيب " لؤللباِّن صٖ



 

 

 

 

ٕ
ٓ٘  

ٕٓ٘ 

 ٕ٘ٓ يف مشائل الرسول    

 : : مـىن اًسالم ؿىل اًييب  ااثهًَ 

:وأما التسليم الذي أمر ا تعاىل بو عباده فقاؿ القاضي  -رٞبو ا  –يقوؿ القاضي عياض 
فأمر ا أطحابو أف يسلموا عليو ،وكذلك  أبو بكر بن بكّب: نزلت ىذه اآلية على النيب 

عند حضورىم قُره وعند ذكره، وىف معُب السبلـ  ى النيب من بعدىم أُمروا أف يسلموا عل
 عليو ثبلثة وجوه: 

 أحدٮبا: السبلمة لك ومعك، ويكوف السبلـ مصدرًا كاللذاذ واللذاذة.
 الثاِّن : أي السبلـ على حفظك ورعايتك؛ متوؿ لو وكفيل بو ،ويكوف ىنا السبلـ اسم ا.

 مس  خس حس جس مخ ُّٱ:نقياد كما قاؿ الثالث: أف السبلـ ٗبعُب ا٤بسا٤بة لو واال
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص
 ٔ{.٘ٙ}النساء:َّ  حف جف مغ

ويقوؿ  عبلمة  ٧بدثي عصرنا اإلماـ األلباِّن رٞبو ا :ولذا كل مسلم طادؽ يف إٲبانو البد 
أف يتعرؼ على ٝبلة ييبة من ا٤بكاـر الٍب أكـر ا ّٔا  نبيو والفضائل الٍب فضلو ّٔا على 

من اإلنس وا١بن أٝبعْب بل وا٤ببلئكة ا٤بقربْب ؛بأدلة ثابتة من الكتاب والسنة  والنظر  العا٤بْب
إٲباناً وحًبا ٨بلًصا للنيب  -السليم فيها واالستنباط منهما، فاف ذلك ٩با يزيده ببل شك    

طلى ا عليو وسلم ؛ ىذا ا٢بب الذي ىو شرط أساسي أف يستقيم يف قلب ا٤بؤمن ٕبب 
ذلك علينا ، فقاؿ تبارؾ وتعاىل :ب –ولو ا٤بنة –الذي تفضل بإرسالو إلينا وأمًب ا تعاىل   

 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ

إىل أف قاؿ: وإف ٩با الشك فيو أف  (ٕ)ا١بمعة : َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
ا٤بسلم  كلما كاف بسّبة رسوؿ ا طلى ا عليو وسلم أعلم ، وٗبحاسنو وفضائلو أعرؼ ،  

حبو إياه أكثر ، واتباعو أوسع وأمشل. كاف  
 

 
  

                                                           
 .-مصر -(ط. مكتبة الصفاٗٗ/ٕ) –رٞبو ا –" الشفا " للقاضي عياض -ٔ
 



 

 

 
ٕٓٙ 

 ٕٙٓ البيان املأمول

 :حال حِاثَ آٔهَ آٔمٌة ٔلحصابَ    ما جاء من صٌلئهل 

َنا اْلَمْغِرَب َمَع َرُسوِؿ اِ  ، ُُثَّ قُػْلَنا: َلْو َجَلْسَنا َحٌبَّ ُنَصلَّْي َمَعُو  َعْن َأ ي ُموَسى ، قَاَؿ: َطلَّيػْ
َنا، فَػَقاَؿ:  اْلِعَشاَء قَاَؿ َفَجَلْسَنا، َفَخرَجَ  َنا َمَعَك « َما زِْلُتْم َىاُىَنا؟»َعَليػْ قُػْلَنا: يَا َرُسوَؿ اِ َطلَّيػْ

قَاَؿ فَػَرَفَع رَْأَسُو « َأْحَسْنُتْم َأْو َأَطْبُتمْ »اْلَمْغِرَب، ُُثَّ قُػْلَنا: ٪َبِْلُس َحٌبَّ ُنَصلَّْي َمَعَك اْلِعَشاَء، قَاَؿ 
، فَِإَذا َذَىَبِت  النُُّجوـُ أََمَنٌة لِلسََّماءِ »ا ٩بَّا يَػْرَفُع رَْأَسُو ِإىَل السََّماِء، فَػَقاَؿ: ِإىَل السََّماِء، وََكاَف َكِثّبً 

، فَِإَذا َذَىْبُت أََتى َأْطَحا ي َما يُوَعُدوَف،  ، َوأَنَا أََمَنٌة أِلَْطَحا ي  النُُّجوـُ أََتى السََّماَء َما ُتوَعدُ 
 ٔ«.مٍَِّب، فَِإَذا َذَىَب َأْطَحا ي أََتى أُمٍَِّب َما يُوَعُدوفَ َوَأْطَحا ي أََمَنٌة أِلُ 

 والفّي كالسِّْجّل. من االنففار، "أََتى السََّماَء َما تُوَعدُ " أي: تناثرت، " فَإَذا َذَىَبِت النُُّجوـُ "
 : أي: ما دامت النجـو فيها ِل تتغّب باالنشقاؽ، وال-رٞبو ا-وقاؿ القرييّب 

 ار، فإذا انتثرث ٪بومها، وُكّورت مشسها، جاءىا ذلك، وىو الذيباالنفف
 (.ُٕوعدت بو. انتهى )

 اأَلَمَنة: األمن، ومنو قولو -رٞبو ا-قاؿ القرييّب  "َوأَنَا أَمَنة أَلْطَحا ي " 
[؛ أي: أمًنا، ويعِبٔٔاآلية ]األنفاؿ: َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱتعاىل:   

 -بذلك: أف ا تعاىل رفع عن أطحابو  الفًب، وان، والعذاب ُمّدة كونو فيهم، كما  - 
[،فلما توىفٖٖآلية ]األنفاؿ: اَّ جفحف مغ  جغ مع جع مظ ٱُّٱقاؿ تعاىل:   

جاءت الفًب، وَعظُمت اْلِمَحن، وظهر الكفر والنفاؽ، وكثر ا٣ببلؼ  -  -رسوؿ ا  
عد َعْْب، وىذا الذي ُوعدوا لصار أثرًا ب والشقاؽ، فلوال تداُرؾ ا تعاىل ىذا الدين بثاِّن اثنْب

 (.ٖبو. انتهى )
 أي: من الفًب وا٢بروب "فَِإَذا َذَىْبُت أتى َأْطَحا ي َما يُوَعُدوفَ " 

 واختبلؼ القلوب، وقد وقع. 
 .أُمٍَِّب َما يُوَعُدوَف" َوَأْطَحا ي أََمَنٌة ألُمٍَِّب، فَِإَذا َذَىَب َأْطَحا ي أََتى"

                                                           
 (.ٜٕٗٚ(،وابن حباف)ٜٙٙ٘ٔ(،وأٞبد)ٖٕٔ٘) - ٕٚٓمسلم-ٔ
 .٘ٛٗ - ٗٛٗ/ ٙ"ا٤بفهم"   -ٕ
 .٘ٛٗ - ٗٛٗ/ ٙ"ا٤بفهم"   - ٖ



 

 

 

 

ٕ
ٓٚ  

ٕٓٚ 

 ٕٚٓ يف مشائل الرسول    

ما داموا موجودين كاف  - رضي ا عنهم–يعِب: أف أطحابو  :-رٞبو ا-قاؿ القرييّب 
أطحابو غلبت األىواء،  الدّْين قائًما، وا٢بّق ظاىرًا، والنصر على األعداء حاطبًل، و٤بّا ذىب

 وأُِديلت األعداء، وال يزاؿ أمر الدّْين متناقًصا، وَجّده
 ، وىو الذيناكًصا إىل أف ال يبقى على ظهر األرض أحد يقوؿ: ا، ا

 (.ُٔوعدت بو أمتو، وا تعاىل أعلم. انتهى )
 فإذا -أي: أمة اإلجابة -: قولو: "وأطحا ي أمنة ألمٍب-رٞبو ا-وقاؿ ا٤بناوّي 

 ذىب أطحا ي أتى أمٍب ما يوعدوف": أي: من ظهور البدع، وغلبة األىواء،
 م، وانتهاؾواختبلؼ العقائد، ويلوع قرف الشيفاف، وظهور الرـو وغّبىم عليه

 ٕ. - -وقعت، كما أخُر -  -ا٤بدينة، ومكة، وىذه كلها معجزاتو 
 

 بخلدمي ذهٍر ؿىل ٕاخواهَ من ألهبِاء ؿَهيم اًسالم: ما جاء بضٌلئهل 

 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱلقولو تعاىل :
  ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ
(ٗٙٔ-ٖٙٔ)النساء: َّ ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث  

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .٘ٛٗ/ ٙ"ا٤بفهم"    - ٔ
.( نقبل من " البحر ايط الثجاج يف شرح طحيح ٖٛ/ ٙٔ( ، و"شرح النووّي") ٜٕٙ/ ٙ"فيض القدير")   -ٕ

 -ط:الناشر: دار ابن ا١بوزي  -٧بمد بن علي بن آدـ بن موسى اإلتيو ي الولوياإلماـ مسلم بن ا٢بجاج" ا٤بؤلف: 
 .-األوىل



 

 

 
ٕٓٛ 

 ٕٛٓ البيان املأمول

 آٔن هللا ثـاىل كد آٔكسم هل : من صٌلئهل 

أقسم ا تعاىل لنبيو يف مواين عديدة من كتابو العزيز ،وىذا غاية ا٤بنزلة ، والتعظيم ، 
 والتقدير ، فقاؿ تعاىل :

  َّىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

 (ٗ-ٔ)يس: 
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقاؿ تعاىل : 

(.ٗ-ٔ)النجم:  َّ جي يه ىه مه  

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىثُّٱوقاؿ تعاىل:
 (.ٗ-ٔ)القلم:  ين ىن نن من زن رن

 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱوقاؿ تعاىل :
 (٘-ٔحى:ض)ال َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام

 . بنبيو  وغّب ذلك من اآليات الدالة على حفاوة ا عز وجل
 

 : برفؽ هللا ثـاىل هل ذهٍر  ما جاء بضٌلئهل 

 [ٗ]الشرح: َّ مم خم حم جم ُّٱ:  قاؿ ا تعاىل لنبيو 
قاؿ: ال أذكر إال ذكرت أشهد أف ال إلو إال ا أشهد  َّ مم خم حم جم ُّٱعن ٦باىد: 

 ٔأف ٧بمدا رسوؿ ا.
ورسولو أف يقوؿ عبده ، عبودية قاؿ معمر: أشهد أف ال إلو إال ا وأف ٧بمدا عبده: فهذا ال

 ٕورسولو .
َأاَل تَػَرى َأفَّ »[ قَاَؿ: ٗ]الشرح: َّ مم خم حم جم ُّٱوَعِن ا٢بََْسِن يف قَػْوِؿ اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ: 

 ٖ«َمَعوُ  اللََّو َعزَّ َوَجلَّ اَل يُْذَكُر يف َمْوِيٍن ِإالَّ ذُِكَر نَِبيُُّو 
 

                                                           
 ( وطححو األلباِّن.ٖٓٔ" فضل الصبلة على النيب " )- ٔ
 ( وطححو األلباِّن.ٗٓٔ" فضل الصبلة على النيب " )-ٕ
 (ٜٜٚٔٔ(،و" الكُرى" للبيهقي)ٜ٘٘" الشريعة " لآلجري)- ٖ
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 ٜٕٓ يف مشائل الرسول    

يَ  صٌلئهل   فُسمل مٌَ :إبؿاهة هللا هل ؿىل كًر

: " َما ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َوَقْد وُكَّْل ِبِو َقرِيُنُو ِمَن ا١بِْنّْ "،  َعْن َعْبِد اِ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
ُمُرِّن ِإالَّ فَػَلْيَس يَأْ ، ِإالَّ َأفَّ اَ أََعاَنِِب َعَلْيِو َفَأْسَلَم ، قَاُلوا: َوأَْنَت يَا َرُسوَؿ اِ؟، قَاَؿ: " َوأَنَا 

 ِٖٔبَّْبٍ " .
َخرََج ِمْن ِعْنِدَىا لَْيبًل قَاَلْت َفِغْرُت  -  -َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  -  -وعن َعاِئَشَة َزْوج النَّيبّْ 

ي َعَلى َعَلْيِو َفَجاَء فَػرََأى َما َأْطَنُع فَػَقاَؿ َما َلِك يَا َعاِئَشُة أَِغْرِت فَػُقْلُت َوَما ِل اَل يَػَغاُر ِمْثلِ 
أََقْد َجاَءِؾ َشْيفَاُنِك قَاَلْت يَا َرُسوَؿ اللَِّو أَْو َمِعَي َشْيفَاٌف  -  -ِمْثِلَك فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

َنِِب قَاَؿ نَػَعْم وقُػْلُت َمَع ُكلّْ ِإْنَساٍف قَاَؿ نَػَعْم قُػْلُت َوَمَعَك يَا َرُسوَؿ اللَِّو قَاَؿ نَػَعْم َوَلِكْن َر يّْ أََعا
 َٕلْيِو َحٌبَّ َأْسَلَم.عَ 

: "فأسلم" برفع ا٤بيم وفتحها، وٮبا روايتاف ٚ٘ٔ/ٚٔقاؿ اإلماـ النووي يف " شرح مسلم " 
مشهورتاف، فمن رفع، قاؿ: معناه أسلُم أنا من شره وفتنتو، ومن فتح قاؿ: إف القريَن أسلم 

 لفتح.من اإلسبلـ، وطار مؤمًنا، ورجح ا٣بفا ي الرفَع، ورجح القاضي عياض ا
 ونقل البغوي عن سفياف بن عيينة ، قولو: "فأسلم" معناه: أسلم أنا منو، والشيفاف ال ُيسلم.
وجاء يف رواية عند البيهقي يف "الدالئل" من يريق ٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة، عن ٰبٓب بن 

أ ي بكّب، عن شعبة، عن منصور بلفظ: "ولكن ا أعانِب بإسبلمو، أو أعانِب عليو حٌب 
لم".  وقاؿ البيهقي: قولو يف ىذه الرواية: " ولكن ا أعانِب بإسبلمو ": إف كاف ىو أس

، وكاف شعبة أو  األطل يؤكد قوؿ َمن زعم أف قولو: " فأسلم " من اإلسبلـ دوف السبلمة
 . من دونو شك فيو

بل ، واستدؿ بقولو: "ف إىل أنو من اإِلسبلـ -رٞبو ا-وذىب ٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة 
 ، ِل يأمر ٖبّب. يأمرِّن إال ٖبّب" قاؿ: ولو كاف على الكفر

ِمَن الشَّْيفَاِف، يف ِجْسِمِو َوَخاِيرِِه  وقَاَؿ اْلَقاِضي: َواْعَلْم َأفَّ اأْلُمََّة ٦ُبَْتِمَعٌة َعَلى ِعْصَمِة النَّيبّْ 
 َوِلَسانِِو .

                                                           
( ،ويف الباب عن عائشة ٘ٚٗٚ( ، وابن حباف )ٜٖٖٗ(، وابن ماجو )ٕٜٖٗد )( وأٞبٕٗٔٛ) - ٜٙمسلم  -ٔ

 ( .ٕ٘ٔٛعند مسلم )
 (.ٕ٘ٔٛ) - ٓٚمسلم  -ٕ
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 ٕٓٔ البيان املأمول

َنِة اْلَقرِيِن ،َوَوْسَوَسِتِو ،َوِإْغَوائِِو ،َفَأْعَلَمَنا بِأَنَُّو َمَعَنا ؛ َويف َىَذا ا٢بَِْديِث ِإَشاَرٌة ِإىَل التَّْحِذيِر مِ  ْن ِفتػْ
ْمَكاِف.  ٔلَِنْحََبَِز ِمْنُو ِٕبََسِب اإْلِ

وأقوؿ بتوفيق ا : ا٢بق وا أعلم ما ذىب إليو اإلماـ سفياف ابن عيينة : أسلم أنا منو ، 
كافرًا  ٤بن ذىب إىل خبلؼ ذلك ألنو لو كاف قرينو  ألف الشيفاف ال ُيسلم ، أما بالنسبة

، فقد فاتو أف الشيفاف قد أمر با٣بّب أ ي ىريرة رضي ا عنو عندما   ،  فإنو ال يأمره ٖبّب
بأنو  كاف يسرؽ من يعاـ زكاة رمضاف وأمسكو ،وقاؿ لو: أنو أبو عياؿ و٧بتاج  ، وأخُره 

أمسكو قاؿ لو :إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي ويف ا٤برة الثالثة  عندما  سيعود إليو ،
،لن يزاؿ عليك من ا حافظ ،و ال يقربك شيفاف حٌب تصبح ، وبذلك يزوؿ اإلشكاؿ 

 .وا أعلم  
و ال عجب أف الشيفاف قد يأمرؾ با٣بّب لتقع يف الشر، كما يف قصة برطيصا العابد، ويف 

 عنو بو، فَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: وَكََّلِِب أمره  با٣بّب ، فإنو أمر أ ي ىريرة رضي ا
ِٕبِْفِظ زََكاِة َرَمَضاَف َفأَتَاِّن آٍت َفَجَعَل َٰبُْثو ِمَن الفََّعاـِ َفَأَخْذتُُو، فَػُقْلُت  َرُسوُؿ اللَِّو 

َرْأ آيََة ، فػَ -َفذََكَر ا٢َبِديَث  - أَلَْرفَػَعنََّك ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو  َقاَؿ: ِإَذا َأَوْيَت ِإىَل ِفرَاِشَك فَاقػْ
، َلْن يَػزَاَؿ َعَلْيَك ِمَن اللَِّو َحاِفٌظ، َوالَ يَػْقَرُبَك َشْيفَاٌف َحٌبَّ ُتْصِبَح، فَػَقاَؿ النَّيبُّ   الُكْرِسيّْ

 ٕ«.َطَدَقَك َوُىَو َكُذوٌب َذاَؾ َشْيفَافٌ »
أي قرينو أطبح مسلًما ، ٧باولتو إليذاء النيب  –م ويتعارض مع قوؿ من قاؿ إف الشيفاف أسل

  َـ ْرَداِء، قَاَؿ: قَا بأف جاءه يف الصبلة بشهاب من نار ليجعلو يف وجهو ، فَعْن َأ ي الدَّ
َبَسَط َيَدُه  َفَسِمْعَناُه يَػُقوُؿ: "أَُعوُذ بِاِ ِمْنَك" ُُثَّ قَاَؿ "أَْلَعُنَك بَِلْعَنِة اِ" َثبَلثًا، وَ  َرُسوُؿ اِ 

ْعَناَؾ تَػُقوُؿ يف الصَّبَل  ِة َشْيًئا َكأَنَُّو يَػتَػَناَوُؿ َشْيًئا، فَػَلمَّا فَػرََغ ِمَن الصَّبَلِة قُػْلَنا: يَا َرُسوَؿ اِ َقْد ٠بَِ
ِليَس، َجاَء ِلَْ َنْسَمْعَك تَػُقولُُو قَػْبَل َذِلَك، َورَأَيْػَناَؾ َبَسْفَت َيَدَؾ، قَاَؿ: " ِإفَّ َعُدوَّ اِ ِإبْ 

ِبِشَهاٍب ِمْن نَاٍر لَِيْجَعَلُو يف َوْجِهي، فَػُقْلُت: أَُعوُذ بِاِ ِمْنَك، َثبَلَث َمرَّاٍت، ُُثَّ قُػْلُت: أَْلَعُنَك 
َأِخيَنا ُسَلْيَماَف  بَِلْعَنِة اِ التَّامَِّة، فَػَلْم َيْسَتْأِخْر، َثبَلَث َمرَّاٍت، ُُثَّ أََرْدُت َأْخَذُه، َواِ َلْواَل َدْعَوةُ 

 ٖ .أَلَْطَبَح ُموثَػًقا يَػْلَعُب ِبِو ِوْلَداُف أَْىِل اْلَمِديَنِة "
                                                           

 (.ٛ٘ٔ/ٚٔ"طحيح مسلم شرح النووي")-ٔ
 (. ٕٖ٘ٚالبخاري)-ٕ
 (ٜٜٚٔ(،وابن حباف)ٕ٘ٔٔ(،والنسائي)ٕٗ٘) - ٓٗمسلم -ٖ
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 ىن نن من ُّٱوقد حكم ا بكفر الشيفاف وذريتو إىل يـو القيامة ، لقولو تعاىل : 

 حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين

 (.ٓ٘)الكهف: َّ مج حج مث هت  ختمت حت جت هب مب خب
 حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱوقولو تعاىل :

(ٕٓٔ)البقرة:  َّ جه  ين ىن من خن  

  ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقولو تعاىل عن الشيفاف : 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل  ىل مل يك

(ٛٔ-ٕٔ)األعراؼ:  

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقولو تعاىل :
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 (. ٖٛ-ٚٚ)ص:َّ خت حت جت هب مب خب حب
 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّوقولو تعاىل :
 نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن
 مج  حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب
 (ٗٙ-ٔٙ)اإلسراء :  َّ خص حص  مس خس حس جس جخمخ مح جح
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 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱٱوقولو تعاىل عن الشيفاف يـو القيامة :
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل يك

 مب خب حب جب  هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ميني زي  ري
)إبراىيم  َّمخ جخ مح جح مج حج هتمث مت  خت حت جت هب

:ٕٕ)  

 
 :  يف ثفضَهل ؿىل ألهبِاء بست  ما جاء بضٌلئهل 

: أُْعِفيُت َجَواِمَع اْلَكِلمِ ،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ   قَاَؿ: " ُفضّْْلُت َعَلى اأْلَْنِبَياِء ِبِستٍّ
لَّْت ِلَ اْلَغَناِئُم، َوُجِعَلْت ِلَ اأْلَْرُض َيُهورًا َوَمْسِجًدا، َوأُْرِسْلُت ِإىَل ، َوُنِصْرُت بِالرُّْعِب، َوُأحِ 

 ٔا٣ْبَْلِق َكافًَّة، َوُخِتَم  يَ النَِّبيُّوَف " 
 : ٔآويتَّ جوامؽ اًلكم -1

 ٕ.ويف رواية :" َوأُوتِيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم "
 ِٖم ".ويف رواية :" بُِعْثُت ِٔبََواِمِع الَكلِ 

 ٗويف رواية :" أُْعِفيُت َمَفاتِيَح الَكِلِم ".
ـَ َمكََّة وََكاَف ِمْن أَْزِد َشُنوَءَة، وََكاَف يَػْرِقي ِمْن َىِذِه الرّْيِح،  وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأفَّ ِضَماًدا، َقِد

َة، يَػُقوُلوَف: ِإفَّ ٧ُبَمًَّدا ٦َبُْنوٌف، فَػَقاَؿ: َلْو َأِّنّْ رَأَْيُت َىَذا الرَُّجَل َلَعلَّ  َفَسِمَع ُسَفَهاَء ِمْن أَْىِل َمكَّ
ْشِفي اَ َيْشِفيِو َعَلى َيَديَّ، قَاَؿ فَػَلِقَيُو، فَػَقاَؿ: يَا ٧ُبَمَُّد ِإِّنّْ أَْرِقي ِمْن َىِذِه الرّْيِح، َوِإفَّ اَ يَ 

٢بَْْمَد لِلَِّو، ٫َبَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو، َمْن ِإفَّ ا: »َعَلى َيِدي َمْن َشاَء، فَػَهْل َلَك؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 
رِيَك يَػْهِدِه اُ َفبَل ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفبَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأْف اَل إِلََو ِإالَّ اُ َوْحَدُه اَل شَ 

اَؿ: أَِعْد َعَليَّ َكِلَماِتَك َىُؤاَلِء، َفَأَعاَدُىنَّ َعَلْيِو قَاَؿ: فَػقَ « َلُو، َوَأفَّ ٧ُبَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو، أَمَّا بَػْعدُ 
ْعُت قَػْوَؿ اْلَكَهَنِة، َوقَػْوَؿ السََّحَرِة، َوقَػْوَؿ  َرُسوُؿ اِ  ، َثبَلَث َمرَّاٍت، قَاَؿ: فَػَقاَؿ: َلَقْد ٠بَِ

َلْغَن نَاُعوَس اْلَبْحِر، قَاَؿ: فَػَقاَؿ: َىاِت َيَدَؾ الشَُّعرَاِء، َفَما ٠بَِْعُت ِمْثَل َكِلَماِتَك َىُؤاَلِء، َوَلَقْد بػَ 
                                                           

 (ٖٖٕٔحباف) (،وابنٖ٘٘ٔ(،والَبمذي)ٖٖٜٚ(،وأٞبد)ٖٕ٘) - ٘مسلم  - ٔ
  (ٚٔ٘ٓٔ، ٓ٘ٔٛ،ٖٓٗٚ،وأٞبد) (ٖٕ٘)ٛ،  ٚمسلم- ٕ
 (ٜٖٛٓ ،ٖٚٛٓ،والنسائي)(ٖٕ٘) - ٙ، مسلم ( ٖٕٚٚ ، ٖٔٓٚ ،ٜٕٚٚالبخاري)- ٖ
 (.ٜٜٛٙالبخاري)- ٗ
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، قَاَؿ: فَػَبايَػَعُو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  ْسبَلـِ ، قَاَؿ: َوَعَلى «َوَعَلى قَػْوِمكَ : » أُبَاِيْعَك َعَلى اإْلِ
ُب السَّرِيَِّة لِْلَجْيِش: َىْل َسرِيًَّة، َفَمرُّوا ِبَقْوِمِو، فَػَقاَؿ َطاحِ  قَػْوِمي، قَاَؿ: فَػبَػَعَث َرُسوُؿ اِ 

ُهْم ِمْفَهَرًة، فَػَقاَؿ: ُردُّوَىا، فَِإفَّ ، َأَطْبُتْم ِمْن َىُؤاَلِء َشْيًئا؟  : َأَطْبُت ِمنػْ فَػَقاَؿ َرُجٌل ِمَن اْلَقْوـِ
َىُؤاَلِء قَػْوـُ ِضَماٍد .

ٔ 
َأالَ يُػْعِجُبَك أَبُو »، َعْن َعاِئَشَة أَنػََّها قَاَلْت: وَعْن اْبِن ِشَهاٍب أَنَُّو قَاَؿ: َأْخبَػَرِّن ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَػّْبِ 

، ُيْسِمُعِِب َذِلَك وَُكْنُت  ُفبَلٍف، َجاَء َفَجَلَس ِإىَل َجاِنِب ُحْجَريت، ُٰبَدُّْث َعْن َرُسوِؿ اللَِّو 
ـَ قَػْبَل َأْف أَْقِضَي ُسْبَحٍِب، َوَلْو أَْدرَْكُتُو َلَرَدْدُت عَ  ِلَْ َيُكْن َيْسُرُد  َلْيِو ِإفَّ َرُسوَؿ اللَِّو ُأَسبُّْح فَػَقا

 ٕ«.ا٢َبِديَث َكَسْردُِكمْ 
ُه الَعادُّ أَلَْحَصاهُ »ويف رواية :" َكاَف   ٖ«ُٰبَدُّْث َحِديثًا َلْو َعدَّ

لَُّم ِبَكبلَـٍ َيْسُرُد َسْردَُكْم َىَذا، َوَلِكنَُّو َكاَف يَػَتكَ  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َما َكاَف َرُسوُؿ اِ و 
 ٗيُػبَػيػُّْنُو، َفْصٌل، َٰبَْفظُُو َمْن َجَلَس إِلَْيِو.

 ٘كبلماً َفْصبًل، يْفَهُمُو كلُّ َمْن ٠بَِعُو ".- -وعند أ ي داود:" كاف كبلـُ رسوِؿ ا 
ـُ النَّيبّْ   َٙسْرًدا". َفْصبًل يَػْفَقُهُو ُكلُّ َأَحٍد، ِلَْ َيُكْن َيْسُرُدهُ  ويف رواية :" َكاَف َكبَل

 ٚ«.ِإَذا َسلََّم َسلََّم َثبلَثًا، َوِإَذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة أََعاَدَىا َثبلَثًا»أَنَُّو َكاَف  َعْن أََنٍس َعِن النَّيبّْ و 
َسلََّم ويف رواية :" ِإَذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة أََعاَدَىا َثبلَثًا، َحٌبَّ تُػْفَهَم َعْنُو ، َوِإَذا أََتى َعَلى قَػْوـٍ فَ 

 ٛ«.َعَلْيِهْم، َسلََّم َعَلْيِهْم َثبلَثًا
 ٜيُِعيُد الَكِلَمَة َثبلَثًا لِتُػْعَقَل َعْنُو. ويف رواية : َكاَف َرُسوُؿ اِ 

                                                           
 (.ٛٙ٘ٙ(،وابن حباف)ٜٕٗٚ(،وأٞبد)ٛٙٛ) - ٙٗمسلم - ٔ
 (ٖ٘٘ٙو داود)( ،وأبٕ٘ٙٛٗوأٞبد يف " ا٤بسند")(،ٖٜٕٗ) - ٓٙٔ (،ومسلمٖٛٙ٘البخاري)- ٕ
 مع ذكر القصة.(ٖٜٕٗ) - ٔٚ(،ومسلمٖٚٙ٘البخاري)-- ٖ
 (وحسنو األلباِّن وشعيب األرنؤوط .ٜٖٖٙ(، والَبمذي)ٜٕٕٓٙرواه أٞبد يف" ا٤بسند" )-- ٗ
 (.ٜٖٛٗرواه أبو داود)- ٘
 وحسن إسناده شعيب األرنؤوط.(ٕٚٚٓ٘رواه أٞبد يف " ا٤بسند") -ٙ
 (ولكنو بدأ بالسبلـ أوالً.ٖٕٕٚلَبمذي )(،وإٕٖٔٔ(،وأٞبد )ٜٗالبخاري)- ٚ
بشفره األوؿ فقط ، عن أ ي أمامة رضي ا عنو،وحسن إسناده (ٜ٘ٓٛ،والفُراِّن يف " الكبّب ")(ٜ٘البخاري) - ٛ

 (.ٖٖٚٗاأللباِّن يف " الصحيحة")
 و الذىيب .(وطححو ووافقٙٔٚٚ(وقاؿ األلباِّن : حسن طحيح ،وا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ" )ٖٓٗٙرواه الَبمذي) -ٜ
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 ٕٗٔ البيان املأمول

 ٔ«.ويف رواية : َكاَف ِإَذا َتَكلََّم َتَكلََّم َثبَلثًا، وََكاَف َيْسَتْأِذُف َثبَلثًا
يف َطْدِر النػََّهاِر، قَاَؿ: َفَجاَءُه  أَبِيِو، قَاَؿ: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِؿ اِ  وَعِن اْلُمْنِذِر ْبِن َجرِيٍر، َعنْ 

ْم ِمْن قَػْوـٌ ُحَفاٌة ُعرَاٌة ٦ُبَْتا ي النَّْماِر َأِو اْلَعَباِء، ُمتَػَقلِّْدي السُُّيوِؼ، َعامَّتُػُهْم ِمْن ُمَضَر، َبْل ُكلُّهُ 
ِلَما رََأى ِِّْٔم ِمَن اْلَفاَقِة، َفَدَخَل ُُثَّ َخرََج، َفَأَمَر ِببَلاًل َفَأذََّف  ِ ُمَضَر فَػَتَمعََّر َوْجُو َرُسوِؿ ا

ـَ، َفَصلَّى ُُثَّ َخَفَب فَػَقاَؿ:   َّٱىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:َوأَقَا
[ َواآْليََة الٍَِّب يف ٔ]النساء:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ[ ِإىَل آِخِر اآْليَِة، ٔ]النساء: 
[ "َتَصدََّؽ َرُجٌل ٛٔ]ا٢بشر: َّ  ىييي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ينُّٱا٢بَْْشِر: 

َوَلْو ِبِشقّْ َٛبَْرٍة"  -َحٌبَّ قَاَؿ  -ِمْن ِديَنارِِه، ِمْن ِدْرٮبَِِو، ِمْن ثَػْوِبِو، ِمْن َطاِع بُػرِّْه، ِمْن َطاِع َٛبْرِِه 
َها، َبْل َقْد َعَجَزْت، قَاَؿ: ُُثَّ تَػَتابََع  قَاَؿ: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر ِبُصرٍَّة َكاَدْت َكفُُّو تَػْعِجزُ  َعنػْ

يَػتَػَهلَُّل، َكأَنَُّو  النَّاُس، َحٌبَّ رَأَْيُت َكْوَمْْبِ ِمْن يََعاـٍ َوثَِياٍب، َحٌبَّ رَأَْيُت َوْجَو َرُسوِؿ اِ 
ْسبَلـِ ُسنًَّة َحسَ  ُمْذَىَبٌة، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  َنًة، فَػَلُو َأْجرَُىا، َوَأْجُر َمْن َعِمَل : "َمْن َسنَّ يف اإْلِ

ْسبَلـِ ُسنًَّة َسيَّْئًة، َكاَف َعَلْيِو  َِّٔا بَػْعَدُه، ِمْن َغّْبِ َأْف يَػنػُْقَص ِمْن ُأُجورِِىْم َشْيءٌ  ، َوَمْن َسنَّ يف اإْلِ
 ْٕن َأْوزَارِِىْم َشْيٌء" .ِوْزرَُىا َوِوْزُر َمْن َعِمَل َِّٔا ِمْن بَػْعِدِه، ِمْن َغّْبِ َأْف يَػنػُْقَص مِ 

ّْبِ، َوَخَواٛبَُو  -  -َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَؿ: أُويتَ َرُسوُؿ اللَِّو و  َأْو قَاَؿ: -َجَواِمَع ا٣بَْ
ّْبِ   َوُخْفَبَة ا٢ْبَاَجِة. ، فَػَعلََّمَنا ُخْفَبَة الصَّبَلِة  -فَػَواِتَح ا٣بَْ

ـُ َعَلْيَك أَيػَُّها النَّيبُّ َوَرْٞبَُة اللَِّو ُخْفَبُة الصَّبَلِة: التَّ  ِحيَّاُت لِلَِّو، َوالصََّلَواُت َوالفَّيَّْباُت، السَّبَل
َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّو الصَّا٢ِبَِْب، َأْشَهُد َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، َوَأْشَهدُ  ـُ َعَليػْ  َأفَّ ٧ُبَمًَّدا َوبَػرََكاتُُو، السَّبَل

 ْبُدُه َوَرُسولُُو.عَ 
نْػُفِسَنا َوِمْن َوُخْفَبُة ا٢ْبَاَجِة: إْف ا٢بَْْمُد لِلَِّو، ٫َبَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفرُُه، َونَػُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَ 

َي َلُو، َوَأْشَهُد َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ َسيَّْئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَػْهِدِه اللَُّو َفبَل ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفبَل َىادِ 
 اللَُّو َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأفَّ ٧ُبَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو.

إىل  َّٱيي ىي مي خي حي جي يهٱُّٱُُثَّ َتِصُل ُخْفَبَتَك بَِثبَلِث آيَاٍت ِمْن ِكَتاِب اللَِّو: 
إىل آخر اآلية  َّ ميىي خي  حي جي يه ىهُّ[ ٕٓٔآخر اآلية ]آؿ عمراف: 

                                                           
 (وحسنو شعيب األرنؤوط.ٖٖٛٓٔرواه أٞبد )-ٔ
 (.ٖٖٛٓ(،وابن حباف)ٜٗٚٔٔ(،وأٞبد)ٚٔٓٔ) - ٜٙمسلم  -ٕ
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 ٕ٘ٔ يف مشائل الرسول    

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ:[ و ٔ]النساء: 
 ٔ[.ٔٚ - ٓٚإىل آخر اآلية ]األحزاب:  َّ ختمت حت جت

ِإفَّ َأْحَسَن ا٢َبِديِث ِكَتاُب اللَِّو، َوَأْحَسَن ا٥بَْدِي »وعن ُمرََّة ا٥بَْمَداِّنَّ، يَػُقوُؿ: قَاَؿ َعْبُد اللَِّو: 
 ٕ« . ُموِر ٧ُبَْدثَاتُػَها، َوِإفَّ َما ُتوَعُدوَف آَلٍت، َوَما أَنْػُتْم ٗبُْعِجزِينَ ، َوَشرَّ األُ  َىْدُي ٧ُبَمٍَّد 

 

َناُه، َوَعبَل َطْوتُُو،  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اِ و  ِإَذا َخَفَب اْٞبَرَّْت َعيػْ
يَػُقوُؿ: "َطبََّحُكْم َوَمسَّاُكْم"، َويَػُقوُؿ: "بُِعْثُت أَنَا  َواْشَتدَّ َغَضُبُو، َحٌبَّ َكأَنَُّو ُمْنِذُر َجْيشٍ 

َر َوالسَّاَعُة َكَهاتَػْْبِ"، َويَػْقُرُف بَػْْبَ ِإْطبَػَعْيِو السَّبَّابَِة، َواْلُوْسَفى، َويَػُقوُؿ: "أَمَّا بَػْعُد، فَِإفَّ َخيػْ 
ُر ا٥ْبَُدى ُىَدى ٧ُبَمٍَّد ، َوَشرُّ اأْلُُموِر ٧ُبَْدثَاتُػَها، وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضبَللٌَة" ُُثَّ  ا٢بَِْديِث ِكَتاُب اِ، َوَخيػْ

،  يَػُقوُؿ: "أَنَا َأْوىَل ِبُكلّْ ُمْؤِمٍن ِمْن نَػْفِسِو، َمْن تَػَرَؾ َمااًل َفؤِلَْىِلِو ، َوَمْن تَػَرَؾ َديْػًنا َأْو َضَياًعا
 ٖفَِإَِلَّ َوَعَليَّ ". 

َع النػُّْعَماَف ْبَن َبِشٍّب، يَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  وَعْن ٠ِبَاِؾ ْبِن َحْرٍب، أَنَّوُ  : " أَْنَذْرُتُكُم النَّاَر  ٠بَِ
َع أَْىُل السُّوِؽ َطْوَتُو، َعُو، َو٠بَِ  ، أَْنَذْرُتُكُم النَّاَر " َحٌبَّ َلْو َكاَف َرُجٌل َكاَف يف أَْقَصى السُّوِؽ  ٠بَِ

 َٗوُىَو َعَلى اْلِمْنَُرِ .
، َأْو َعِن الزُّبَػّْبِ وَعْن عَ  ٱَبْفُبُػَنا فَػُيذَكّْرُنَا بِأَيَّاـِ اللَِّو، َحٌبَّ نَػْعِرَؼ  ، قَاَؿ: "َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو  ِليٍّ

ِلَْ يَل َذِلَك يف َوْجِهِو، وََكأَنَُّو َنِذيُر قَػْوـٍ ُيَصبُّْحُهِم اأْلَْمُر ُغْدَوًة، وََكاَف ِإَذا َكاَف َحِديَث َعْهٍد ِٔبُِرِْ 
 ٘يَػَتَبسَّْم َضاِحًكا َحٌبَّ يَػْرَتِفَع َعْنُو". 

، قَاَؿ: قَاَؿ النَّيبُّ  اتػَُّقوا »ُُثَّ أَْعَرَض َوَأَشاح، ُُثَّ قَاَؿ: « اتػَُّقوا النَّارَ : » وَعْن َعِديّْ ْبِن َحامتٍِ
َها، ُُثَّ قَاَؿ:  ُُثَّ أَْعَرَض َوَأَشاَح َثبلَثًا، َحٌبَّ ظَنَػنَّا أَنَُّو يَػْنظُرُ « النَّارَ  اتػَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقّْ َٛبَْرٍة، »إِلَيػْ

 ٙ«.َفَمْن ِلَْ ٯبَِْد فَِبَكِلَمٍة يَيَّْبةٍ 
                                                           

(واللفظ ٕٜٛٔ(، وابن ماجة)٘ٓٔٔ(،والَبمذي )ٕٛٔٔ(،وأبو داود)ٙٔٔٗطحيح : رواه أٞبد يف " ا٤بسند") - ٔ
 لو ،وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط.

 (. ٕٚٚٚطحيح موقوؼ : البخاري) -ٕ
 (.ٓٔ(،وابن حباف)ٛٚ٘ٔ(،والنسائي)٘ٗ(،وابن ماجة)ٜٗٛٗٔ(،وأٞبد)ٚٙٛ) - ٖٗمسلم -ٖ
 (.ٚٛٙ٘(، و"ا٤بشكاة" )ٚٙٙ(، وابن حباف)ٜٜٖٛٔحسن : رواه أٞبد)- ٗ
 (وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده حسن. ٖٚٗٔحسن : رواه أٞبد يف " ا٤بسند") -٘
 (ٙٔٓٔ) - ٛٙ(،ومسلمٓٗ٘ٙالبخاري ) - ٙ
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 ٕٙٔ البيان املأمول

، َفَكاَنْت َطبَلتُُو َقْصًدا، َوُخْفَبُتُو  وَعْن َجاِبِر ْبِن ٠َبَُرَة، قَاَؿ: "ُكْنُت ُأَطلّْي َمَع َرُسوِؿ اِ 
 َٔقْصًدا" .

