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هللا عليععه  وقععا السعع ال  قععد انععتنر أل النععي صععلى هللا عليععه وسععلم حععي   قعع ه وو د أنععه صععلى

وسلم قال ما من أحد يسلم على إال  د هللا علي  وحعي حعأ أ د عليعه السعالم رهعافره مفا قعة 
[ سعععع ال حسععععن اتععععا  إ  النهععععر 328الععععروب   بألعععع  األوقععععات ر يعععع  اجلمععععا وفععععو    

 والتأمل رأقول 
 

يععا  ععا قععام حيعاة النععي صععلى هللا عليععه وسععلم   قعع ه فععو وسععامر األنبيععاء مأللومععة عنععد  علمععا قطأل
 عند  من األدلة   ذلك وتواترت األخبا .

 وقد أل  البينقي جزءا   حياة األنبياء   قبو فم. رمن األخبا  الدالة على ذلك 
 

ما أخرجه مسلم عن أنس أل الني صلى هللا عليه وسلم ليلة أسرى به مر مبوسعى عليعه السعالم 
ن ابن عباس أل الني صلى هللا عليه وسلم معر وفو يصلي   ق ه، وأخر  أبو نأليم   احللية ع
 بق  موسى عليه السالم وفو قامم يصلي ريه.

 



وأخر  ابو يأللي   مسنده والبينقي   كتاب حيعاة األنبيعاء ععن أنعس أل النعي صعلى هللا عليعه 
 وسلم قال 

 األنبياء أحياء   قبو فم يصلول.
 

  وأخر  أبو نأليم   احللية عن يوس  بن عطية قال
 مسألت اثبتا البناين يقول حلميد الطويل فل بلغك أل أحدا يصلي   ق ه إال األنبياء قال ال.

 
 وأخر  أبو داود والبينقي عن أوس بن أوس الثقفي عن الني صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

مععن أر ععل أ م ععم يععوم اجلمألععة رععأكثروا علععي الصععالة ريععه رععلل صععالت م تألععر  علععي قععالوا   
 وكيع  تألعر  عليعك صعالتنا وقعد أ معت يألعف بليعت رقعال أل هللا حعرم علعى األ    سعول هللا

 أل أتكل أجسام األنبياء.
 

 وأخر  البينقي   نألب اإلميال واألصبناين   الرتغيب عن أيب فريرة قال 
قععال  سععول هللا صععلى هللا عليععه وسععلم مععن صععلى علععي عنععد قعع ي مسألتععه ومععن صععلى علععي  ميععا 

 بلغته.
 

 البخا ي   ات خيه عن عما  مسألت الني صلى هللا عليه وسلم يقول  وأخر 
أل هلل تألععا  مل ععا أعطععاه أمسععاق امالمعع  قععامم علععى قعع ي رمععا مععن أحععد يصععلي علععي صععالة إال 

 بلغتنا.
 

 وأخر  البينقي   حياة األنبياء واألصبناين   الرتغيب عن أنس قال 
ى علي مامعة   يعوم اجلمألعة وليلعة اجلمألعة ق عى هللا قال  سول هللا صلى هللا عليه وسلم من صل

لععه مامععة حاجععة سععبألئ مععن حععوامني انخععرة واالاععئ مععن حععوامني الععدنيا   وكععل هللا بععذلك مل ععا 
يدخلعه علعييف   قعع ي كمعا يعدخل علععي م اععدا  أل علمععي بألعد معوا كأللمععي   احليعاة، ولفعع  

 ندي   صحيفة بي اء.البينقي خي ين من صلى علييف ابمسه ونسبه رأابته ع



 
 وأخر  البينقي عن أنس عن الني صلى هللا عليه وسلم قال 

 [329أل األنبياء ال يرتكول   قبو فم بألد أ بألئ ليلة ول ننم يصلول بئ يدي    
 هللا حأ ينفخ   الصو .

 
 و وى سفيال الثو ي   اجلاما قال 

 ق ه أكثر من أ بألئ حأ يررعا. قعال قال نيخ لنا عن سأليد بن ا سيب قال ما م ث ني  
 البينقي رأللى فذا يصريول كسامر األحياء ي ونول حيث ينزعم هللا.,

 
   قال البينقي 

وحليعععاة األنبيعععاء بألعععد معععوكم نعععوافد. رعععذكر قصعععة اإلسعععراء   لقيعععه  اععععة معععن األنبيعععاء وكلمنعععم 
   اععععة معععن األنبيعععاء رعععلذا وكلمعععوه، وأخعععر  حعععديث أيب فريعععرة   اإلسعععراء وريعععه  وقعععد  أيتعععف 

موسععى قععامم يصعععلى رععلذا  جععل هعععرب جألععد كأنععه معععن  جععال نععنوة وإذا عيسعععى بععن مععر  قعععامم 
 يصلي وإذا إبرافيم قامم يصلي أنبه الناس به صاحب م يألف نفسه رحانت الصالة رأممتنم .
 وأخر  حعديث  أل النعاس يصعألقول رعأكول أول معن يفيع   وقعال  فعذا إلعا يصع  علعى أل هللا
 د علععى األنبيععاء أ واحنععم وفععم احيععاء عنععد  فععم كال ععنداء رععلذا نفععخ   الصععو  النفخععة األو  

 صألقوا ريمن صأل    ال ي ول ذلك موات    يا مألانيه إال   ذفاب االست ألا  انتنى.
 