َا ُىنَّ َكِلَماٌت َيِسّبَاٌت". "َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو ويف رواية :   ٕاَل يُِفيُل اْلَمْوِعظََة يَػْوـَ ا١بُُْمَعِة، ِإ٭بَّ
ا أَبَا َعْن َواِطِل ْبِن َحيَّاَف، قَاَؿ: قَاَؿ أَبُو َواِئٍل: َخفَبَػَنا َعمَّاٌر، فََأْوَجَز َوأَبْػَلَغ، فَػَلمَّا نَػَزَؿ قُػْلَنا: يَ و 

، يَػُقوُؿ:  َلَقْد أَبْػَلْغَت َوَأْوَجْزَت، فَػَلْو ُكْنَت تَػنَػفَّْسَت ، فَػَقاَؿ: ِإِّنّْ ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ  اْليَػْقظَافِ 
، َوِإفَّ "ِإفَّ يُوَؿ َطبَلِة الرَُّجِل، َوِقَصَر ُخْفَبِتِو، َمِئنٌَّة ِمْن ِفْقِهِو، َفَأِييُلوا الصَّبَلَة، َواْقُصُروا ا٣ْبُْفَبةَ 

 ٖبَػَياِف ِسْحرًا" .ِمَن الْ 
 
 : هرصثَ ابًرؾب مسرية صِر-2

 : بيرصثَ يف ادلهَا والٓخرة صٌلئهل 

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱٱٱقاؿ تعاىل :
(ٕ٘-ٔ٘)غافر:  َّ َّ  

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱوقاؿ تعاىل :
 مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض مص خص حص
(ٓٗ)التوبة: َّ  مق حق مف خف جفحف  

  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن ُّٱوقاؿ تعاىل:

(٘ٔ)ا٢بج:َّ  هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  
نْػَيا َواآْلِخَرِة، قَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: َمْن َكاَف َيُظنُّ َأْف َلْن يَػْنُصَر اللَُّو ٧ُبَمًَّدا  ٱ يف الدُّ

يَػُقوُؿ: ُُثَّ  َّ مب هئَُّأْي: ٠َبَاِء بَػْيِتِو،  َّ مئ هيَُّأْي: ِٕبَْبٍل  َّ مي خي ُّ
َوقَاَؿ َعْبُد   لَِيْخَتِنْق ِبِو. وََكَذا قَاَؿ ٦ُبَاِىٌد، َوِعْكرَِمُة، َوَعفَاٌء، َوأَبُو ا١بَْْوزَاِء، َوقَػَتاَدُة، َوَغيػْرُُىْم.

 َأْي: لَِيتَػَوطَّْل ِإىَل بُػُلوِغ السََّماِء،  َّ مئ هي مي خيُّالرَّْٞبَِن ْبُن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم: 
                                                           

 (.ٚٓ٘(،والَبمذي)ٙٙٛ) - ٔٗم مسل -ٔ
 (وحسنو األلباِّن.ٚٓٔٔحسن : رواه أبو داود)-- ٕ
 (.ٜٕٔٚ(،وابن حباف)ٕٛٚٔ(،وابن خزٲبة)ٖٚٔٛٔ(،وأٞبد)ٜٙٛ) - ٚٗمسلم -ٖ
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 ٕٚٔ يف مشائل الرسول    

َا يَْأيت ٧ُبَمًَّدا ِمَن السََّماِء، فَِإفَّ  ٱَذِلَك َعْنُو، ِإْف َقَدَر َعَلى َذِلَك. َّ مب هئُّالنَّْصَر ِإ٭بَّ

 َظنَّ َأفَّ َوقَػْوُؿ اْبِن َعبَّاٍس َوَأْطَحاِبِو أَْوىَل َوَأْظَهُر يف اْلَمْعَُب، َوأَبْػَلُغ يف التػََّهكُِّم؛ فَِإفَّ اْلَمْعَُب: َمنْ 
بَِناِطٍر ٧ُبَمًَّدا وَِكَتابَُو َوِديَنُو، فَػْلَيْذَىْب فَػْليَػْقُتْل نَػْفَسُو، ِإْف َكاَف َذِلَك َغاِئظَُو، فَِإفَّ اللََّو  اللََّو لَْيسَ 

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱنَاِطرُُه اَل ٧َبَالََة، قَاَؿ اللَُّو تَػَعاىَل: 
 َّ مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱَّ ٍّ ٌّ ٰى

  َّ  هس مس هث مث هت مت هب ُّٱٱَذا قَاَؿ:[ ؛ َو٥بَِ ٕ٘، ٔ٘]َغاِفٍر: 
   طلى ا عليو وسلم. قَاَؿ السُّدّْيُّ: يَػْعِِب: ِمْن َشْأِف ٧ُبَمٍَّد 

 َٔوقَاَؿ َعفَاٌء ا٣ْبُرَاَساِّنُّ: فَػْليَػْنظُْر َىْل َيْشِفي َذِلَك َما ٯبَُِد يف َطْدرِِه ِمَن اْلَغْيِظ.
َسِن َما ِقيَل ِفيَها :َأفَّ اْلَمْعَُب َمْن َكاَف َيُظنُّ َأْف َلْن يَػْنُصَر اللَُّو وقَاَؿ أَبُو َجْعَفٍر النَّحَّاُس: ِمْن َأحْ 

  ، َوأَنَُّو يَػتَػَهيَّأُ َلُو َأْف يَػْقَفَع النَّْصَر الَِّذي أُوتَِيُو.    ٧ُبَمًَّدا 

 َأْي فَػْلَيْفُلْب ِحيَلًة َيِصُل َِّٔا ِإىَل السََّماِء.  َّمئ هي مي خي ُّ
 ُُثَّ لِيَػْقَفِع النَّْصَر ِإْف تَػَهيَّأَ لَُو.  َأيْ  َّ مب هئٱُّ
 .  َوِحيَلُتُو َما يَِغيظُُو ِمْن َنْصِر النَّيبّْ  َّ  هس مث هت مت هب ُّ

َقْفِع ِصْل ِإىَل َواْلَفاِئَدُة يف اْلَكبَلـِ أَنَُّو ِإَذا ِلَْ يَػتَػَهيَّْأ لَُو اْلَكْيُد َوا٢ْبِيَلُة بَِأْف يَػْفَعَل ِمْثَل َىَذا ِلَْ يَ 
 ٕالنَّْصِر.

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ وقاؿ تعاىل :

 (ٖ-ٔ)النصر:َّ زث رث يت ىت متنت  زت رت يب ىب نب مب

 هرصثَ ابًعبا : ومن صٌلئهل 

ُهَما، َعِن النَّيبّْ  ُنِصْرُت بِالصََّبا، َوأُْىِلَكْت َعاٌد »قَاَؿ: ،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
بُورِ   ٖ«.بِالدَّ

                                                           
 " تفسّب القرآف العظيم" البن كثّب -ٔ
 (ٕٔ/ٕٔ" ا١بامع ألحكاـ القرآف"لئلماـ القرييب )- ٕ
 (. ٕٔٗٙ(،وابن حباف)ٖٕٔٓ(،وأٞبد)ٜٓٓ) - ٚٔ(،ومسلم ٕٖ٘ٓالبخاري) - ٖ



 

 

 
ٕٔٛ 

 ٕٛٔ البيان املأمول

 وآٔحَت هل اًليامئ : -3

 وجـَت هل ألرض ظِوًرا ومسجدا:-4

،  َوُجِعَلْت ِل اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَيُهورًا...، : قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ 
َا َرُجٍل ِمْن أُمٍَِّب أَْدرََكْتُو الصَّبَلُة فَػْلُيَصلّْ    َفَأٲبُّ

َ
َغاِِنُ وِلَْ ٙبَِلَّ أِلََحٍد ، َوُأِحلَّْت ِل ا٤ب

 ٔ..."ا٢بديث قَػْبِلي،
 
 ٕاىل اًياس اكفَ :ثـاىل آٔرسهل هللا  -5

 . سبق معنا يف بياف مشائل مبعثو 
 
 : خامت اًيبُني  -6

 جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱلقولو تعاىل :

 (ٓٗ)األحزاب:َّ  مك لك خك حك

، قَاَؿ: ِإفَّ " َمثَِلي َوَمَثَل األَْنِبيَاِء ِمْن قَػْبِلي،   ْنُو، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو عَ و 
 ِبِو، َكَمَثِل َرُجٍل بَػَُب بَػْيًتا َفَأْحَسَنُو َوَأْٝبََلُو، ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة ِمْن زَاِويٍَة، َفَجَعَل النَّاُس َيفُوُفوفَ 

 َٕىبلَّ ُوِضَعْت َىِذِه اللَِّبَنُة؟ قَاَؿ: فَأَنَا اللَِّبَنُة َوأَنَا َخامِتُ النَِّبيَّْْب ". َويَػْعَجُبوَف َلُو، َويَػُقوُلوفَ 

 

 اٍهنيي ؾن اًخلدم بني ًدًَ ول ٍُرفؽ اًعوت فوق ظوثَ : من صٌلئهل 

 نن من زن  ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ: لقولو تعاىل 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب

  مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ

                                                           
 (ٕٔ٘) - ٖ(،ومسلم ٖٖ٘البخاري)- ٔ
 (.٘ٓٗٙ(،وابن حباف)ٜٚٙٔ(،وأٞبد)ٕٕٙٛ) - ٕٕ(،ومسلم ٖٖ٘٘البخاري) -ٕ
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 ٜٕٔ يف مشائل الرسول    

 خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 (٘-ٔ)ا٢بجرات:َّ من خن  حن جن ىميم مم

ِمَن التػَّْوِقِّب َوااِلْحَبَاـِ  َىِذِه آَداٌب ، أَدََّب اللَُّو َِّٔا ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِنَْب ِفيَما يُػَعاِمُلوَف بِِو الرَُّسوَؿ 
، فَػَقاَؿ: َوالتَّبْ  ْعظَاـِ ٱ َّٱىليل مل يك ىك مك لكُّٱِجيِل َواإْلِ

َلُو، َبْل ُكونُوا تَػبَػًعا َلُو يف  ، َأْي: اَل ُتْسرُِعوا يف اأْلَْشَياِء بَػْْبَ َيَدْيوِ  َّ  ممرن ام ُّ ، َأْي: قَػبػْ
يِع اأْلُُمورِ   .  ٝبَِ

: اَل تَػُقوُلوا َّٱىليل مل يك ىك مك لكُّٱقَاَؿ َعِليُّ ْبُن َأ ي يَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: 
 ِخبَلَؼ اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة.

 َوقَاَؿ الَعْويف َعْنُو: نَػَهى َأْف يَػَتَكلَُّموا بَػْْبَ َيَدْي َكبَلِمِو.
 ِبَشْيٍء، َحٌبَّ يَػْقِضَي اللَُّو َعَلى ِلَسانِِو. َوقَاَؿ ٦ُبَاِىٌد: اَل تَػْفَتاُتوا َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو 

 اَل تَػْقُضوا أَْمرًا ُدوَف اللَِّو َوَرُسولِِو ِمْن َشرَاِئِع ِديِنُكْم.َوقَاَؿ الضَّحَّاُؾ: 
 بقوؿ وال فعل. َّٱىليل مل يك ىك مك لكُّٱَوقَاَؿ ُسْفَياُف الثػَّْورِيُّ: 

: َىَذا أََدٌب ثَاٍف أَدََّب اللَُّو  َّحئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ َوقَػْولُُو:
]فَػْوَؽ َطْوتِِو[ . َوَقْد ُرِوَي أَنػََّها نَػزََلْت يف  ْم بَػْْبَ َيَدِي النَّيبّْ ِبِو اْلُمْؤِمِنَْب َأالَّ يَػْرفَػُعوا َأْطَواتَػهُ 

ُهَما.  الشَّْيَخْْبِ َأ ي َبْكٍر َوُعَمَر، َرِضَي اللَُّو َعنػْ
اف َأْف يَػْهَلَكا، أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر، َرِضَي اللَُّو عَ   ُهَما، َرفَػَعا َعِن اْبِن َأ ي ُمَلْيَكة قَاَؿ: َكاَد ا٣بّبّْ نػْ

ـَ َعَلْيِو رَْكُب َبِِب َٛبِيٍم، َفَأَشاَر َأَحُدٮُبَا بِاأْلَقػْرَِع ْبِن َحاِبٍس  َأْطَواتَػُهَما ِعْنَد النَّيبّْ  ِحَْب َقِد
ْكٍر لُِعَمَر: فَػَقاَؿ أَبُو بَ -قَاَؿ نَاِفٌع: اَل َأْحَفُظ ا٠ْبَوُ -َأِخي َبِِب ٦ُبَاِشٍع، َوَأَشاَر اآْلَخُر ِبَرُجٍل آَخَر 

ٱٱَما أََرْدَت ِإالَّ ِخبَليف. قَاَؿ: َما أََرْدُت ِخبَلَفَك. فَاْرتَػَفَعْت َأْطَواتُػُهَما يف َذِلَك، َفأَنْػَزَؿ اللَُّو: 

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ

بَػْعَد َىِذِه اآْليَِة َحٌبَّ  ، قَاَؿ اْبُن الزُّبَػّْبِ: َفَما َكاَف ُعَمُر يسمُع َرُسوَؿ اللَِّو  اآْليَةَ  َّمب
  .َيْستَػْفِهَمُو، وََِلْ َيْذُكْر َذِلَك َعْن أَبِيِو: يَػْعِِب أَبَا َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو. انْػَفَرَد ِبِو ُدوَف ُمْسِلمٍ 

َثِِب اْبُن َأ ي ُمَلْيَكَة: َأفَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن الزُّبَػّْبِ َأخْ و  بَػَرُه: أَنَُّو َقدـ رَْكٌب ِمْن َبِِب َعِن اْبُن ُجَرْيج، َحدَّ
، فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر: أَمِّْر القعقاَع ْبَن َمْعبد. َوقَاَؿ ُعَمُر: َبْل أَمِّْر اأْلَقػْرََع ْبَن  َٛبِيٍم َعَلى النَّيبّْ 
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 ٕٕٓ البيان املأمول

َما أردُت خبلَفك،  ِخبَليف. فَػَقاَؿ ُعَمُر:-َأْو: ِإالَّ -َحاِبٍس، فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر: َما أََرْدَت ِإىَل 
ٱفَػَتَماَريَا َحٌبَّ اْرتَػَفَعْت َأْطَواتُػُهَما، فَػنَػزََلْت يف َذِلَك: 

 ، َحٌبَّ انْػَقَضِت اآْليَُة،  َّٱىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ
 [ .٘اآْليََة ]ا٢بُُْجرَاِت:  َّ ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
يِق و   ري ٰى ُّٱقَاَؿ: َلمَّا نَػزََلْت َىِذِه اآْليَُة:َعْن يَارِِؽ ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأ ي َبْكٍر الصّْدّْ

، َواللَِّو اَل ُأَكلُّْمَك إال كأخي  ، قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَّوِ  حئ جئ يي  ىي ني مي زي
 ٔالّسرار .

 زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱوقولو تعاىل : 

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث  مث
 (ٖٙ)النور:َّ مم ام يل ىل

َعبَّاٍس: َكانُوا يَػُقوُلوَف يَا ٧ُبَمَُّد يَا أَبَا اْلَقاِسِم، فَػنَػَهاُىُم اللَُّو َعزَّ وجل عن  قَاَؿ الضَّحَّاُؾ َعِن اْبنِ 
، قاؿ: فَػُقوُلوا يَا َنيبَّ اللَِّو، يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َوَىَكَذا قَاَؿ ٦ُبَاِىٌد َوَسِعيُد ْبُن  ذلك إعظاما لنبيو 

، َوَأْف يُػَبجََّل َوَأْف يُػَعظََّم وأف يسود. وقاؿ  للَُّو َأْف يُػَهاَب نَِبيُُّو ُجبَػّْبٍ. َوقَاَؿ قَػَتاَدُة: أََمَر ا
يَػُقوُؿ: اَل  َّ نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱٱمقاتل يف قَػْولِوِ 

يَا ُتَسمُّوُه ِإَذا دعوٛبوه يا ٧بمد وال تقولوا يا ابن َعْبِد اللَِّو، َوَلِكْن َشرُّْفوُه فَػُقوُلوا: يَا َنيبَّ اللَِّو 
 َرُسوَؿ اللَِّو.

 زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ:َوقَاَؿ َماِلٌك َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم يف قَػْولِِو 
قَاَؿ: أََمَرُىُم اللَُّو َأْف ُيَشرُّْفوُه، َىَذا قَػْوٌؿ، َوُىَو الظاىر من السياؽ، كقولو  َّ نتىت مت

 ٰى ُّٱ : [ إىل آخر اآلية. َوقَػْولُوُ ٗٓٔقرة: تَػَعاىَل: يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػُقوُلوا راِعنا ]الب
 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري

 َّ مث هت مت خت حت جت

                                                           
، وافقو الذىيب ، «َحِديٌث َطِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم وََِلْ ٱُبَرَّْجاهُ »(وقاؿ: َىَذا ٕٖٓٚرواه ا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ")- ٔ

 (ٖٔٗٔ(،والبيهقي يف " شعب اإلٲباف") ٖٖ٘ٗٗأ ي شيبة يف " مصنفو ") وابن
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ٕٕٔ 

 ٕٕٔ يف مشائل الرسول    

 مل خل  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع ُّٱ: -ِإىَل قَػْولِوِ  -
[ اآلية، فَػَهَذا  ٘ -ٗ]ا٢بجرات: َّمن خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل

َكبَلـِ َمَعُو َوِعْنَدُه َكَما أُِمُروا بِتَػْقِدمِي الصََّدَقِة قَػْبَل َوالْ  ُكلُُّو ِمْن بَاِب اأْلََدِب يف ٨ُبَايََبِة النَّيبّْ 
 ُٔمَناَجاتِِو.

 

 وآهٓل ٌَعدكة : ـدم ٔآلكَ صٌلئهل ب

َها،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ النَّيبَّ  ، َسَأَؿ َعْنُو، فَِإْف ِقيَل: َىِديٌَّة، َأَكَل ِمنػْ " َكاَف ِإَذا ُأيتَ ِبفََعاـٍ
َها ".َوإِ   ْٕف ِقيَل: َطَدَقٌة، ِلَْ يَْأُكْل ِمنػْ
 
يُػْؤَتى بِالتَّْمِر ِعْنَد ِطرَاـِ النَّْخِل،  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو و 

َٛبٍْر، َفَجَعَل ا٢َبَسُن َوا٢ُبَسْْبُ َرِضَي  فَػَيِجيُء َىَذا بَِتْمرِِه، َوَىَذا ِمْن َٛبْرِِه َحٌبَّ َيِصَّب ِعْنَدُه َكْوًما ِمنْ 
ُهَما يَػْلَعَباِف ِبَذِلَك التَّْمِر، َفَأَخَذ َأَحُدٮُبَا َٛبَْرًة، َفَجَعَلَها يف ِفيِو، فَػَنظََر إِلَْيِو َرسُ   وُؿ اللَِّو اللَُّو َعنػْ

 ٖ« «.الَ يَْأُكُلوَف الصََّدَقةَ  ٍد أََما َعِلْمَت َأفَّ آَؿ ٧ُبَمَّ »، َفَأْخَرَجَها ِمْن ِفيِو، فَػَقاَؿ: 
 
ِإِّنّْ أَلَنْػَقِلُب ِإىَل َأْىِلي َفَأِجُد التَّْمَرَة َساِقفًَة »أَنَُّو، قَاَؿ:  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َعْن َرُسوِؿ اِ و 

 ٗ«.يَهاَعَلى ِفرَاِشي، ُُثَّ أَْرفَػُعَها آِلُكَلَها، ُُثَّ َأْخَشى َأْف َتُكوَف َطَدَقًة َفأُْلقِ 
 ٘«.َلْواَل َأْف َتُكوَف ِمَن الصََّدَقِة، أَلََكْلتُػَها» َوَجَد َٛبَْرًة، فَػَقاَؿ:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأفَّ النَّيبَّ 

َع أََنَس ْبَن َماِلٍك، قَاَؿ: أَْىَدْت بَرِيَرُة ِإىَل النَّيبّْ و  َؽ بِِو َعَليػْ  َعْن قَػَتاَدَة، ٠بَِ َها، ٢بًَْما ُتُصدّْ
 ٙ«.ُىَو ٥َبَا َطَدَقٌة ، َولََنا َىِديَّةٌ »فَػَقاؿ: 

                                                           
 (.ٕٛ-ٔٛ/ٙ" تفسر القرآف العظيم")-ٔ
 ٕٖٛٙ(،وابن حباف)ٕٔ٘ٗ(، وأبو داود)ٖٙٚٓٔ(،وأٞبد)ٚٚٓٔ) - ٘ٚٔ(،ومسلمٕٙٚ٘البخاري) -ٕ
 (.ٜٕٖٗ(،وابن حباف)ٕٜٚٙ(،وأٞبد)ٜٙٓٔ) - ٔٙٔ(، ومسلم ٘ٛٗٔالبخاري)-ٖ
 (.ٕٜٕٖ(،وابن حباف)ٕٙٓٛ(،وأٞبد)ٓٚٓٔ) - ٕٙٔ(، ومسلم ٖٕٔٗالبخاري)-ٗ
 (،وابن حبافٕ٘ٙٔ(،وأبو داود)ٜٕٓٔٔ(،وأٞبد)ٔٚٓٔ) - ٗٙٔ(،ومسلمٖٕٔٗالبخاري)-٘
(ٖٕٜٙ.) 
 (،والنسائي٘٘ٙٔ(،وأبو داود)ٕٕٜٖٔ(،وأٞبد)ٗٚٓٔ) - ٓٚٔ(،مسلم ٕٚٚ٘البخاري) -ٙ
(ٖٚٙٓ.) 



 

 

 
ٕٕٕ 

 ٕٕٕ البيان املأمول

َها: أَنػََّها أَرَاَدْت َأْف َتْشََبَِي بَرِيَرَة، َوأَنػَُّهُم اْشتَػَريُوا َواَلَءَىا، َفذُ و  ِكَر لِلنَّيبّْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
  ُّفَػَقاَؿ النَّيب ، « :َا الَوالَءُ ِلَمْن أَْعَتقَ اْشََبِيَها، َفَأْعِتِقيَها ، َوأُْىِدَي ٥َبَا ٢بٌَْم، َفِقيَل «، فَِإ٭بَّ

 ٔ«. ُىَو ٥َبَا َطَدَقٌة، َولََنا َىِديَّةٌ : »: َىَذا ُتُصدَّْؽ َعَلى بَرِيَرَة، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  لِلنَّيبّْ 
 

 اًـمي ؿَهيا : ول حيي ٔلحد من آٓل اًييب 

ثَُو قَاَؿ: َعْن َعْبِد اِ ْبِن ا٢بَْ  ، َأفَّ َعْبَد اْلُمفَِّلِب ْبَن َربِيَعَة ْبِن ا٢ْبَاِرِث، َحدَّ اِرِث ْبِن نَػْوَفٍل ا٥ْبَامِشِيّْ
 -بَلَمْْبِ اْجَتَمَع َربِيَعُة ْبُن ا٢ْبَاِرِث، َواْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمفَِّلِب، فَػَقااَل: َواِ، َلْو بَػَعثْػَنا َىَذْيِن اْلغُ 

َفَكلََّماُه، َفَأمََّرٮُبَا َعَلى َىِذِه الصََّدقَاِت، َفَأدَّيَا  ِإىَل َرُسوِؿ اِ  -ِل َولِْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس  قَااَل 
َنَما ٮُبَا يف َذِلَك َجاَء َعِليُّ ْبُن َأ ي يَاِلبٍ  ، َما يُػَؤدّْي النَّاُس، َوَأَطابَا ٩بَّا ُيِصيُب النَّاُس، قَاَؿ فَػبَػيػْ

َف َعَلْيِهَما، َفذََكرَا َلُو َذِلَك، فَػَقاَؿ َعِليُّ ْبُن َأ ي يَاِلٍب: اَل تَػْفَعبَل، فَػَواِ، َما ُىَو ِبَفاِعٍل، فَػَوقَ 
َنا، فَػوَ  َت اِ، َلَقْد نِلْ  فَانْػَتَحاُه َربِيَعُة ْبُن ا٢ْبَاِرِث فَػَقاَؿ: َواِ، َما َتْصَنُع َىَذا ِإالَّ نَػَفاَسًة ِمْنَك َعَليػْ

َفَما نَِفْسَناُه َعَلْيَك، قَاَؿ َعِليّّ: أَْرِسُلوٮُبَا، فَاْنفََلَقا، َواْضَفَجَع َعِليّّ، قَاَؿ:  ِطْهَر َرُسوِؿ اِ 
الظُّْهَر َسبَػْقَناُه ِإىَل ا٢بُْْجَرِة، فَػُقْمَنا ِعْنَدَىا، َحٌبَّ َجاَء َفَأَخَذ بِآَذانَِنا،  فَػَلمَّا َطلَّى َرُسوُؿ اِ 

ُُثَّ َدَخَل َوَدَخْلَنا َعَلْيِو، َوُىَو يَػْوَمِئٍذ ِعْنَد َزيْػَنَب بِْنِت َجْحٍش، « َأْخرَِجا َما ُتَصرّْرَافِ »ُُثَّ قَاَؿ: 
ـَ، ُُثَّ َتَكلََّم َأَحُدنَا فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اِ، أَْنَت أَبَػرُّ النَّاِس َوَأْوَطُل ال ، نَّاسِ قَاَؿ: فَػتَػَواَكْلَنا اْلَكبَل

َنا لِتُػَؤمَّْرنَا َعَلى بَػْعِض َىِذِه الصََّدقَاِت، فَػنُػَؤدَّْي إِلَْيَك َكَما يُػَؤدّْي ا لنَّاُس، َوَقْد بَػَلْغَنا النَّْكاَح، َفِجئػْ
ِمُع َوُنِصيَب َكَما ُيِصيُبوَف، قَاَؿ: َفَسَكَت َيوِيبًل َحٌبَّ أََرْدنَا َأْف ُنَكلَّْمُو، قَاَؿ: َوَجَعَلْت َزيْػَنُب تُػلْ 

َنا ِمْن َورَاِء ا٢بَِْجاِب َأْف اَل ُتَكلَّْماُه، قَاَؿ: ُُثَّ قَاَؿ:  َا »َعَليػْ ِإفَّ الصََّدَقَة اَل تَػْنَبِغي آِلِؿ ٧ُبَمٍَّد ِإ٭بَّ
َونَػْوَفَل ْبَن ا٢ْبَاِرِث ْبِن َعْبِد  -وََكاَف َعَلى ا٣ْبُُمِس  -ِىَي َأْوَساُخ النَّاِس، اْدُعَوا ِل ٧َبِْمَيَة 

ـَ ابْػَنَتكَ »قَاَؿ: َفَجاَءاُه، فَػَقاَؿ ِلَمْحِمَيَة: « اْلُمفَِّلبِ  لِْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس  -« أَْنِكْح َىَذا اْلُغبَل
ـَ ابْػَنَتكَ »َفأَْنَكَحُو، َوقَاَؿ لِنَػْوَفِل ْبِن ا٢ْبَاِرِث:  َفأَْنَكَحِِب َوقَاَؿ  -ِل  -« أَْنِكْح َىَذا اْلُغبَل

ُهَما ِمَن ا٣ْبُُمِس َكَذا، وََكَذاَأطْ »ِلَمْحِمَيَة:   َٕقاَؿ الزُّْىرِيُّ: وِلَْ ُيَسمِّْو ِل.« ِدْؽ َعنػْ
 

                                                           
 (ٕٙٚٓ(،وابن ماجة)ٖٛٗٗ(،والنسائي)ٖٜٖٕ٘(،وأٞبد)ٗٓ٘ٔ) - ٓٔ(،ومسلم ٕٛٚ٘البخاري) -ٔ

 (. ٜٕٙٗ،وابن حباف)
 (.ٕٙ٘ٗ(،وابن حباف)ٜٕٓٙ(،والنسائي)ٜٕ٘ٛ(،وأبو داود)ٕٚٓٔ) - ٚٙٔمسلم -ٕ
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 ٖٕٕ يف مشائل الرسول    

 يف ؾبادثَ ًربَ : صٌلئهل 

ْؤِمِنَْب َعاِئَشَة ، قُػْلتُ : َعْن َعْلَقَمَة، قَاؿَ 
ُ
َـّ ا٤ب ْؤِمِنَْب،َكْيَف َكاَف َعَمُل النَّيبّْ : َسأَْلُت ُأ

ُ
َـّ ا٤ب   يَا ُأ

؟ ، قَاَلتْ ،َىْل َكا  الَ ،َكاَف َعَمُلُو ِدٲبًَة ، َوأَيُُّكْم َيْسَتِفيُع َماَكاَف النَّيبُّ »: َف ٱَبُصُّ َشْيًئاِمَن األَيَّاـِ

  َُيْسَتِفيع».ٔ 
 ٕيُِفيُق .  َوأَيُُّكْم يُِفيُق َماَكاَف َرُسوُؿ اللَّوِ  ويف رواية :"

 ٖ.«َكاَنْت ِدٲبَةً »: ، فَػَقاَلتْ ُسوِؿ اللَِّو َسأَْلُت َعاِئَشَة ،َعْن َطبَلِةرَ  ويف رواية :"

 بعالة اٌََي : بَان ظول كِامَ وجسودٍ 

، َعْن َتَفوُِّعِو؟ فَػَقاَلْت:  َعْن َعْبِد اِ ْبِن َشِقيٍق، قَاَؿ: َسأَْلُت َعاِئَشَة َعْن َطبَلِة َرُسوِؿ اِ 
ا، ُُثَّ ٱَبْرُُج فَػُيَصلّْي بِالنَّاِس، ُُثَّ َيْدُخُل فَػُيَصلّْي رَْكَعتَػْْبِ، "َكاَف ُيَصلّْي يف بَػْيٍِب قَػْبَل الظُّْهِر أَْربَػعً 

بَػْيٍِب  وََكاَف ُيَصلّْي بِالنَّاِس اْلَمْغِرَب، ُُثَّ َيْدُخُل فَػُيَصلّْي رَْكَعتَػْْبِ، َوُيَصلّْي بِالنَّاِس اْلِعَشاَء، َوَيْدُخلُ 
ي ِمَن اللَّْيِل ِتْسَع رََكَعاٍت ِفيِهنَّ اْلوِتْػُر، وََكاَف ُيَصلّْي لَْيبًل َيوِيبًل فَػُيَصلّْي رَْكَعتَػْْبِ، وََكاَف ُيَصلّْ 

ِعًدا رََكَع قَاِئًما، َولَْيبًل َيوِيبًل قَاِعًدا، وََكاَف ِإَذا قَػرَأَ َوُىَو قَاِئٌم رََكَع َوَسَجَد َوُىَو قَاِئٌم، َوِإَذا قَػرَأَ قَا
 ٗ.َف ِإَذا يََلَع اْلَفْجُر َطلَّى رَْكَعتَػْْبِ" َوَسَجَد َوُىَو قَاِعٌد، وََكا

َتَتَح اْلبَػَقَرَة، فَػُقْلُت: يَػرَْكُع ِعْنَد اْلِماَئِة،  َعْن ُحَذيْػَفَة، قَاَؿ: َطلَّْيُت َمَع النَّيبّْ و  َلٍة، فَافػْ َذاَت لَيػْ
َتَتَح النَّْساَء، فَػَقرَأََىا، ُُثَّ ُُثَّ َمَضى، فَػُقْلُت: ُيَصلّْي َِّٔا يف رَْكَعٍة، َفَمَضى، فَػُقْلُت: يَػْر  َكُع َِّٔا، ُُثَّ افػْ

َتَتَح آَؿ ِعْمرَاَف، فَػَقرَأََىا، يَػْقرَأُ ُمتَػَرسّْبًل، ِإَذا َمرَّ بِآيٍَة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبََّح، َوِإَذا َمرَّ ِبسُ  َؤاٍؿ َسَأَؿ، افػْ
َل يَػُقوُؿ: "ُسْبَحاَف َر يَّْ اْلَعِظيِم"، َفَكاَف رُُكوُعُو ٫َبًْوا ِمْن َوِإَذا َمرَّ بِتَػَعوٍُّذ تَػَعوََّذ، ُُثَّ رََكَع، َفَجعَ 

ـَ َيوِيبًل َقرِيًبا ٩بَّا رََكَع، ُُثَّ َسَجَد، فَػَقاَؿ: " َدُه"، ُُثَّ قَا ُسْبَحاَف ِقَياِمِو، ُُثَّ قَاَؿ: "٠بََِع اُ ِلَمْن ٞبَِ
ا ِمْن ِقَياِمِو. قَاَؿ: َويف َحِديِث َجرِيٍر ِمَن الزّْيَاَدِة، فَػَقاَؿ: "٠بََِع َر يَّْ اأْلَْعَلى"، َفَكاَف ُسُجوُدُه َقرِيبً 
َدُه َربػََّنا َلَك ا٢بَْْمُد"   ٘.اُ ِلَمْن ٞبَِ

                                                           
 (.ٖٚٗٙ(،وابن حباف)ٖٓٚٔ(،وأبو داود)ٕٕٔٙٗ(،وأٞبد)ٖٛٚ) - ٕٚٔ(،ومسلمٙٙٗٙالبخاري)-ٔ
 (.ٕٕٕٛٗ(، وأٞبد)ٜٚٛٔالبخاري)-ٕ
 شعيب األرنؤوط:إسناده طحيح على شرط الشيخْب. (قاؿٖٕٔٗ٘رواه أٞبد) -ٖ
 (.ٕ٘ٚٗ(،وابن حباف)ٕٔ٘ٔ(،وأبو داود)ٜٕٔٓٗ(،وأٞبد يف " ا٤بسند")ٖٓٚ) - ٘ٓٔمسلم-ٗ
 (ٜٚٛٔ( ،وابنحباف )ٗٙٙٔ(،والنسائي)ٖٖٕٚٙ(،وأٞبد يف " ا٤بسند") ٕٚٚ) - ٖٕٓ مسلم-٘



 

 

 
ٕٕٗ 

 ٕٕٗ البيان املأمول

، َفَأيَاَؿ َحٌبَّ ٮَبَْمُت بَِأْمِر  َعْن َأ ي َواِئٍل، قَاَؿ: قَاَؿ َعْبُد اِ: "َطلَّْيُت َمَع َرُسوِؿ اِ و 
 ٔ.«"، قَاَؿ: ِقيَل: َوَما ٮَبَْمَت ِبِو؟ قَاَؿ: "ٮَبَْمُت َأْف َأْجِلَس َوأََدَعوُ َسْوءٍ 

 ٕ" : َأيُّ الصَّبَلِة أَْفَضُل؟ قَاَؿ: "يُوُؿ اْلُقُنوتِ  َعْن َجاِبٍر، قَاَؿ: ُسِئَل َرُسوُؿ اِ و 
، َكاَنْت تِْلَك  َدى َعْشَرَة رَْكَعةً َكاَف ُيَصلّْي ِإحْ  َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو »قَاَلْت: ، َعْن َعاِئَشَة و 

فَػَيْسُجُد السَّْجَدَة ِمْن َذِلَك َقْدَر َما يَػْقرَأُ َأَحدُُكْم َٟبِْسَْب آيًَة قَػْبَل َأْف  -تَػْعِِب بِاللَّْيِل  -َطبلَتَُو 
َؤذُّْف يَػْرَفَع رَْأَسُو، َويَػرَْكُع رَْكَعتَػْْبِ قَػْبَل َطبلَِة الَفْجِر، ُُثَّ َيْضَفِجُع َعلَ 

ُ
ى ِشقِّْو اأَلٲْبَِن َحٌبَّ يَْأتَِيُو ا٤ب

 ٖ.«لِلصَّبَلة
ـَ النَّيبُّ  :وَعِن اْلُمِغّبَِة ْبِن ُشْعَبَة ،يَػُقوؿُ  َحٌبَّ تَػَورََّمْت َقَدَماُه، َفِقيَل َلُو: َغَفَر اللَُّو َلَك َما  قَا

ـَ ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر، قَاَؿ:   ٗ.«وُف َعْبًدا َشُكورًاأََفبلَ َأكُ »تَػَقدَّ
 
َها: َأفَّ َنيبَّ اللَِّو و  َكاَف يَػُقوـُ ِمَن اللَّْيِل َحٌبَّ تَػتَػَففََّر َقَدَماُه، فَػَقاَلْت  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ـَ ِمْن  َذْنِبَك َوَما تََأخََّر؟ قَاَؿ: َعاِئَشُة: ِِلَ َتْصَنُع َىَذا يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َوَقْد َغَفَر اللَُّو َلَك َما تَػَقدَّ
ـَ فػَ » َقرَأَ أََفبلَ ُأِحبُّ َأْف َأُكوَف َعْبًدا َشُكورًا فَػَلمَّا َكثُػَر ٢بَُْمُو َطلَّى َجاِلًسا، فَِإَذا أَرَاَد َأْف يَػرَْكَع قَا

 ٘.«ُُثَّ رََكعَ 
َشَة فَػَقاَلْت لُِعبَػْيِد ْبِن ُعَمّْبٍ: َقْد آَف وَعْن َعفَاٍء، قَاَؿ: َدَخْلُت أَنَا َوُعبَػْيُد ْبُن ُعَمّْبٍ، َعَلى َعائِ 

ونَا ِمْن َلَك َأْف تَػُزوَرنَا، فَقاَؿ: أَُقوُؿ يَا أُمَّْو َكَما قَاَؿ اأْلَوَُّؿ: ُزْر ِغبِّا تَػْزَدْد ُحبِّا، قَاَؿ: فَػَقاَلْت: َدعُ 
، قَاَؿ:  ْيٍء رَأَْيِتِو ِمْن َرُسوِؿ اللَِّو َريَانَِتُكْم َىِذِه، قَاَؿ اْبُن ُعَمّْبٍ: َأْخُرِيَنا بَِأْعَجِب شَ 

َلَة لِرَ  َلٌة ِمَن اللََّياِل، قَاَؿ: "يَا َعاِئَشُة َذرِيِِب أَتَػَعبَُّد اللَّيػْ " قُػْلُت: َفَسَكَتْت ُُثَّ قَاَلْت: َلمَّا َكاَف لَيػْ  يّْ
                                                           

 (ٕٔٗٔ(،وابن  حباف)ٗ٘ٔٔ)(،وابن خزٲبة ٛٔٗٔ(،وابن ماجة)ٖٙٗٙ(،وأٞبد)ٖٚٚ) - ٕٗٓمسلم-ٔ
(،وابن ٕٔٗٔ(، وابن ماجة)ٖٚٛ(،والَبمذي)ٖٛٙٗٔ(،وأٞبد يف" ا٤بسند") ٙ٘ٚ) - ٗٙٔمسلم  -ٕ

  (.ٛ٘ٚٔحباف)
)*( وراجع جواز قياـ الليل بأكثر من ذلك ، بكتا ي :" واسجد واقَبب "باألدلة الصحيحة وأنو كاف ذلك معلوًما -ٖ

 عند الصحابة رضي ا عنهم .
 (ٖٕٔٗ(،وابن حباف)ٖٛ٘ٔوابن ماجة) (،٘ٛٙ(،والنسائي)ٖٖٙٔ(،وأبو داود)ٕٚٚ٘ٗ(،وأٞبد)ٜٜٗري)البخا

 (ٗٗٙٔ(، والنسائي)ٕٔٗ(،والَبمذي)ٖٕٗٛٔ(،وأٞبد)ٜٕٔٛ) - ٓٛ(،ومسلم ٖٙٛٗالبخاري)-ٗ
 (.ٖٔٔ(،وابن حباف)ٕٛٔٔ(،وابن خزٲبة)ٜٔٗٔ،وابن ماجة)

 (.ٕٓٗٔ(،وابن ماجة)ٕٗٗٛٗ(،وأٞبد)ٕٕٓٛ) - ٔٛ(،ومسلم ٖٚٛٗالبخاري ) -٘
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 ٕٕ٘ يف مشائل الرسول    

ـَ ُيَصلّْي، قَاَلْت: فَػَلْم يَػَزْؿ َواللَِّو ِإِّنّْ أَلُِحبُّ قُػْرَبَك، َوُأِحبُّ َما َسرََّؾ، قَاَلْت:  ـَ فَػَتَفهََّر، ُُثَّ قَا فَػَقا
 يَػْبِكي َحٌبَّ َبلَّ ِحْجَرُه، قَاَلْت: ُُثَّ َبَكى فَػَلْم يَػَزْؿ يَػْبِكي َحٌبَّ َبلَّ ٢ِبَْيَتُو، قَاَلْت: ُُثَّ َبَكى فَػَلمْ 

ُو بِالصَّبَلِة، فَػَلمَّا َرآُه يَػْبِكي، قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، يَػَزْؿ يَػْبِكي َحٌبَّ َبلَّ اأْلَْرَض، َفَجاَء ِببَلٌؿ يُػْؤِذنُ 
ـَ َوَما تََأخََّر؟، قَاَؿ: "أََفبَل َأُكوُف َعْبًدا َشُكورًا، لََقْد نَػزَ  َلْت ِِلَ تَػْبِكي َوَقْد َغَفَر اللَُّو َلَك َما تَػَقدَّ

َلَة آيٌَة، َوْيٌل ِلَمْن قَػرَأََىا وِلَْ  اآْليََة   َّيف ىف يث  ىث نث ُّٱيَػتَػَفكَّْر ِفيَها : َعَليَّ اللَّيػْ
 ٔ[. ُٜٓٔكلََّها ]آؿ عمراف: 

 
يُػْفِفُر ِمَن الشَّْهِر َحٌبَّ َنُظنَّ  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو »َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو، يَػُقوُؿ:  ْبنِ  أََنسِ وعن 

وََكاَف الَ َتَشاُء َأْف تَػرَاُه ِمَن اللَّْيِل ،  ْفِفَر ِمْنُو َشْيًئا، َوَيُصوـُ َحٌبَّ َنُظنَّ َأْف الَ يػُ  َأْف الَ َيُصوـَ ِمْنوُ 
 ٕ. «، َوالَ نَاِئًما ِإالَّ رَأَيْػَتوُ  ُمَصلًّْيا ِإالَّ رَأَيْػَتوُ 

 
، َوآِخرِِه  ِمْن َأوَِّؿ اللَّْيِل ، َوَأْوَسِفوِ  وَعْن َعاِئَشَة ، قَاَلْت: "ِمْن ُكلّْ اللَّْيِل َقْد َأْوتَػَر َرُسوُؿ اِ 

 ٖ، فَانْػتَػَهى ِوتْػرُُه ِإىَل السََّحِر".
 

                                                           
( وحسنو األلباِّن يف"الصحيحة" ٙٛٔ(، وأبو الشيخ يف "أخبلؽ النيب" )ص:ٕٓٙرواه ابن حباف ) -ٔ
( ، وقاؿ شعيب األرنؤوط : إسناده طحيح على شرط مسلم. وقاؿ ٛٙٗٔ(،و"َطِحيح التػَّْرِغيِب َوالتػَّْرِىيب") ٛٙ)

وكثرة خشيتو ، وخوفو من ربو، وإكثاره من عبادتو ، مع أنو  -  -األلباِّن يف الصَِّحيَحة: يف ا٢بديث فضل النيب 
 -تعاىل قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر، فهو ا٤بنتهى يف الكماؿ البشري ، وال جـر يف ذلك ، فهو سيد البشر 

-  لكن ليس فيو ما يدؿ على أنو- -  قاـ الليل كلو ، ألنو ِل يقع فيو بياٌف أف النيب- - تدأ القياـ من بعد اب
 العشاء ، أو قريبا من ذلك.

بل إف قولو: " قاـ ليلة من اللياِل ، فقاؿ ... " الظاىر أف معناه " قاـ من نومو .... " أي ناـ أولو ، ُث قاـ ، فهو 
 (ٚٙٔ/ ٕعلى ىذا ٗبعُب حديثها اآلخر " كاف يناـ أوؿ الليل ، وٰبي آخره ... " أخرجو مسلم )

بل يصح حينئذ االستدالؿ با٢بديث على مشروعية إحياء الليل كلو، كما فعل الشيخ عبد ا٢بي اللكنوي وإذا تبْب ىذا ف
(: فدؿ ذلك على أف نفي عائشة قياـ الليل ٖٔيف " إقامة ا٢بجة على أف اإلكثار من التعبد ليس بدعة "، قاؿ )ص 

 ". - -كلو ٧بموؿ على غالب أوقاتو 
 (.ٕٛٔٙ(،وابن حباف)ٖٖٚٗٔٞبد يف" ا٤بسند" )(واللفظ لو ، وأٔٗٔٔالبخاري)-ٕ
(،وابن ٙ٘ٗ(،والَبمذي)ٖ٘ٗٔ(،وأبو داود)ٜٕٗٙ٘(،وأٞبد)٘ٗٚ) - ٖٚٔ( ، ومسلم ٜٜٙالبخاري) -ٖ

  (.٘ٛٔٔماجة)
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 ٕٕٙ البيان املأمول

َها، وََكاَف  ، وََكاَف َنيبُّ اِ ...، قَاَلْت: " َعْن َعاِئَشةَ و  ِإَذا َطلَّى َطبَلًة َأَحبَّ َأْف يَُداِوـَ َعَليػْ
 ثِْنٍَبْ َعْشَرَة رَْكَعًة، َواَل أَْعَلُم َنيبَّ اِ  ِإَذا َغَلَبُو نَػْوـٌ، َأْو َوَجٌع َعْن ِقَياـِ اللَّْيِل َطلَّى ِمَن النػََّهارِ 

َلةٍ  َلًة ِإىَل الصُّْبحِ  قَػرَأَ اْلُقْرآَف ُكلَُّو يف لَيػْ َر َرَمَضاَف،. ، َواَل َطلَّى لَيػْ ـَ َشْهرًا َكاِمبًل َغيػْ  ٔ، َواَل َطا
ُيَصلّْيِهَما بَػْعَد    تَػْْبِ َكاَف َرُسوُؿ اِ أَنَُّو َسَأَؿ َعاِئَشَة َعِن السَّْجَدتَػْْبِ اللَّ وعن أبو سلمة ، 

ُهَما اْلَعْصِر، فَػَقاَلْت: َكاَف ُيَصلّْيِهَما قَػْبَل اْلَعْصرِ  ٮُبَا بَػْعَد  ، ُُثَّ إِنَُّو ُشِغَل َعنػْ ، َأْو َنِسيَػُهَما َفَصبلَّ
" قَاَؿ َٰبَْٓب ْبُن أَيُّوَب: قَاَؿ ِإ٠ْبَاِعيُل: تَػْعِِب اْلَعْصِر، ُُثَّ أَثْػَبتَػُهَما، وََكاَف ِإَذا َطلَّى َطبَلًة أَثْػَبتَػَها

َها  ٕ.َداَوـَ َعَليػْ
 

 : ما جاء يف ظَامَ 

ثَػْتِِب ُمَعاَذُة اْلَعَدِويَُّة، أَنػََّها َسأََلْت َعاِئَشَة َزْوَج النَّيبّْ  َأَكاَف : » َعْن يَزِيَد الرّْْشِك، قَاَؿ: َحدَّ
؟  َيُصوـُ ِمنْ  َرُسوُؿ اِ  ِمْن َأيّْ أَيَّاـِ »، فَػُقْلُت ٥َبَا: «نَػَعمْ »قَاَلْت: « ُكلّْ َشْهٍر َثبَلثََة أَيَّاـٍ

 ٖ.«ِلَْ َيُكْن يُػَباِل ِمْن َأيّْ أَيَّاـِ الشَّْهِر َيُصوـُ »قَاَلْت: « الشَّْهِر َكاَف َيُصوـُ؟
 ٗ«ثْػنَػْْبِ َوا٣بَِميسِ يَػَتَحرَّى َطْوـَ ااِل  َكاَف النَّيبُّ »َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: و 

 

 ومن صٌلئهل ٍىرث من اًعوم يف صِر صـبان :

ثَػْتُو قَاَلْت: ِلَْ َيُكِن النَّيبُّ  َها، َحدَّ َيُصوـُ َشْهرًا َأْكثَػَر  َعْن َأ ي َسَلَمَة، َأفَّ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 ٘ "ِمْن َشْعَباَف، فَِإنَُّو َكاَف َيُصوـُ َشْعَباَف ُكلَُّو 

َها، قَاَلْت: ِلَْ َيُكْن َرُسوُؿ اِ  يف الشَّْهِر ِمَن السََّنِة َأْكثَػَر ِطَياًما  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اُ َعنػْ
 ٙ.ِمْنُو يف َشْعَباَف " 

                                                           
 (.ٚٚٔٔ(،وابن خزٲبة)ٕٙٗٙ(،وابن حباف)ٜٕٕٙٗ(،وأٞبد)ٙٗٚ) - ٜٖٔمسلم  -ٔ
 (ٖ٘ٛ) - ٜٕٛمسلم  -ٕ
 (ٓٙٔٔ)-ٜٗٔمسلم - ٖ
(وطححو األلباِّن ٜٖٚٔ(،وابن ماجة)ٖٕٓٙ(،والنسائي)٘ٗٚ(،والَبمذي)ٕٛٗٚٗواه أٞبد)طحيح : ر  - ٗ

 وشعيب األرنؤوط. 
 ( ٜٓٚٔالبخاري) - ٘
 (ٕٛٚ) - ٚٚٔمسلم  - ٙ
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 ٕٕٚ يف مشائل الرسول    

ا ًلرٍي : صٌلئهل   بعدق رؤايٍ وثفسرُي

ْؤِمِنَْب أَنػََّها قَاَلْت: َأوَُّؿ َما بُدِ 
ُ
ْـّ ا٤ب ِمَن الَوْحِي الرُّْؤيَا الصَّا٢بَُِة  َئ بِِو َرُسوُؿ اللَِّو َعْن َعاِئَشَة ُأ

، َفَكاَف الَ يَػَرى ُرْؤيَا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل فَػَلِق الصُّْبِح، ُُثَّ ُحبَّْب إِلَْيِو ا٣َببَلُء، ..."  يف النػَّْوـِ
 ٔا٢بديث

 ويح : -ؿَهيم اًسالم –رؤاي ألهبِاء 

ـَ النَّيبُّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ:  َلًة فَػَقا ِمَن اللَّْيِل، فَػَلمَّا َكاَف يف  ِبتُّ ِعْنَد َخاَلٍِب َمْيُمونََة لَيػْ
ـَ النَّيبُّ  ، -َعْمٌرو َويُػَقلُّْلُو  -فَػتَػَوضَّأَ ِمْن َشنٍّ ُمَعلٍَّق ُوُضوًءا َخِفيًفا ٱُبَفُّْفُو » بَػْعِض اللَّْيِل قَا

ـَ ُيَصلّْي، فَػتَػَوضَّْأتُ  َا قَاَؿ ُسْفَياُف َعْن  -٫َبًْوا ٩بَّا تَػَوضَّأَ، ُُثَّ ِجْئُت فَػُقْمُت، َعْن َيَسارِِه  َوقَا َوُرٗبَّ
ـَ َحٌبَّ نَػَفَخ، ُُثَّ أَتَاهُ  -مِشَالِِو   َفَحوََّلِِب َفَجَعَلِِب َعْن ٲَبِيِنِو، ُُثَّ َطلَّى َما َشاَء اللَُّو، ُُثَّ اْضَفَجَع فَػَنا

َناِدي َفآَذنَ 
ُ
ـَ َمَعُو ِإىَل الصَّبَلِة، َفَصلَّى وِلَْ يَػتَػَوضَّأْ ا٤ب قُػْلَنا لَِعْمرٍو ِإفَّ نَاًسا « ُو بِالصَّبَلِة، فَػَقا

ـُ قَػْلُبوُ  تَػَناـُ  ِإفَّ َرُسوَؿ اللَِّو »يَػُقوُلوَف:  ُنُو َوالَ يَػَنا  قَاَؿ َعْمٌرو ٠بَِْعُت ُعبَػْيَد ْبَن ُعَمّْبٍ يَػُقوؿُ « َعيػْ
 ٕ[ "ٕٓٔ]الصافات:   َّ حن جن مم خم حم جمُّٱنِْبَياِء َوْحٌي، ُُثَّ قَػرَأَ : " ُرْؤيَا األَ 

 
رَأَْيُت َكَأفَّ اْمرَأًَة َسْوَداَء ثَائَِرَة الرَّْأِس، »، قَاَؿ:  َعْن َساِلِِ ْبِن َعْبِد اللَِّو، َعْن أَبِيِو: َأفَّ النَّيبَّ و 

ِديَنِة، َحٌبَّ قَاَمْت ٗبَْهيَػعَ 
َ
َها -َوِىَي ا١ُبْحَفُة  -َة َخَرَجْت ِمَن ا٤ب ِديَنِة نُِقَل إِلَيػْ

َ
 ٖ«َفَأوَّْلُت َأفَّ َوبَاَء ا٤ب

َع أَبَا َسِعيٍد ا٣بُْدرِيَّ، يَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و  :  َعْن َأ ي أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَػْيٍف، أَنَُّو ٠بَِ
َنا أَنَا نَائٌِم، رَأَْيُت النَّاَس يُػْعرَ » َها َما بَػيػْ ُلُغ الثُِّديَّ، َوِمنػْ َها َما يَػبػْ ُضوَف َعَليَّ َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص، ِمنػْ

قَاُلوا: َفَما َأوَّْلَت َذِلَك يَا «. ُدوَف َذِلَك، َوُعِرَض َعَليَّ ُعَمُر ْبُن ا٣َبفَّاِب َوَعَلْيِو َقِميٌص ٯَبُرُّهُ 
 ٗ«. الدّْينَ »َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: 

                                                           
 (ٕٖٖٙ(،الَبمذي)ٕٕٕٓ٘(،وأٞبد)ٓٙٔ) - ٕٕ٘(،ومسلمٖالبخاري) -ٔ
 (.ٜ٘ٛ، ٖٛٔالبخاري) -ٕ
 (ٕٜٖٗ(،وابن ماجة)ٜٕٕٓ(، والَبمذي)ٜٗٛ٘(،وأٞبد)ٖٛٓٚالبخاري) - ٖ
 (.ٜٓٛٙ(،ابن حباف)ٔٔٓ٘(،والنسائي)ٗٔٛٔٔ(،وأٞبد)ٜٖٕٓ) - ٘ٔ(،ومسلم ٛٓٓٚ،ٖٕالبخاري) -ٗ
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 ٕٕٛ البيان املأمول

، يَػُقوُؿ:  يّْ، َأْخبَػَرِّن َٞبَْزُة ْبُن َعْبِد اللَِّو: َأفَّ اْبَن ُعَمَر، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َعِن الزُّْىرِ و 
َنا أَنَا نَائٌِم أُتِيُت ِبَقَدِح َلنَبٍ، َفَشرِْبُت ِمْنُو، َحٌبَّ ِإِّنّْ أَلََرى الرّْيَّ ٱَبْرُُج ِمْن َأْظَفارِي، ُُثَّ »  بَػيػْ

 ٔ«الِعْلمَ »قَاُلوا: َفَما َأوَّْلَتُو يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: « ُعَمرَ  -يَػْعِِب  -ْضِلي أَْعفَْيُت فَ 
َعْن ٧ُبَمَِّد ْبِن ِسّبِيَن، قَاَؿ: قَاَؿ قَػْيُس ْبُن ُعَباٍد: ُكْنُت يف َحْلَقٍة ِفيَها َسْعُد ْبُن َماِلٍك َواْبُن و 

، فَػَقاُلوا: َىَذا َرُجٌل ِمْن أَْىِل ا١بَنَِّة، فَػُقْلُت َلُو: ِإنػَُّهْم قَاُلوا َكَذا ُعَمَر، َفَمرَّ َعْبُد اللَِّو ْبُن َسبَلـٍ 
َا رَأَْيتُ  َا   وََكَذا، قَاَؿ: ُسْبَحاَف اللَِّو، َما َكاَف يَػْنَبِغي ٥َبُْم َأْف يَػُقوُلوا َما لَْيَس ٥َبُْم بِِو ِعْلٌم، ِإ٭بَّ َكَأ٭بَّ

رَاَء فَػُنِصَب ِفيَها، َويف رَْأِسَها ُعْرَوٌة، َويف َأْسَفِلَها ِمْنَصٌف، َوا٤بِْنَصُف َعُموٌد ُوِضَع يف َرْوَضٍة َخضْ 
، فَػَقاَؿ  الَوِطيُف، َفِقيَل: اْرَقْو، فَػَرِقيُتُو َحٌبَّ َأَخْذُت بِالُعْرَوِة، فَػَقَصْصتُػَها َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو 

 ٕ«َو آِخٌذ بِالُعْرَوِة الُوثْػَقىٲَبُوُت َعْبُد اللَِّو َوىُ : »َرُسوُؿ اللَِّو 
 
َها، قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و  ََناـِ َمرَّتَػْْبِ، ِإَذا َرُجٌل  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

: " أُرِيُتِك يف ا٤ب
َي أَْنِت، َفأَُقوُؿ: ِإْف َيُكْن َٰبِْمُلِك يف َسَرَقٍة ِمْن َحرِيٍر، فَػيَػُقوُؿ: َىِذِه اْمرَأَُتَك، َفَأْكِشُفَها فَِإَذا ىِ 

 َٖىَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّو ٲُبِْضِو ".
َلَك  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و 

َ
: " أُرِيُتِك قَػْبَل َأْف أَتَػَزوََّجِك َمرَّتَػْْبِ، رَأَْيُت ا٤ب

َفَكَشَف فَِإَذا ِىَي أَْنِت، فَػُقْلُت: ِإْف َيُكْن َىَذا َٰبِْمُلِك يف َسَرَقٍة ِمْن َحرِيٍر، فَػُقْلُت َلُو: اْكِشْف، 
 ِمْن ِعْنِد اللَِّو ٲُبِْضِو، ُُثَّ أُرِيُتِك َٰبِْمُلِك يف َسَرَقٍة ِمْن َحرِيٍر، فَػُقْلُت: اْكِشْف، َفَكَشَف، فَِإَذا ِىيَ 

 ٗأَْنِت، فَػُقْلُت: ِإْف َيُك َىَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّو ٲُبِْضِو "
، قَاَؿ: رَأَْيُت َكَأِّنّْ يف َرْوَضٍة، َوَوَسَط الرَّْوَضِة َعُموٌد، يف أَْعَلى الَعُموِد َعْن و  َعْبِد اللَِّو ْبِن َسبلَـٍ

ُعْرَوٌة، َفِقيَل ِل: اْرَقْو، قُػْلُت: الَ َأْسَتِفيُع، َفأَتَاِّن َوِطيٌف فَػَرَفَع ثَِيا ي فَػَرِقيُت، فَاْسَتْمَسْكُت 
تِْلَك الرَّْوَضُة »فَػَقاَؿ: ،  انْػَتبَػْهُت َوأَنَا ُمْسَتْمِسٌك َِّٔا، فَػَقَصْصتُػَها َعَلى النَّيبّْ بِالُعْرَوِة، فَ 

                                                           
 (.ٖٚٛٙ(،والَبمذي)ٗ٘٘٘(،وأٞبد)ٜٖٕٔ) - ٙٔ(،ومسلم ٙٓٓٚالبخاري) -ٔ
 (.ٙٙٔٚ(،وأٞبد)ٕٗٛٗ) - ٜٗٔ(،ومسلم ٓٔٓٚالبخاري) -ٕ
 (.ٖٜٓٚ(،وابن حباف)ٖٓٛٛ(،والَبمذي)ٜٕٔٚٗ(،وأٞبد)ٖٕٛٗ) - ٜٚ(، ومسلم ٔٔٓٚالبخاري) -ٖ
 (.ٖٜٓٚ(،وابن حباف)ٖٓٛٛ(، والَبمذي)ٕٕ٘ٛ٘(، وأٞبد)ٖٕٛٗ) - ٜٚ(،ومسلم ٕٔٓٚالبخاري) -ٗ
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 ٜٕٕ يف مشائل الرسول    

، َوتِْلَك الُعْرَوُة ُعْرَوُة الُوثْػَقى، الَ تَػزَاُؿ ُمْسَتْمِسكً  ، َوَذِلَك الَعُموُد َعُموُد اإِلْسبلَـِ ا َرْوَضُة اإِلْسبلَـِ
 ٔ«وتَ بِاإِلْسبلَـِ َحٌبَّ ٛبَُ 

 
َناـِ َكَأفَّ يف َيِدي َسَرَقًة ِمْن َحرِيٍر، الَ أَْىوِ و 

َ
ُهَما، قَاَؿ: رَأَْيُت يف ا٤ب ي َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ

َها َحْفَصُة، َعلَ  ى َِّٔا ِإىَل َمَكاٍف يف ا١بَنَِّة ِإالَّ يَاَرْت  ي إِلَْيِو، فَػَقَصْصتُػَها َعَلى َحْفَصَة، فَػَقصَّتػْ
 ٕ، فَػَقاَؿ: " ِإفَّ َأَخاِؾ َرُجٌل َطاِلٌح، أَْو قَاَؿ: ِإفَّ َعْبَد اللَِّو َرُجٌل َطاِلٌح " النَّيبّْ 
ُهَما، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  اْبنِ  وعن َها ِإْذ : »ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ َنا أَنَا َعَلى بِْئٍر أَْنزُِع ِمنػْ بَػيػْ

ْلَو، فَػنَػزََع َذنُوبًا َأْو َذنُوبَػْْبِ، َويف نَػْزِعِو َضْعٌف، فَػَغَفَر َجاَء أَبُو َبْكٍر وَ  ُعَمُر، فََأَخَذ أَبُو َبْكٍر الدَّ
َقرِيِّا اللَُّو َلُو، ُُثَّ َأَخَذَىا ُعَمُر ْبُن ا٣َبفَّاِب ِمْن َيِد َأ ي َبْكٍر، فَاْسَتَحاَلْت يف َيِدِه َغْربًا، فَػَلْم أََر عَ  بػْ

 ٖ«اِس يَػْفرِي فَػْريَُو، َحٌبَّ َضَرَب النَّاُس ِبَعَفنٍ ِمَن النَّ 
، َعْن أَبِيِو، َعْن ُرْؤيَا النَّيبّْ و  ـَ »يف َأ ي َبْكٍر َوُعَمَر، قَاَؿ:  َعْن َساِلٍِ رَأَْيُت النَّاَس اْجَتَمُعوا، فَػَقا

ـَ اْبُن ا٣َبفَّاِب، أَبُو َبْكٍر فَػنَػزََع َذنُوبًا َأْوَذنُوبَػْْبِ، َويف نَػْزِعِو َضْعٌف،  َواللَُّو يَػْغِفُر َلُو، ُُثَّ قَا
 ٗ«.فَاْسَتَحاَلْت َغْربًا، َفَما رَأَْيُت ِمَن النَّاِس َمْن يَػْفرِي فَػْريَُو، َحٌبَّ َضَرَب النَّاُس ِبَعَفنٍ 

 
َنا أَنَا نَائٌِم، رَأَيْػُتِِب َعلَ »، قَاَؿ:  ، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو وعن أ ي ىريرة  َها َدْلٌو، بَػيػْ ى قَِليٍب، َوَعَليػْ

َها َذنُوبًا أَْو َذنُوبَػْْبِ، َويف  َها َما َشاَء اللَُّو، ُُثَّ َأَخَذَىا اْبُن َأ ي ُقَحاَفَة، فَػنَػزََع ِمنػْ  نَػْزِعِو فَػنَػَزْعُت ِمنػْ
َقرِيِّا ِمَن َضْعٌف، َواللَُّو يَػْغِفُر َلُو، ُُثَّ اْسَتَحاَلْت َغْربًا، َفَأَخَذَىا ُعَمُر ْبُن ا٣بَ  فَّاِب، فَػَلْم أََر َعبػْ

 ٘.«النَّاِس يَػْنزُِع نَػزَْع ُعَمَر ْبِن ا٣بَفَّاِب، َحٌبَّ َضَرَب النَّاُس بَِعَفنٍ 
 

                                                           
 (ٗٔٓٚالبخاري) -ٔ
 (ٙٔٓٚ،٘ٔٓٚالبخاري) -ٕ
 (.ٜٔٓٚالبخاري) -ٖ
 (.ٖٜٖٕ) - ٜٔ(،ومسلم ٕٓٓٚالبخاري) - ٗ
 (.ٕٜٖٕ) - ٚٔ(،ومسلم ٕٔٓٚالبخاري) -٘
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 ٖٕٓ البيان املأمول

ْلَو : »ويف رواية  َنا أَنَا نَاِئٌم، رَأَْيُت َأِّنّْ َعَلى َحْوٍض َأْسِقي النَّاَس، َفأَتَاِّن أَبُو َبْكٍر فََأَخَذ الدَّ بَػيػْ
ُو، ِدي ِلُّبَِٰبِِب، فَػنَػزََع َذنُوبَػْْبِ َويف نَػْزِعِو َضْعٌف، َواللَُّو يَػْغِفُر َلُو، َفأََتى اْبُن ا٣َبفَّاِب َفَأَخَذ ِمنْ ِمْن يَ 

 ٔ«فَػَلْم يَػَزْؿ يَػْنزُِع َحٌبَّ تَػَوىلَّ النَّاُس، َوا٢َبْوُض يَػتَػَفجَّرُ 
 

َنا ٫َبُْن ُجُلوٌس ِعْندَ وعن أ ي ىريرة  َنا أَنَا نَائٌِم، رَأَيْػُتِِب يف ،  َرُسوِؿ اللَِّو  ، قَاَؿ: بَػيػْ قَاَؿ: " بَػيػْ
ِب، ا١بَنَِّة، فَِإَذا اْمرَأٌَة تَػتَػَوضَّأُ ِإىَل َجاِنِب َقْصٍر، قُػْلُت: ِلَمْن َىَذا الَقْصُر؟ قَاُلوا: لُِعَمَر ْبِن ا٣َبفَّا

َرَتُو فَػَولَّْيُت ُمْدِبًرا " قَاَؿ أَبُو  ُىَريْػَرَة: فَػَبَكى ُعَمُر ْبُن ا٣َبفَّاِب ُُثَّ قَاَؿ: أََعَلْيَك بَِأ ي َفذََكْرُت َغيػْ
 ٕأَْنَت َوأُمّْي يَا َرُسوَؿ اللَِّو، أََغاُر؟.

 
: " َدَخْلُت ا١بَنََّة، فَِإَذا أَنَا ِبَقْصٍر ِمْن  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و 

ُت: ِلَمْن َىَذا؟ فَػَقاُلوا: لَِرُجٍل ِمْن قُػَرْيٍش، َفَما َمنَػَعِِب َأْف أَْدُخَلُو يَا اْبَن ا٣َبفَّاِب، ِإالَّ َذَىٍب، فَػُقلْ 
َرِتَك " قَاَؿ: َوَعَلْيَك أََغاُر يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟.  َٖما أَْعَلُم ِمْن َغيػْ

ُهَما، قَاؿَ وعن  َنا أَنَا نَاِئٌم رَأَيْػُتِِب  : قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َعْبَد اللَِّو ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ : " بَػيػْ
ـُ، َسْبُط الشََّعِر، بَػْْبَ َرُجَلْْبِ، يَػْنُفُف رَْأُسُو َماًء، فَػُقْلُت: َمْن  َأيُوُؼ بِالَكْعَبِة، فَِإَذا َرُجٌل آَد

ْٞبَُر َجِسيٌم، َجْعُد الرَّْأِس، أَْعَوُر الَعْْبِ الُيْمَُب،  َىَذا؟ قَاُلوا: اْبُن َمْرمَيَ، َفَذَىْبُت أَْلَتِفُت فَِإَذا َرُجٌل أَ 
َنُو ِعَنَبٌة يَاِفَيٌة، قُػْلُت: َمْن َىَذا؟ قَاُلوا: َىَذا الدَّجَّاُؿ، أَقػَْرُب النَّاِس بِِو َشبَػًها اْبُن َقفَ  ٍن " َكَأفَّ َعيػْ

ْصفَِلِق ِمْن ُخزَاَعةَ 
ُ
 ٗ . َواْبُن َقَفٍن َرُجٌل ِمْن َبِِب ا٤ب

، َكانُوا يَػَرْوَف الرُّْؤيَا َعَلى  ، َأفَّ اْبَن ُعَمَر، قَاَؿ: ِإفَّ رَِجااًل ِمْن َأْطَحاِب َرُسوِؿ اللَِّو نَاِفعٍ وعن 
َما َشاَء  ، فَػيَػُقوُؿ ِفيَها َرُسوُؿ اللَِّو  ، فَػيَػُقصُّونَػَها َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو  َعْهِد َرُسوِؿ اللَِّو 

ْسِجُد قَػْبَل َأْف أَْنِكَح، فَػُقْلُت يف نَػْفِسي: َلْو َكاَف ِفيَك اللَُّو، َوأَنَ 
َ
، َوبَػْيٍِب ا٤ب ا ُغبَلـٌ َحِديُث السّْنّْ

َلٍة قُػْلُت: اللَُّهمَّ ِإْف ُكْنَت تَػْعَلُم يفَّ  ٌر َلرَأَْيَت ِمْثَل َما يَػَرى َىُؤاَلِء، فَػَلمَّا اْضَفَجْعُت َذاَت لَيػْ  َخيػْ
رًا َفَأِرِّن  ُهَما ِمْقَمَعٌة ِمْن َخيػْ َنَما أَنَا َكَذِلَك ِإْذ َجاَءِّن َمَلَكاِف، يف َيِد ُكلّْ َواِحٍد ِمنػْ ُرْؤيَا، فَػبَػيػْ

                                                           
 (ٕٜٖٕ) - ٛٔ(،ومسلم ٕٕٓٚخاري)الب - ٔ
 (ٖٕٓٚالبخاري) -ٕ
 (.ٕٖٔٗٔ(،وأٞبد)ٜٖٕٗ) - ٕٓ( ،ومسلم ٕٗٓٚالبخاري) -ٖ
 (ٜٙٔ) - ٖٕٚ(،ومسلم ٕٙٓٚالبخاري) -ٗ
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 ٖٕٔ يف مشائل الرسول    

نَػُهَما أَْدُعو اللََّو: اللَُّهمَّ ِإِّنّْ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َجَهنََّم، ُُثَّ أُرَاِّن  َحِديٍد، يُػْقِببَلِف  ي ِإىَل َجَهنََّم، َوأَنَا بَػيػْ
ِِب َمَلٌك يف َيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، فَػَقاَؿ: َلْن تُػرَاَع، نِْعَم الرَُّجُل أَْنَت، َلْو ُكْنَت ُتْكِثُر َلِقيَ 

ُروٌف  الصَّبَلَة. فَاْنفََلُقوا  ي َحٌبَّ َوقَػُفوا  ي َعَلى َشِفِّب َجَهنََّم، فَِإَذا ِىَي َمْفوِيٌَّة َكَفيّْ الِبْئِر، َلُو قػُ 
الِبْئِر، بَػْْبَ ُكلّْ قَػْرنَػْْبِ َمَلٌك بَِيِدِه ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، َوأََرى ِفيَها رَِجااًل ُمَعلَِّقَْب  َكَقْرفِ 

بِالسَّبَلِسِل، ُرُءوُسُهْم َأْسَفَلُهْم، َعَرْفُت ِفيَها رَِجااًل ِمْن قُػَرْيٍش، فَاْنَصَرُفوا  ي َعْن َذاِت 
َها َحْفَصُة، َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو الَيِمِْب.فَػَقَصْصتُػَها َعَلى حَ   ، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ْفَصَة، فَػَقصَّتػْ

فَػَلْم يَػَزْؿ بَػْعَد َذِلَك »فَػَقاَؿ نَاِفٌع: « ِإفَّ َعْبَد اللَِّو َرُجٌل َطاِلٌح، َلْو َكاَف ُيَصلّْي ِمَن اللَّْيلِ : »
 ٔ«ُيْكِثُر الصَّبَلةَ 

 
َناـِ َأِّنّْ أَُىاِجُر ِمْن َمكََّة ِإىَل »، قَاَؿ:  َعِن النَّيبّْ  - أُرَاهُ  -َعْن َأ ي ُموَسى، و 

َ
رَأَْيُت يف ا٤ب

ِديَنُة يَػْثِرُب، َورَأَْيُت فِ 
َ
يَها أَْرٍض َِّٔا ٬َبٌْل، َفَذَىَب َوَىِلي ِإىَل أَنػََّها الَيَماَمُة َأْو َىَجٌر، فَِإَذا ِىَي ا٤ب

ٌر، فَِإَذا ُر َما َجاَء اللَُّو ِمَن ا٣َبّْبِ، َوثَػَواِب الصّْْدِؽ  بَػَقرًا، َواللَِّو َخيػْ ُْؤِمُنوَف يَػْوـَ ُأُحٍد، َوِإَذا ا٣بَيػْ
ُىُم ا٤ب

 ٕ.«الَِّذي آتَانَا اللَُّو بِِو بَػْعَد يَػْوـِ َبْدرٍ 
ًفا فَانْػَقَفَع  رَأَْيُت يف ُرْؤيَاَي َأِّنّْ َىَزْزتُ »، قَاَؿ:  َعِن النَّيبّْ  -أُرَاُه  -َعْن َأ ي ُموَسى، و  َسيػْ

ْؤِمِنَْب يَػْوـَ ُأُحدٍ  َطْدرُهُ 
ُ
،  ، ُُثَّ َىَزْزتُُو ُأْخَرى، فَػَعاَد َأْحَسَن َما َكافَ  ، فَِإَذا ُىَو َما ُأِطيَب ِمَن ا٤ب
ْؤِمِنْبَ  فَِإَذا ُىَو َما َجاَء اللَُّو بِِو ِمَن الَفْتحِ 

ُ
 ٖ.«، َواْجِتَماِع ا٤ب

 
٩بَّا ُيْكِثُر َأْف يَػُقوَؿ أِلَْطَحاِبِو:  َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو  ُجْنُدبٍ  ْبنِ  ٠َبَُرةَ وعن 

، َوإِنَُّو قَاَؿ َذاَت « َىْل رََأى َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن ُرْؤيَا» قَاَؿ: فَػيَػُقصُّ َعَلْيِو َمْن َشاَء اللَُّو َأْف يَػُقصَّ
َلَة آتَِياِف، َوِإنػَُّهَما ابْػتَػَعثَاِّن، َوِإنػَُّهَما قَاالَ ِل اْنفَِلْق، َوِإِّنّْ اْنفََلْقُت َمَعُهَما، ِإنَُّو أَتَاِّن اللَّيػْ »َغَداٍة: 

َنا َعَلى َرُجٍل ُمْضَفِجٍع، َوِإَذا آَخُر قَاِئٌم َعَلْيِو ِبَصْخَرٍة، َوِإَذا ُىَو يَػْهِوي بِالصَّْخَرِة لِرَ  ْأِسِو َوِإنَّا أَتَػيػْ
ْأَسُو، فَػَيَتَدْىَدُه ا٢َبَجُر َىا ُىَنا، فَػَيْتَبُع ا٢َبَجَر فَػَيْأُخُذُه، َفبلَ يَػْرِجُع إِلَْيِو َحٌبَّ َيِصحَّ رَْأُسُو فَػَيثْػَلُغ رَ 

َرََّة اأُلوىَل 
 قَاَؿ: " قُػْلُت ٥َبَُما: ُسْبَحاَف اللَّوِ « َكَما َكاَف، ُُثَّ يَػُعوُد َعَلْيِو فَػيَػْفَعُل ِبِو ِمْثَل َما فَػَعَل ا٤ب

                                                           
 (.ٓٚٓٚ(،وابن حباف)ٜٜٖٔ(،وابن ماجة)ٖٖٓٙ(،وأٞبد)ٜٕٚٗ) - ٓٗٔ( ومسلم ٜٕٓٚ،ٕٛٓٚالبخاري) -ٔ
 (.ٓٚٓٚابن حباف)(، و ٕٕٕٚ) - ٕٓ( ،ومسلم ٔٗٓٚالبخاري) --ٕ
 (.ٕ٘ٚٙ(،وابن حباف)ٕٜٖٔ(،وابن ماجة)ٕٕٕٚ) - ٕٓ(،ومسلم ٖ٘ٓٚالبخاري) -ٖ
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 ٕٖٕ البيان املأمول

َنا َعَلى َرُجٍل ُمْستَػْلٍق  َما َىَذاِف؟ " قَاَؿ: " قَاالَ ِل: اْنفَِلِق اْنفَِلْق " قَاَؿ: " فَاْنفََلْقَنا، َفأَتَػيػْ
ِشْدَقُو لَِقَفاُه، َوِإَذا آَخُر قَائٌِم َعَلْيِو ِبَكلُّوٍب ِمْن َحِديٍد، َوِإَذا ُىَو يَْأيت َأَحَد ِشقَّْي َوْجِهِو فَػُيَشْرِشُر 

َنُو ِإىَل قَػَفاُه، إِ  َا قَاَؿ أَبُو َرَجاٍء: فَػَيُشقُّ  -ىَل قَػَفاُه، َوَمْنِخَرُه ِإىَل قَػَفاُه، َوَعيػْ " قَاَؿ:  -قَاَؿ: َوُرٗبَّ
 ُُثَّ يَػَتَحوَُّؿ ِإىَل ا١بَاِنِب اآلَخِر فَػيَػْفَعُل ِبِو ِمْثَل َما فَػَعَل بِا١ْبَاِنِب اأَلوَِّؿ، َفَما يَػْفرُُغ ِمْن َذِلكَ »

َرََّة اأُلوىَل 
« ا١بَاِنِب َحٌبَّ َيِصحَّ َذِلَك ا١بَاِنُب َكَما َكاَف، ُُثَّ يَػُعوُد َعَلْيِو فَػيَػْفَعُل ِمْثَل َما فَػَعَل ا٤ب

َنا َعَلى  قَاَؿ: " قُػْلُت: ُسْبَحاَف اللَِّو َما َىَذاِف؟ " قَاَؿ: " قَاالَ ِل: اْنفَِلِق اْنفَِلْق، فَاْنفََلْقَنا، َفأَتَػيػْ
فَايََّلْعَنا ِفيِو، »فَِإَذا ِفيِو َلَغٌط َوَأْطَواٌت " قَاَؿ:  -قَاَؿ: َفَأْحِسُب أَنَُّو َكاَف يَػُقوُؿ  -ْثِل التػَّنُّوِر مِ 

ُهْم، فَِإَذا أَتَاُىْم َذِلَك اللَّ   َهبُ فَِإَذا ِفيِو رَِجاٌؿ َوِنَساٌء ُعرَاٌة، َوِإَذا ُىْم يَْأتِيِهْم ٥َبٌَب ِمْن َأْسَفَل ِمنػْ
فَاْنفََلْقَنا، »قَاَؿ: " قُػْلُت ٥َبَُما: َما َىُؤاَلِء؟ " قَاَؿ: " قَاالَ ِل: اْنفَِلِق اْنفَِلْق " قَاَؿ: « َضْوَضْوا

َنا َعَلى نَػَهٍر  ، َوِإَذا يف النػََّهِر َرُجٌل َساِبٌح  -َحِسْبُت أَنَُّو َكاَف يَػُقوُؿ  -َفأَتَػيػْ َأْٞبََر ِمْثِل الدَّـِ
ِإَذا َعَلى َشطّْ النػََّهِر َرُجٌل َقْد َٝبََع ِعْنَدُه ِحَجاَرًة َكِثّبًَة، َوِإَذا َذِلَك السَّاِبُح َيْسَبُح َما َيْسَبُح، وَ 

ُق َيْسَبُح، َيْسَبُح، ُُثَّ يَْأيت َذِلَك الَِّذي َقْد َٝبََع ِعْنَدُه ا٢ِبَجاَرَة، فَػيَػْفَغُر َلُو فَاُه فَػيُػْلِقُمُو َحَجرًا فَػيَػْنفَلِ 
قَاَؿ: " قُػْلُت ٥َبَُما: َما َىَذاِف؟ " قَاَؿ: «  يَػْرِجُع إِلَْيِو ُكلََّما َرَجَع إِلَْيِو فَػَغَر َلُو فَاُه َفأَْلَقَمُو َحَجرًاُُثَّ 

ْرآِة، َكَأْكَرِه َما أَ »" قَاالَ ِل: اْنفَِلِق اْنفَِلْق " قَاَؿ: 
َ
َنا َعَلى َرُجٍل َكرِيِو ا٤ب ْنَت رَاٍء فَاْنفََلْقَنا، َفأَتَػيػْ

قَاَؿ: " قُػْلُت ٥َبَُما: َما َىَذا؟ " قَاَؿ: " قَاالَ « َرُجبًل َمْرآًة، َوِإَذا ِعْنَدُه نَاٌر َٰبُشَُّها َوَيْسَعى َحْو٥َبَا
َنا َعَلى َرْوَضٍة ُمْعَتمٍَّة، ِفيَها ِمْن ُكلّْ َلْوِف الرَّبِيِع،  َوِإَذا بَػْْبَ ِل: اْنفَِلِق اْنفَِلْق، فَاْنفََلْقَنا، َفأَتَػيػْ

 َظْهَرِي الرَّْوَضِة َرُجٌل َيوِيٌل، الَ َأَكاُد أََرى رَْأَسُو يُواًل يف السََّماِء، َوِإَذا َحْوَؿ الرَُّجِل ِمْن َأْكَثرِ 
ْنفَِلْق " ِوْلَداٍف رَأَيْػتُػُهْم َقطُّ " قَاَؿ: " قُػْلُت ٥َبَُما: َما َىَذا َما َىُؤاَلِء؟ " قَاَؿ: " قَاالَ ِل: اْنفَِلِق ا