 وأخر  أبو يأللي عن أيب فريرة مسألت  سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
 ن عيسى بن مر    لئن قام على ق ي رقال   حممد ألجيبنه.والذي نفسي بيده لينزل

 
وأخععر  أبععو نألععيم   دالمععل النبععوة عععن سععأليد بععن ا سععيب قععال  لقععد  أيتععف ليععا  احلععرة ومععا   
مسعععرد  سعععول هللا صعععلى هللا عليعععه وسعععلم غعععريي ومعععا اا وقعععت صعععالة إال مسألعععت انذال معععن 

 الق .
 



 ا دينة عن سأليد بن ا سيب قال وأخر  الزبري بن ب ا    أخبا  
 مل أزل أمسا انذال واإلقامة   ق   سول هللا صلى هللا عليه وسلم أ م احلرة حأ عاد الناس.

 
وأخر  ابن سألد   الطبقات ععن سعأليد بعن ا سعيب أنعه كعال يعالزم ا سعرد أ م احلعرة والنعاس 

 قبل الق  ال ري . يقتتلول قال  ر نت إذا حانت الصالة أمسا آذا  خير  من
 

وأخعر  الععدا مي   سععنده قععال أنبععأ  مععروال بععن حممععد عععن سععأليد ابععن عبععد الألزيععز قععال   ععا كععال 
أ م احلعععرة مل يعععع ذل   مسعععرد النععععي صعععلى هللا عليععععه وسعععلم اععععالاث ومل يقعععم ومل يعععع ب سعععأليد بععععن 

ى هللا عليعه ا سيب ا سرد وكال ال يألرف وقعت الصعالة إال فمنعة يسعمألنا معن قع  النعي صعل
وسلم مألناه رنذه األخبعا  دالعة علعى حيعاة النعي صعلى هللا عليعه وسعلم وسعامر األنبيعاء وقعد قعال 

[ هللا أمواات بل أحياء عند  فم 330تألا    ال نداء )وال حتسنب الذين قتلوا   سبيل    
وص  ال عنادة  يرزقول(. واألنبياء أو  بذلك رنم أجل وأعهم وما ني إال وقد  ا ما النبوة

 ريدخلول   عموم لف  انية.
 

أخر  أمحد وأبو يأللي والط اين واحلاكم   ا ستد ك والبينقي   دالمل النبوة عن ابن مسألود 
 قال 

ألل أحل  تسألا أل  سول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل قتال أحب إ  من أل أحل  واحعدة 
 ننيدا. أنه مل يقتل وذلك أل هللا اختذه نبيا واختذه

 
 وأخر  البخا ي والبينقي عن عام ة قالت 

كععال النععي صععلى هللا عليععه وسععلم يقععول   مرهععه الععذي تععو  ريععه مل أزل أجععد أمل الطألععام الععذي 
 أكلت خبي  رنذا أو إل انقطا أفري من ذلك السم.

فنعوم رثبت كونه صلى هللا عليه وسلم حيا   ق ه بنص القرآل أما من عموم اللف  وأمعا معن م
 ا وارقة. 

 



 قال البينقي   كتاب االعتقاد 
 األنبياء بألد ما قب وا  دت إلينم أ واحنم رنم أحياء عند  فم كال نداء.

 
وقال القرطي   التذكرة   حديث الصألقة نقال عن نيخه  ا وت ليس بألدم حم  وإلا فعو 

معععوكم أحيعععاء يرزقعععول انتقععال معععن حعععال إ  حعععال. ويعععدل علعععى ذلععك أل ال عععنداء بألعععد قعععتلنم و 
رععرحئ مستب عععرين. وفععذه صعععفة األحيععاء   العععدنيا وإذا كععال فعععذا   ال ععنداء راألنبيعععاء أحععع  
بذلك وأو . وقد ص  أل األ   ال أتكل أجساد األنبياء. وأنه صلى هللا عليعه وسعلم اجتمعا 

ه. وأخعع  ابألنبيععاء ليلععة اإلسععراء   بيععت ا قععدس و  السععماء و أى موسععى قاممععا يصععلي   قعع  
صعلى هللا عليععه وسعلم ينععه يعرد السععالم علعى كععل معن يسععلم عليعه، إ  غععري ذلعك ممععا اصعل مععن 
 لتععه القطعععا يل معععوت األنبيعععاء إلعععا فعععو  اجععا إ  أل غيبعععوا عنعععا حبيعععث ال نعععد كنم وإل كعععانوا 
ال موجودين أحياء وذلك كاحلال   ا الم ة رلهنم موجودول أحياء وال يعرافم أحعد معن نوعنعا إ

 من خصه هللا ب رامته من أوليامه انتنى.
 