َها َوالَ َأْحَسنَ »قَاَؿ:  َنا ِإىَل َرْوَضٍة َعِظيَمٍة، ِلَْ أََر َرْوَضًة َقطُّ أَْعَظَم ِمنػْ قَاَؿ: " « فَاْنفََلْقَنا فَانْػتَػَهيػْ
َنا ِإىَل َمِديَنٍة َمْبِنيٍَّة بَِلنِبِ َذىَ »قَاالَ ِل: اْرَؽ ِفيَها " قَاَؿ:  َنا ِفيَها، فَانْػتَػَهيػْ ٍب َوَلنِبِ ِفضٍَّة، فَاْرتَػَقيػْ

ِديَنِة فَاْستَػْفَتْحَنا فَػُفِتَح لََنا َفَدَخْلَناَىا، فَػتَػَلقَّانَا ِفيَها رَِجاٌؿ َشْفٌر ِمْن َخْلقِ 
َ
َنا بَاَب ا٤ب ِهْم  َفأَتَػيػْ

ُعوا يف َذِلَك قَاَؿ: " قَاالَ ٥َبُْم: اْذَىُبوا فَػقَ « َكَأْحَسِن َما أَْنَت رَاٍء، َوَشْفٌر َكأَقػَْبِح َما أَْنَت رَاءٍ 
ْحُض يف البَػَياِض، َفَذَىُبوا فَػَوقَػُعوا ِفيِو، ُُثَّ »النػََّهِر " قَاَؿ: 

َ
َوِإَذا نَػَهٌر ُمْعََبٌِض ٯَبْرِي َكَأفَّ َماَءُه ا٤ب

ُهْم، َفَصاُروا يف َأْحَسِن ُطوَرةٍ  َنا َقْد َذَىَب َذِلَك السُّوُء َعنػْ ِذِه َجنَُّة قَاَؿ: " قَاالَ ِل: ىَ « َرَجُعوا إِلَيػْ
قَاَؿ: " قَاالَ « َفَسَما َبَصرِي ُطُعًدا فَِإَذا َقْصٌر ِمْثُل الرَّبَابَِة البَػْيَضاءِ »َعْدٍف َوَىَذاَؾ َمْنزُِلَك " قَاَؿ: 
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َف َفبَل، ِل: َىَذاَؾ َمْنزُِلَك " قَاَؿ: " قُػْلُت ٥َبَُما: بَاَرَؾ اللَُّو ِفيُكَما َذرَاِّن َفَأْدُخَلُو، قَااَل: أَمَّا اآل
َلِة َعَجًبا، َفَما َىَذا الَِّذي رَأَْيتُ  ؟ " َوأَْنَت َداِخَلُو " قَاَؿ: " قُػْلُت ٥َبَُما: فَِإِّنّْ َقْد رَأَْيُت ُمْنُذ اللَّيػْ

ُو بِا٢َبَجِر، فَِإنَُّو قَاَؿ: " قَاالَ ِل: أََما ِإنَّا َسُنْخُرَُؾ، أَمَّا الرَُّجُل اأَلوَُّؿ الَِّذي أَتَػْيَت َعَلْيِو يُػثْػَلُغ رَْأسُ 
َْكُتوبَِة، َوأَمَّا الرَُّجُل الَِّذي أَتَػْيَت َعَليْ 

ـُ َعِن الصَّبَلِة ا٤ب ِو، ُيَشْرَشُر الرَُّجُل يَْأُخُذ الُقْرآَف فَػيَػْرُفُضُو َويَػَنا
ُنُو ِإىَل قَػَفاُه، فَِإنَُّو الرَّ  ُجُل يَػْغُدو ِمْن بَػْيِتِو، فَػَيْكِذُب ِشْدقُُو ِإىَل قَػَفاُه، َوَمْنِخرُُه ِإىَل قَػَفاُه، َوَعيػْ

ُلُغ اآلفَاَؽ، َوأَمَّا الرَّْجاُؿ َوالنَّْساُء الُعرَاُة الَِّذيَن يف ِمْثِل بَِناِء التػَّنُّوِر، فَِإنػَُّهمُ   الزُّنَاُة الَكْذبََة تَػبػْ
َهِر َويُػْلَقُم ا٢َبَجَر، فَِإنَُّو آِكُل الرّْبَا، َوأَمَّا َوالزََّواِّن، َوأَمَّا الرَُّجُل الَِّذي أَتَػْيَت َعَلْيِو َيْسَبُح يف النػَّ 

ْرآِة، الَِّذي ِعْنَد النَّاِر َٰبُشَُّها َوَيْسَعى َحْو٥َبَا، فَِإنَُّو َماِلٌك َخازُِف َجَهنََّم، وَ 
َ
أَمَّا الرَُّجُل الَكرِيُو ا٤ب

، َوأَمَّا الوِْلَداُف الَِّذيَن َحْولَُو َفُكلُّ َمْوُلوٍد َماَت  اِىيُم الرَُّجُل الفَّوِيُل  الَِّذي يف الرَّْوَضِة فَِإنَُّو ِإبْػرَ 
ْشرِِكَْب؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَّ 

ُ
ْسِلِمَْب: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َوَأْواَلُد ا٤ب

ُ
ِو َعَلى الِفْفَرِة " قَاَؿ: فَػَقاَؿ بَػْعُض ا٤ب

 « : َّْشرِِكَْب، َوأَمَّا الَقْوـُ ال
ُ
ُهْم َحَسًنا َوَشْفٌر قَِبيًحا، فَِإنػَُّهْم قَػْوـٌ َوَأْواَلُد ا٤ب ِذيَن َكانُوا َشْفٌر ِمنػْ

 ٔ«َخَلفُوا َعَمبًل َطا٢ِبًا َوآَخَر َسيًّْئا، َ٘بَاَوَز اللَُّو َعنػُْهمْ 
َبَل َعَلْيِهْم ِبَوْجِهِو، فَػَقاَؿ:  وعند مسلم ، قَاَؿ: َكاَف النَّيبُّ  ْل رََأى ىَ »ِإَذا َطلَّى الصُّْبَح أَقػْ

 ٕ«.َأَحٌد ِمْنُكُم اْلَبارَِحَة ُرْؤيَا؟
 

َلَة ،  َعبَّاٍس َكاَف ُٰبَدُّْث، َأفَّ َرُجبًل أََتى َرُسوَؿ اِ  اْبنِ  وعن فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اِ ِإِّنّْ أََرى اللَّيػْ
َها بِأَْيِديِهْم، فَاْلُمْسَتْكِثُر يف اْلَمَناـِ ظُلًَّة تَػْنِفُف السَّْمَن َواْلَعَسَل، َفَأَرى النَّاَس يَػَتَكفَّ  ُفوَف ِمنػْ

ِبِو  َواْلُمْسَتِقلُّ، َوأََرى َسَبًبا َواِطبًل، ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض، َفَأرَاَؾ َأَخْذَت بِِو فَػَعَلْوَت، ُُثَّ َأَخذَ 
َأَخَذ ِبِو َرُجٌل آَخُر فَانْػَقَفَع ِبِو، ُُثَّ ُوِطَل َرُجٌل ِمْن بَػْعِدَؾ فَػَعبَل، ُُثَّ َأَخَذ بِِو َرُجٌل آَخُر فَػَعبَل، ُُثَّ 

:   َلُو فَػَعبَل. قَاَؿ أَبُو َبْكٍر: يَا َرُسوَؿ اِ بَِأ ي أَْنَت، َواِ لََتَدَعِبّْ َفؤَلَْعبُػَرنػََّها، قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
، َوأَمَّا الَِّذي يَػْنِفُف ِمَن السَّْمِن َواْلَعَسِل قَاَؿ أَبُو َبْكٍر: أَمَّا الظُّلَُّة َفظُلَُّة اإْلِسْ « اْعبُػْرَىا» بَلـِ

َتِقلُّ، فَاْلُقْرآُف َحبَلَوتُُو َولِيُنُو، َوأَمَّا َما يَػَتَكفَُّف النَّاُس ِمْن َذِلَك فَاْلُمْسَتْكِثُر ِمَن اْلُقْرآِف َواْلُمسْ 
فَا٢بَْقُّ الَِّذي أَْنَت َعَلْيِو، تَْأُخُذ بِِو فَػيُػْعِليَك اُ ِبِو،  َوأَمَّا السََّبُب اْلَواِطُل ِمَن السََّماِء ِإىَل اأْلَْرضِ 

                                                           
 (.٘٘ٙ(،وابن حباف)ٜٕٗٓٓ(،وأٞبد)ٚٗٓٚالبخاري) -ٔ
 (ٕٕ٘ٚ) - ٖٕمسلم-ٕ
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َرُجٌل آَخُر  ُُثَّ يَْأُخُذ بِِو َرُجٌل ِمْن بَػْعِدَؾ فَػيَػْعُلو ِبِو، ُُثَّ يَْأُخُذ بِِو َرُجٌل آَخُر فَػيَػْعُلو ِبِو، ُُثَّ يَْأُخُذ ِبوِ 
َقِفُع ِبِو ُُثَّ يُوَطُل َلُو فَػيَػعْ  ـْ َأْخفَْأُت؟ قَاَؿ فَػيَػنػْ ُلو ِبِو، فََأْخُرِّْن يَا َرُسوَؿ اِ بَِأ ي أَْنَت، َأَطْبُت َأ

ثَػِبّْ َما ، « َأَطْبَت بَػْعًضا َوَأْخفَْأَت بَػْعًضا: » َرُسوُؿ اِ  قَاَؿ: فَػَو اِ يَا َرُسوَؿ اِ لَُتَحدّْ
 ٔ«.اَل تُػْقِسمْ »الَِّذي َأْخفَْأُت؟ قَاَؿ 

َلٍة، ِفيَما يَػَرى النَّاِئُم، َكأَنَّا يف : » أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َعْن و  رَأَْيُت َذاَت لَيػْ
نْػَيا، َوالْ  َعاِقَبَة يف َداِر ُعْقَبَة ْبِن رَاِفٍع، َفأُتِيَنا ِبُرَيٍب ِمْن ُرَيِب اْبِن يَاٍب، َفَأوَّْلُت الرّْفػَْعَة لََنا يف الدُّ

 ٕ«آْلِخَرِة، َوَأفَّ ِدينَػَنا َقْد يَابَ ا
ثَُو َأفَّ َرُسوَؿ اِ و  قَاَؿ: " أَرَاِّن يف اْلَمَناـِ أََتَسوَُّؾ  ، َعْن نَاِفٍع، َأفَّ َعْبَد اِ ْبَن ُعَمَر، َحدَّ

ُهَما، َفِقيَل ِل:  ِبِسَواٍؾ، َفَجَذَبِِب َرُجبَلِف، َأَحُدٮُبَا َأْكبَػُر ِمَن اآْلَخِر، فَػَناَوْلُت السّْوَ  اَؾ اأْلَْطَغَر ِمنػْ
 َٖكبػّْْر، َفَدفَػْعُتُو ِإىَل اأْلَْكَُرِ ".

َنا أَنَا نَاِئٌم ِإْذ أُوتِيُت َخزَاِئَن اأَلْرِض، فَػُوِضَع يف  أَبُو ُىَريْػَرَة، َعْن َرُسوِؿ اللَِّو وعن  ، قَاَؿ: " بَػيػْ
َوَأٮَبَّاِّن، َفُأوِحَي ِإَِلَّ َأِف انْػُفْخُهَما، فَػنَػَفْختُػُهَما َففَارَا،  َيَديَّ ِسَوارَاِف ِمْن َذَىٍب، َفَكبُػرَا َعَليَّ 

َعاَء، َوَطاِحَب الَيَماَمِة "  نَػُهَما: َطاِحَب َطنػْ ابَػْْبِ اللََّذْيِن أَنَا بَػيػْ  َٗفَأوَّْلتُػُهَما الَكذَّ
 

َتاَرَة  ، قَاَؿ: َكَشَف َرُسوُؿ اِ  وَعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َوالنَّاُس ُطُفوٌؼ َخْلَف َأ ي َبْكٍر، فَػَقاَؿ: السّْ
 َ٘أْو تُػَرى َلُو" ."أَيػَُّها النَّاُس، ِإنَُّو ِلَْ يَػْبَق ِمْن ُمَبشّْرَاِت النُّبُػوَِّة ِإالَّ الرُّْؤيَا الصَّا٢بَُِة، يَػرَاَىا اْلُمْسِلُم، 

تػَ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َعِن النَّيبّْ و  َرَب الزََّماُف ِلَْ َتَكْد ُرْؤيَا اْلُمْسِلِم َتْكِذُب، قَاَؿ: " ِإَذا اقػْ
، َوَأْطَدُقُكْم ُرْؤيَا َأْطَدُقُكْم َحِديثًا، َوُرْؤيَا اْلُمْسِلِم ُجْزءٌ ِمْن َٟبٍْس َوأَْربَِعَْب ُجْزًءا ِمَن النُّبُػوَّةِ 

                                                           
 (ٕٖٙٗ(، وأبو داود)ٖٕٔٔ(،وأٞبد)ٜٕٕٙ) - ٚٔ(،ومسلم ٙٗٓٚالبخاري ) -ٔ

 (.ٔٔٔ(،وابن حباف)ٜٖٛٔ(،وابن ماجة)ٖٜٕٕ،والَبمذي)
 (،ٕ٘ٓ٘(،وأبو داود)ٕ٘ٓٗٔ(،وأٞبد)ٕٕٓٚ) - ٛٔمسلم  - ٕ
 (.ٓ٘(،وأبو داود)ٕٕٙٙ(،وأٞبد)ٕٕٔٚ) - ٜٔ(،ومسلمٕٙٗالبخاري )-ٖ
 (،وابن ماجةٕٜٕٕ(،والَبمذي)ٜٕٗٛ(،وأٞبد)ٕٕٗٚ) - ٕٕ(،ومسلمٖٚٓٚالبخاري)-ٗ
 (.ٖ٘ٙٙ(،وابن حباف)ٕٕٜٖ)
(، وابن ٜٜٖٛ(،وابن ماجة)٘ٗٓٔ، والنسائي)(ٙٚٛ(،وأبو داود)ٜٓٓٔ(،وأٞبد)ٜٚٗ) - ٕٚٓمسلم - ٘

 (.ٜٚٛٔحباف)
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ْؤيَا َٙبْزِيٌن ِمَن الشَّْيفَاِف، َوُرْؤيَا ٩بَّا ُٰبَدُّْث اْلَمْرُء َوالرُّْؤيَا َثبَلثٌَة: فَػُرْؤيَا الصَّا٢ِبَِة ُبْشَرى ِمَن اِ، َورُ 
 ٔ .نَػْفَسُو، فَِإْف رََأى َأَحدُُكْم َما َيْكَرُه فَػْليَػُقْم فَػْلُيَصلّْ، َواَل ُٰبَدّْْث َِّٔا النَّاَس "

 الرَُّجُل نَػْفَسُو، َوُرْؤيَا َٙبْزِيٌن ِمَن الشَّْيفَافِ : "الرُّْؤيَا َثبَلٌث، فَػُرْؤيَا َحقّّ، َوُرْؤيَا ُٰبَدُّْث َِّٔا ويف رواية 
اٌت يف َفَمْن رََأى َما َيْكرَُه فَػْليَػُقْم فَػْلُيَصلّْ" وََكاَف يَػُقوُؿ: "يُػْعِجُبِِب اْلَقْيُد َوَأْكَرُه اْلُغلَّ" اْلَقْيُد: ثَػبَ  ،

يِن ، وََكاَف يَػُقوُؿ: "َمْن َرآِّن فَِإِّنّْ أَنَا ُىَو فَ   ٕ.ِإنَُّو لَْيَس لِلشَّْيفَاِف َأْف يَػَتَمثََّل  ي" الدّْ
 

 :  صٌلئهل ببِان حمكخَ 

  (ٜٖ:اإلسراء)َّ خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱلقولو تعاىل :
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي ُّٱ: ولقولو تعاىل
(ٖٕٔ)البقرة:ٱٱَّ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ  نئ مئ  

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ُّٱ: ولقولو تعاىل 

(ٔ٘ٔ)البقرة:َّ خض حض جض مص خص حص مس  خس  

 جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّٱ: ولقولو تعاىل
 حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف
(ٗٙٔ:آؿ عمراف)َّخل  

 

 ٕامياًًن وحمكة : ما جاء يف امذالء كَبَ 

ُث َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَؿ: قَاَؿ أََنُس ْبُن َماِلٍك َكاَف أَبُو َذرٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو ُٰبَدّْ 
  ، َّقَاَؿ " فُرَِج َسْقُف بَػْيٍِب َوأَنَا ٗبَكََّة، فَػنَػَزَؿ ِجُْرِيُل فَػَفرََج َطْدرِي، ُُثَّ َغَسَلُو ٗبَاِء َزْمَزـَ، ُُث

َقُو، ُُثَّ َأَخَذ بَِيِدي َجاَء ِبَفْسٍت ِمْن َذَىٍب، ٩ُبَْتِلٍئ ِحْكَمًة َوِإٲبَانًا، َفأَفػَْرَغَها يف َطْدرِي، ُُثَّ َأْيبػَ 
 فَػَعرََج  ي ِإىَل السََّماِء،..." ا٢بديث

                                                           
 (،والَبمذئٜٓ٘(،وأبو داود)ٜٓ٘ٓٔ(،وأٞبد)ٖٕٕٙ) - ٙ(،ومسلم ٚٔٓٚالبخاري) - ٔ
(ٕٕٚٓ.) 

 (وطححو األلباِّن.ٕٕٓٛرواه الَبمذي)طحيح :  ٕ-
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: " الَ َحَسَد ِإالَّ يف اثْػَنتَػْْبِ: َرُجٌل آتَاُه اللَُّو َمااًل  عن َعْبِد اللَِّو ْبَن َمْسُعوٍد َقاَؿ: قَاَؿ النَّيبُّ و 
، َوَرُجٌل آتَاُه اللَّ   ُٔو ا٢ِبْكَمَة فَػُهَو يَػْقِضي َِّٔا َويُػَعلُّْمَها "َفُسلَّْط َعَلى َىَلَكِتِو يف ا٢َبقّْ

 وَعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَػَرِّن أََنُس ْبُن َماِلٍك، َأفَّ أُنَاًسا ِمَن اأْلْنَصاِر قَاُلوا: يَػْوـَ ُحنَػْْبٍ، ِحَْب أَفَاءَ 
يُػْعِفي رَِجااًل ِمْن قُػَرْيٍش، اْلِمائََة  اِ  اُ َعَلى َرُسولِِو ِمْن أَْمَواِؿ َىَوازَِف َما أَفَاَء، َففَِفَق َرُسوؿُ 

رُُكَنا َوُسُيوفُػَنا تَػْقفُُر ِمْن ِدَمائِ  ِبِل، فَػَقاُلوا: يَػْغِفُر اُ لَِرُسوِؿ اِ، يُػْعِفي قُػَرْيًشا َويَػتػْ ِهْم، قَاَؿ ِمَن اإْلِ
ْم، َفَأْرَسَل ِإىَل اأْلَْنَصاِر، َفَجَمَعُهْم يف ، ِمْن قَػْو٥بِِ  أََنُس ْبُن َماِلٍك: َفُحدَّْث َذِلَك َرُسوُؿ اِ 

، فَػَلمَّا اْجَتَمُعوا َجاَءُىْم َرُسوُؿ اِ  فَػَقاَؿ « َما َحِديٌث بَػَلَغِِب َعْنُكْم؟»، فَػَقاَؿ:  قُػبٍَّة ِمْن أََدـٍ
ُقوُلوا َشْيًئا، َوأَمَّا أُنَاٌس ِمنَّا َحِديَثٌة َلُو فُػَقَهاُء اأْلَْنَصاِر: أَمَّا َذُوو رَْأيَِنا، يَا َرُسوَؿ اِ، فَػَلْم يػَ 

فَػَقاَؿ َأْسَنانُػُهْم، قَاُلوا: يَػْغِفُر اُ لَِرُسولِِو، يُػْعِفي قُػَرْيًشا َويَػتػْرُُكَنا، َوُسُيوفُػَنا تَػْقفُُر ِمْن ِدَماِئِهْم، 
تَأَلَُّفُهْم، أََفبَل تَػْرَضْوَف َأْف يَْذَىَب النَّاُس فَِإِّنّْ أُْعِفي رَِجااًل َحِديِثي َعْهٍد ِبُكْفٍر، أَ » َرُسوُؿ اِ 

َقِلُبو  ٌر ٩بَّا يَػنػْ َقِلُبوَف ِبِو َخيػْ « َف ِبوِ بِاأْلَْمَواِؿ، َوتَػْرِجُعوَف ِإىَل رَِحاِلُكْم ِبَرُسوِؿ اِ؟ فَػَواِ َلَما تَػنػْ
ُكْم َسَتِجُدوَف أَثَػَرًة َشِديَدًة، فَاْطُرُوا َحٌبَّ فَِإنَّ »فَػَقاُلوا: بَػَلى، يَا َرُسوَؿ اِ، َقْد َرِضيَنا، قَاَؿ: 

 ٕقَاُلوا: َسَنْصُرُ .« تَػْلَقُوا اَ َوَرُسوَلُو، فَِإِّنّْ َعَلى ا٢بَْْوضِ 
َبَة َأِلَْ تَػَرْي َأفَّ قَػْوَمِك ِحَْب بَػنَػْوا اْلَكعْ »قَاَؿ: ،  ، َأفَّ َرُسوَؿ اِ  َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَّيبّْ و 

قَاَلْت: فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اِ، أََفبَل تَػُردَُّىا َعَلى قَػَواِعِد ِإبْػرَاِىيَم؟ « اقػَْتَصُروا َعْن قَػَواِعِد ِإبْػرَاِىيمَ 
 ٖ«.َلْواَل ِحْدثَاُف قَػْوِمِك بِاْلُكْفِر َلَفَعْلتُ : » فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 

َهاِجرِيَن َرُجبًل ِمَن األَْنَصاِر، فَػَقاَؿ األَْنَصارِيُّ: يَا َعْن َجاِبٍر، ُكنَّا يف َغزَاٍة َفَكَسَع و 
ُ
َرُجٌل ِمَن ا٤ب

َهاِجرِيُّ: يَا لَْلُمَهاِجرِيَن، َفَسمََّعَها اللَُّو َرُسوَلُو 
ُ
فَػَقاُلوا  « َما َىَذا؟»قَاَؿ: ،  َلؤْلَْنَصاِر، َوقَاَؿ ا٤ب

َهاِجرِيَن َرُجبًل ِمَن األَ 
ُ
َهاِجرِيُّ: َكَسَع َرُجٌل ِمَن ا٤ب

ُ
ْنَصاِر، فَػَقاَؿ األَْنَصارِيُّ: يَا َلؤْلَْنَصاِر، َوقَاَؿ ا٤ب

ـَ « َدُعوَىا فَِإنػََّها ُمْنِتَنةٌ : » يَا لَْلُمَهاِجرِيَن، فَػَقاَؿ النَّيبُّ  قَاَؿ َجاِبٌر: وََكاَنِت األَْنَصاُر ِحَْب َقِد
َهاِجُروفَ  النَّيبُّ 

ُ
بَػْعُد، فَػَقاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن ُأ َيٍّ: َأَوَقْد فَػَعُلوا، َواللَِّو لَِئْن َرَجْعَنا  َأْكثَػَر، ُُثَّ َكثُػَر ا٤ب

، فَػَقاَؿ ُعَمُر ْبُن ا٣َبفَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َدْعِِب يَ  َها اأَلَذؿَّ ِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأَلَعزُّ ِمنػْ
َ
ا َرُسوَؿ ِإىَل ا٤ب

                                                           
 (.ٕٛٓٗ(،وابن ماجة)ٖٔ٘ٙ،وأٞبد)(ٙٔٛ) - ٕٛٙ (، ومسلمٖٚالبخاري)- ٔ
 (.ٜ٘ٓٔ) - ٖٕٔومسلم  (،ٖٖٔٗالبخاري) -ٕ
 (.ٖٖٖٔ) - ٜٜٖ(،ومسلمٗٛٗٗالبخاري) -ٖ
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َناِفِق، قَاَؿ النَّيبُّ  اللَِّو َأْضِرْب ُعُنَق َىَذا
ُ
َدْعُو الَ يَػَتَحدَُّث النَّاُس َأفَّ ٧ُبَمًَّدا يَػْقُتُل : » ا٤ب

 ٔ« .َأْطَحابَوُ 
، فَػَقاَؿ: "اْئَذنُوا لَُو، فَػَلِبْئَس اْبُن اْلَعِشّبَِة، أَْو  َعْن َعاِئَشَة: َأفَّ َرُجبًل اْسَتْأَذَف َعَلى النَّيبّْ و 

ّبَِة" فَػَلمَّا َدَخَل َعَلْيِو َأاَلَف َلُو اْلَقْوَؿ، قَاَلْت َعاِئَشُة: فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اِ قُػْلَت بِْئَس َرُجُل اْلَعشِ 
 قَاَؿ: "يَا َعاِئَشُة ِإفَّ َشرَّ النَّاِس َمْنزَِلًة ِعْنَد اِ يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ ، َلُو الَِّذي قُػْلَت، ُُثَّ أَلَْنَت لَُو اْلَقْوَؿ؟ 

 ٕ، أَْو تَػرََكُو النَّاُس اتػَّْقاَء ُفْحِشِو ". ْن َوَدَعوُ ، مَ 

، َحٌبَّ   ، َحٌبَّ َكاَف ٱُبَيَُّل إِلَْيِو أَنَُّو يَػْفَعُل الشَّْيَء َوَما يَػْفَعُلوُ  قَاَلْت: ُسِحَر النَّيبُّ ، َعْن َعاِئشَة و 
اللََّو أَفػَْتاِّن ِفيَما ِفيِو ِشَفاِئي، أَتَاِّن َرُجبَلِف:  َكاَف َذاَت يَػْوـٍ َدَعا َوَدَعا، ُُثَّ قَاَؿ: " َأَشَعْرِت َأفَّ 

، فَػَقاَؿ َأَحُدٮُبَا ِلآْلَخِر َما َوَجُع الرَُّجِل؟  قَاَؿ: ، فَػَقَعَد َأَحُدٮُبَا ِعْنَد رَْأِسي َواآلَخُر ِعْنَد رِْجَليَّ
قَاَؿ: ِفيَما َذا، قَاَؿ: يف ُمُشٍط َوُمَشاَقٍة  ، ، قَاَؿ: َوَمْن يَبَُّو؟ قَاَؿ لَِبيُد ْبُن اأَلْعَصمِ  َمْفُبوبٌ 

َها النَّيبُّ  ، ُُثَّ َرَجَع فَػَقاَؿ  َوُجفّْ يَْلَعٍة ذََكٍر، قَاَؿ َفأَْيَن ُىَو؟ قَاَؿ: يف بِْئِر َذْرَواَف " َفَخرََج إِلَيػْ
اَل، أَمَّا أَنَا »ُت اْسَتْخَرْجَتُو؟ فَػَقاَؿ: فَػُقلْ « ٬َبُْلَها َكأَنَُّو ُرُءوُس الشََّياِيْبِ »لَِعاِئَشَة ِحَْب َرَجَع: 

ُر .« فَػَقْد َشَفاِّن اللَُّو، َوَخِشيُت َأْف يُِثَّب َذِلَك َعَلى النَّاِس َشرِّا  ُُٖثَّ ُدِفَنِت الِبئػْ
َد َلُو ُعَقًدا َفَسَحَرُه َرُجٌل فَػَعقَ  وَعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم، قَاَؿ: " َكاَف َرُجٌل َيْدُخُل َعَلى النَّيبّْ 

ِو َوقَػَعَد فَػَوَضَعُو َويََرَحُو يف بِْئِر َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر، َفأَتَاُه َمَلَكاِف يَػُعوَدانِِو فَػَقَعَد َأَحُدٮُبَا ِعْنَد رَْأسِ 
يَْدُخُل َعَلْيِو َعَقَد اآْلَخُر ِعْنَد رِْجَلْيِو، فَػَقاَؿ َأَحُدٮُبَا: أََتْدرِي َما َوَجُعُو؟ قَاَؿ: ُفبَلٌف الَِّذي َكاَف 

َد اْلَماَء َقِد َلُو ُعَقًدا َفأَْلَقاُه يف بِْئِر ُفبَلٍف اأْلَْنَصارِيّْ، فَػَلْو أَْرَسَل إِلَْيِو َرُجبًل َفَأَخَذ ِمْنُو اْلُعَقَد فَػَوجَ 
فَػَلْم  َيْدُخُل َعَلى النَّيبّْ  َفَكاَف الرَُّجُل بَػْعدُ »قَاَؿ: « َوَأَخَذ اْلُعَقَد َفَحلََّها ِفيَها»اْطَفرَّ " قَاَؿ: 

 ٗ«َيْذُكْر َلُو َشْيًئا ِمْنُو وِلَْ يُػَعاتِْبوُ 

                                                           
 (ٕٗٛ٘) - ٖٙ(، ومسلمٜٚٓٗالبخاري) - ٔ
 ( ، والَبمذئٜٚٗ(،وأبو داود)ٕٙٓٔٗ(،وأٞبد)ٜٕٔ٘) - ٖٚ(، ومسلم ٖٔٔٙالبخاري) -ٕ
(ٜٜٔٙ.) 
 (. ٖ٘ٗ٘(،وابن ماجة)ٜٕٛٔ) - ٖٗ(،ومسلم ٕٖٛٙالبخاري) -ٖ
 (.ٕٔٙٚ(، وانظر "الصَِّحيَحة": )ٔٔٓ٘(،والفُراِّن يف " الكبّب" )ٗٚٓٛرؾ")رواه ا٢باكم يف " ا٤بستد -ٗ



 

 

 
ٕٖٛ 

 ٖٕٛ البيان املأمول

فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اِ، اْئَذْف ِل بِالزّْنَا، َفأَقػَْبَل ،   وَعْن َأ ي أَُماَمَة قَاَؿ: ِإفَّ فَػًٌب َشابِّا أََتى النَّيبَّ 
اُلوا: َمْو. َمْو. فَػَقاَؿ: " اْدنُْو، َفَدنَا ِمْنُو َقرِيًبا ". قَاَؿ: َفَجَلَس قَاَؿ: " َأٙبُِبُُّو اْلَقْوـُ َعَلْيِو فَػَزَجُروُه َوقَ 

 أِلُمَّْك؟ " قَاَؿ: اَل. َواِ َجَعَلِِب اُ ِفَداَءَؾ. قَاَؿ: " َواَل النَّاُس ٰبُِبُّونَُو أِلُمََّهاهِتِْم ". قَاَؿ: "
" قَاَؿ: اَل. َواِ يَا َرُسوَؿ اِ َجَعَلِِب اُ ِفَداَءَؾ قَاَؿ: " َواَل النَّاُس ٰبُِبُّونَُو أَفَػُتِحبُُّو اِلبْػَنِتَك؟ 

لِبَػَناهِتِْم ". قَاَؿ: " أَفَػُتِحبُُّو أِلُْخِتَك؟ " قَاَؿ: اَل. َواِ َجَعَلِِب اُ ِفَداَءَؾ. قَاَؿ: " َواَل النَّاُس 
". قَاَؿ: " أَفَػُتِحبُُّو لَِعمَِّتَك؟ " قَاَؿ: اَل. َواِ َجَعَلِِب اُ ِفَداَءَؾ. قَاَؿ: " َواَل  ٰبُِبُّونَُو أِلََخَواهِتِمْ 

قَاَؿ: " النَّاُس ٰبُِبُّونَُو لَِعمَّاهِتِْم ". قَاَؿ: " أَفَػُتِحبُُّو ٣ِبَالَِتَك؟ " قَاَؿ: اَل. َواِ َجَعَلِِب اُ ِفَداَءَؾ. 
بُّونَُو ٣ِبَااَلهِتِْم ". قَاَؿ: فَػَوَضَع يََدُه َعَلْيِو َوقَاَؿ: " اللُهمَّ اْغِفْر َذنْػَبُو َوَيهّْْر قَػْلَبُو، َواَل النَّاُس ٰبُِ 

 َٔوَحصّْْن فَػْرَجُو " قَاَؿ : فَػَلْم َيُكْن بَػْعُد َذِلَك اْلَفٌَب يَػْلَتِفُت ِإىَل َشْيٍء .

 : حبسن ثولكَ واس خـاهخَ وزلذَ بربَ صٌلئهل 

ُهَما، قُػْلُت: عَ و  ْن َعفَاِء ْبِن َيَساٍر، قَاَؿ: َلِقيُت َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمرِو ْبِن الَعاِص َرِضَي اللَُّو َعنػْ
، َواللَِّو ِإنَُّو َلَمْوُطوٌؼ يف التػَّْورَاِة  قَاَؿ: " َأَجلْ ، يف التػَّْورَاِة؟  َأْخُرِّْن َعْن ِطَفِة َرُسوِؿ اللَِّو 

 َّمه جه ين ىن من خن حن  جن ُّٱِو يف الُقْرآِف: بِبَػْعِض ِطَفتِ 
 ٕا٢بديث." ،...[، َوِحْرزًا ِلؤْلُمّْيَّْْب، أَْنَت َعْبِدي َوَرُسوِل، ٠َبَّْيُتَك ا٤بتَػوَكَّْل ٘ٗ]األحزاب: 

 ا َرُسوُؿ اِ َغْزَوًة ِقَبَل ٪َبٍْد، َفَأْدرََكنَ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ، قَاَؿ: َغَزْونَا َمَع َرُسوِؿ اِ و 
َفُو ِبُغْصٍن ِمْن َأْغَصاهِنَا قَاَؿ  يف َواٍد َكِثِّب اْلِعَضاِه، فَػنَػَزَؿ َرُسوُؿ اِ  َٙبَْت َشَجَرٍة، فَػَعلََّق َسيػْ

اِّن َوأَنَا : " ِإفَّ َرُجبًل أَتَ  َوتَػَفرََّؽ النَّاُس يف اْلَواِدي َيْسَتِظلُّوَف بِالشََّجِر قَاَؿ: فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 
َقْظُت َوُىَو قَاِئٌم َعَلى رَْأِسي، فَػَلْم َأْشُعْر ِإالَّ َوالسَّْيُف َطْلًتا يف َيدِ  ِه، نَاِئٌم، َفَأَخَذ السَّْيَف فَاْستَػيػْ

                                                           
 (، والفُراِّن يف" الكبّب"ٕٖٓ٘( ، والبيهقي يف" شعب اإلٲباف") ٕٕٕٔٔرواه أٞبد يف" ا٤بسند") -ٔ
 ( وطححو شعيب األرنؤوط .ٖٓٚ(وطححو األلباِّن يف" الصحيحة ")ٜٚٙٚ) 
 (.ٕٕٙٙ( ،وأٞبد)ٕٕ٘ٔالبخاري) -ٕ
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 ٜٖٕ يف مشائل الرسول    

؟ قَ  ؟ قَاَؿ قُػْلُت: اُ، ُُثَّ قَاَؿ يف الثَّانَِيِة: َمْن ٲَبْنَػُعَك ِمِبّْ اَؿ قُػْلُت: اُ، فَػَقاَؿ ِل: َمْن ٲَبْنَػُعَك ِمِبّْ
ـَ السَّْيَف فَػَها ُىَو َذا َجاِلٌس " ُُثَّ ِلَْ يَػْعِرْض لَُو َرُسوُؿ اِ   ٔ. قَاَؿ: َفَشا

: َوأَنَا يف الَغاِر: َلْو َأفَّ َأَحَدُىْم َنظََر َٙبَْت  وَعْن َأ ي َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قُػْلُت لِلنَّيبّْ 
 ٕ«.َما ظَنَُّك يَا أَبَا َبْكٍر بِاثْػنَػْْبِ اللَُّو ثَالِثُػُهَما»ْبَصَرنَا، فَػَقاَؿ: َقَدَمْيِو أَلَ 

وعن البَػرَاَء ْبَن َعاِزٍب، يَػُقوُؿ: َجاَء أَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، ِإىَل َأ ي يف َمْنزِلِِو، فَاْشتَػَرى ِمْنُو 
َٰبِْمْلُو َمِعي، قَاَؿ: َفَحَمْلُتُو َمَعُو، َوَخرََج َأ ي يَػْنَتِقُد َٜبََنُو، فَػَقاَؿ  َرْحبًل، فَػَقاَؿ لَِعاِزٍب: ابْػَعِث ابْػَنكَ 

ْثِِب َكْيَف َطنَػْعُتَما ِحَْب َسَرْيَت َمَع َرُسوِؿ اللَِّو  ، قَاَؿ: نَػَعْم، َأْسَريْػَنا  َلُو َأ ي: يَا أَبَا َبْكٍر، َحدّْ
ـَ  َلتَػَنا َوِمَن الَغِد، َحٌبَّ قَا قَاِئُم الظَِّهّبَِة َوَخبلَ الفَّرِيُق الَ ٲَبُرُّ ِفيِو َأَحٌد، فَػرُِفَعْت لََنا َطْخَرٌة   لَيػْ

قُػْلُت: بَػَلى، قَاَؿ: فَاْرَٙبَْلَنا « َأِلَْ يَْأِف لِلرَِّحيلِ : »-رسوؿ ا -َيوِيَلٌة ٥َبَا ِظلّّ، إىل قولو ، ُُثَّ قَاؿَ 
الَ َٙبَْزْف »َعَنا ُسرَاَقُة ْبُن َماِلٍك، فَػُقْلُت: أُتِيَنا يَا َرُسوَؿ اللَِّو، فَػَقاَؿ: بَػْعَدَما َماَلِت الشَّْمُس، َواتػَّبػَ 

يف َجَلٍد ِمَن  -أَُرى  -فَاْرَتَفَمْت ِبِو فَػَرُسُو ِإىَل َبْفِنَها  َفَدَعا َعَلْيِو النَّيبُّ « ِإفَّ اللََّو َمَعَنا
ٌر  -اأَلْرِض،  ، فَاْدُعَوا ِل، فَاللَُّو َلُكَما َأْف أَُردَّ فَػَقاَؿ: إِ  -َشكَّ زَُىيػْ ِّنّْ أُرَاُكَما َقْد َدَعْوُٛبَا َعَليَّ

فَػَنَجا، َفَجَعَل الَ يَػْلَقى َأَحًدا ِإالَّ قَاَؿ: َقْد َكَفْيُتُكْم َما ُىَنا،  َعْنُكَما الفََّلَب، َفَدَعا َلُو النَّيبُّ 
 ٖاَؿ: َوَوىَف لََنا.َفبلَ يَػْلَقى َأَحًدا ِإالَّ َردَُّه، قَ 
قَاَؿ: َما َمنَػَعِِب َأْف َأْشَهَد َبْدرًا ِإالَّ َأِّنّْ َخَرْجُت أَنَا  -رضي ا عنو  -َوَعْن ُحَذيْػَفَة ْبِن اْلَيَماِف 

َما نُرِيُدُه ، َما  َوَأ ي ُحَسْيٌل ، قَاَؿ: َفَأَخَذنَا ُكفَّاُر قُػَرْيٍش ، قَاُلوا: ِإنَُّكْم تُرِيُدوَف ٧ُبَمًَّدا ، فَػُقْلَنا:
َنا نُرِيُد ِإالَّ اْلَمِديَنَة ، َفَأَخُذوا ِمنَّا َعْهَد اِ َوِميثَاَقُو ، لَنَػْنَصرَِفنَّ ِإىَل اْلَمِديَنِة َواَل نُػَقاِتلُ   َمَعُو ، َفأَتَػيػْ

َعْهِدِىْم ، َوَنْسَتِعُْب اَ َفَأْخبَػْرنَاُه ا٣ْبَبَػَر ، فَػَقاَؿ: " اْنَصرِفَا ، نَِفي ٥َبُْم بِ  -  -َرُسوَؿ اِ 
 َٗعَلْيِهْم " .

 
 

                                                           
 (واللفظ لوٖٗٛ) - ٖٔ(،ومسلمٖٜٕٔالبخاري) -ٔ
 (ٕٛٚٙ(،وابن حباف)ٜٖٙٓ(،والَبمذي)ٔٔ(،وأٞبد)ٖٕٔٛ(،ومسلم )ٖٖ٘ٙالبخاري) -ٕ
 (.ٜٕٓٓ(واللفظ لو،ومسلم)ٖ٘ٔٙالبخاري)-ٖ
 (.ٖٖٕٗ٘(،وأٞبد)ٚٛٚٔ) -ٜٛمسلم  -ٗ
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 ٕٓٗ البيان املأمول

 : خامت رسول هللا 

َأفَّ أَبَا َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو َلمَّا اْسُتْخِلَف بَػَعَثُو ِإىَل الَبْحَرْيِن وََكَتَب َلُو َىَذا الِكَتاَب »َعْن أََنٍس: 
امتَِ َثبلَثََة َأْسفٍُر ٧ُبَمٌَّد َسْفٌر، َوَرُسوُؿ َسْفٌر، َواللَِّو ، وََكاَف نَػْقُش ا٣بَ  َوَخَتَمُو ِٖبَامتَِ النَّيبّْ 

 ٔ«.َسْفرٌ 
َكاَف أَرَاَد َأْف َيْكُتَب ِإىَل اْلَعَجِم، َفِقيَل َلُو: ِإفَّ اْلَعَجَم اَل يَػْقبَػُلوَف ِإالَّ   َعْن أََنٍس، َأفَّ َنيبَّ اِ و 

 َٕخاَٛبًا ِمْن ِفضٍَّة"، قَاَؿ: "َكَأِّنّْ أَْنظُُر ِإىَل بَػَياِضِو يف َيِدِه" .ِكَتابًا َعَلْيِو َخامَتٌ، "فَاْطفََنَع 
، َفِقيَل:  ، َوقَػْيَصرَ  أَرَاَد َأْف َيْكُتَب ِإىَل ِكْسَرى َعْن قَػَتاَدَة، َعْن أََنٍس، َأفَّ النَّيبَّ و  ، َوالنََّجاِشيّْ

َخاَٛبًا َحْلَقُتُو ِفضًَّة، َونَػَقَش ِفيِو ٧ُبَمٌَّد  ، "َفَصاَغ َرُسوُؿ اِ ِإنػَُّهْم اَل يَػْقبَػُلوَف ِكَتابًا ِإالَّ ِٖبَامتٍَ 
 َٖرُسوُؿ اِ" .

 
اْلِعَشاَء  ، فَػَقاَؿ: َأخََّر َرُسوُؿ اِ  َعْن ثَاِبٍت، أَنػَُّهْم َسأَُلوا أََنًسا َعْن َخامتَِ َرُسوِؿ اِ و 

َلٍة ِإىَل َشْفِر اللَّْيلِ  ، َأْو َكاَد َيْذَىُب َشْفُر اللَّْيِل، ُُثَّ َجاَء، فَػَقاَؿ: "ِإفَّ النَّاَس َقْد َطلَّْوا، َذاَت لَيػْ
 َخاٛبَِِو َونَاُموا، َوِإنَُّكْم ِلَْ تَػزَاُلوا يف َطبَلٍة َما انْػَتظَْرمُتُ الصَّبَلَة"، قَاَؿ أََنٌس: َكَأِّنّْ أَْنظُُر ِإىَل َوبِيصِ 

 ٗبَػَعُو اْلُيْسَرى بِا٣ْبِْنِصر. ِمْن ِفضٍَّة، َوَرَفَع ِإطْ 
 

 يف مرض موثَ ووفاثَ : صٌلئهل 

 بدسبِحَ واس خلفاٍر بـد فذح مىة : ٔآمٍر س بحاهَ وثـاىل ًيبَِ 

ُيْكِثُر ِمْن قَػْوِؿ: "ُسْبَحاَف اِ َوِٕبَْمِدِه  َعْن َعاِئَشَة رضي ا عنها، قَاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ اِ 
َوأَُتوُب إِلَْيِو" قَاَلْت: فَػُقْلُت يَا َرُسوَؿ اِ، أَرَاَؾ ُتْكِثُر ِمْن قَػْوِؿ: "ُسْبَحاَف اِ  َأْستَػْغِفُر اَ 

َذا رَأَيْػتُػَها َوِٕبَْمِدِه َأْستَػْغِفُر اَ َوأَُتوُب إِلَْيِو؟ " فَػَقاَؿ: " َخبػََّرِّن َر يّْ َأِّنّْ َسَأَرى َعبَلَمًة يف أُمٍَِّب، فَإِ 
 ِّ ُّ ُّٱِمْن قَػْوِؿ: ُسْبَحاَف اِ َوِٕبَْمِدِه َأْستَػْغِفُر اَ َوأَُتوُب إِلَْيِو، فَػَقْد رَأَيْػتُػَها  َأْكثَػْرتُ 

                                                           
 (ٛٗٚٔ،ٚٗٚٔ(،والَبمذي)ٖٙٓٔالبخاري) -ٔ
 (.ٕٛٔٚ(، والَبمذي)ٕٗٔٗو داود)(،وأبٕٜٕٓ) - ٚ٘(،مسلمٕٚٛ٘البخاري ) -ٕ
 (.ٕٜٕٓ) - ٛ٘مسلم  -ٖ
 (.ٖٚ٘ٔ(،وابن حباف)ٕٕٓ٘(،والنسائي)ٜٖٔٛٔ(،وأٞبد يف " ا٤بسند ") ٓٗٙ) - ٕٕٕمسلم  -ٗ
 



 

 

 

 

ٕ
ٗٔ  

ٕٗٔ 

 ٕٔٗ يف مشائل الرسول    

 زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱ[، فَػْتُح َمكََّة، ٔ]النصر: َّمئ زئ رئ ّٰ
[ ٖ]النصر: َّ زث رث يت ىت متنت  زت رت يب ىب نب مب

.(ٔ) 
 باالستغفاِر بعد أداء الرسالة ، والقياـ : أَمَرُه اُ تعاىل -رٞبو ا  –وقاؿ اإلماـ ابن القيم 

 ٕٗبا عليو من أعباِئها ، وقضاِء فرِض ا٢بجّْ ، واقَباِب أجِلِو .
 رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱوَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأفَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َسَأ٥َبُْم َعْن قَػْولِِو تَػَعاىَل: 

َداِئِن َوأ]النصر:  َّمئ زئ
َ
« َما تَػُقوُؿ يَا اْبَن َعبَّاٍس؟»لُقُصوِر، قَاَؿ: [، قَاُلوا: فَػْتُح ا٤ب

 ٖ«.نُِعَيْت َلُو نَػْفُسوُ  َأَجٌل، َأْو َمَثٌل ُضِرَب ِلُمَحمٍَّد »قَاَؿ: 
 

 كبي موثَ : ما جاء يف ختَري اًييب 

ِإفَّ اللََّو »َوقَاَؿ:  ، النَّاسَ َعْن َأ ي َسِعيٍد ا٣بُْدرِيّْ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َخَفَب َرُسوُؿ اللَِّو 
نْػَيا َوبَػْْبَ َما ِعْنَدُه، فَاْخَتاَر َذِلَك الَعْبُد َما ِعْنَد اللَّوِ  ، قَاَؿ: فَػَبَكى أَبُو َبْكٍر، «َخيػََّر َعْبًدا بَػْْبَ الدُّ

َنا لُِبَكائِِو: َأْف ٱُبُْرَ َرُسوُؿ اللَِّو  َُخيػََّر، وََكاَف  لَِّو َعْن َعْبٍد ُخيػَّْر، َفَكاَف َرُسوُؿ ال فَػَعِجبػْ
ُىَو ا٤ب

ِإفَّ ِمْن أََمنّْ النَّاِس َعَليَّ يف ُطْحَبِتِو َوَمالِِو أَبَا َبْكٍر، : » أَبُو َبْكٍر أَْعَلَمَنا، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
َقَْبَّ يف  َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليبًل َغيػَْر َر يّْ اَلٚبََّْذُت أَبَا َبْكٍر، َوَلِكْن ُأُخوَّةُ  اإِلْسبلَـِ َوَمَودَّتُُو، الَ يَػبػْ

ْسِجِد بَاٌب ِإالَّ ُسدَّ ِإالَّ بَاَب َأ ي َبْكرٍ 
َ
 ٗ«.ا٤ب

ِإنَُّو ِلَْ يُػْقَبْض َنيبّّ َحٌبَّ يَػَرى َمْقَعَدُه »يَػُقوُؿ َوُىَو َطِحيٌح:  وعن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَف النَّيبُّ 
 ٘،...ا٢بديث« يػَّرَ ِمَن ا١بَنَِّة، ُُثَّ ٱبَُ 

 

 

 

                                                           
 (.ٔٔٗٙ(،وابن حباف)ٕ٘ٙٓٗ(،وأٞبد)ٗٛٗمسلم)  -ٔ
 (.ٖٜٔ/ٔ" مدارج السالكْب")  -ٕ
 (.ٕٖٖٙ(،والَبمذي)ٕٖٔٓ(،وأٞبد)ٜٜٙٗالبخاري) -ٖ
(،وابن ٖٓٙٙ(، والَبمذي)ٖٗٔٔٔ(،وأٞبد يف "ا٤بسند") ٕٖٕٛ) - ٕ(،ومسلم ٖٗ٘ٙخاري)الب-ٗ

 (.ٔٙٛٙحباف)
 (ٕٗٗٗ) - ٚٛ(،ومسلم ٖٙٗٗالبخاري) -٘



 

 

 
ٕٕٗ 

 ٕٕٗ البيان املأمول

 ًعاحبَ ٔآيب بىر اًعدًق يف مرض موثَ : ما جاء من وفاء اًييب 

يف َمَرِضِو الَِّذي َماَت ِفيِو، َعاِطًبا رَْأَسُو يف ِخْرَقٍة،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: َخرََج َرُسوُؿ اللَِّو 
َلْيِو، ُُثَّ قَاَؿ: "ِإنَُّو لَْيَس َأَحٌد أََمنَّ َعَليَّ يف نَػْفِسِو َوَمالِِو فَػَقَعَد َعَلى اْلِمْنَُرِ، َفَحِمَد اللََّو َوأَثْػَُب عَ 

َلِكْن ِمْن َأ ي َبْكِر ْبِن َأ ي ُقَحاَفَة، َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِمَن النَّاِس َخِليبًل الٚبََّْذُت أَبَا َبْكٍر َخِليبًل، وَ 
ْسبلـِ أَْفَضُل، ُسدُّوا عَ  َر َخْوَخِة َأ ي َبْكٍر" .ُخلَُّة اإْلِ  ِٔبّْ ُكلَّ َخْوَخٍة يف َىَذا اْلَمْسِجِد َغيػْ

 

يف بُت مميوهة ريض هللا ؾهنا واس خاذاهَ ٔآزواجَ يف آٔن ميرض ببُت ؿائضة  ٔآول مرض موثَ 

 ريض هللا ؾهنا:

َة فَاْسَتْأَذَف أَْزَواَجُو َأْف يف بَػْيِت َمْيُمونَ  عن َعاِئَشَة ، قَاَلْت: " َأوَُّؿ َما اْشَتَكى َرُسوُؿ اِ 
َخَر، ٲُبَرََّض يف بَػْيِتَها َوأَِذفَّ لَُو قَاَلْت: َفَخرََج َوَيٌد َلُو َعَلى اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس َوَيٌد َلُو َعَلى َرُجٍل آ

ْثُت ِبِو اْبَن  َعبَّاٍس فَػَقاَؿ: "أََتْدرِي َمِن َوُىَو ٱَبُطُّ ِبرِْجَلْيِو يف اأْلَْرِض " فَػَقاَؿ ُعبَػْيُد اِ: َفَحدَّ
 ٕالرَُّجُل الَِّذي ِلَْ ُتَسمّْ َعاِئَشُة ُىَو َعِليّّ " 

 

 ًيفسَ وركِة آٔم املؤمٌني هل ملا آٔص خد ؿَََ مرضَ : ما جاء يف ركِة اًييب 

َها:  َعَلى نَػْفِسِو بِاْلُمَعوَّْذاِت  َكاَف ِإَذا اْشَتَكى يَػْقرَأُ  َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو »َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 ٖ«.َويَػنػُْفُث، فَػَلمَّا اْشَتدَّ َوَجُعُو ُكْنُت أَقػْرَأُ َعَلْيِو َوأَْمَسُح بَِيِدِه َرَجاَء بَػرََكِتَها

 ٗويف رواية : فَػَلمَّا ثَػُقَل َجَعْلُت أَنْػُفُث َعَلْيِو َِِّٔما، َوأَْمَسُح بَِيِميِنِو اْلِتَماَس بَػرََكِتَها. 
 

 ملا دلٍو يف مرض موثَ : ما جاء من هراَُخَ 

يف َمَرِضِو، َوَجَعَل ُيِشُّب  َعْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: قَاَلْت َعاِئَشُة: َلَدْدنَا َرُسوَؿ اللَِّو 
َنا:  َواِء، فػَ « الَ تَػُلدُّوِّن »إِلَيػْ رِيِض بِالدَّ

َ
َأِلَْ أَنْػَهُكْم َأْف »َلمَّا أَفَاَؽ قَاَؿ: قَاَؿ: فَػُقْلَنا: َكرَاِىَيُة ا٤ب

                                                           
 (. ٓٙٛٙ(،وابن حباف)ٕٖٕٗ(،أٞبد)ٚٙٗالبخاري) -ٔ
 (ٜٕٗٔ٘(،وأٞبد)ٛٔٗ) - ٜٔمسلم  -ٕ
(، وابن ٕٜٖٓ(،وأبو داود)ٕٕٕ٘٘(،وأٞبد يف " ا٤بسند ")ٕٜٕٔ) - ٔ٘(،ومسلم ٙٔٓ٘البخاري) -ٖ

 (.ٖٜٕٙ(،وابن حباف)ٕٖٛ٘ماجة)
 (. ٜٕٛٔٙرواه أٞبد يف " ا٤بسند") -ٗ
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 ٖٕٗ يف مشائل الرسول    

َواِء، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو « تَػُلدُّوِّن  َوأَنَا  الَ يَػبػَْقى ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ ُلدَّ ،: »قَاَؿ: قُػْلَنا: َكرَاِىَيٌة لِلدَّ
 ٔ«، فَِإنَُّو ِلَْ َيْشَهْدُكمْ  أَْنظُُر ِإالَّ الَعبَّاسَ 

 

طلَّى اُ عليو وسلَّم َبَشرًا ٯبري عليو ما ٯبري على البَشِر من الصّْحَِّة كاف َرسوُؿ اِ 
.وا٤بَرِض، وا٤بوِت وا٢بياِة، غَّب أفَّ اَ َكرَّمو وَشرَّفو بالنبُػوَِّة والرّْسالةِ   

َمَرِضِو  قوؿ عائشة رضي ا عنها : لددنا :  أي َجَعْلنا الدَّواَء يف جاِنِب َفِمِو ِبَغِّب اختيارِِه يف
الَّذي ماَت فيِو، َفَجَعَل طلَّى اُ عليو وسلَّم ُيشُّب إليهم أالَّ تَػُلدُّوِّن، فكاف ينبغي ٥بم أف 

م تأوَّلوا أفَّ ذلك من باِب ما ُعِلَم من أحواِؿ ا٤برضى، من كراَىِتهم  ينتهوا عن ذلك، غَّب أهنَّ
ًا وُمستنِكرًا: الدَّواَء، فخالفوه، فَػَلمَّا أفاَؽ طلَّى اُ عليو  أِلَْ أنْػَهُكْم أْف »وسلَّم سأ٥بم موٖبّْ

م ظنُّوا أفَّ ذلك من باِب كراىيِة ا٤بريِض للدَّواِء، َفقاَؿ طلَّى اُ عليو «تَػُلدُّوِّن؟ ، فأخُروه أهنَّ
وسلَّم.  وذلك تَأديًبا ٥بم؛ لعَدـِ التزاِمهم أْمَره طلَّى اُ عليو"ال يَػْبقى يف الَبيِت أَحدٌ »وسلَّم: 

َوتَأديُب الَّذيَن ِلَْ يُباِشروا ذلك أيًضا ٩بن حضر يف البيِت؛ ِلَكوهِنِم َِل يَنَهوا الَّذيَن فَػَعلوا بْعَد 
َعمَّو، فَإنَُّو َِل ٰبُضْر معهم حالَة « نَػْهِيو طلَّى اُ عليو وسلَّم أْف يَػُلدُّوُه، َوأنا أْنظُُر، إالَّ الَعبَّاسَ 

. اللُُّدود  
ا أَْنَكَر التَّداوي؛ أِلنَُّو كاَف َغَّب ُمبلِئٍم ِلدائِو ؛ أِلنػَُّهم ظَنُّوا أفَّ بو ذاَت ا١بَنِب، َفداَوْوُه قاؿ :  َوإ٭بَّ

ٗبا ُيبلئُِمها، وَِل َيُكْن بو طلَّى اُ عليو وسلَّم ذلك. قيل: ألنَّو ٙبقَّق أنَّو ٲبوُت يف َمَرِضو، ومن 
.حقَّق ذلك ُكرِه لو التَّداوي  

 ويف ا٢َبديِث: َمنُع إكراِه ا٤بريِض على الفَّعاـِ والشَّراِب والدَّواءِ 
 وفيو: مشروعيَُّة الِقصاِص يف ُكلّْ َشٍيٍء.

مً  ى بَ، ٕالَّ ٔآن ٍىوَن ِفـاًل حمرَّ هِل اذلي ثـدَّ ـْ ي بيحٍو ِمن ِف ّدِ ـَ ا.وفَِ: ثـٍزُر املخ
2

 

 

 مؽ زوجذَ ؿائضة يف مرض موثَ : مزاحَ 

َذاَت يَػْوـٍ ِمْن َجَناَزٍة بِاْلَبِقيِع، َوأَنَا َأِجُد ُطَداًعا يف  قَاَلْت: َرَجَع ِإَِلَّ َرُسوُؿ اِ  َعْن َعاِئَشةَ 
ُتِك رَْأِسي، َوأَنَا أَُقوُؿ: َوارَْأَساْه قَاَؿ: َبْل أَنَا َوارَْأَساْه، ُث  قَاَؿ: " َما َضرَِّؾ َلْو ِمتّْ قَػْبِلي، فَػَغسَّلْ 

                                                           
  (ٖٕٕٙٗ(،وأٞبد)ٖٕٕٔ) - ٘ٛ( ،ومسلمٜٚٛٙالبخاري ) -ٔ
 " الدرر السنية "  - ٕ



 

 

 
ٕٗٗ 

 ٕٗٗ البيان املأمول

ُُثَّ َطلَّْيُت َعَلْيِك، َوَدفَػْنُتِك؟ " قُػْلُت: َلِكِبّْ َأْو َلَكَأِّنّْ ِبَك، َواِ َلْو فَػَعْلَت َذِلَك َلَقْد  وََكفَّْنُتِك،
، ُُثَّ بُِدَئ يف َرَجْعَت ِإىَل بَػْيٍِب َفَأْعَرْسَت ِفيِو بِبَػْعِض ِنَساِئَك، قَاَلْت: فَػَتَبسََّم َرُسوُؿ اِ 

 ِٔفيِو ". َوَجِعِو الَِّذي َماتَ 
 

َها: َوارَْأَساْه، ْعُت الَقاِسَم ْبَن ٧ُبَمٍَّد، قَاَؿ: قَاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّو َعنػْ  وَعْن َٰبَْٓب ْبِن َسِعيٍد، ٠بَِ
َوا ، فَػَقاَلْت َعاِئَشُة: «َذاِؾ َلْو َكاَف َوأَنَا َحيّّ َفَأْستَػْغِفُر َلِك َوأَْدُعو َلكِ :» فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

ُثْكِلَياْه، َواللَِّو ِإِّنّْ أَلَظُنَُّك ٙبُِبُّ َمْويت، َوَلْو َكاَف َذاَؾ، َلظََلْلَت آِخَر يَػْوِمَك ُمَعرًّْسا بِبَػْعِض 
 َأْف أُْرِسَل ِإىَل َأ ي َبْكرٍ  -َأْو أََرْدُت  -: " َبْل أَنَا َوارَْأَساْه، َلَقْد ٮَبَْمُت أَْزَواِجَك، فَػَقاَؿ النَّيبُّ 

 
ُ
َتَمنُّوَف، ُُثَّ قُػْلُت: يَْأََب اللَُّو َوَيْدَفُع ا٤ب

ُ
َأْو  -ْؤِمُنوَف، َواْبِنِو َفَأْعَهَد، َأْف يَػُقوَؿ: الَقائُِلوَف َأْو يَػَتَمُبَّ ا٤ب

ْؤِمُنوَف 
ُ
 ٕ" . -َيْدَفُع اللَُّو َويَْأََب ا٤ب

 

 ِا بَ :ٔلبًذَ فاظمة ريض هللا ؾهنا ؾن موثَ وحلوك  سارر اًييب  بَان ما

َها، قَاَلْت: َدَعا النَّيبُّ  فَاِيَمَة ابْػَنَتُو يف َشْكَواُه الَِّذي  َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
قُِبَض ِفيِو َفَسارََّىا ِبَشْيٍء فَػَبَكْت ، ُُثَّ َدَعاَىا َفَسارََّىا َفَضِحَكْت ، قَاَلْت: َفَسأَْلتُػَها َعْن َذِلَك، 

َفَأْخبَػَرِّن أَنَُّو يُػْقَبُض يف َوَجِعِو الَِّذي تُػُويفَّْ ِفيِو، فَػَبَكْيُت ُُثَّ َسارَِّّن  َسارَِّّن النَّيبُّ »اَلْت: فَػقَ 
 ٖ«َفَأْخبَػَرِّن َأِّنّْ َأوَُّؿ َأْىِل بَػْيِتِو أَتْػبَػُعُو َفَضِحْكتُ 

 

َها، قَ  بَػَلْت فَاِيَمُة َٛبِْشي َكَأفَّ ِمْشَيتَػَها َمْشُي وَعْن َمْسُروٍؽ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ اَلْت: أَقػْ
َها « َمْرَحًبا بِابْػَنٍِب : »، فَػَقاَؿ النَّيبُّ النَّيبّْ  ُُثَّ َأْجَلَسَها َعْن ٲَبِيِنِو، أَْو َعْن مِشَالِِو، ُُثَّ َأَسرَّ إِلَيػْ

َها َحِديثًا َفَضِحَكْت، فَػُقْلُت: َما رَأَْيُت   َحِديثًا فَػَبَكْت، فَػُقْلُت ٥َبَا: ِِلَ تَػْبِكَْب؟ ُُثَّ  َأَسرَّ إِلَيػْ
َكاليَػْوـِ فَػَرًحا أَقػَْرَب ِمْن ُحْزٍف، َفَسأَْلتُػَها َعمَّا قَاَؿ: فَػَقاَلْت: َما ُكْنُت أِلُْفِشَي ِسرَّ َرُسوِؿ اللَِّو 

 َُّحٌبَّ قُِبَض النَّيب ، َِّإفَّ ِجُْرِيَل َكاَف يُػَعاِرُضِِب الُقْرآَف ُكلَّ »: ، َفَسأَْلتُػَها ،فَػَقاَلْت: َأَسرَّ ِإَِل
ـَ َمرَّتَػْْبِ، َوالَ أُرَاُه ِإالَّ َحَضَر َأَجِلي، َوِإنَِّك َأوَُّؿ أَْىِل بَػْيٍِب  «.  ٢َبَاقًا  ي َسَنٍة َمرًَّة، َوإِنَُّو َعاَرَضِِب الَعا

                                                           
 ( ، والنسائي يفٓٛ(،والدارمي )٘ٙٗٔ(وقاؿ شعيب األرنؤوط : حديث حسن، ابن ماجو )ٜٕٛٓ٘رواه أٞبد)  -ٔ

 (ٙٛ٘ٙ( ، وابن حباف )ٜٚٓٚ"الكُرى" )
 (.ٕٚٔٚالبخاري) - ٕ
 (ٜٗ٘ٙ(،وابن حباف)ٕٗٔٗٙ(،وأٞبد)ٕٓ٘ٗ) - ٜٚ(،ومسلم ٕٖٙٙ، ٕٖ٘ٙالبخاري) -ٖ
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ٕٗ٘ 

 ٕ٘ٗ يف مشائل الرسول    

ْؤِمِنْبَ أََما تَػْرَضْْبَ َأْف َتُكوِّن سَ »فَػَبَكْيُت، فَػَقاَؿ: 
ُ
َفَضِحْكُت « يَّْدَة ِنَساِء أَْىِل ا١بَنَِّة، َأْو ِنَساِء ا٤ب

 ِٔلَذِلَك.
 

وكؽ خرب موت اًييب ؿىل معر ريض هللا ؾيَ وزبات آئب بىر اًعدًق ريض هللا ؾيَ يف ملاًخَ 

 ًخثبِت اًعحابة : 

فَّاِب يف النَّاِس َخِفيًبا، قَا عن أََنِس ْبِن َماِلٍك: أَنَُّو َلمَّا تُػُويفَّْ َرُسوُؿ اللَِّو  ـَ ُعَمُر ْبُن ا٣بَْ
 َقْد َماَت، ِإفَّ ٧ُبَمًَّدا  اَل َأ٠ْبََعنَّ َأَحًدا يَػُقوُؿ: ِإفَّ ٧ُبَمًَّدا »فَػَقاَؿ:  

َلةً ِلَْ ٲَبُْت، َوَلِكْن أَْرَسَل إِلَْيِو رَبُُّو َكَما أَْرَسَل ِإىَل ُموَسى، فَػَلِبَث َعْن قَػْوِمِو أَْربَِعَْب   ٕ«لَيػْ
َها، َزْوِج النَّيبّْ  قَاَؿ:  -َماَت َوأَبُو َبْكٍر بِالسُّْنِح  َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  وَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ـَ ُعَمُر يَػُقوُؿ: َواللَِّو َما َماَت َرُسوُؿ اللَِّو  -ِإ٠ْبَاِعيُل يَػْعِِب بِالَعالَِيِة  َمُر: ، قَاَلْت: َوقَاَؿ عُ فَػَقا
َعثَػنَُّو اللَُّو، فَػَليَػْقَفَعنَّ أَْيِدَي رَِجاٍؿ َوأَْرُجَلهُ  ْم، َفَجاَء أَبُو َواللَِّو َما َكاَف يَػَقُع يف نَػْفِسي ِإالَّ َذاَؾ، َولََيبػْ

ًتا، َوالَِّذي فَػَقبػََّلُو، قَاَؿ: بَِأ ي أَْنَت َوأُمّْي، ِيْبَت َحيِّا َوَميّْ  َبْكٍر " َفَكَشَف َعْن َرُسوِؿ اللَِّو 
ْوتَػتَػْْبِ أََبًدا، ُُثَّ َخرََج فَػَقاَؿ: أَيػَُّها ا٢بَاِلُف َعَلى رِْسِلَك، فَػَلمَّ 

َ
ا نَػْفِسي بَِيِدِه الَ يُِذيُقَك اللَُّو ا٤ب

يَػْعُبُد ٧ُبَمًَّدا  َتَكلََّم أَبُو َبْكٍر َجَلَس ُعَمُر، َفَحِمَد اللََّو أَبُو َبْكٍر َوأَثْػَُب َعَلْيِو ، َوقَاَؿ: َأال َمْن َكافَ 
  :مم خمُّٱفَِإفَّ ٧ُبَمًَّدا َقْد َماَت، َوَمْن َكاَف يَػْعُبُد اللََّو فَِإفَّ اللََّو َحيّّ الَ ٲَبُوُت، َوقَاَؿ 

 زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ[، َوقَاَؿ: ٖٓ]الزمر:  َّخن حن جن

 ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت  رت يب ىب نب
 َٖشَج النَّاُس يَػْبُكوَف . [، قَاَؿ: فَػنَ ٗٗٔ]آؿ عمراف: َّلك اك يق ىق

 

 بسواك ؾبد اًرمحن بن ؾوف : ما جاء يف جسونَ 

: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  ، َوبَػْْبَ  ، َويف يَػْوِمي تُػُويفَّْ يف بَػْيٍِب  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: ِإفَّ ِمْن نَِعِم اللَِّو َعَليَّ
رِيِقي َورِيِقِو ِعْنَد َمْوتِِو: َدَخَل َعَليَّ َعْبُد الرَّْٞبَِن، َوبَِيِدِه َسْحرِي َو٫َبْرِي، َوَأفَّ اللََّو َٝبََع بَػْْبَ 

، فَػرَأَيْػُتُو يَػْنظُُر إِلَْيِو، َوَعَرْفُت أَنَُّو ٰبُِبُّ السَّْواَؾ، فَػُقْلُت: السَّْواُؾ، َوأَنَا ُمْسِنَدٌة َرُسوَؿ اللَِّو 

                                                           
 (.ٕٔٙٔ(،وابن ماجة)ٖٕٔٗٙ(،وأٞبد)ٕٓ٘ٗ) - ٜٜ(،ومسلم ٕٖٗٙ،ٖٕٖٙالبخاري) -ٔ
 (وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط.ٕٓٙٙرواه ابن حباف) - ٕ
 (.ٖٛٙٙ،  ٖٚٙٙخاري )الب - ٖ



 

 

 
ٕٗٙ 

 ٕٙٗ البيان املأمول

فَػتَػَناَوْلُتُو، فَاْشَتدَّ َعَلْيِو، َوقُػْلُت: أُلَيػُّْنُو َلَك؟ فََأَشاَر ِبرَْأِسِو: « مْ َأْف نَػعَ »آُخُذُه َلَك؟ َفَأَشاَر ِبرَْأِسِو: 
ِفيَها َماٌء، َفَجَعَل يُْدِخُل  -َيُشكُّ ُعَمُر  -فَػَليػَّْنُتُو، َفَأَمرَُّه، َوبَػْْبَ َيَدْيِو رَْكَوٌة َأْو ُعْلَبٌة « َأْف نَػَعمْ »

اِء فَػَيْمسَ 
َ
ُُثَّ َنَصَب « الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، ِإفَّ لِْلَمْوِت َسَكرَاتٍ »ُح َِِّٔما َوْجَهُو، يَػُقوُؿ: َيَدْيِو يف ا٤ب

 َٔحٌبَّ قُِبَض َوَماَلْت َيُدُه .« يف الرَِّفيِق اأَلْعَلى»َيَدُه، َفَجَعَل يَػُقوُؿ: 
قصة قولو )أي البخاري (: ) باب من تسوؾ بسواؾ غّبه ( أورد فيو حديث عائشة يف 

ومعو سواؾ ، وأهنا أخذتو منو فاستاؾ بو  - -دخوؿ عبد الرٞبن بن أ ي بكر على النيب 
بعد أف مضغتو . وىو مفابق ٤با ترجم لو ، والكبلـ عليو يذكر مستوىف إف شاء  - -النيب 

، فإف القصة كانت يف مرض موتو .  - -ا تعاىل يف أواخر ا٤بغازي عند ذكر وفاة النيب 
فيو " فقصمتو " بقاؼ وطاد مهملة لؤلكثر ، أي كسرتو ، ويف رواية كرٲبة وابن وقو٥با 

السكن بضاد معجمة ، والقضم با٤بعجمة األكل بأيراؼ األسناف ، قاؿ ابن ا١بوزي : وىو 
 أطح . قلت : وٰبمل الكسر على كسر موضع االستياؾ ، فبل ينايف الثاِّن ، وا أعلم . 

على مفابقة الَبٝبة بأف تعيْب عائشة موضع االستياؾ بالقفع ،  وقد أورد الزين بن ا٤بنّب
وأجاب أف استعمالو بعد أف مضغتو واؼ با٤بقصود . وتعقب بأنو إيبلؽ يف موضع التقييد ، 

فينبغي تقييد الغّب بأف يكوف ٩بن ال يعاؼ أثر فمو ، إذ لوال ذلك ما غّبتو عائشة . وال 
 نفس ا٣بُر يسًب بو ، وفيو داللة على تأكد أمر يقاؿ ِل يتقدـ فيو استعماؿ ، ألف يف

 ِل ٱبل بو مع ما ىو فيو من شاغل ا٤برض .  - -السواؾ لكونو 
يف بَػْيٍِب، َويف يَػْوِمي، َوبَػْْبَ تُػُويفَّْ َرُسوُؿ اللَِّو »وَعِن اْبِن َأ ي ُمَلْيَكَة، قَاَؿ: قَاَلْت َعاِئَشُة:  

لَُّو بَػْْبَ رِيِقي َورِيِقِو، َدَخَل َعْبُد الرَّْٞبَِن َوَمَعُو ِسَواٌؾ ٲَبَْضُغ، َفَأَخْذتُُو َسْحرِي َو٫َبْرِي، َوَٝبََع ال
 ٕ«.َفَمَضْغُتُو، ُُثَّ َسنَػْنُتوُ 

، َعْن أَبِيِو، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: ِإْف َكاَف َرُسوُؿ اِ  أَْيَن أَنَا »، لََيتَػَفقَُّد يَػُقوُؿ: وَعْن ِىَشاـٍ
اْسِتْبفَاًء لِيَػْوـِ َعاِئَشَة، قَاَلْت: فَػَلمَّا َكاَف يَػْوِمي قَػَبَضُو اُ بَػْْبَ َسْحرِي « ـَ؟ أَْيَن أَنَا َغًدا؟اْليَػوْ 

 َٖو٫َبْرِي.
 

                                                           
 (.ٜٗٗٗالبخاري) -ٔ
 .(ٙٔٙٙ(ابن حباف)ٖٓٓٔالبخاري) -ٕ
 (.ٖٕٗٗ) - ٗٛ(،ومسلم)ٜٖٛٔالبخاري) -ٖ
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 وآٔحواهل حال مرض موثَ : ما جاء من وظااي رسول هللا 

 ؿىل ظالثَ وظالة حصابخَ يف مرض موثَ : حرص اًييب 

اَؿ: َأْخبَػَرِّن ُعبَػْيُد اللَِّو ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َأفَّ َعاِئَشَة َزْوَج َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَ 
َواْشَتدَّ ِبِو َوَجُعُو، اْسَتْأَذَف أَْزَواَجُو َأْف ٲُبَرََّض يف بَػْيٍِب، ، قَاَلْت: َلمَّا ثَػُقَل َرُسوُؿ اللَِّو النَّيبّْ 

فَِّلِب َوبَػْْبَ َفَأِذفَّ َلُو، فَ 
ُ
َخرََج َوُىَو بَػْْبَ الرَُّجَلْْبِ َٚبُطُّ رِْجبَلُه يف األَْرِض، بَػْْبَ َعبَّاِس ْبِن َعْبِد ا٤ب

 َرُجٍل آَخَر، قَاَؿ ُعبَػْيُد اللَِّو َفَأْخبَػْرُت َعْبَد اللَِّو بِالَِّذي قَاَلْت َعاِئَشُة: فَػَقاَؿ ِل َعْبُد اللَِّو ْبنُ 
، قَاَؿ: قُػْلُت: اَل، قَاَؿ اْبُن « ْل َتْدرِي َمِن الرَُّجُل اآلَخُر الَِّذي ِلَْ ُتَسمّْ َعاِئَشُة؟ىَ »َعبَّاٍس: 
َلمَّا  ُٙبَدُّْث َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  وََكاَنْت َعاِئَشُة َزْوُج النَّيبّْ « ُىَو َعِليُّ ْبُن َأ ي يَاِلبٍ »َعبَّاٍس: 

َىرِيُقوا َعَليَّ ِمْن َسْبِع ِقَرٍب، ِلَْ ُٙبَْلْل، َأوِْكَيتُػُهنَّ َلَعلّْي أَْعَهُد »َوَجُعُو ، قَاَؿ:  َدَخَل بَػْيٍِب َواْشَتدَّ بِوِ 
ُُثَّ يَِفْقَنا َنُصبُّ َعَلْيِو ِمْن تِْلَك الِقَرِب،  َفَأْجَلْسَناُه يف ٨ِبَْضٍب ٢بَِْفَصَة َزْوِج النَّيبّْ « ِإىَل النَّاسِ 

َنا بَِيِدِه، َحٌبَّ يَِفَق ُيشِ   ٔقَاَلْت: ُُثَّ َخرََج ِإىَل النَّاِس َفَصلَّى ِِّْٔم َوَخفَبَػُهْم.« َأْف َقْد فَػَعْلًُبَّ »ُّب إِلَيػْ
ثِيِِب َعْن َمَرِض َرُسوؿِ   وَعْن ُعبَػْيِد اِ ْبِن َعْبِد اِ، قَاَؿ: َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة فَػُقْلُت ٥َبَا َأاَل ُٙبَدّْ

، فَػَقاَؿ: "َأَطلَّى النَّاُس؟ " قُػْلَنا: اَل، َوُىْم يَػْنَتِظُروَنَك يَا  اَلْت: بَػَلى ثَػُقَل النَّيبُّ ، قَ   اِ 
َرُسوَؿ اِ قَاَؿ: "َضُعوا ِل َماًء يف اْلِمْخَضِب" فَػَفَعْلَنا َفاْغَتَسَل ُُثَّ َذَىَب لِيَػُنوَء َفأُْغِمَي َعَلْيِو ، 

َأَطلَّى النَّاُس؟ " قُػْلَنا اَل، َوُىْم يَػْنَتِظُروَنَك يَا َرُسوَؿ اِ فَػَقاَؿ: "َضُعوا ِل َماًء ُُثَّ أَفَاَؽ فَػَقاَؿ: "
ُس؟ " يف اْلِمْخَضِب" فَػَفَعْلَنا فَاْغَتَسَل، ُُثَّ َذَىَب لِيَػُنوَء َفأُْغِمَي َعَلْيِو ُُثَّ أَفَاَؽ، فَػَقاَؿ: "َأَطلَّى النَّا

َتِظُروَنَك يَا َرُسوَؿ اِ، فَػَقاَؿ: "َضُعوا ِل َماًء يف اْلِمْخَضِب" فَػَفَعْلَنا فَاْغَتَسَل ُُثَّ قُػْلَنا اَل، َوُىْم يَػنْ 
 َذَىَب لِيَػُنوَء َفأُْغِمَي َعَلْيِو ، ُُثَّ أَفَاَؽ فَػَقاَؿ: "َأَطلَّى النَّاُس؟ " فَػُقْلَنا اَل، َوُىْم يَػْنَتِظُروَنَك يَا

ِلَصبَلِة اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة،  َوالنَّاُس ُعُكوٌؼ يف اْلَمْسِجِد يَػْنَتِظُروَف َرُسوَؿ اِ َرُسوَؿ اِ، قَاَلْت: 
ِإىَل َأ ي َبْكٍر َأْف ُيَصلَّْي بِالنَّاِس، َفأَتَاُه الرَُّسوُؿ فَػَقاَؿ: ِإفَّ َرُسوَؿ  قَاَلْت: َفَأْرَسَل َرُسوُؿ اِ 

بِالنَّاِس، فَػَقاَؿ أَبُو َبْكٍر وََكاَف َرُجبًل َرِقيًقا يَا ُعَمُر َطلّْ بِالنَّاِس، قَاَؿ:  يَْأُمُرَؾ َأْف ُتَصلّْيَ  اِ 
ـَ، ُُثَّ ِإفَّ َرُسوَؿ اِ   فَػَقاَؿ ُعَمُر: أَْنَت َأَحقُّ ِبَذِلَك، قَاَلْت: َفَصلَّى ِِّْٔم أَبُو َبْكٍر تِْلَك اأْلَيَّا

رََج بَػْْبَ َرُجَلْْبِ َأَحُدٮُبَا اْلَعبَّاُس، ِلَصبَلِة الظُّْهِر َوأَبُو َبْكٍر ُيَصلّْي بِالنَّاِس َوَجَد ِمْن نَػْفِسِو ِخفًَّة َفخَ 
َأْف اَل يَػَتَأخََّر َوقَاَؿ ٥َبَُما: "َأْجِلَساِّن ِإىَل  فَػَلمَّا َرآُه أَبُو َبْكٍر َذَىَب لَِيَتَأخََّر َفَأْوَمأَ إِلَْيِو النَّيبُّ 

                                                           
 (ٕٗٗٗالبخاري) -ٔ



 

 

 
ٕٗٛ 

 ٕٛٗ البيان املأمول

َوالنَّاُس ْجَلَساُه ِإىَل َجْنِب َأ ي َبْكٍر، وََكاَف أَبُو َبْكٍر ُيَصلّْي َوُىَو قَاِئٌم ِبَصبَلِة النَّيبّْ َجْنِبِو" َفأَ 
قَاِعٌد ، قَاَؿ ُعبَػْيُد اِ: َفَدَخْلُت َعَلى َعْبِد اِ ْبِن َعبَّاٍس  ُيَصلُّوَف ِبَصبَلِة َأ ي َبْكٍر، َوالنَّيبُّ 

ثَػْتِِب َعاِئَشُة َعْن َمَرِض َرُسوِؿ اِ  فَػُقْلُت َلُو: ، فَػَقاَؿ: َىاِت َأاَل أَْعِرُض َعَلْيَك َما َحدَّ
َر أَنَُّو قَاَؿ: " َأ٠َبَّْت َلَك الرَُّجَل الَِّذي َكاَف مَ  َع فَػَعَرْضُت َحِديثَػَها َعَلْيِو َفَما أَْنَكَر ِمْنُو َشْيًئا َغيػْ

 ُٔىَو َعِليّّ " اْلَعبَّاِس قُػْلُت: اَل. قَاَؿ:
 

 ٔلمذَ إبحسان اًؼن ابهلل كبي موهتم :   ما جاء من آٔمر اًييب 

، يَػُقوُؿ: َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ اأْلَْنَصارِيّْ، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َرُسوَؿ اِ  ، قَػْبَل َمْوتِِو بَِثبَلثَِة أَيَّاـٍ
 ٕ«.الظَّنَّ بِاِ َعزَّ َوَجلَّ اَل ٲَبُوَتنَّ َأَحدُُكْم ِإالَّ َوُىَو ُٰبِْسُن »

 

ََْومِ »ٔلبًذَ فاظمة :  كوهل  َد اً ـْ َ  :  «ًََُْس ؿىََل آَِبَِم نَْرٌب ب

ـُ: َوا َكْرَب أَبَاُه، َعْن أََنٍس، قَاَؿ: َلمَّا ثَػُقَل النَّيبُّ  َها السَّبَل َجَعَل يَػتَػَغشَّاُه، فَػَقاَلْت فَاِيَمُة َعَليػْ
، فَػَلمَّا َماَت قَاَلْت: يَا أَبَػَتاُه، َأَجاَب َربِّا َدَعاُه، «َعَلى أَبِيِك َكْرٌب بَػْعَد اليَػْوـِ  لَْيسَ »فَػَقاَؿ ٥َبَا: 

َعاْه، فَػَلمَّا ُدِفَن، قَاَلْت فَاِيمَ  َها يَا أَبَػَتاْه، َمْن َجنَُّة الِفْرَدْوِس َمْأَواْه ، يَا أَبَػَتاْه ِإىَل ِجُْرِيَل نَػنػْ ُة َعَليػْ
ـُ: يَ   ٖالتػُّرَاَب . ا أََنُس َأيَاَبْت أَنْػُفُسُكْم َأْف َٙبُْثوا َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو السَّبَل

 

 ًزوجذَ ؿائضة من ٕاهفاق ما ؾيدُا من ذُب : ما جاء من آٔمر رسول هللا 

َعْلِت يف َوَجِعِو الَِّذي َماَت ِفيِو: "يَا َعاِئَشُة، َما فػَ  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
َعِة َوا٣ْبَْمَسةِ  -الذََّىُب"؟ قَاَلْت: قُػْلُت: ِىَي ِعْنِدي. قَاَؿ: "َفْأتِيِِب َِّٔا"   -َوِىَي بَػْْبَ السَّبػْ

 َٗفِجْئُت، فَػَوَضْعتُػَها يف َكفِّْو، ُُثَّ قَاَؿ: "َما َظنُّ ٧ُبَمٍَّد بِاللَِّو َلْو لقي ا وىذه عنده! أنفقيها".
 

                                                           
 (.ٛٔٗ) - ٜٓمسلم  -ٔ
 (ٖٚٙ(،وابن حباف)ٚٙٔٗ(،وابن ماجة)ٖٖٔٔ(، وأبو داود)ٕٖ٘ٗٔ(، وأٞبد)ٕٚٚٛ) - ٕٛمسلم-ٕ
  (.ٕٕٙٙ(، ابن حباف )ٖٓٙٔ(، وابن ماجة)ٖٚٔٔٔد" )(واللفظ لو ، وأٞبٕٙٗٗالبخاري ) -ٖ
 ٘ٔٚ( وقاؿ شعيب األرنؤوط :  حديث طحيح ، وابن حباف) ٕٜٕٗ٘، ٕٕٕٕٗرواه أٞبد يف " ا٤بسند") -ٗ
(، ٖٕ٘ٙ،  ٗٔٓٔ(وقاؿ األلباِّن :حسن طحيح ،وشعيب األرنؤوط : إسناده حسن، وانظر" الصَِّحيَحة ") ٕٕٖٔ،

 (ٕ٘ٛٔ(، و"ىداية الرواة")ٖٜٚٔو"طحيح موارد الظمآف")
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ٕٜٗ 

 ٜٕٗ يف مشائل الرسول    

 رشنني من جٍزرة اًـرب وٕاجازة وفدمه بيحو ٕاجازثَ :إبخراج امل  وظَخَ 

 َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػّْبٍ، قَاَؿ: قَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: يَػْوـُ ا٣بَِميِس، َوَما يَػْوـُ ا٣بَِميِس؟ اْشَتدَّ ِبَرُسوِؿ اللَّوِ 
  :فَػتَػَناَزُعوا َوالَ يَػْنَبِغي ِعْنَد «أََبًداائْػُتوِّن َأْكُتْب َلُكْم ِكَتابًا َلْن َتِضلُّوا بَػْعَدُه » َوَجُعُو، فَػَقاَؿ ،

َدُعوِّن، : » َنيبٍّ تَػَنازٌُع، فَػَقاُلوا: َما َشْأنُُو، أََىَجَر اْستَػْفِهُموُه؟ َفَذَىُبوا يَػُردُّوَف َعَلْيِو، فَػَقاؿَ 
ٌر ٩بَّا َتْدُعوِّن إِلَْيِو  ْشرِِكَْب ِمْن َجزِيَرِة »َؿ: َوأَْوَطاُىْم بَِثبَلٍث، قَا« فَالَِّذي أَنَا ِفيِو َخيػْ

ُ
َأْخرُِجوا ا٤ب

 َٔوَسَكَت َعِن الثَّالَِثِة َأْو قَاَؿ فَػَنِسيتُػَها ".« الَعَرِب ، َوَأِجيُزوا الَوْفَد بَِنْحِو َما ُكْنُت ُأِجيزُُىمْ 
 

 : " اًعالة اًعالة وما مَىت ٕامياىُك ":آٔخر وظَة ًرسول هللا 

َوُىَو يُػَغْرِغُر َِّٔا يف َطْدرِِه، َوَما َكاَف يُِفيُض َِّٔا  َوِطيَِّة َرُسوِؿ اللَِّو  َعْن أََنٍس، قَاَؿ: َكاَف آِخرُ 
 ٕ«.الصَّبَلَة الصَّبَلَة، اتػَُّقوا اللََّو ِفيَما َمَلَكْت أٲَْبَاَنُكمْ »ِلَسانُُو: 

 

 احلهيم مساجد : ٔلمذَ من اثباع سنن اٍهيود واًيعارى إبختاذ كبور ٔآهبِاهئم وظ ما جاء من حتذٍٍر 

َلمَّا َحَضَرْتُو َعْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَِّو، َأفَّ اْبَن َعبَّاٍس، َوَعاِئَشَة، َأْخبَػرَاُه َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 
يَصٍة، فَِإَذا اْغَتمَّ َِّٔا َكَشَفَها َعْن َوْجِهِو، وَ  ُىَو يَػُقوُؿ:  اْلَوفَاُة َجَعَل يُػْلِقي َعَلى َوْجِهِو يََرَؼ ٟبَِ

 ٖ«.َلْعَنُة اللَِّو َعَلى اْليَػُهوِد، َوالنََّصاَرى اٚبََُّذوا قُػُبوَر أَْنِبَياِئِهْم َمَساِجدَ »
 

 : بسم اٍهيودًة هل يف موثَ ما جاء من ثأٔثٍر 

َـّ ُمَبشٍّْر َدَخَلْت َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َعْبِد الرَّْٞبَِن ْبِن َعْبِد اِ ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أُمّْوِ  ، َأفَّ ُأ
يف َوَجِعِو الَِّذي قُِبَض ِفيِو، فَػَقاَلْت: بَِأ ي َوأُمّْي يَا َرُسوَؿ اِ، َما تَػتَِّهُم  َعَلى َرُسوِؿ اِ 

ـَ الَِّذي َأَكَل َمَعَك ِٖبَْيبَػَر، وََكاَف ابْػنُػَها  ُم ِإالَّ الفََّعا  َماَت قَػْبَل النَّيبّْ بِنَػْفِسَك؟ فَِإِّنّْ اَل َأهتَِّ
ُم َغيػْرَُه، َىَذا َأَواُف َقْفِع أَبْػَهرِي ".  ٗ،قَاَؿ: " َوأَنَا اَل َأهتَِّ

                                                           
  (ٖٔٗٗالبخاري) -ٔ
(وقاؿ شعيب األرناؤوط: إسناده طحيح على شرط ٘ٓٙٙ(، وابن حباف)ٜٕٙٔٔرواه أٞبد يف " ا٤بسند") -ٕ

 الشيخْب
 (ٜٔٙٙ(،وابن حباف)ٖٓٚ(،والنسائي)ٖٖٕ٘ٙ(،وأٞبد)ٖٔ٘) -ٕٕ(،ومسلمٖ٘ٗالبخاري) -ٖ
 ح إسناده األلباِّن وشعيب األرنؤوط.(وطحٖٔ٘ٗ(،وأبو داود)ٖٖٜٖٕرواه أٞبد ) - ٗ



 

 

 
ٕ٘ٓ 

 ٕٓ٘ البيان املأمول

َها: َكاَف النَّيبُّ  وَعِن الزُّْىرِيّْ  يَػُقوُؿ يف َمَرِضِو الَِّذي  ، قَاَؿ ُعْرَوُة: قَاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َما أَزَاُؿ َأِجُد َأَِلَ الفََّعاـِ الَِّذي َأَكْلُت ِٖبَْيبَػَر، فَػَهَذا َأَواُف َوَجْدُت اْنِقفَاَع  يَا َعاِئَشةُ »َماَت ِفيِو: 

ٔ«.أَبْػَهرِي ِمْن َذِلَك السُّمّْ 
 

 

 بأٔهَ كبغ صًَِدا :  ما جاء من صٌلئهل

َل قَػْتبًل، َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمْن َأْف َأْحِلَف قُتِ  ، قَاَؿ: "أَلَْف َأْحِلَف ِتْسًعا َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  َعْن َعبِد اللَّوِ 
، َواٚبَََّذُه َشِهيًدا" قَاَؿ اأْلَْعَمُش: َفذََكْرُت َذِلَك  ، َوَذِلَك بَِأفَّ اللََّو َجَعَلُو نَِبيِّا َواِحَدًة أَنَُّو ِلَْ يُػْقَتلْ 

بْػرَاِىيمَ   ٕ .َوأَبَا َبْكٍر" ، فَػَقاَؿ: "َكانُوا يَػَرْوَف َأفَّ اْليَػُهوَد ٠َبُّوهُ  إِلِ
 

 ًوم ألزيني :  وفاثَ 

َنا ُىْم يف الَفْجِر يَػْوـَ ااِلثْػنَػْْبِ، َوأَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  ْسِلِمَْب بَػيػْ
ُ
 عن أَنِس ْبِن َماِلٍك: َأفَّ ا٤ب

َر ُحْجرَِة َعاِئَشَة َرضِ  فَػَفِجئَػُهُم النَّيبُّ »ُيَصلّْي ِِّْٔم،  َها فَػَنظََر إِلَْيِهْم َقْد َكَشَف ِستػْ َي اللَُّو َعنػْ
فَػَنَكَص أَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو َعَلى َعِقبَػْيِو، َوَظنَّ َأفَّ َرُسوَؿ « َوُىْم ُطُفوٌؼ، فَػَتَبسََّم َيْضَحكُ 

ْسِلُموَف َأْف يَػْفَتِتُنوا يف  اللَِّو 
ُ
ِحَْب َطبَلهِتِْم، فَػَرًحا بِالنَّيبّْ يُرِيُد َأْف ٱَبْرَُج ِإىَل الصَّبَلِة، َوَىمَّ ا٤ب

تػْرَ »رََأْوُه، َفَأَشاَر بَِيِدِه:   ٖ، َوتُػُويفَّْ َذِلَك اليَػْوـَ.«َأْف أٛبُّوا، ُُثَّ َدَخَل ا٢ُبْجَرَة، َوأَْرَخى السّْ
َتاَرَة، َوالنَّاُس   يَػْوـَ ااِلثْػنَػْْبِ، آِخُر َنْظَرٍة َنظَْرتُػَها ِإىَل َرُسوِؿ اللَِّو »ويف رواية : قَاَؿ:  َكَشَف السّْ

إِلَْيِهْم َخْلَف َأ ي َبْكٍر، فَػَنظَْرُت ِإىَل َوْجِهِو َكأَنَُّو َوَرَقُة ُمْصَحٍف، َفَأرَاَد النَّاُس َأْف يَػَتَحرَُّكوا، َفَأَشاَر 
 ٗ«َأْف اثْػبُُتوا، َويَػْلَقى السَّْجَف، َوتُػُويفَّْ يف آِخِر َذِلَك اْليَػْوـِ 

                                                           
 ( معلقاً عن يونس األَيلي، عن الزىريٕٛٗٗالبخاري)-ٔ
 (وقاؿ شعيب األرنؤوط:  إسناده طحيح على شرط مسلم .ٜٖٔٗ،ٖٖٚٛطحيح : رواه أٞبد)، - ٕ
  (.ٜٔٗ)-ٜٛ(مسلمٕ٘ٓٔالبخاري) -ٖ
( ،وابن ٖٛٙائل")(،والَبمذي يف" الشمٕٕٚٓٔ(،وأٞبد)ٜٔٗ)-ٜٜ(،ومسلم ٓٛٙالبخاري) -ٗ

( قولو: "كأنو ورقة مصحف"،: عبارة عن ا١بماؿ البارع، ٕٗٔ/ٗ( قاؿ النووي )ٕٓٙٙ(،وابن حباف)ٕٗٙٔماجة)
 وُحْسن البشرة، وطفاء الوجو واستنارتو. 

 ويف ا٤بصحف ثبلث لغات: ضُم ا٤بيم، وكسرىا، وفتحها.
 : السَْب.-بفتح السْب وكسرىا-والسجف 
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 ٕٔ٘ يف مشائل الرسول    

 حال ختَرٍي كبي موثَ : من كوهل ما جاء 

ِإنَُّو ِلَْ يُػْقَبْض َنيبّّ َحٌبَّ يَػَرى َمْقَعَدُه »يَػُقوُؿ َوُىَو َطِحيٌح:  عن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَف النَّيبُّ 
أَفَاَؽ َفَأْشَخَص َبَصَرُه  ، فَػَلمَّا نَػَزَؿ ِبِو، َورَْأُسُو َعَلى َفِخِذي ُغِشَي َعَلْيِو، ُُثَّ « ِمَن ا١بَنَِّة، ُُثَّ ٱُبَيػَّرَ 

فَػُقْلُت: ِإًذا الَ ٱَبَْتارُنَا، َوَعَرْفُت أَنَُّو «. اللَُّهمَّ الرَِّفيَق اأَلْعَلى»ِإىَل َسْقِف البَػْيِت، ُُثَّ قَاَؿ: 
ثُػَنا َوُىَو َطِحيٌح، قَاَلْت: َفَكاَنْت آِخَر َكِلَمٍة َتَكلََّم َِّٔا اللَُّهمَّ الرَِّفيَق : »ا٢َبِديُث الَِّذي َكاَف ُٰبَدّْ

 ٔ«اأَلْعَلى
 

، َوَأْطَغْت إِلَْيِو قَػْبَل وعْن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن الزُّبَػّْبِ، َأفَّ َعاِئَشَة، َأْخبَػَرْتُو أَنػََّها ٠بََِعِت النَّيبَّ 
ِفْر ِل، َواْرَٞبِِْب، َوَأ٢ْبِْقِِب بِالرَِّفيِق اللَُّهمَّ، اغْ »َأْف ٲَبُوَت، َوِىَي ُمْسِنَدتُُو ِإىَل َطْدرَِىا، يَػُقوُؿ:  

 ٕ«اأْلَْعَلى
ُهَما َكاَف َوِطيِّا، فَػَقاَلْت: " َمٌَب   وَعِن اأَلْسَوِد، قَاَؿ: ذََكُروا ِعْنَد َعاِئَشَة َأفَّ َعِليِّا َرِضَي اللَُّو َعنػْ

َفَدَعا بِالفَّْسِت، فَػَلَقْد  -قَاَلْت: َحْجرِي  َأوْ  -َأْوَطى إِلَْيِو، َوَقْد ُكْنُت ُمْسِنَدَتُو ِإىَل َطْدرِي؟ 
 ٖا٬ْبََنَث يف َحْجرِي، َفَما َشَعْرُت أَنَُّو َقْد َماَت، َفَمٌَب َأْوَطى إِلَْيِو "

 

 بدذابؽ ؿَََ اًوىح ًوم موثَ :  ما جاء من صٌلئهل 

،  َلى َرُسوِؿ اِ َأفَّ اَ َعزَّ َوَجلَّ تَابََع اْلَوْحَي عَ »َماِلٍك،  ْبنِ  أََنسِ عن  قَػْبَل َوفَاتِِو، َحٌبَّ تُػُويفَّْ
 ٗ.« َوَأْكثَػُر َما َكاَف اْلَوْحُي يَػْوـَ تُػُويفَّْ َرُسوُؿ اِ 

 
 

 

 

                                                           
 (ٕٗٗٗ) - ٚٛم (،ومسلٖٙٗٗالبخاري) -ٔ
 ( .ٖٕٛ٘ٗ،ٜٖٕٓٗ( ، وأٞبد )ٕٗٗٗ) - ٘ٛ( ، ومسلمٗٚٙ٘،ٓٗٗٗالبخاري) -ٕ
  ( ، ٛٔٙٙ( ، وابن حباف )ٜٖٙٗوالَبمذي ) 
( ، و ٕٖٗٙ(،والنسائي)ٕٙٙٔ(، وابن ماجو )ٜٖٕٓٗ( ،أٞبد" )ٖٙٙٔ(، ومسلم )ٜ٘ٗٗ،ٕٔٗٚالبخاري ) -ٖ

  (. ٖٓٙٙابن حباف )
 (.ٜٖٚٗٔ،وأٞبد) (ٖٙٔٓ) - ٕ (،ومسلمٕٜٛٗالبخاري)- ٗ
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 ٕٕ٘ البيان املأمول

 : ما جاء يف صدة موت اًييب 

ْوِت أِلََحٍد َوِإنَُّو لَبَػْْبَ َحاِقَنٍِب َوَذاِقَنٍِب، َفبلَ َأكْ  َماَت النَّيبُّ »َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: 
َ
َة ا٤ب َرُه ِشدَّ

 ٔ«أََبًدا، بَػْعَد النَّيبّْ 
ِة َمْوِت َرُسوِؿ اللَِّو »وعنها ، قَاَلْت:  َما أَْغِبُط َأَحًدا َِّْٔوِف َمْوٍت بَػْعَد الَِّذي رَأَْيُت ِمْن ِشدَّ

»ٕ 
  ٖ.« وِ َما رَأَْيُت َأَحًدا َأَشدَّ َعَلْيِو الَوَجُع ِمْن َرُسوِؿ اللَّ »ويف رواية: 

 

 بـد موثَ :   ثلبَي آٔبو بىر اًعدًق ٌَييب يفما جاء 

 ٗ«بَػْعَد َمْوتِوِ  قَػبََّل النَّيبَّ »َعْن َعاِئَشَة، َواْبِن َعبَّاٍس َأفَّ أَبَا َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو 
 

 ونفٌَ : ما جاء يف قُسي اًييب 

، فَػَقاُلوا: َواللَِّو  اْختَػَلُفوا ِفيوِ  مَّا أَرَاُدوا ُغْسَل َرُسوِؿ اللَِّو قَاَؿ: لَ ،  َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَّيبّْ 
ـْ نُػَغسُّْلُو َوَعَلْيِو ثَِيابُُو؟ قَاَلْت:  َما َنْدرِي َكْيَف َنْصَنُع؟ َأ٪ُبَرُّْد َرُسوَؿ اللَِّو  َكَما ٪ُبَرُّْد َمْوتَانَا َأ

ْيِهُم السََّنَة، َحٌبَّ َواللَِّو َما ِمَن اْلَقْوـِ ِمْن َرُجٍل ِإالَّ َذقػُْنُو يف َطْدرِِه فَػَلمَّا اْختَػَلُفوا أَْرَسَل اللَُّو َعلَ 
َوَعَلْيِو  نَاِئًما، قَاَلْت: ُُثَّ َكلََّمُهْم ِمْن نَاِحَيِة اْلبَػْيِت، اَل َيْدُروَف َمْن ُىَو، فَػَقاَؿ: "اْغِسُلوا النَّيبَّ 

َوُىَو يف َقِميِصِو يُػَفاُض َعَلْيِو اْلَماُء َوالسّْْدُر، وا إِلَْيِو، "فَػَغسَُّلوا َرُسوَؿ اللَِّو ثَِيابُُو ". قَاَلْت: فَػثَارُ 
َما َغسََّل ، َويَُدلُّْكُو الرَّْجاُؿ بِاْلَقِميِص"، وََكاَنْت تَػُقوُؿ: َلْو اْستَػْقبَػْلُت ِمَن اأْلَْمِر َما اْسَتْدبَػْرُت 

 َ٘ساُؤه.ِإالَّ نِ  َرُسوَؿ اللَِّو 
َها، قَاَلْت: َدَخْلُت َعَلى َأ ي َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، فَػَقاَؿ: يف َكْم   وَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

، « يف َثبلَثَِة أَثْػَواٍب بِيٍض َسُحولِيٍَّة، لَْيَس ِفيَها َقِميٌص َوالَ ِعَماَمةٌ »قَاَلْت: ، ؟ َكفَّْنُتُم النَّيبَّ 
                                                           

 (.ٖٓٛٔ(،والنسائي)ٕٕٛٗٗ،ٖٕٗ٘ٗ(،وأٞبد يف" ا٤بسند")ٙٗٗٗالبخاري)- ٔ
 (وطححو األلباِّن.ٜٜٚرواه الَبمذي)-ٕ
 (ٕٓٚ٘) - ٗٗ(، ومسلمٙٗٙ٘البخاري)-ٖ
 (٘٘ٗٗالبخاري) - ٗ
األلباِّن  (وحسنوٕٚٙٙ(، وابن حباف" )ٗٙٗٔ(، و ابن ماجو )ٖٔٗٔ(، وأبو داود)ٖٕٙٓٙحسن :رواه أٞبد ) -٘

 وشعيب األرنؤوط.
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 ٖٕ٘ يف مشائل الرسول    

قَاَؿ: َفَأيُّ يَػْوـٍ َىَذا؟ ، « يَػْوـَ ااِلثْػنَػْْبِ »؟ قَاَلْت: ٥َبَا: يف َأيّْ يَػْوـٍ تُػُويفَّْ َرُسوُؿ اللَِّو  َوقَاؿَ 
قَاَؿ: أَْرُجو ِفيَما بَػْيِِب َوبَػْْبَ اللَّْيِل، فَػَنظََر ِإىَل ثَػْوٍب َعَلْيِو، َكاَف ٲُبَرَُّض ِفيِو « يَػْوـُ ااِلثْػنَػْْبِ »قَاَلْت: 

َىَذا َردٌْع ِمْن َزْعَفرَاٍف، فَػَقاَؿ: اْغِسُلوا ثَػْو ي َىَذا َوزِيُدوا َعَلْيِو ثَػْوبَػْْبِ، َفَكفُّْنوِّن ِفيَها، قُػْلُت: ِإفَّ  ِبوِ 
َا ُىَو لِْلُمْهَلِة فَػَلْم يُػتَػَوؼَّ َحٌبَّ أَْمَسى َيِّْت، ِإ٭بَّ

َلِة  َخَلٌق، قَاَؿ: ِإفَّ ا٢َبيَّ َأَحقُّ بِا١بَِْديِد ِمَن ا٤ب ِمْن لَيػْ
 ٔالثُّبلَثَاِء، َوُدِفَن قَػْبَل َأْف ُيْصِبَح .

ُكفَّْن يف َثبَلثَِة أَثْػَواٍب بِيٍض   - -وَعْن ِىَشاـِ اْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِو ، َعْن َعاِئَشَة: َأفَّ النَّيبَّ 
ِإنػَُّهْم َكانُوا يَػْزُعُموَف أَنَُّو َقْد َكاَف ُكفَّْن يف  ٲَبَانَِيٍة، لَْيَس ِفيَها َقِميٌص َواَل ِعَماَمٌة. َفِقيَل لَِعاِئَشَة:

 ِٕحبَػَرٍة. فَػَقاَلْت َعاِئَشُة: َقْد َجاؤوا بِبُػْرِد ِحبَػَرٍة، فَػَلْم ُيَكفُّْنوُه.

 ببُت ؿائضة ريض هللا ؾهنا اذلي مات فَِ :  دفن رسول هللا

« أَْيَن أَنَا اليَػْوـَ، أَْيَن أَنَا َغًدا»َيتَػَعذَُّر يف َمَرِضِو: لَ َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: ِإْف َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو 
 ٖاْسِتْبفَاًء لِيَػْوـِ َعاِئَشَة، فَػَلمَّا َكاَف يَػْوِمي، قَػَبَضُو اللَُّو بَػْْبَ َسْحرِي َو٫َبْرِي َوُدِفَن يف بَػْيٍِب.

 ٗ«.َقِفيَفٌة َٞبْرَاءُ  ُجِعَل يف قَػُْرِ َرُسوِؿ اِ »وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَؿ: 
 

 :  ما جاء  يف معٍر حني مبـثَ وجهرثَ ووفاثَ

ُهَما، قَاَؿ:  أِلَْربَِعَْب َسَنًة، َفَمُكَث ٗبَكََّة  بُِعَث َرُسوُؿ اللَِّو »َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
فَػَهاَجَر َعْشَر ِسِنَْب، َوَماَت َوُىَو اْبُن َثبَلٍث َثبَلَث َعْشَرَة َسَنًة يُوَحى إِلَْيِو، ُُثَّ أُِمَر بِا٥ِبْجَرِة 

 ٘«.َوِستّْْبَ 
 ٙ«تُػُويفَّْ َوُىَو اْبُن َثبَلٍث َوِستَّْْب َسَنةً »، وَعْن َعاِئَشَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ 

                                                           
 (.ٕٙٛٔٗ(،وأٞبد)ٖٚٛٔالبخاري) -ٔ
(، والَبمذي ٕٖ٘ٔ( و )ٖٔ٘ٔ(،  وأبو داود )ٕٕٕٔٗ(، مسند أٞبد" )ٜٔٗ(، ومسلم )ٕٗٙٔالبخاري ) -ٕ
 (.ٜٕٙٙ( و )ٖٖٚٓ(،وابن حباف" )ٜٜٛٔ(،والنسائي)ٜٙٗٔ(، وابن ماجة )ٚٔٓٔ)
 (.ٖٕٗٗ) - ٗٛ(،ومسلم ٜٖٛٔالبخاري )-ٖ
 (ٖٔٙٙ(،وابن حباف)ٕٕٔٓ(،والنسائي)ٛٗٓٔ(،والَبمذي)ٕٕٔٓ(،وأٞبد)ٜٚٙ) - ٜٔممسل -ٗ
 (.ٕٖٔٙ(،والَبمذي)ٖٚٔ٘(،وأٞبد)ٖٕٔ٘) - ٛٔٔ(،و مسلم ٕٜٖٓالبخاري) -٘
 (.ٖٛٛٙ(،وابن حباف)ٖٗ٘ٙ(،والَبمذي)ٕٛٔٙٗ(،،وأٞبد)ٜٖٕٗ) - ٘ٔٔ(،ومسلم ٙٙٗٗالبخاري) -ٙ
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،  َرُسوِؿ اِ  وَعْن َأ ي ِإْسَحاَؽ، قَاَؿ: ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اِ ْبِن ُعْتَبَة، َفذََكُروا ِسِِب 
قُِبَض َرُسوُؿ اِ »، قَاَؿ َعْبُد اِ: فَػَقاَؿ: بَػْعُض اْلَقْوـِ َكاَف أَبُو َبْكٍر َأْكبَػَر ِمْن َرُسوِؿ اِ 

 َبَلٍث َوُىَو اْبُن َثبَلٍث َوِستَّْْب، َوَماَت أَبُو َبْكٍر َوُىَو اْبُن َثبَلٍث َوِستَّْْب، َوقُِتَل ُعَمُر َوُىَو اْبُن ث
 ٔ«َوِستّْْبَ 

 

 هماجًرا وحال وفاثَ : ما جاء من حال املدًية ملا جاءُا رسول هللا 

َها ُكلُّ َشْيٍء،  َلمَّا َكاَف اْليَػْوـُ الَِّذي َدَخَل َرُسوُؿ اللَِّو »َعْن أََنٍس، قَاَؿ:  ِفيِو اْلَمِديَنَة َأَضاَء ِمنػْ
َها ُكلُّ َشْيٍء، َوَما نَػَفْضَنا َعِن النَّيبّْ فَػَلمَّا َكاَف اْليَػْوـُ الَِّذي َماَت ِفيِو  اأْلَْيِدي، َوِإنَّا َأْظَلَم ِمنػْ

 ٕ«.َلِفي َدْفِنِو َحٌبَّ أَْنَكْرنَا قُػُلوبَػَنا
 

 :  وآٔخرًيا فَيخذهر معابيا يف موت رسول هللا 

فليذُكر : "إذا أطاَب أحدَُكم ُمصيَبٌة،  ، قاؿ  من أعظم ا٤بصائبإف مصيبة فقد النيبّْ 
 ُٖمصيبَتُو  ي، فإهنا من أعظِم ا٤بصائِب".

بابًا بينُو وبَْب الناِس، أو   وعن أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي ا عنها قالت: فتَح رسوُؿ اِ 
َكَشَف ِسَباً، فإذا الناُس ُيصلُّوَف َورَاَء أ ي بكٍر رضي ا عنو، َفَحِمَد اَ على ما رأى من 

ا أَحٍد من ُحْسِن حا٥بِِم، وَرجَ  ا أف ٱَبُلَفُو اُ فيهم بالذي رآُىم، فقاَؿ: يا أيها الناُس، أٲبُّ
الناِس، أو من ا٤بؤمنَْب، ُأطيَب ٗبصيَبٍة فلَيتَػَعزَّ ٗبصيبِتِو  ي عن ا٤بصيبِة الٍب ُتصيُبُو بغِّبي، فإف 

 ٗأَحداً من أُمٍَّب َلن ُيصاَب ٗبُصيَبٍة بعدي أَشدَّ عليِو من ُمصيبٍب". 
 

 

 

 

                                                           
 (.ٖٖ٘ٙلَبمذي)(، وآٜٛٙٔ(، وأٞبد)ٕٖٕ٘) - ٜٔٔمسلم  - ٔ
 (وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط.ٖٗٙٙ(،و ابن حباف)ٖٔٙٔ(،وابن ماجة)ٖٛٔٙرواه الَبمذي) -ٕ
 (ٖٚٗرقم ) –رٞبو ا  –(وانظر " طحيح ا١بامع " لئلماـ األلباِّن ٘ٛرواه الدارمي)-ٖ
 ( وطححو األلباِّن.ٜٜ٘ٔرواه ابن ماجو ) -ٗ
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 ببلاء مبرشات هبوثَ من بـد موثَ ابًرؤاي اًعاحلة ٍراُا املسمل آٔو حُرى هل : من صٌلئهل 

َتاَرَة َوالنَّاُس ُطُفوٌؼ َخْلَف َأ ي َبْكٍر، فَػَقاَؿ:  ، قَاَؿ: َكَشَف َرُسوُؿ اِ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  السّْ
 ٔاِت النُّبُػوَِّة ِإالَّ الرُّْؤيَا الصَّا٢بَُِة، يَػرَاَىا اْلُمْسِلُم، َأْو تُػَرى َلُو" ."أَيػَُّها النَّاُس، ِإنَُّو ِلَْ يَػْبَق ِمْن ُمَبشّْرَ 

 

 إبرادة هللا ثـاىل مبوثَ  كبي آٔمذَ رمحة هبم :   ومن صٌلئهل 

ِمْن ِعَباِدِه، قَػَبَض  ِإفَّ اَ َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا أَرَاَد َرْٞبََة أُمَّةٍ » ، قَاَؿ:  َعْن َأ ي ُموَسى، َعِن النَّيبّْ 
بَػَها َونَبِ  َلَها، َفَجَعَلُو ٥َبَا فَػَريًا َوَسَلًفا بَػْْبَ َيَديْػَها، َوِإَذا أَرَاَد َىَلَكَة أُمٍَّة، َعذَّ يػَُّها َحيّّ، نَِبيػََّها قَػبػْ

بُوُه َوَعَصْوا أَ  َنُو ََِّٔلَكِتَها ِحَْب َكذَّ  ٕ« .ْمَرهُ َفَأْىَلَكَها َوُىَو يَػْنظُُر، َفأَقَػرَّ َعيػْ
 

 ؿدم اًخورًر : من صٌلئهل 

ِعْنَد َمْوتِِو ِدْرٮَبًا َوالَ ِديَنارًا َوالَ َعْبًدا َوالَ  َما تَػَرَؾ َرُسوُؿ اللَِّو » َعْن َعْمرِو ْبِن ا٢بَاِرِث، قَاَؿ: 
 ٖ« .َقةً أََمًة َوالَ َشْيًئا، ِإالَّ بَػْغَلَتُو البَػْيَضاَء، َوِسبَلَحُو َوأَْرًضا َجَعَلَها َطدَ 

ِديَنارًا، َواَل ِدْرٮَبًا، َواَل َشاًة، َواَل بَِعّبًا، َواَل َأْوَطى وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: "َما تَػَرَؾ َرُسوُؿ اِ 
 ِٗبَشْيٍء" . 

 
َها: َأفَّ أَْزَواَج النَّيبّْ  َعْثَن ُعْثَماَف  ، أََرْدَف َأفْ ِحَْب تُػُويفَّْ َرُسوُؿ اللَِّو  وعنها َرِضَي اللَُّو َعنػْ يَػبػْ

الَ نُوَرُث، َما : »ِإىَل َأ ي َبْكٍر َيْسأَْلَنُو ِمّبَاثَػُهنَّ، فَػَقاَلْت َعاِئَشُة: أَلَْيَس َقْد قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
 ٘«تَػرَْكَنا َطَدَقةٌ 

                                                           
(، وابن ٜٜٖٛ(،وابن ماجة)٘ٗٓٔ(، والنسائي)ٙٚٛاود)(،وأبو دٜٓٓٔ(،وأٞبد)ٜٚٗ) - ٕٚٓمسلم- ٔ

 (.ٜٚٛٔحباف)
 (.ٕ٘ٔٚ(،وابن حباف)ٕٕٛٛ) - ٕٗمسلم  - ٕ
 (.ٜٖ٘٘(،والنسائي)ٛ٘ٗٛٔ(،وأٞبد)ٜٖٕٚالبخاري ) - ٖ
 (،والنسائيٜٕ٘ٙ(،وابن ماجة)ٖٕٙٛ(،وأبو داود)ٕٙٚٔٗ(،وأٞبد)ٖ٘ٙٔ) - ٛٔمسلم  -ٗ
 (.ٙٓٙٙ(،وابن حباف)ٕٕٖٙ)
 (.ٔٔٙٙ(،وابن حباف)ٜٕٙٚ(،وأبو داود)ٕٕٓٙٙ(،وأٞبد)ٛ٘ٚٔ) - ٔ٘(،ومسلمٖٓٚٙالبخاري) -٘
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َتِسُم َوَرَثٍِب ِديَنارًا َوالَ ِدْرٮَبًا ، الَ يَػقْ »، قَاَؿ:  وَعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 
 ٔ« َما تَػرَْكُت بَػْعَد نَػَفَقِة ِنَساِئي، َوَمُئونَِة َعاِمِلي ، فَػُهَو َطَدَقةٌ 

ِإنَّا َمْعَشَر اأْلَْنِبَياِء اَل نُوَرُث، َما تَػرَْكُت بَػْعَد َمُئونَِة َعاِمِلي، َونَػَفَقِة ِنَساِئي، »ويف رواية : 
 ٕ«َطَدَقةٌ 

ـُ، بِْنَت النَّيبّْ و  َها السَّبَل أَْرَسَلْت ِإىَل َأ ي َبْكٍر َتْسأَلُُو ِمّبَاثَػَها ِمْن َعْن َعاِئَشَة، َأفَّ فَاِيَمَة َعَليػْ
ْكٍر: ِإفَّ ٩بَّا أَفَاَء اللَُّو َعَلْيِو بِاْلَمِديَنِة، َوَفَدٍؾ َوَما بَِقَي ِمْن ُٟبُِس َخْيبَػَر فَػَقاَؿ أَبُو بَ  َرُسوِؿ اللَِّو 
َا يَْأُكُل آُؿ ٧ُبَمٍَّد »،قَاَؿ:  َرُسوَؿ اللَِّو  اؿِ  - -الَ نُوَرُث، َما تَػرَْكَنا َطَدَقٌة، ِإ٭بَّ

َ
، «يف َىَذا ا٤ب

َها يف َعْهِد رَ َوِإِّنّْ َواللَِّو الَ أَُغيػُّْر َشْيًئا ِمْن َطَدَقِة َرُسوِؿ اللَِّو  ُسوِؿ اللَِّو َعْن َحا٥ِبَا الٍَِّب َكاَف َعَليػْ
 َوأَلَْعَمَلنَّ ِفيَها ٗبَا َعِمَل ِبِو َرُسوُؿ اللَِّو  َها َفَأََب أَبُو َبْكٍر َأْف َيْدَفَع ِإىَل فَاِيَمَة ِمنػْ

 َٖشْيًئا،..."ا٢بديث

ٍع، َفَكاَف يُػْعِفي َخْيبَػَر ِبَشْفِر َما ٱَبْرُُج ِمْن َٜبٍَر َأْو َزْر وَعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: "أَْعَفى َرُسوُؿ اِ 
ُعَمُر أَْزَواَجُو ُكلَّ َسَنٍة ِماَئَة َوْسٍق، َٜبَاِنَْب َوْسًقا ِمْن َٛبٍْر، َوِعْشرِيَن َوْسًقا ِمْن َشِعٍّب"، "فَػَلمَّا َوِلَ 

٥َبُنَّ اأْلَْوَساَؽ ُكلَّ  َأْف يُػْقِفَع ٥َبُنَّ اأْلَْرَض َواْلَماَء، أَْو َيْضَمنَ َقَسَم َخْيبَػَر، َخيػََّر أَْزَواَج النَّيبّْ 
 ، ُهنَّ َمِن اْخَتاَر اأْلَْرَض َواْلَماَء، َوِمنػُْهنَّ َمِن اْخَتاَر اأْلَْوَساَؽ ُكلَّ َعاـٍ ، فَاْختَػَلْفَن، َفِمنػْ َعاـٍ

 َٗفَكاَنْت َعاِئَشُة، َوَحْفَصُة ٩بَِّن اْخَتاَرتَا اأْلَْرَض َواْلَماَء".
 

 

                                                           
 (ٓٔٙٙ( ،وابن حباف)ٜٕٗٚ(،وأبو داود)ٜٜٔٛ(،وأٞبد)ٓٙٚٔ) - ٘٘(،ومسلم ٕٙٚٚالبخاري ) -ٔ
 (وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده طحيح على شرط الشيخْب.ٕٜٜٚرواه أٞبد يف " ا٤بسند")-ٕ
 (.ٜ٘ٚٔ) - ٕ٘(،ومسلم ٕٓٗٗالبخاري) -ٖ
 (.ٔ٘٘ٔ) - ٕ(،ومسلمٕٖٕٛالبخاري)-ٗ
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ٕ٘ٚ 

 ٕٚ٘ يف مشائل الرسول    

 بؽاًفعي اًسا

 ربزخ وادلار الٓخرة يف اً صٌلئهل 

 : ما جاء يف صٌلئهل يف كرٍب 

 حبَاثَ يف كرٍب ًعًل :  ما جاء من صٌلئهل  -1

: " اأْلَْنِبَياُء َأْحَياٌء يف قُػُبورِِىْم -  -قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  -رضي ا عنو  -َعْن أََنٍس 
 ُٔيَصلُّوَف " 

ألهنم كالشهداء بل أفضل والشهداء أحياء عند رّٔم.  ْم ُيَصلُّوَف "" اأْلَْنِبَياُء َأْحَياٌء يف قُػُبورِىِ  
وفائدة التقييد بالعندية اإلشارة إىل أف حياهتم ليست بظاىرة عندنا ، وىي كحياة ا٤ببلئكة 

،وكذا األنبياء و٥بذا كانت األنبياء ال تورث ، وقولو :" ُيَصلُّوَف " قيل ا٤براد بو التسبيح 
 ٕوالذكر.

 : اًرشًف من صٌلئهل  بخحرمي ألرض آٔن ثألٔك جسدٍ ماجاء  -2

: " ِمْن أَْفَضِل أَيَّاِمُكْم يَػْوـُ ا١بُُْمَعِة، ِفيِو  َعْن َأْوِس ْبِن َأ ي َأْوٍس ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
ـُ  يَّ ِمَن الصَّبَلِة ِفيِو، فَِإفَّ ، َوِفيِو الصَّْعَقُة، َفَأْكِثُروا َعلَ  ، َوِفيِو قُِبَض، َوِفيِو النػَّْفَخةُ  ُخِلَق آَد

 -فَػَقاُلوا: يَا َرُسوَؿ اِ، وََكْيَف تُػْعَرُض َعَلْيَك َطبَلتُػَنا َوَقْد أَرِْمَت؟ ،  َطبَلَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ "
َأْجَساَد اأْلَْنِبَياِء  ، قَاَؿ: " ِإفَّ اَ َعزَّ َوَجلَّ َحرَّـَ َعَلى اأْلَْرِض َأْف تَْأُكَل  يَػْعِِب َوَقْد بَِليتَ 

 َٖطَلَواُت اِ َعَلْيِهْم "
بل ينتقل من حالة إىل ، والنور ال يتغّب  ولقد شذ ا٤بناوي لقولو :" أي ألف أجسادىم نور ،

 ٗحالة.
 

                                                           
( وابن عدي يف " ٕ/  ٕ٘ٛ/ ٗ(، )كر( )ٕٖ٘ٗ( ،وأ ي يعلى يف " مسنده")ٕٙ٘أخرجو البزار يف " مسنده " )-ٔ

 ٕٔٙ، الصَِّحيَحة:  ٜٕٓٚ( ، انظر َطِحيح ا١ْبَاِمع" ٕ/ ٜٓالكامل " )ؽ 
 (.ٗٛٔ/ٖ())ٜٖٛٓ" فيض القدير"للمناوي ) - ٕ
 (ٜٓٔ(،وابن حباف)٘ٛٓٔ(،وابن ماجة)ٖٔ٘ٔ،ٚٗٓٔ(، وأبو داود)ٕٙٔٙٔد)أٞبرواه  -ٖ
 الفبعة األوىل.-مصر –ط. ا٤بكتبة التجارية الكُرى –" فيض القدير" للمناوي  -ٗ



 

 

 
ٕ٘ٛ 

 ٕٛ٘ البيان املأمول

 : وردٍ اًسالم ؿىل املعًل واملسمل ؿَََ  ثبََف اًييب  -3

اَل َ٘بَْعُلوا بُػُيوَتُكْم قُػُبورًا ، َواَل َ٘بَْعُلوا : »، أنو قاؿ  ، عن النيب  رضي ا عنوعن أ ي ىريرة و 
ُلُغِِب َحْيُث ُكْنُتمْ   .(ٔ)«قَػُْرِي ِعيًدا ، َوَطلُّوا َعَليَّ ، فَِإفَّ َطبَلَتُكْم تَػبػْ

ِإفَّ لِلَِّو َمبَلِئَكًة يف اأْلَْرِض َسيَّاِحَْب ، »قاؿ:   عن النيب ، رضي ا عنوعن ابن مسعود و 
 .(ٕ)«وِّن ِمْن أُمٍَِّب السَّبَلـَ يُػبَػلّْغُ 

َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلُّْم َعَليَّ، ِإالَّ َردَّ ا :» ، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا رضي ا عنوعن أ ي ىريرة و 
 .(ٖ)«َعَليَّ ُروِحي ، َحٌبَّ أَرُدَّ َعَلْيِو السَّبَلـَ 

 

 وذهٍر ؾيدٍ : ؾرض امس املعًل ؿَََ  -4
يِق َعْن َأ ي َبْكٍر ال : " َأْكِثُروا الصَّبَلَة -  -قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  -رضي ا عنو  -صّْدّْ

، فَِإفَّ اَ وَكََّل  ي َمَلًكا ِعْنَد قَػُْرِي، فَِإَذا َطلَّى َعَليَّ َرُجٌل ِمْن أُمٍَِّب، قَاَؿ ِل َذِلَك اْلمَ  َلُك: َعَليَّ

                                                           

( ، ٕٜٙ« )مشكاة ا٤بصابيح»(، وٕٕٗٓ(وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده حسن ،وأبو داود )ٓٛٛ( رواه أٞبد)ٔ)
 (.ٕٕٙٚوطححو األلباِّن يف " طحيح ا١بامع")ٖ٘ٙٛ(،والبيهقي يف " الشعب")ٖٓٓٛوالفُراِّن يف " األوسط")

وا٤بعُب: ال ٘بعلوا بيوتكم كالقبور يف خلوىا عن الذكر والعبادة بل أشغلوىا بالصبلة النافلة أو الفرض إذا توقفت ٝباعة 
 من يف البيت كالزوجة أو أي من النساء أو ا٤بريض والصبياف.

 ( .ٗ٘ص )« الدعوات الفيبات النافعات»يخ د/أٞبد حفيبة عن شرح ىذا ا٢بديث يف كتابو و٩با ذكره فضيلة الش
وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: معُب ا٢بديث: ال تعفلوا البيوت من الصبلة فيها ، والدعاء والقراءة ، فتكوف ٗبنزلة 

ما يفعلو ا٤بشركوف من النصارى ومن تشبو  القبور؛ فأمر بتحري العبادة يف البيوت ، وهنى عن ٙبريها عند القبور ، عكس
 ّٔم من ىذه األمة.

 وقاؿ ابن القيم: العيد :ما يعتاد ٦بيئو وقصده من زماف ومكاف، مأخوذ من ا٤بعاودة واالعتياد.
، وقيل: العيد ما يعاد إليو. أي ال ٘بعلوا قُري عيًدا ، تعودوف إليو مٌب أردمت أف تصلوا علّي؛ فظاىره هنى عن ا٤بعاودة

َوَطلُّوا َعَليَّ فَِإفَّ : »يوجبو، وىو ظنهم بأف دعاء الغائب ال يصل إليو ، ويؤيده قولو طلى ا عليو وسلم وا٤براد ا٤بنع عما
ُلُغِِب َحْيُث ُكْنُتمْ   : أي ال تتكلفوا ا٤بعاودة فقد استغنيتم بالصبلة علّي.«َطبَلَتُكْم تَػبػْ

 إىل أف ما ينالِب منكم من الصبلة والسبلـ ، ٰبصل مع قربكم من قُري وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : ا٢بديث يشّب
 ،وبعدكم عنو ، فبل حاجة بكم إىل اٚباذه عيًدا.

(، ٕٕٛٔ(وقاؿ شعيب األرنؤوط: طحيح على شرط مسلم ، والنسائي)ٕٖٓٗ(طحيح : رواه أٞبد)ٕ)
مشكاة »، ووافقو الذىيب، و (وطححوٖٙٚ٘(، وا٢باكم يف" ا٤بستدرؾ" )ٜٗٔ(،وابن حباف)ٕٙٔٛوالدارمي)
 ( وطححو األلباِّن.ٕٔ، )«فضل الصبلة على النيب»(، وٙ) -( ٕٜٗ« )ا٤بصابيح

« مشكاة ا٤بصابيح»(، ؤٕٗٓ(وحسنو شعيب األرنؤوط،وأبو داود )٘ٔٛٓٔ( حسن : رواه أٞبد يف" ا٤بسند")ٖ)
 ( وقاؿ األلباِّن إسناده حسن.ٕٜ٘)
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 ٜٕ٘ يف مشائل الرسول    

 (ٔ)«.ٍف َطلَّى َعَلْيَك السَّاَعةَ يَا ٧ُبَمَُّد، ِإفَّ ُفبَلَف ْبَن ُفبَل 
وكفػى بالعبػد نػببًل أف يػذكر ا٠بػو بػا٣بّب بػْب «: السادسػة والثبلثػوف » قاؿ ابن القيم: يف الفائدة 

 . يدي رسوؿ ا 
 وقد قيل يف ىذا ا٤بعُب:

 ومن خفرت منو ببالك خفرة             حقيق أف يسمو وأف يتقدما     
 وقاؿ اآلخر: 

 ن ِل أكن أىبلً ٤بوقعو              قوؿ ا٤ببشر بعد اليأس بالفرجأىبًل ٗب   
 
 : آٔول من ًًضق ؾيَ اًلرب  -5

ـَ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َوَأوَُّؿ َمْن يَػْنَشقُّ : » قَاَؿ َرُسوُؿ اِ : َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ  أَنَا َسيُّْد َوَلِد آَد
رُ   ٕ«ٍع َوأَوَُّؿ ُمَشفَّعٍ ، َوَأوَُّؿ َشافِ  َعْنُو اْلَقبػْ

 
 ًوم اًلِامة :  ما جاء يف صٌلئهل 

 : بـر آٔول من ًُ  -1

 ٖ.« ، فَِإَذا ُموَسى آِخٌذ بِالَعْرشِ  َفَأُكوُف َأوََّؿ َمْن بُِعثَ »، قَاَؿ:  ، َعِن النَّيبّْ  َعْن َأ ي ُىَريْػَرةَ 
 
 :لفرة هللا ًيبَِ ما ثلدم من ذهبَ وما ثأٔخر مب صٌلئهل  -2

 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:لنبيو قاؿ تعاىل 
 (.ٕ-ٔ)الفتح: َّ حي جي يه ىه مه جه ين

                                                           

(وحسنو األلباِّن يف ٖٙٓ" والبخاري يف "التاريخ"، ويف "زوائد البزار")( حسن : رواه الديلمي يف " الفردوسٔ)
 (.ٕٚٓٔ(،و" طحيح ا١بامع")ٖٓ٘ٔ« )السلسلة الصحيحة»
 (ٖٚٙٗ(، وأبو داود )ٕٜٚٓٔأٞبد" ) ،(ٕٕٛٚ) - ٖمسلم-- ٕ
 ( ٕٛٗٚالبخاري) - ٖ
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 ٕٓٙ البيان املأمول

 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمُّيف " تفسّبه " َوقَػْولُُو: رٞبو –بن كثّب يقوؿ اإلماـ 
يح الٍَِّب ال يشاركو فيها غّبه. وليس طح -َطَلَواُت اللَِّو َوَسبَلُمُو َعَلْيوِ -َىَذا ِمْن َخَصاِئِصِو َّ

ـَ ِمْن َذْنِبِو َوَما تََأخََّر. َوَىَذا ِفيِو َتْشرِيٌف َعِظيٌم  لَِرُسوِؿ يف ثَػَواِب اأْلَْعَماِؿ لَِغّْبِِه ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ
يِع أُُمورِِه َعَلى الفَّاَعِة َواْلُرّْ َوااِلسْ -َطَلَواُت اللَِّو َوَسبَلُمُو َعَلْيِو -، َوُىَو  اللَِّو  ِتَقاَمِة ؛ يف ٝبَِ

، َوُىَو َأْكَمُل اْلَبَشِر َعَلى  الٍَِّب ِلَْ يَػنَػْلَها َبَشٌر ِسَواُه، اَل ِمَن اأْلَوَِّلَْب و،َ اَل ِمَن اآْلِخرِينَ 
نْػَيا َواآْلِخَرِة. َوَلمَّا َكاَف َأْيوََع َخْلِق اللَِّو لِلَِّو، َوَأْكثَػَرُىْم  تػَ  ْيبَلِؽ، َوَسيُّْدُىْم يف الدُّ ْعِظيًما اإْلِ

ي أِلََواِمرِِه  َونَػَواِىيِو. قَاَؿ ِحَْب بَػرََكْت ِبِو النَّاَقُة: "َحَبَسَها َحاِبُس اْلِفيِل" ُُثَّ قَاَؿ: "َوالَِّذي نَػْفسِ 
َها"  فَػَلمَّ  ا َأيَاَع اللََّو يف بَِيِدِه، اَل َيْسأَُلوِّن اْليَػْوـَ َشْيئًا يُػَعظُّْموَف ِبِو ُحُرَماِت اللَِّو ِإالَّ َأَجْبتُػُهْم إِلَيػْ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَذِلَك َوَأَجاَب ِإىَل الصُّْلِح، َقاَؿ اللَُّو َلُو: 
نْػَيا َواآْلِخَرِة، َّ جه ين ىن من  خن حن  َّ حي جي يه ىهَُّأْي: يف الدُّ

يِن اْلَقِومِي.  َٔأْي: ٗبَا ُيَشرُّْعُو َلَك ِمَن الشَّرِْع اْلَعِظيِم َوالدّْ
َكاَف َيِسُّب يف بَػْعِض َأْسَفارِِه، َوُعَمُر ْبُن  ِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِو، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َعْن َزْيِد بْ و 

، ُُثَّ َسأََلُو  ا٣َبفَّاِب َيِسُّب َمَعُو لَْيبًل، َفَسأََلُو ُعَمُر ْبُن ا٣َبفَّاِب َعْن َشْيٍء فَػَلْم ٯبُِْبُو َرُسوُؿ اللَِّو 
ُـّ ُعَمَر، نَػَزْرَت َرُسوَؿ اللَِّو  فَػَلْم ٯبُِْبُو، ُُثَّ   َسأَلَُو فَػَلْم ٯبُِْبُو، فَػَقاَؿ ُعَمُر ْبُن ا٣َبفَّاِب: َثِكَلْت ُأ

ـَ النَّاِس،  َثبَلَث َمرَّاٍت، ُكلَّ َذِلَك الَ ٯبُِيُبَك، قَاَؿ ُعَمُر: َفَحرَّْكُت بَِعِّبي ُُثَّ تَػَقدَّْمُت أََما
َزَؿ يفَّ  قُػْرآٌف، َفَما َنِشْبُت َأْف ٠بَِْعُت َطارًِخا َيْصرُُخ  ي، فَػُقْلُت: َلَقْد َخِشيُت َأْف  َوَخِشيُت َأْف يُػنػْ

َلَة   َيُكوَف نَػَزَؿ يفَّ قُػْرآٌف، َفِجْئُت َرُسوَؿ اللَِّو  َفَسلَّْمُت َعَلْيِو فَػَقاَؿ: " َلَقْد أُْنزَِلْت َعَليَّ اللَّيػْ
 َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱا يََلَعْت َعَلْيِو الشَّْمُس، ُُثَّ قَػرَأَ: ُسوَرٌة ٥بََِي َأَحبُّ ِإَِلَّ ٩بَّ 

 ٕ[ ".ٔ]الفتح: 
:" فَػَيْأُتوَف ِعيَسى، وفيو ، قولو –ويف حديث أ ي ىريرة ، رضي ا عنو يف الشفاعة 

ْنُو، وََكلَّْمَت النَّاَس يف فَػيَػُقوُلوَف: يَا ِعيَسى أَْنَت َرُسوُؿ اللَِّو، وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح مِ 
ْهِد َطِبيِّا، اْشَفْع لََنا ِإىَل رَبَّْك َأالَ تَػَرى ِإىَل َما ٫َبُْن ِفيِو؟ فَػيَػُقوُؿ ِعيَسى: ِإفَّ َر يّْ َقْد َغِضبَ 

َ
 ا٤ب

َلُو ِمثْػَلُو َقطُّ، َوَلْن يَػْغَضَب بَػْعَدُه ِمثْػَلُو، وِلَْ  َيْذُكْر َذنْػًبا، نَػْفِسي نَػْفِسي اليَػْوـَ َغَضًبا ِلَْ يَػْغَضْب قَػبػْ
                                                           

 الثانية. -يعط: دار ييبة للنشر والتوز –( البن كثّب ٕٖٛ/ٚ" تفسّب القرآف العظيم ") - ٔ
 (.ٜٓٗٙ(،وابن حباف)ٕٕٖٙ(، والَبمذي)ٜٕٓ(،وأٞبد)ٖٖٛٗالبخاري)- ٕ
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 ٕٔٙ يف مشائل الرسول    

اللَِّو نَػْفِسي اْذَىُبوا ِإىَل َغّْبِي اْذَىُبوا ِإىَل ٧ُبَمٍَّد، فَػَيْأُتوَف ٧ُبَمًَّدا فَػيَػُقوُلوَف: يَا ٧ُبَمَُّد أَْنَت َرُسوُؿ 
ـَ ِمْن َذْنِبَك َوَما تَأَ  خََّر، اْشَفْع لََنا ِإىَل رَبَّْك َأالَ تَػَرى َوَخامِتُ األَْنِبَياِء، َوَقْد َغَفَر اللَُّو َلَك َما تَػَقدَّ

َعَليَّ ِمْن  ِإىَل َما ٫َبُْن ِفيِو، َفأَْنفَِلُق َفآيت َٙبَْت الَعْرِش، َفأََقُع َساِجًدا لَِر يّْ َعزَّ َوَجلَّ، ُُثَّ يَػْفَتُح اللَّوُ 
 ٔى َأَحٍد قَػْبِلي،..."ا٢بديث٧َبَاِمِدِه َوُحْسِن الثػََّناِء َعَلْيِو َشْيًئا، ِلَْ يَػْفَتْحُو َعلَ 

:" فَػَيْأُتوَف ِعيَسى ُروَح اِ وََكِلَمَتُو،  وفيو ، قولو  -الشفاعة–ويف حديث أنس الذي يف 
ـَ ِمْن َذْنِبِو َوَما تََأخََّر "،  فَػيَػُقوُؿ: َلْسُت ُىَناُكْم، َوَلِكِن ائْػُتوا ٧ُبَمًَّدا  َعْبًدا َقْد ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ

، فَػيُػْؤَذُف ِل، فَِإَذا أَنَا رَأَيْػُتُو َوقَػْعُت اَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ قَ  : " فَػَيْأُتوِّن َفَأْسَتْأِذُف َعَلى َر يّْ
 َٕساِجًدا، فَػَيَدُعِِب َما َشاَء اُ،..."ا٢بديث

ـَ النَّيبُّ  َحٌبَّ تَػَورََّمْت َقَدَماُه، َفِقيَل َلُو:  وَعِن اْلُمِغّبَِة ْبِن ُشْعَبَة، َرِضَي اللَُّو َعْنُو، يَػُقوُؿ: قَا
ـَ ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر، قَاَؿ:   ٖ«أََفبلَ َأُكوُف َعْبًدا َشُكورًا»َغَفَر اللَُّو َلَك َما تَػَقدَّ

ـَ َحٌبَّ تَػَففََّر رِْجبَلُه، قَاَلتْ  وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ اِ  َعاِئَشُة: يَا  ، ِإَذا َطلَّى قَا
ـَ ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر، فَػَقاَؿ: "يَا َعاِئَشُة أََفبَل   َرُسوَؿ اِ أََتْصَنُع َىَذا، َوَقْد ُغِفَر َلَك َما تَػَقدَّ

 َٗأُكوُف َعْبًدا َشُكورًا " 
اأَلْعَماِؿ ٗبَا يُِفيُقوَف، قَاُلوا: إِنَّا  ِإَذا أََمَرُىْم، أََمَرُىْم ِمنَ  وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو 

ـَ ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر، فَػيَػْغضَ  ُب َلْسَنا َكَهْيَئِتَك يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ِإفَّ اللََّو َقْد َغَفَر َلَك َما تَػَقدَّ
 ٘«َلَمُكْم بِاللَِّو أَنَاِإفَّ أَتْػَقاُكْم َوأَعْ »َحٌبَّ يُػْعَرَؼ الَغَضُب يف َوْجِهِو، ُُثَّ يَػُقوُؿ: 

 واألحاديث يف ىذا الباب كثّبة

                                                           
(،وابن ٖٕٗٗ(،والَبمذي)ٖٕٜٙ(،وأٞبد يف " ا٤بسند") ٜٗٔ) - ٕٖٚ(،ومسلم ٕٔٚٗالبخاري) -ٔ

 (.٘ٙٗٙحباف)
 (.ٖٜٔ) - ٕٕٖ(،ومسلم٘ٙ٘ٙالبخاري)-ٕ
(، ٜٔٗٔ(،وابن ماجة)ٕٔٗمذي)(،والَب ٜٛٔٛٔ( ، وأٞبد)ٜٕٔٛ) - ٓٛ(،ومسلمٖٙٛٗالبخاري)  -ٖ

 (.ٖٔٔ(،وابن حباف)ٗٗٙٔوالنسائي)
 (ٕٗٗٛٗ(،وأٞبد)ٕٕٓٛ) - ٔٛمسلم -ٗ
 (.ٜٖٕٔٗ(،وأٞبد يف" ا٤بسند )ٕٓالبخاري) -٘
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 ٕٕٙ البيان املأمول

 س َد ودل آٓدم ًوم اًلِامة : بأٔهَ  صٌلئهل -3

 :  آٔول صافؽ وآٔول مضفؽبأٔهَ  صٌلئهل  -4

ـَ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َوَأوَُّؿ َمنْ : » قَاَؿ َرُسوُؿ اِ : َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ  يَػْنَشقُّ  أَنَا َسيُّْد َوَلِد آَد
ُر، َوَأوَُّؿ َشاِفٍع َوأَوَُّؿ ُمَشفَّعٍ   ٔ«َعْنُو اْلَقبػْ

 
 آٔول من جيزي اًرصاط:بأٔهَ  صٌلئهل  -5

َىْل »َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ أُنَاٌس: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َىْل نَػَرى َربػََّنا يَػْوـَ الِقَياَمِة؟ فَػَقاَؿ: 
َىْل ُتَضارُّوَف يف »قَاُلوا: الَ يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ: « ْيَس ُدونَػَها َسَحابٌ ُتَضارُّوَف يف الشَّْمِس لَ 

َلَة الَبْدِر لَْيَس ُدونَُو َسَحابٌ  قَاُلوا: الَ يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ: " فَِإنَُّكْم تَػَرْونَُو يَػْوـَ الِقَياَمِة  « الَقَمِر لَيػْ
َس، فَػيَػُقوُؿ: َمْن َكاَف يَػْعُبُد َشْيًئا فَػْلَيتَِّبْعُو، فَػَيْتَبُع َمْن َكاَف يَػْعُبُد الشَّْمَس، َكَذِلَك، ٯَبَْمُع اللَُّو النَّا

اِفُقوَىا، َويَػْتَبُع َمْن َكاَف يَػْعُبُد الَقَمَر، َويَػْتَبُع َمْن َكاَف يَػْعُبُد الفََّواِغيَت، َوتَػبػَْقى َىِذِه األُمَُّة ِفيَها ُمنَ 
ُو يف َغّْبِ الصُّوَرِة الٍَِّب يَػْعرُِفوَف، فَػيَػُقوُؿ: أَنَا رَبُُّكْم، فَػيَػُقوُلوَف: نَػُعوُذ بِاللَِّو ِمْنَك، َىَذا فَػَيْأتِيِهُم اللَّ 

َناُه، فَػَيْأتِيِهُم اللَُّو يف الصُّوَرِة الٍَِّب يػَ  ، فَػيَػُقوُؿ: أَنَا ْعرُِفوفَ َمَكانُػَنا َحٌبَّ يَْأتِيَػَنا َربػَُّنا، فَِإَذا أَتَانَا َربػَُّنا َعَرفػْ
: " َفَأُكوُف َربُُّكْم، فَػيَػُقوُلوَف: أَْنَت رَبػَُّنا فَػَيْتبَػُعونَُو، َوُيْضَرُب ِجْسُر َجَهنََّم " قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

 َٕأوََّؿ َمْن ٯبُِيُز، َوُدَعاُء الرُُّسِل يَػْوَمِئٍذ: اللَُّهمَّ َسلّْْم َسلّْْم.

ُ بأٔهَ  صٌلئهل  -6 ُ  ؤمرآٔول من ً  ؤذن هل بدخول اجلية :ًو

: " آيت بَاَب ا١ْبَنَِّة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َفَأْستْفِتُح، فَػيَػُقوُؿ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
َلَك " .  ٖا٣ْبَازُِف: َمْن أَْنَت؟ َفأَُقوُؿ: ٧ُبَمٌَّد، فَػيَػُقوُؿ: ِبَك أُِمْرُت اَل أَفػَْتُح أِلََحٍد قَػبػْ

 
 
 

                                                           
 (ٖٚٙٗ(، وأبو داود )ٕٜٚٓٔأٞبد" ) ،(ٕٕٛٚ) - ٖمسلم-- ٔ
 (.ٕٛٔ) - ٜٜٕ(،ومسلمٖٚ٘ٙالبخاري) -ٕ
 (ٜٖٕٚٔ(، وأٞبد)ٖٖٖ)-ٜٚٔمسلم  -ٖ
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 ٖٕٙ يف مشائل الرسول    

 :-آٔؿىل درجة يف اجلية–بأٔهَ ظاحب ملام اًوس َةل  صٌلئهل  -7

ِإَذا :"يَػُقوُؿ  أَنَُّو ٠بََِع رسوَؿ اِ  -رضي ا عنهما  -َعْن َعْبِد اِ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص  
ْعُتْم اْلُمَؤذَّْف فَػُقوُلوا ِمْثَل َما يَػُقوُؿ  َطلَّى اُ ، ُو َمْن َطلَّى َعَليَّ َطبَلًة ُُثَّ َطلُّوا َعَليَّ فَِإنَّ ، ٠بَِ

اَل تَػْنَبِغي ِإالَّ لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد ، فَِإنػََّها َمْنزِلٌَة يف ا١ْبَنَِّة ، ُُثَّ َسُلوا اَ ِل اْلَوِسيَلَة ، َعَلْيِو َِّٔا َعْشرًا 
 ، ِسيَلَة َفَمْن َسَأَؿ ِل اْلوَ ، َوأَْرُجو َأْف َأُكوَف أَنَا ُىَو ، اِ 

 َٔحلَّْت َلُو الشََّفاَعُة. 
 

 بأٔن جـهل هللا ٕامام اًيبُني وخعَمهم ًوم اًلِامة : صٌلئهل  -8

ـَ ،  َعْن الفَُّفْيِل ْبِن ُأ َيّْ ْبِن َكْعٍب، َعْن أَبِيِو، َعِن النَّيبّْ  قَاَؿ: "ِإَذا َكاَف يَػْوـُ اْلِقَياَمِة ُكْنُت ِإَما
َر َفْخٍر "النَِّبيَّْْب َوَخِفي  ٕبَػُهْم، َوَطاِحَب َشَفاَعِتِهْم َغيػْ

: "ِإفَّ ِلُكلّْ َنيبٍّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِمْنبَػرًا ِمْن نُوٍر، َوِإِّنّْ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و 
النَّيبُّ اأْلُمّْيُّ؟ ، قَاَؿ: فَػيَػُقوُؿ اأْلَْنِبَياُء: ُكلَُّنا َلَعَلى َأْيَو٥ِبَا َوأَْنوِرَِىا، فَػَيِجيُء ُمَناٍد، فَػيُػَناِدي: أَْيَن 

قَاَؿ: فَػيَػْنزُِؿ ٧ُبَمٌَّد َنيبّّ أُمّْيّّ، فَِإىَل أَيػَّْنا أُْرِسَل؟ فَػيَػْرِجُع الثَّانَِيَة، فَػيَػُقوُؿ: أَْيَن النَّيبُّ اأْلُمّْيُّ اْلَعَر يُّ؟ 
يَػْقَرَعُو، فَػيَػُقوُؿ: َمْن؟ فَػيَػُقوُؿ: ٧ُبَمٌَّد َأْو َأْٞبَُد، فَػيُػَقاُؿ: َأَوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِو؟ َحٌبَّ يَْأيتَ بَاَب ا١ْبَنَِّة، فػَ 

َلُو، فَػَيِخرُّ لِ  ، َواَل يَػَتَجلَّى لَِنيبٍّ قَػبػْ لَِّو َساِجًدا، فَػيَػُقوُؿ: نَػَعْم، فَػيُػْفَتُح َلُو، فَػَيْدُخُل، فَػَيَتَجلَّى َلُو الرَّبُّ
َلُو َوَلْن َٰبَْمَدُه َأَحٌد َِّٔا ٩بَّْن َكاَف بَػْعَدُه،..."َوَٰبَْمدُ   ُٖه ٗبََحاِمَد ِلَْ َٰبَْمْدُه َأَحٌد ٩بَّْن َكاَف قَػبػْ

 

 

 

 

                                                           
 (،وابن حبافٛٚٙ(،والنسائي)ٖٗٔٙ(،والَبمذي)ٖٕ٘(،وأبو داود)ٛٙ٘ٙ،وأٞبد)(ٖٗٛ) - ٔٔ مسلم-ٔ
(ٜٔٙٓ.) 
( وقاؿ شعيب األرنؤوط : طحيح لغّبه، وىذا إسناد حسن يف ا٤بتابعات والشواىد ٕٕ٘ٗٔحسن : رواه أٞبد)-ٕ

 (وحسنو األلباِّن.ٖٗٔٗ(، وابن ماجة)ٖٖٔٙ،والَبمذي)
 (.ٕٛٔ - ٕٚٔ/ ٗ"التعليق الرغيب" ) -(]قاؿ األلباِّن[: حسن ٓٛٗٙرواه ابن حباف يف " طحيحو")-ٖ
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 ٕٗٙ البيان املأمول

 بأٔن جـي هللا ًواء امحلد بَدٍ ًوم اًلِامة وما من هيب ٕال حتت ًواءٍ : صٌلئهل -9

ـَ يَػْوـَ الِقَياَمِة َواَل َفْخَر، َوبَِيِدي  : َعْن َأ ي َسِعيٍد، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  "أَنَا َسيُّْد َوَلِد آَد
ـُ َفَمْن ِسَواُه ِإالَّ َٙبَْت ِلَواِئي، َوأَنَا َأوَُّؿ َمنْ   تَػْنَشقُّ ِلَواُء ا٢َبْمِد َواَل َفْخَر، َوَما ِمْن َنيبٍّ يَػْوَمِئٍذ آَد

 َٔعْنُو اأَلْرُض َواَل َفْخَر".
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ُأيتَ بَِلْحٍم فَػرُِفَع إِلَْيِو الذّْرَاُع، وََكاَنْت تُػْعِجُبُو  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 
َها نَػْهَشًة، ُُثَّ قَاَؿ: " أَنَا َسيُّْد النَّاِس يَػْوـَ الِقَياَمِة، َوىَ  ْل َتْدُروَف ِممَّ َذِلَك؟ ٯَبَْمُع اللَُّو فَػنَػَهَش ِمنػْ

ُفُذُىُم الَبَصُر، َوَتْدنُو الشَّْمُس،  النَّاَس اأَلوَِّلَْب َواآلِخرِيَن يف َطِعيٍد َواِحٍد، ُيْسِمُعُهُم الدَّاِعي َويَػنػْ
ُلُغ النَّاَس ِمَن الَغمّْ َوالَكْرِب َما الَ يُِفيُقوَف َوالَ َٰبَْتِمُلوَف، فَػيػَ  ُقوُؿ النَّاُس: َأالَ تَػَرْوَف َما َقْد فَػَيبػْ

ـَ،  بَػَلَغُكْم، َأالَ تَػْنظُُروَف َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإىَل َربُّْكْم؟ فَػيَػُقوُؿ بَػْعُض النَّاِس لِبَػْعٍض: َعَلْيُكْم بِآَد
ـُ فَػيَػُقوُلوَف َلُو: أَْنَت أَبُو الَبَشِر، َخَلَقَك ال ـَ َعَلْيِو السَّبَل لَُّو بَِيِدِه، َونَػَفَخ ِفيَك ِمْن فَػَيْأُتوَف آَد

بلَِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك، اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَّْك، َأالَ تَػَرى ِإىَل َما ٫َبُْن ِفيِو ، َأالَ تَػرَ 
َ
ى ِإىَل ُروِحِو، َوأََمَر ا٤ب

ـُ: ِإفَّ َر يّْ َقْد َغِضَب اليَػْوـَ َغَضًبا ِلَْ يَػغْ  َلُو ِمثْػَلُو، َوَلْن يَػْغَضَب َما َقْد بَػَلَغَنا؟ فَػيَػُقوُؿ آَد َضْب قَػبػْ
بَػْعَدُه ِمثْػَلُو، َوِإنَُّو َقْد نَػَهاِّن َعِن الشََّجَرِة فَػَعَصْيُتُو، نَػْفِسي نَػْفِسي نَػْفِسي، اْذَىُبوا ِإىَل َغّْبِي، 

لرُُّسِل ِإىَل َأْىِل اأَلْرِض، َوَقْد اْذَىُبوا ِإىَل نُوٍح، فَػَيْأُتوَف نُوًحا فَػيَػُقوُلوَف: يَا نُوُح، ِإنََّك أَْنَت َأوَُّؿ ا
زَّ ٠َبَّاَؾ اللَُّو َعْبًدا َشُكورًا، اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَّْك، َأالَ تَػَرى ِإىَل َما ٫َبُْن ِفيِو؟ فَػيَػُقوُؿ: ِإفَّ َر يّْ عَ 

َلُو ِمثْػَلُو، َوَلْن يَػْغَضَب بػَ  ْعَدُه ِمثْػَلُو، َوِإنَُّو َقْد َكاَنْت َوَجلَّ َقْد َغِضَب اليَػْوـَ َغَضًبا ِلَْ يَػْغَضْب قَػبػْ
ِل َدْعَوٌة َدَعْوتُػَها َعَلى قَػْوِمي، نَػْفِسي نَػْفِسي نَػْفِسي، اْذَىُبوا ِإىَل َغّْبِي، اْذَىُبوا ِإىَل ِإبْػرَاِىيَم، 

أَْىِل اأَلْرِض، اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَّْك  فَػَيْأُتوَف ِإبْػرَاِىيَم فَػيَػُقوُلوَف: يَا ِإبْػرَاِىيُم أَْنَت َنيبُّ اللَِّو َوَخِليُلُو ِمنْ 
َلُو ِمثْػلَ  ُو، َأالَ تَػَرى ِإىَل َما ٫َبُْن ِفيِو، فَػيَػُقوُؿ ٥َبُْم : ِإفَّ َر يّْ َقْد َغِضَب اليَػْوـَ َغَضًبا ِلَْ يَػْغَضْب قَػبػْ

َفذََكَرُىنَّ أَبُو َحيَّاَف يف  -ٍت َوَلْن يَػْغَضَب بَػْعَدُه ِمثْػَلُو، َوِإِّنّْ َقْد ُكْنُت َكَذْبُت َثبَلَث َكِذبَا
نَػْفِسي نَػْفِسي نَػْفِسي، اْذَىُبوا ِإىَل َغّْبِي، اْذَىُبوا ِإىَل ُموَسى فَػَيْأُتوَف، ُموَسى  -ا٢َبِديِث 

َفْع لََنا ِإىَل فَػيَػُقوُلوَف: يَا ُموَسى أَْنَت َرُسوُؿ اللَِّو، َفضََّلَك اللَُّو ِبرَِسالَِتِو َوِبَكبَلِمِو َعَلى النَّاِس، اشْ 
                                                           

 (.ٕٕٗٙ،ٜٕٓٙ(،وابن حباف)ٖٛٓٗ(،وابن ماجة)ٖ٘ٔٙ(،والَبمذي)ٜٚٛٓٔرواه أٞبد ) -ٔ
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َلُو ِمثػْ  َلُو، َربَّْك، َأالَ تَػَرى ِإىَل َما ٫َبُْن ِفيِو؟ فَػيَػُقوُؿ: ِإفَّ َر يّْ َقْد َغِضَب اليَػْوـَ َغَضًبا ِلَْ يَػْغَضْب قَػبػْ
نَػْفِسي، اْذَىُبوا  َوَلْن يَػْغَضَب بَػْعَدُه ِمثْػَلُو، َوِإِّنّْ َقْد قَػتَػْلُت نَػْفًسا ِلَْ أُوَمْر ِبَقْتِلَها، نَػْفِسي نَػْفِسي

ِإىَل َغّْبِي، اْذَىُبوا ِإىَل ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ، فَػَيْأُتوَف ِعيَسى، فَػيَػُقوُلوَف: يَا ِعيَسى أَْنَت َرُسوُؿ اللَِّو، 
ْهِد َطِبيِّا، اْشَفْع لََنا 

َ
ِإىَل رَبَّْك َأالَ تَػَرى وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنُو، وََكلَّْمَت النَّاَس يف ا٤ب

َلُو ِمثْػَلُو َقطُّ، وَ  َلْن ِإىَل َما ٫َبُْن ِفيِو؟ فَػيَػُقوُؿ ِعيَسى: ِإفَّ َر يّْ َقْد َغِضَب اليَػْوـَ َغَضًبا ِلَْ يَػْغَضْب قَػبػْ
اْذَىُبوا ِإىَل ٧ُبَمٍَّد،  يَػْغَضَب بَػْعَدُه ِمثْػَلُو، وِلَْ َيْذُكْر َذنْػًبا، نَػْفِسي نَػْفِسي نَػْفِسي اْذَىُبوا ِإىَل َغّْبِي

ـَ  فَػَيْأُتوَف ٧ُبَمًَّدا فَػيَػُقوُلوَف: يَا ٧ُبَمَُّد أَْنَت َرُسوُؿ اللَِّو َوَخامِتُ األَْنِبَياِء، َوَقْد َغَفَر اللَُّو َلكَ  َما تَػَقدَّ
ِفيِو، َفأَْنفَِلُق َفآيت َٙبَْت الَعْرِش، ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر، اْشَفْع لََنا ِإىَل َربَّْك َأالَ تَػَرى ِإىَل َما ٫َبُْن 

ا، ِلَْ يَػْفَتْحُو َفأََقُع َساِجًدا لَِر يّْ َعزَّ َوَجلَّ، ُُثَّ يَػْفَتُح اللَُّو َعَليَّ ِمْن ٧َبَاِمِدِه َوُحْسِن الثػََّناِء َعَلْيِو َشْيئً 
َسْل تُػْعفَْو، َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأْرَفُع رَْأِسي، َعَلى َأَحٍد قَػْبِلي، ُُثَّ يُػَقاُؿ: يَا ٧ُبَمَُّد اْرَفْع رَْأَسَك 

، فَػيُػَقاُؿ: يَا ٧ُبَمَُّد أَْدِخْل ِمْن أُمَِّتَك َمْن  ، أُمٍَِّب يَا َربّْ ، أُمٍَِّب يَا َربّْ الَ َفأَُقوُؿ: أُمٍَِّب يَا َربّْ
ْم ُشرََكاُء النَّاِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن ِحَساَب َعَلْيِهْم ِمَن الَباِب اأَلٲْبَِن ِمْن أَبْػَواِب ا١بَنَِّة، َوىُ 

 َمكََّة األَبْػَواِب، ُُثَّ قَاَؿ: َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه، ِإفَّ َما بَػْْبَ ا٤بِْصرَاَعْْبِ ِمْن َمَصارِيِع ا١بَنَِّة، َكَما بَػْْبَ 
 ٔ" -َأْو َكَما بَػْْبَ َمكََّة َوُبْصَرى  -َوِٞبْيَػَر 

 
َعُث النَّاُس يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َفَأُكوُف أَنَا َوأُمٍَِّب ،  َماِلٍك، َأفَّ َرُسوَؿ اِ َعْن َكْعِب ْبِن و  قَاَؿ: " يُػبػْ

ُقوَؿ َعَلى َتلٍّ، َوَيْكُسوِّن َر يّْ تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل ُحلًَّة َخْضرَاَء، ُُثَّ يُػْؤَذُف ِل، َفأَُقوُؿ َما َشاَء اُ َأْف أَ 
ـُ اْلَمْحُموُد ". َفَذاَؾ اْلَمَقا

ٕ 
 مث زث رث يت ىت نت ُّٱيف قَػْولِِو:  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و 
َها قَاَؿ: "ِىَي الشََّفاَعُة". َّ نث  ٖ]اإلسراء[ َوُسِئَل َعنػْ
 

                                                           
(،وابن ٖٕٗٗ(،والَبمذي)ٖٕٜٙ(،وأٞبد يف " ا٤بسند") ٜٗٔ) - ٕٖٚ(،ومسلم ٕٔٚٗالبخاري) -ٔ

 (.٘ٙٗٙحباف)
 (وطححو األلباِّن وشعيب األرنؤوط.ٜٚٗٙ)(،وابن حبافٖٛٚ٘ٔرواه أٞبد) -ٕ
 (وطححو األلباِّن.ٖٖٚٔرواه الَبمذي)-ٖ
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 ٕٙٙ البيان املأمول

ُلَغ ِإفَّ الشَّْمَس َتْدنُو يَػوْ : » َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: قَاَؿ النَّيبُّ و  ـَ الِقَياَمِة، َحٌبَّ يَػبػْ
ـَ، ُُثَّ ٗبُوَسى، ُُثَّ ٗبَُحمٍَّد  َنا ُىْم َكَذِلَك اْستَػَغاثُوا بِآَد فَػَيْشَفُع ،  الَعَرُؽ ِنْصَف األُُذِف، فَػبَػيػْ

َعثُُو اللَّ  لِيُػْقَضى بَػْْبَ ا٣بَْلِق، فَػَيْمِشي َحٌبَّ يَْأُخَذ ِٕبَْلَقِة الَبابِ  ُو َمَقاًما ٧َبُْموًدا، َٰبَْمُدُه ، فَػيَػْوَمِئٍذ يَػبػْ
 ٔ« أَْىُل ا١َبْمِع ُكلُُّهمْ 

ُهَما، يَػُقوُؿ: " ِإفَّ النَّاَس َيِصّبُوَف يَػْوـَ  ْعُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ ، قَاَؿ: ٠بَِ ـَ ْبِن َعِليٍّ وَعْن آَد
ا ُفبَلُف اْشَفْع، يَا ُفبَلُف اْشَفْع، َحٌبَّ تَػْنَتِهَي الشََّفاَعُة الِقَياَمِة ُجثًا، ُكلُّ أُمٍَّة تَػْتَبُع نَِبيػََّها يَػُقوُلوَف: يَ 

ْحُموَد "ِإىَل النَّيبّْ 
َ
ـَ ا٤ب ََقا

َعثُُو اللَُّو ا٤ب  ٕ. ، َفَذِلَك يَػْوـَ يَػبػْ
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: "ِلُكلّْ َنيبٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة، فَػتَػَعجََّل ُكلُّ َنيبٍّ َدْعَوَتُو،  قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: 
مٍَِّب اَل َوِإِّنّْ اْخَتَبْأُت َدْعَويت َشَفاَعًة أِلُمٍَِّب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َفِهَي نَائَِلٌة ِإْف َشاَء اُ َمْن َماَت ِمْن أُ 

 َٖشْيًئا".ُيْشرُِؾ بِاِ 
َعَلى َسائِِر اأْلَنِْبَياِء َحْيُث آثَػَر أُمََّتُو َعَلى  قَاَؿ بن َبفَّاٍؿ: يف َىَذا ا٢بَِْديِث بَػَياُف َفْضِل نَِبيػَّْنا 

َقَع لَِغّْبِِه ٩بَّْن نَػْفِسِو َوأَْىِل بَػْيِتِو ِبَدْعَوتِِو اْلُمَجابَِة وِلَْ ٯَبَْعْلَها أَْيًضا ُدَعاًء َعَلْيِهْم بِا٥ْببََلِؾ َكَما وَ 
ـَ   تَػَقدَّ

ْعَوَة ِفيَما يَػْنَبِغي َوِمْن َكثْػرَِة َكَرِمِو أِلَنَُّو  َوقَاَؿ بن ا١بَْْوزِيّْ َىَذا ِمْن ُحْسِن َتَصرُِّفِو  أِلَنَُّو َجَعَل الدَّ
َها ِمَن آثَػَر أُمََّتُو َعَلى نَػْفِسِو َوِمْن ِطحَِّة َنظَرِِه أِلَنَُّو َجَعَلَها لِْلُمذْ  نِِبَْب ِمْن أُمَِّتِو ِلَكْوهِنِْم َأْحَوَج إِلَيػْ

 الفَّائِِعَْب 
َعَلى أُمَِّتِو َورَْأفَِتِو ِِّْٔم َواْعِتَناُؤُه بِالنَّظَِر يف َمَصا٢ِبِِهْم َفَجَعَل  َوقَاَؿ النػََّوِويُّ: ِفيِو َكَماُؿ َشَفَقِتِو 

َر َدَعْوَتُو يف أََىمّْ َأْوقَاِت َحاَجِتهِ  ْم َوأَمَّا قَػْولُُو َفِهَي نَائَِلٌة َفِفيِو َدلِيٌل أِلَْىِل السُّنَِّة َأفَّ َمْن َماَت َغيػْ
 ُٗمْشرٍِؾ اَل ٱَبُْلُد يف النَّاِر َوَلْو َماَت ُمِصرِّا َعَلى اْلَكَبائِِر.

 

                                                           
 (.٘ٚٗٔالبخاري)- ٔ
 (.ٛٔٚٗالبخاري) -ٕ
 (.ٖٚٓٗ(،وابن ماجة)ٜٗٓ٘(،وأٞبد يف" ا٤بسند)ٜٜٔ) - ٖٖٛ(،ومسلم ٖٗٓٙالبخاري) -ٖ
 (.ٜٚ/ٔٔ" فتح الباري")-ٗ
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 ٕٚٙ يف مشائل الرسول    

ا : صفاؿة اًرسول  -12  ٔلُي اجلية آٔن ًدخَُو

، َعْن ُحَذيْػَفَة، قَااَل: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َوأَبُو َمالِ  : " ٯَبَْمُع اُ  ٍك، َعْن رِْبِعيٍّ
ـَ، فَػيَػُقوُلوَف: يَ  ا أَبَانَا، تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل النَّاَس، فَػيَػُقوـُ اْلُمْؤِمُنوَف َحٌبَّ تُػْزَلَف ٥َبُُم ا١ْبَنَُّة، فَػَيْأُتوَف آَد

ـَ، َلْسُت ِبَصاِحِب اْستَػْفِتْح لََنا ا١ْبَنََّة، فػَ  يَػُقوُؿ: َوَىْل َأْخَرَجُكْم ِمَن ا١ْبَنَِّة ِإالَّ َخِفيَئُة أَبِيُكْم آَد
ا  َذِلَك، اْذَىُبوا ِإىَل اْبِِب ِإبْػرَاِىيَم َخِليِل اِ "، قَاَؿ: " فَػيَػُقوُؿ ِإبْػرَاِىيُم: َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك، ِإ٭بََّ 

 الَِّذي َكلََّمُو اُ َتْكِليًما، فَػَيْأتُوَف ُموَسى  اَء، اْعِمُدوا ِإىَل ُموَسى ُكْنُت َخِليبًل ِمْن َورَاَء َورَ 
:  ، فَػيَػُقوُؿ: َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك، اْذَىُبوا ِإىَل ِعيَسى َكِلَمِة اِ َوُروِحِو، فَػيَػُقوُؿ ِعيَسى 

فَػيُػْؤَذُف َلُو، َوتُػْرَسُل اأْلََمانَُة َوالرَِّحُم، فَػتَػُقوَماِف  ، فَػيَػُقوـُ  َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك، فَػَيْأُتوَف ٧ُبَمًَّدا 
ْيٍء َكَمرّْ َجَنَبٍبَِ الصّْرَاِط ٲَبِيًنا َومِشَااًل، فَػَيُمرُّ َأوَُّلُكْم َكاْلبَػْرِؽ " قَاَؿ: قُػْلُت: بَِأ ي أَْنَت َوأُمّْي َأيُّ شَ 

ِؽ َكْيَف ٲَبُرُّ َويَػْرِجُع يف يَْرَفِة َعْْبٍ؟ ُُثَّ َكَمرّْ الرّْيِح، ُُثَّ َكَمرّْ اْلبَػْرِؽ؟ قَاَؿ: " َأِلَْ تَػَرْوا ِإىَل اْلبَػرْ 
ْم، الفَّّْبِ، َوَشدّْ الرَّْجاِؿ، َ٘بْرِي ِِّْٔم أَْعَما٥ُبُْم َونَِبيُُّكْم قَاِئٌم َعَلى الصّْرَاِط يَػُقوُؿ: َربّْ َسلّْْم َسلّْ 

َر ِإالَّ َزْحًفا "، قَاَؿ:  َحٌبَّ تَػْعِجَز أَْعَماُؿ اْلِعَباِد، َويف »َحٌبَّ ٯبَِيَء الرَُّجُل َفبَل َيْسَتِفيُع السَّيػْ
َحافَػٍبَِ الصّْرَاِط َكبَللِيُب ُمَعلََّقٌة َمْأُموَرٌة بَِأْخِذ َمِن اُِمَرْت ِبِو، َفَمْخُدوٌش نَاٍج، َوَمْكُدوٌس يف 

ُعوَف َخرِيًفا.َوالَِّذي نَػْفُس َأ ي ُىَريْػَرَة بَِيدِ « النَّارِ   ِٔه ِإفَّ قَػْعَر َجَهنََّم َلَسبػْ
: "أَنَا َأوَُّؿ النَّاِس َيْشَفُع يف ا١ْبَنَِّة ، َوأَنَا َأْكثَػُر  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ و 

 ٕاأْلَْنِبَياِء تَػبَػًعا".
 
، «ٱَبْرُُج ِمَن النَّاِر بِالشََّفاَعِة َكأَنػَُّهُم الثػََّعارِيرُ » قَاَؿ: ،  َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َأفَّ النَّيبَّ و 

فَػُقْلُت لَِعْمرِو ْبِن ِديَناٍر: أَبَا « الضََّغابِيُس، وََكاَف َقْد َسَقَط َفُموُ »قُػْلُت: َما الثػََّعارِيُر؟ ، قَاَؿ: 
« ٱَبْرُُج بِالشََّفاَعِة ِمَن النَّارِ »يَػُقوُؿ:  ْعُت النَّيبَّ ٧ُبَمٍَّد ٠بَِْعَت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّو، يَػُقوُؿ: ٠بَِ 

 ٖقَاَؿ: نَػَعْم.

                                                           
 (.ٜ٘ٔ) - ٜٕٖمسلم  -ٔ
 (.ٜٕٔٗٔ(،وأٞبد)ٜٙٔ) - ٖٖٓمسلم  -ٕ
 ( ٜٔٔ) - ٖٛٔ(،ومسلم ٛ٘٘ٙالبخاري)-ٖ
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 ٕٛٙ البيان املأمول

ُهَما، َعِن النَّيبّْ وعن  ٱَبْرُُج قَػْوـٌ ِمَن النَّاِر ِبَشَفاَعِة »قَاَؿ: ، ِعْمرَاف ْبُن ُحَصْْبٍ َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 ٔ«.ا١َبَهنَِّميّْْبَ  فَػَيْدُخُلوَف ا١بَنََّة، ُيَسمَّْوفَ  ٧ُبَمٍَّد 

، ُُثَّ يَػْفَتُح اُ :  قولو ويف حديث أ ي ىريرة ، َفأَْنفَِلُق، َفآيت َٙبَْت اْلَعْرِش، َفأََقُع َساِجًدا لَِر يّْ
يُػَقاُؿ: يَا ٧ُبَمَُّد، َعَليَّ َويُػْلِهُمِِب ِمْن ٧َبَاِمِدِه، َوُحْسِن الثػََّناِء َعَلْيِو َشْيًئا َِلْ يَػْفَتْحُو أِلََحٍد قَػْبِلي، ُُثَّ 

، أُمٍَِّب أُمٍَِّب، فَػيُػَقاُؿ: يَ  ا اْرَفْع رَْأَسَك، َسْل تُػْعفَْو، اْشَفْع ُتَشفَّْع، َفَأْرَفُع رَْأِسي، َفأَُقوُؿ: يَا َربّْ
بْػَواِب ا١ْبَنَِّة، َوُىْم ٧ُبَمَُّد، أَْدِخْل ا١ْبَنََّة ِمْن أُمَِّتَك َمْن اَل ِحَساَب َعَلْيِو ِمَن اْلَباِب اأْلَٲْبَِن ِمْن أَ 

 ُشرََكاُء النَّاِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن اأْلَبْػَواِب، َوالَِّذي نَػْفُس ٧ُبَمٍَّد بَِيِدِه، ِإفَّ َما بَػْْبَ اْلِمْصرَاَعْْبِ 
 ِمْن َمَصارِيِع ا١ْبَنَِّة َلَكَما بَػْْبَ َمكََّة َوَىَجٍر، َأْو َكَما بَػْْبَ َمكََّة َوُبْصَرى ".

ي ؿَََ اًسالم بذكل  :  ومن صٌلئهل  -13  ٕارضاء هللا هل يف آٔمذَ ول ٌسوءٍ وآٔىزل ٕاًََ جرًب

 ُّ ُّٱ:: َتبَل قَػْوَؿ اِ َعزَّ َوَجلَّ يف ِإبْػرَاِىيَم  َعْن َعْبِد اِ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َأفَّ النَّيبَّ 
، َوقَاَؿ  [ اآْليَةَ ٖٙ]إبراىيم:   َّمب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

 َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جفُّٱ:ِعيَسى َعَلْيِو السَّبَلـُ 
يَا »، َوَبَكى، فَػَقاَؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ: «اللُهمَّ أُمٍَِّب أُمٍَِّب »[ ، فَػَرَفَع َيَدْيِو َوقَاَؿ : ٛٔٔ]ا٤بائدة:  

ـُ، « ْبِكيَك؟ِجُْرِيُل اْذَىْب ِإىَل ٧ُبَمٍَّد، َوَربَُّك أَْعَلُم، َفَسْلُو َما يػُ  َفأَتَاُه ِجُْرِيُل َعَلْيِو الصَّبَلُة َوالسَّبَل
ٗبَا قَاَؿ، َوُىَو أَْعَلُم، فَػَقاَؿ اُ: " يَا ِجُْرِيُل، اْذَىْب ِإىَل ٧ُبَمٍَّد،  َفَسأََلُو َفَأْخبَػَرُه َرُسوُؿ اِ 

 ٕفَػُقْل: ِإنَّا َسنُػْرِضيَك يف أُمَِّتَك ، َواَل َنُسوُءَؾ "
 : ىذا ا٢بديث مشتمل على أنواع من الفوائد:-رٞبو ا -ؿ اإلماـ النووي قا
 على  أمتو واعتنائو ٗبصا٢بهم واىتمامو بأمرىم  منها : كماؿ شفقة النيب  

 ومنها : استحباب رفع اليدين يف الدعاء 
 ،بقولو تعاىل:" ومنها : البشارة العظيمة ٥بذه األمة ،زادىا ا تعاىل شرفًا ٗبا وعدىا ا تعاىل

 سنرضيك يف أمتك وال نسوءؾ .

                                                           
 (ٙٙ٘ٙالبخاري)-ٔ
 (. ٕٕٓ) - ٖٙٗرواه مسلم - ٕ
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 ٜٕٙ يف مشائل الرسول    

 وىذا من أرجى األحاديث أو أرجاىا .
، وا٢بكمة يف  عند ا تعاىل وعظم لففو سبحانو بو  وفيها : بياف عظم منزلة النيب 

، وأنو بال األعلى فيسَبضى،  إظهار شرؼ النيب  إرسالو جُريل عليو السبلـ لسؤالو 
 ٔ.  ويكـر ٗبا يرضيو

 
 صٌلئهل بضفاؾخَ يف معَ آٔبو ظاًب بخخفِف ؿذابَ مؽ خَودٍ يف اًيار :  ما جاء من -14

، فَِإنَُّو   ، أَنَُّو قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اِ، َىْل نَػَفْعَت أَبَا يَاِلٍب ِبَشْيءٍ  َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمفَِّلبِ 
، َوَلْواَل أَنَا َلَكاَف يف  ، ُىَو يف َضْحَضاٍح ِمْن نَارٍ  نَػَعمْ قَاَؿ: "، َكاَف َٰبُوُيَك َويَػْغَضُب َلَك؟ 

ْرِؾ اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر"   ٕ.الدَّ
َع النَّيبَّ و  َلَعلَُّو »، َوذُِكَر ِعْنَدُه َعمُُّو، فَػَقاَؿ:  َعْن َأ ي َسِعيٍد ا٣بُْدرِيّْ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، أَنَُّو ٠بَِ

َفُعُو َشفَ  ُلُغ َكْعبَػْيِو، يَػْغِلي ِمْنُو ِدَماُغوُ تَػنػْ  ٖ .«اَعٍِب يَػْوـَ الِقَياَمِة، فَػُيْجَعُل يف َضْحَضاٍح ِمَن النَّاِر يَػبػْ
 

 حبوضَ يف الٓخرة يف آٔرض احملرش" املوكف ":  ما جاء من صٌلئهل  -15

ـُ َعَلْيُكْم َداَر قَػْوـٍ ُمْؤِمِنَْب، َوِإنَّا » أََتى اْلَمْقبُػَرَة، فَػَقاَؿ:  َعْن َأ ي ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ  السَّبَل
، قَاُلوا: َأَوَلْسَنا ِإْخَواَنَك؟ يَا َرُسوَؿ « ِإْف َشاَء اُ ِبُكْم اَلِحُقوَف، َوِدْدُت أَنَّا َقْد رَأَيْػَنا ِإْخَوانَػَنا

، فَػَقاُلوا: َكْيَف تَػْعِرُؼ َمْن ِلَْ يَْأِت بَػْعُد « ُتوا بَػْعدُ أَنْػُتْم َأْطَحا ي َوِإْخَوانُػَنا الَِّذيَن ِلَْ يَأْ »اِ قَاَؿ: 
أَرَأَْيَت َلْو َأفَّ َرُجبًل لَُو َخْيٌل ُغرّّ ٧ُبَجََّلٌة بَػْْبَ َظْهَرْي َخْيٍل ُدْىٍم »ِمْن أُمَِّتَك؟ يَا َرُسوَؿ اِ فَػَقاَؿ: 

َلُو؟ وَؿ اِ . قَاَؿ: " فَِإنػَُّهْم يَْأُتوَف ُغرِّا ٧ُبَجَِّلَْب ِمَن قَاُلوا: بَػَلى يَا َرسُ « بُػْهٍم َأاَل يَػْعِرُؼ َخيػْ
،  اْلُوُضوِء، َوأَنَا فَػَريُُهْم َعَلى ا٢بَْْوِض،  َأاَل لَُيَذاَدفَّ رَِجاٌؿ َعْن َحْوِضي،  َكَما يَُذاُد اْلَبِعُّب الضَّاؿُّ 

ُلوا بَػْعَدَؾ ، َفأَُقوُؿ:" ُسْحًقا ُسْحًقا " .أُنَاِديِهْم:" َأاَل َىُلمَّ "، فَػيُػَقاُؿ: ِإنػَُّهْم َقْد بَ   ٗدَّ
                                                           

 ( بتصرؼ  ط . دار الغد العر ي. ٖٙٓٔ/ٔشرح النووي على طحيح مسلم ) -ٔ
 (.4551،وأٞبد)(ٜٕٓ) - ٖٚ٘ (،ومسلم2288البخاري) - ٕ
  (.44858( ،وأٞبد)ٕٓٔ) - ٖٓٙ (،ومسلمٖ٘ٛٛالبخاري)- ٖ
 (. ٙٗٓٔ(، وابن حباف) ٖٙٓٗ(،وابن ماجة ) ٖٜٜٚ( ، وأٞبد)ٜٕٗ) - ٜٖسلمم - ٗ



 

 

 
ٕٚٓ 

 ٕٓٚ البيان املأمول

: " أَنَا فَػَرُيُكْم َعَلى ا٢َبْوِض، لَيُػْرفَػَعنَّ ِإَِلَّ  َعْن َأ ي َواِئٍل، قَاَؿ: قَاَؿ َعْبُد اللَِّو: قَاَؿ النَّيبُّ و 
، َفأَُقوُؿ: َأْي َربّْ َأْطَحا ي، يَػُقوُؿ: الَ  رَِجاٌؿ ِمْنُكْم، َحٌبَّ ِإَذا أَْىَوْيُت أِلُنَاِو٥َبُْم اْختُِلُجوا ُدوِّن 

 1.َتْدرِي َما َأْحَدثُوا بَػْعَدَؾ "
ُهْم، َأفَّ َرُجبًل ِمَن األَْنَصاِر قَاَؿ: يَا و  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضّْبٍ َرِضَي اللَُّو َعنػْ

َستَػْلَقْوَف بَػْعِدي أُثْػَرًة، فَاْطُرُوا َحٌبَّ »تَػْعَمْلَت ُفبلَنًا؟ قَاَؿ: َرُسوَؿ اللَِّو، َأالَ َتْستَػْعِمُلِِب َكَما اسْ 
 ٕ .« تَػْلَقْوِّن َعَلى ا٢َبْوضِ 

، قَاَؿ: ٠بَِْعُت َسْهبًل، يَػُقوُؿ: ٠بَِْعُت النَّيبَّ و  أَنَا فَػَرُيُكْم َعَلى »يَػُقوُؿ: ،  َعْن َأ ي َحازِـٍ
ـٌ أَْعرِفُػُهْم َويَػْعرُِفوِّن، ُُثَّ ا٢بَْْوِض، َمْن َوَرَد َشِرَب، وَ  َوا َمْن َشِرَب ِلَْ َيْظَمْأ أََبًدا، َوَلَّبَِدفَّ َعَليَّ أَقػْ

نَػُهمْ   ٖ .«ُٰبَاُؿ بَػْيِِب َوبَػيػْ
 
ُهَما، َعِن النَّيبّْ و  أََماَمُكْم َحْوٌض َكَما بَػْْبَ َجْربَاَء »قَاَؿ: ،  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 ٗ.« رُحَ َوأَذْ 
: "ِإفَّ أََماَمُكْم َحْوًضا َكَما بَػْْبَ َجْربَاَء َوأَْذرَُح، ِفيِو أَبَارِيُق َكُنُجوـِ السََّماِء َمْن َوَرَدُه ويف رواية 

 ٘.َفَشِرَب ِمْنُو ِلَْ َيْظَمْأ بَػْعَدَىا أََبًدا" 
ْوِضي أَُذوُد النَّاَس أِلَْىِل اْلَيَمِن َأْضِرُب قَاَؿ: "ِإِّنّْ لَِبُعْقِر حَ ،  َعْن ثَػْوبَاَف، َأفَّ َنيبَّ اِ و 

ِبَعَصاَي َحٌبَّ يَػْرَفضَّ َعَلْيِهْم". َفُسِئَل َعْن َعْرِضِو فَػَقاَؿ: "ِمْن َمَقاِمي ِإىَل َعمَّاَف" َوُسِئَل َعْن 
انِِو ِمَن ا١ْبَنَِّة، َشرَاِبِو فَػَقاَؿ: "َأَشدُّ بَػَياًضا ِمَن اللَّنَبِ، َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل، يَػُغتُّ  ِفيِو ِميزَابَاِف ٲَبُدَّ

 َٙأَحُدٮُبَا ِمْن َذَىٍب، َواآْلَخُر ِمْن َورٍِؽ" 

                                                           
 (ٜٖٖٙ(،وأٞبد)ٜٕٕٚ) - ٕٖ(،ومسلم ٜٗٓٚالبخاري) - ٔ
 (ٜٕٛٔ(،والَبمذي)ٕٜٜٓٔ(،وأٞبد)٘ٗٛٔ) - ٛٗ(،ومسلمٕٜٖٚالبخاري) - ٕ

 (،ٖٖٛ٘،والنسائي)
 (ٜٕٕٓ) - ٕٙمسلم - ٖ
 (.ٖ٘ٗٙ(،وابن حباف )٘ٗٚٗ(،وأبو داود)ٖٕٚٗ(،وأٞبد)ٜٜٕٕ) - ٖٗ(،ومسلم ٚٚ٘ٙالبخاري) -ٗ
 (.ٔٛٔٙ(،وأٞبد)ٜٜٕٕ) - ٖ٘مسلم  -٘
 (ٖٕٔٓ) - ٖٚمسلم  - ٙ



 

 

 

 

ٕ
ٚٔ  

ٕٚٔ 

 ٕٔٚ يف مشائل الرسول    

َع النَّيبَّ  َعاَء َواْلَمِديَنِة" فَػَقاَؿ َلُو اْلُمْستَػْورُِد: َأِلَْ ،  َعْن َحارِثََة، أَنَُّو ٠بَِ قَاَؿ: "َحْوُضُو َما بَػْْبَ َطنػْ
 ٔأْلََواِّن"؟ قَاَؿ: اَل، فَػَقاَؿ اْلُمْستَػْورُِد: "تُػَرى ِفيِو اآْلنَِيُة ِمْثَل اْلَكَواِكِب" َتْسَمْعُو قَاَؿ: "ا

َحْوِضي َمِسّبَُة َشْهٍر، : »َعِن اْبِن َأ ي ُمَلْيَكَة، قَاَؿ: قَاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن َعْمرٍو: قَاَؿ النَّيبُّ و 
َها َفبلَ َماُؤُه أَبْػَيُض ِمَن اللَّنَبِ، َورٰبُ  ُو َأْيَيُب ِمَن ا٤بِْسِك، وَِكيزَانُُو َكُنُجوـِ السََّماِء، َمْن َشِرَب ِمنػْ

 ٕ« . َيْظَمأُ أََبًدا
 

 هنر اًىوثر : ؾعاء هللا ثـاىل ًيبَِ صٌلئهل ابٕ  -16

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ: قولو تعاىل لنبيو ل

 (.ٖ-ٔ)الكوثر:َّ مك لك اك يق
َنَما أَنَا َأِسُّب يف ا١بَنَِّة، ِإَذا أَنَا بِنَػَهٍر، َحافَػَتاُه ِقَباُب الدُّرّْ ،   َعْن أََنٍس، َعِن النَّيبّْ و  قَاَؿ: " بَػيػْ

َُجوَِّؼ، قُػْلُت: َما َىَذا يَا ِجُْرِيُل؟ قَاَؿ: َىَذا الَكْوثَػُر، الَِّذي أَْعفَاَؾ َربَُّك، فَِإَذا ِييُنُو 
  –ا٤ب

 ِٖمْسٌك أَْذفَػُر ". -َأْو ِييُبُو 
َها، قَاَؿ: َسأَْلتُػَها َعْن قَػْولِِو تَػَعاىَل: و   زث رثٱُّٱَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

، َشاِيَئاُه َعَلْيِو ُدرّّ ٦ُبَوٌَّؼ،  نَػَهٌر أُْعِفَيُو نَِبيُُّكْم »قَاَلْت: ، [ ٔ]الكوثر: َّمثنث
 ٗ«.آنَِيُتُو َكَعَدِد النُُّجوـِ 

 

ُر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػّْبٍ، َعِن او  ُهَما، أَنَُّو قَاَؿ: " يف الَكْوثَِر: ُىَو ا٣بَيػْ ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 نَػَهٌر يف الَِّذي أَْعفَاُه اللَُّو ِإيَّاُه "، قَاَؿ أَبُو ِبْشٍر: قُػْلُت ِلَسِعيِد ْبِن ُجبَػّْبٍ: فَِإفَّ النَّاَس يَػْزُعُموَف أَنَّوُ 

 ٘نػََّهُر الَِّذي يف ا١بَنَِّة ِمَن ا٣َبّْبِ الَِّذي أَْعفَاُه اللَُّو ِإيَّاُه.، فَػَقاَؿ َسِعيٌد: ال ا١بَنَّةِ 

                                                           
 (ٜٕٕٛ) - ٖٖ(،ومسلمٕٜ٘ٙالبخاري )- ٔ
 (ٕٜٕٕ) - ٕٚ( ، ومسلمٜٚ٘ٙالبخاري) - ٕ
 (.ٜٜٕٛٔ(،وأٞبد)ٔٛ٘ٙالبخاري) -ٖ
 ( ٜ٘ٙٗالبخاري) - ٗ
 (ٛٚ٘ٙ،ٜٙٙٗالبخاري) - ٘



 

 

 
ٕٕٚ 

 ٕٕٚ البيان املأمول

: "اْلَكْوثَػُر نَػَهٌر يف ا١ْبَنَِّة، َحافػََّتاُه ِمْن َذَىٍب،  قَاَؿ: قَاَؿ لََنا َرُسوُؿ اللَِّو ، َعِن اْبِن ُعَمَر و 
 ٔبَػَياًضا ِمَن اللَّنَبِ، َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل"  َواْلَماُء ٯَبْرِي َعَلى اللُّْؤُلِؤ، َوَماُؤُه َأَشدُّ 

ُر اْلَكِثُّب، فَػَقاؿَ و   ْعُتُو يَػُقوُؿ: قَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس: َىَذا ا٣ْبَيػْ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس، يف اْلَكْوثَِر؟ فَػُقْلُت: ٠بَِ
ْوٌؿ، ٠بَِْعُت اْبَن ُعَمَر يَػُقوُؿ: َلمَّا أُْنزَِلْت ٧ُبَاِرٌب: ُسْبَحاَف اللَِّو، َما أََقلَّ َما َيْسُقُط اِلْبِن َعبَّاٍس قػَ 

َناَؾ اْلَكْوثَػَر قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  : "ُىَو نَػَهٌر يف ا١ْبَنَِّة، َحافَػَتاُه ِمْن َذَىٍب، ٯَبْرِي َعَلى  ِإنَّا أَْعفَيػْ
دُّ بَػَياًضا ِمَن اللَّنَبِ، َوأَبْػَرُد ِمَن الثػَّْلِج، َجَناِدِؿ الدُّرّْ َواْلَياُقوِت، َشرَابُُو َأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل، َوَأشَ 

ُر اْلَكِثّب.   َٕوَأْيَيُب ِمْن رِيِح اْلِمْسِك" قَاَؿ: َطَدَؽ اْبُن َعبَّاٍس َىَذا َواللَِّو ا٣ْبَيػْ
 

  بضِادثَ ؿىل آٔمذَ ًوم اًلِامة : ما جاء يف صٌلئهل  -17

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱلقولو تعاىل :

 (ٖٗٔ)البقرة: َّ زئمئ رئ
َيِّْت،  وَعْن ُعْقَبَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َأفَّ النَّيبَّ 

َخرََج يَػْوًما، َفَصلَّى َعَلى َأْىِل ُأُحٍد َطبلَتَُو َعَلى ا٤ب
 ٖ...«.،  ، َوأَنَا َشِهيٌد َعَلْيُكمْ  ِإِّنّْ فَػَرٌط َلُكمْ : »  ُُثَّ اْنَصَرَؼ َعَلى ا٤بِْنَُرِ، فَػَقاؿَ 

 
 : بضِادثَ ؿىل كوم هوح  جاء من صٌلئهل  ما -18

 لَبػَّْيكَ : ، فَػيَػُقوؿُ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  نُوحٌ  يُْدَعى »:   ا َرُسوؿُ  قَاؿَ : ، قَاؿَ  ا٣ْبُْدرِيّْ  َسِعيدٍ  أ ي  َعنْ 
 بَػلََّغُكْم؟ َىلْ : وِ أِلُمَّتِ  فَػيُػَقاؿَ ، نَػَعْم : فَػيَػُقوؿُ ،  ؟ بَػلَّْغتَ  َىلْ : فَػيَػُقوؿُ ، َربّْ  يَا َوَسْعَدْيكَ 
 أَنَّوُ  فَػَتْشَهُدوفَ ، َوأُمَُّتُو  ٧ُبَمَّدٌ : ، فَػيَػُقوؿُ  َلَك؟ َيْشَهدُ  َمنْ : فَػيَػُقوؿُ ، َنِذيٍر  ِمنْ  أَتَانَا َما: فَػيَػُقوُلوفَ 

 ٰر ٰذ يي ُّٱ: قَػْولُوُ  َفَذِلكَ ، َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ بَػلَّغَ  َقدْ 

ٗ.اْلَعْدؿُ  َواْلَوَسطُ  َُّّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
ٱ

 
                                                           

 ( ٖ٘٘٘رواه أٞبد) - ٔ
 (ٖٜٔ٘رواه أٝبد)- ٕ
(٨بتصرًا حٌب الشهادة ،وابن ٜٗ٘ٔ(،والنسائي)ٖٗٗٚٔ(،وأٞبد)ٜٕٕٙ) - ٖٓ(،ومسلم ٖٗٗٔالبخاري) - ٖ

 (ٜٖٛٔحباف)
 (ٚٚٗٙ( ، وابن حباف)ٜٕٔٙ(، والَبمذي)ٖٕٛٔٔ، وأٞبد) (ٚٛٗٗ،ٜٖٖٖالبخاري) -ٗ



 

 

 

 

ٕ
ٖٚ  

ٕٖٚ 

 ٖٕٚ يف مشائل الرسول    

 وألمم بأٔمذَ ًوم اًلِامة :  -ؿَهيم اًسالم –مباكثرثَ ًَٔلهبِاء  جاء من صٌلئهل  ما -19

 يَْأُمُر بِاْلَباَءِة، َويَػنػَْهى َعِن التََّبتُِّل  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو 
 ٔ«  ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَْنِبَياَء يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ تَػَزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد، ِإِّنّْ »نَػْهًيا َشِديًدا، َويَػُقوُؿ: 

، َعِن الصَُّناِبِح، َعِن النَّيبّْ و  ،  ِإِّنّْ فَػَرُيُكْم َعَلى ا٢بَْْوضِ »قَاَؿ:  ،  َعْن قَػْيِس ْبِن َأ ي َحازِـٍ
 ٕ.«، َفبَل تَػْقَتِتُلنَّ بَػْعِدي َوِإِّنّْ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَُممَ 

، فَػَقاَؿ: ِإِّنّْ َأَطْبُت اْمرَأًَة َذاَت َحَسٍب ِل ْبِن َيَساٍر، قَاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبّْ َعْن َمْعقِ و 
ُُثَّ أَتَاُه الثَّانَِيَة فَػنَػَهاُه، ُُثَّ أَتَاُه الثَّالَِثَة، فَػَقاَؿ: « اَل »َوَٝبَاٍؿ، َوِإنػََّها اَل تَِلُد، أََفأَتَػَزوَُّجَها، قَاَؿ: 

 3«ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَِإِّنّْ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَُممَ تَػَزوَّ »
: "أَنَا َأوَُّؿ النَّاِس َيْشَفُع يف ا١ْبَنَِّة ، َوأَنَا َأْكثَػُر  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ و 

 ٗاأْلَْنِبَياِء تَػبَػًعا".
َنا النَّيبُّ وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّو َعنػْ  فَػَقاَؿ: " ُعرَِضْت َعَليَّ ، يَػْوًما  ُهَما قَاَؿ: َخرََج َعَليػْ

نَّيبُّ لَْيَس َمَعُو األَُمُم، َفَجَعَل ٲَبُرُّ النَّيبُّ َمَعُو الرَُّجُل، َوالنَّيبُّ َمَعُو الرَُّجبَلِف، َوالنَّيبُّ َمَعُو الرَّْىُط، َوال
ا َكِثّبًا َسدَّ األُُفَق، فَػَرَجْوُت َأْف َتُكوَف أُمٍَِّب، َفِقيَل: َىَذا ُموَسى َوقَػْوُمُو، ُُثَّ َأَحٌد، َورَأَْيُت َسَوادً 

ِقيَل ِل: اْنظُْر، فَػرَأَْيُت َسَواًدا َكِثّبًا َسدَّ األُُفَق، َفِقيَل ِل: اْنظُْر َىَكَذا َوَىَكَذا، فَػرَأَْيُت َسَواًدا  
ُعوَف أَْلًفا َيْدُخُلوَف ا١بَنََّة ِبَغّْبِ ِحَساٍب َكِثّبًا َسدَّ األُُفَق، َفِقي َل: َىُؤاَلِء أُمَُّتَك، َوَمَع َىُؤاَلِء َسبػْ

 ٘ ا٢بديث"،..."
 

                                                           
يف "آداب الزفاؼ"  –ِّن: طحيح لغّبه (، وقاؿ األلبإٛٓٗ(، وابن حباف)ٜٖٙ٘ٔطحيح لغّبه : رواه أٞبد) - ٔ
 (.ٗٛٚٔ(، "اإلرواء" )ٜٖٔٓ(، و"ا٤بشكاة" )ٜٛ)
(، ٜ٘ٛ٘(،وابن حباف)ٜٖٗٗ،وابن ماجة)وقاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده طحيح (ٖٜٛٓٔ،ٜٜٙٓٔرواه أٞبد) - ٕ
: و   «.ِعْبَ الصَُّناِبِح ِمَن الصََّحابَِة ، َوالصَُّنإِبِيُّ ِمَن التَّابِ »قَاَؿ أَبُو َحامتٍِ

 وا٢باكم يف " ا٤بستدرؾ"(،ٙ٘ٓٗ(،وابن حباف)ٕٕٖٚ(،والنسائي)ٕٓ٘ٓرواه أبو داود)ٖ-
طحيح »وانظر : –[(وقاؿ األلباِّن : حسن طحيح ٕٔ]- ٜٖٔٓ(وطححو ووافقو الذىيب، و" ا٤بشكاة ")ٕ٘ٛٙ)

 (.ٜٛٚٔ« )أ ي داود
 (.ٜٕٔٗٔ(،وأٞبد)ٜٙٔ) - ٖٖٓمسلم  -ٗ
 (ٕٕٓ) - ٖٗٚ( ،ومسلمٕ٘ٚ٘البخاري) - ٘
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يِن أَبُو زََكرِيَّا  ، َٰبَْٓب ْبُن يوسف بن منصور بن عمر األنصارى الصرطرى َوقَاَؿ الشَّْيُخ َٝبَاُؿ الدّْ
، فَِلَذِلَك ُيَشبَُّو يف  ُذو اْلَمَحبَِّة الصَّاِدَقِة لَِرُسوِؿ اللَِّو  ،ِث َواللَُّغةِ ، اْلَماِىُر ا٢ْبَاِفُظ ِلؤْلََحاِدي

،  ، وىف ِديَوانِِو اْلَمْكُتوِب َعْنُو يف َمِديِح َرُسوِؿ اللَِّو  َعْصرِِه ِٕبَسَّاَف ْبِن ثَاِبٍت َرِضَي ا عنو
، وََكاَنْت َوفَاتُُو بِبَػْغَداَد يف َسَنِة ِستٍّ َوَٟبِْسَْب َوِستِّْماَئٍة،  ِصّبَةِ َوَقْد َكاَف َضرِيَر اْلَبَصِر، َبِصَّب اْلبَ 

، يف ِكَتابَِنا َىَذا ِإْف َشاَء اللَُّو تَػَعاىَل،  قَػتَػَلُو التََّتاُر يف كل بنة بَػْغَداَد َكَما َسَيْأيت َذِلَك يف َمْوِضِعوِ 
 ، قَاَؿ يف َقِصيَدتِِو ِمْن َحْرِؼ ا٢ْبَاِء اْلُمْهَمَلِة ِمْن ِديَوانِِو: فُ ، َوَعَلْيِو التُّْكبَل  َوِبِو الثػَّْقةُ 

 ُيَشيُّْد َما َأْوَىى الضَّبَلُؿ َوُيْصِلحُ         ...              ٧ُبَمٌَّد اْلَمبػُْعوُث لِلنَّاِس َرْٞبًَة 
 ِلَداُوَد َأْو اَلَف ا٢بَِْديُد اْلُمَصفَّحُ         ...           لَِئْن َسبََّحْت ُطمُّ ا١ْبَِباِؿ ٦بُِيَبًة 

 َوِإفَّ ا٢بََْصا يف َكفِّْو لَُيَسبّْحُ          ...         فَِإفَّ الصُُّخوَر الصُّمَّ اَلَنْت ِبَكفِّْو 
 َفِمْن َكفِّْو َقْد َأْطَبَح اْلَماءُ َيْفَفحُ            ...      َوِإْف كاف موسى أنبع ا٤با من العصا

 ُسَلْيَماَف اَل تَْألُو تَػُروُح َوَتْسرَحُ           ...          َوِإْف َكاَنِت الرّْيُح الرََّخاُء ُمِفيَعًة 
ْصُم َيْكَلحُ           ...            فَِإفَّ الصََّبا َكاَنْت لَِنْصِر نَِبيػَّْنا   «ٔ»برعب َعَلى َشْهٍر ِبِو ا٣بَْ

 «ٕ»لو ا١بن تشفى ما رضيو وتلدح          ...        خرت َوِإْف أُويتَ ا٤بلك العظيم وس
 أَتَػْتُو فَػَردَّ الزَّاِىُد اْلُمتَػَرجّْحُ            ...             فَِإفَّ َمَفاتِيَح اْلُكُنوِز بَِأْسرَِىا 

 فور ٲبنحَوُموَسى بتكليم على ال         ...            َوِإْف َكاَف ِإبْػرَاِىيُم أُْعِفَي ُخلًَّة 
 َوُخصَّْص بِالرُّْؤيَا َوبِا٢بَْقّْ َأْشرَحُ          ...           فَػَهَذا َحِبيٌب َبْل َخِليٌل ُمَكلٌَّم 

 َوَيْشَفُع للعاطْب والنار تلفح          ...       َوُخصَّْص بِا٢بَْْوِض اْلَعِظيِم َوبِاللَّْوا 
 عفاء ببشراه أقر وأفرح            ...         وبا٤بقعد األعلى ا٤بقرب عنده 

 مراتب أرباب ا٤بواىب تلمح           ...      دوهنا « ٖ»وبالرتبة العليا األسيلة 
 ٔ. تفتح« ٗ»لو سائر األبواب با٣بار           ...          وىف جنة الفردوس أوؿ داخل 

 
                                                           

 . ( الكلح : كلح : زاد الوجو عبوًسأ) 
 . ( تلدح : تضرب باليدٕ)
 ( األسيلة : الناعمة الرقيقة .ٖ)
 ( ا٣بار : الغلبة ا٣بّبة .ٗ)
 (.ٗٚٗ)ص:-رٞبو ا–" معجزات النيب " لئلماـ ابن كثّب  - ٔ
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تيبو وٚبرٯبو من موضوع :" ىذا أخر  ما وفقِب  ا تبارؾ وتعاىل ١بمعو وتر ،  مت ٕبمد ا 
و ه" سائبًل ا عز وجل أف يتقبلو مِب عمبًل طا٢بًا ولوج  مشائل الرسوؿ البياف ا٤بأموؿ يف 

 .الكرمي خالًصا وأف ينفع بو كل من قرأه 
 ) سبحانك اللهم وٕبمدؾ ، أشهد أف ال إلو إال أنت ، أستغفرؾ وأتوب إليك ( 

 ، وعلى آلو وطحبو أٝبعْب   ٧بمد وطِل اللهم وسلم على عبدؾ ورسولك 
 الباحث يف القرآف والسنة 

 أخوكم  يف ا /طبلح عامر
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 4..........................................: ؾيد هللا خبامت اًيبُني وآٓدم مٌجدل يف ظًَذَ مىذوب  -1

 4.........................................................دؾوة آٔبََ ٕابراُمي وبضارة ؿُىس ؿَهيٌل اًسالم : -2

ة اًسابلة : صٌلئهل  -3  4..........................................................بذهٍر يف اًىذب اًسٌلًو

 6....................ابٕلميان بَ وهرصثَ :-ؿَهيم اًسالم -ِاء بأٔخذ هللا املَثاق ؿىل ألهب  صٌلئهل  -4
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اظات بني ًدي مودلٍ : صٌلئهل  -5  13...............................................................إبُر
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