وسععئل البععا زي عععن النععي صععلى هللا عليععه وسععلم فععل فععو حععي بألععد وراتععه رأجععاب أنععه صععلى هللا 
 عليه وسلم حي.

 
قععال األسععتاذ أبععو منصععو  عبععد القععافر بععن طععافر البغععدادي الفقيععه األصععو  نععيخ ال ععارألية   

ققعول معن أصعحابنا أل نبينعا صعلى هللا عليعه وسعلم أجوبة مسعامل اجلعاجرميئ قعال ا ت لمعول اح
حععي بألععد وراتععه وإنععه يسععر بطاعععات أمتععه واععزل مبألاصععي الألصععاة مععننم وأنععه تبلغععه صععالة مععن 

[ مععن أمتععه، وقععال أل األنبيععاء ال يبلععول وال أتكععل األ   مععننم نععيئا. 331يصععلى عليععه    
أنععه  آه   قعع ه مصععليا. وذكععر   وقعد مععات موسععى   زمانععه وأخعع  نبينععا صعلى هللا عليععه وسععلم 

حديث ا ألرا  أنه  آه   السماء الرابألة وأنعه  أى آدم   السعماء العدنيا و أى إبعرافيم وقعال لعه 
مرحبا ابالبن الصاحل والني الصاحل وإذا ص  لنا فذا األصل قلنا نبينا صلى هللا عليه وسعلم قعد 

 ألستاذ.صا  حيا بألد وراته وفو على نبوته فذا آخر كالم ا
 



وقال احلار  نعيخ السعنة أبعو ب عر البينقعي   كتعاب االعتقعاد  األنبيعاء علعينم السعالم بألعد معا 
قب وا  دت إلينم أ واحنم رنم أحياء عند  فم كال نداء وقد  أى نبينا صلى هللا عليه وسعلم 

بلغعه  اعة مننم وأمنم   الصالة وأخ وا خع  صعدأ أل صعالتنا مألروهعة عليعه وإل سعالمنا ي
وأل هللا حرم على األ   أل أتكل أجساد األنبياء. قال  وقد أررد  إلابات حياكم كتااب قعال 
وفو بألد ما قب  ني هللا و سوله وصعفيه وخريتعه معن خلقعه صعلى هللا عليعه وسعلم. اللنعم أحينعا 

انتنعى  على سنته وأمتنا على ملته وا ا بيننا وبينه   الدنيا وانخرة إنك على كل نيء قعدير
 جواب البا زي.

 
 وقال ال يخ عفي  الدين اليارألي 

األولياء ترد علينم أحوال ي افدول رينا مل عوت السعماوات واأل   وينهعرول األنبيعاء أحيعاء 
غري أموات كما نهر الني صلى هللا عليه وسلم إ  موسعى عليعه السعالم   قع ه قعال وقعد تقعر  

اء كرامععة ب ععرم عععدم التحععدي قععال وال ين ععر ذلععك إال أل مععا جععاز لانبيععاء مألرععزة جععاز لاوليعع
 جافل ونصو  الأللماء   حياة األنبياء كثرية رلن ت  فذا القد . 

 
)رصعل( وأمععا احلعديث انخععر رأخرجععه أمحعد   مسععنده وأبععو داود   سعننه والبينقععي   نععألب 

يزيعد بعن عبعد اإلميال من طري  أيب عبد الرمحن ا قري ععن حيعوة بعن نعري  ععن أيب صعخر ععن 
 هللا بن ق يط عن أيب فريرة أل  سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
 ما من أحد يسلم علي إال  د هللا إ يف  وحي حأ أ د عليه السالم. 

وال نعك أل اععافر فععذا احلععديث مفا قععة الععروب لبدنععه ال ععري    بألعع  األوقععات وفععو  ععال  
 جلواب عنه يوجه لاحاديث السابقة وقد أتملته رفت  علي   ا

 
 األول وفو أهألفنا  

 أل يدعى أل الراوي وفم   لفهة من احلديث حصل بسببنا
[ اإلن ال وقد ادعى ذلك الأللمعاء   أحاديعث كثعرية ل عن األصعل خعالف ذلعك 332   

 رال يألول على فذه الدعوى. 



 
 الثاين  وفو أقوافا وال يد كه إال ذو ابق   الألربية 

لة حالية وقاعدة الألربية أل  لة احلال إذا وقألت رألال ماهيا قد ت رينا قد  أل قوله  د هللا  
كقولععه تألععا  )أو جععاركم حصععرت صععدو فم( أي قععد حصععرت وكععذا تقععد  فنععا واجلملععة ماهععية 
سععابقة علععى السععالم الواقععا مععن كععل أحععد. وحععأ ليسععت للتألليععل بععل  ععرد حععرف عطعع  مبألعع  

 الواو رصا  تقدير احلديث 
 يسلم علي إال قد  د هللا علي  وحي قبل ذلك رأ د عليه.ما من أحد 

وإلععا جععاء اإلنعع ال مععن اععن أل  لععة  د هللا علععي مبألعع  احلععال أو االسععتقبال. واععن أل حععأ 
تألليلية وليس كذلك. وفعذا العذي قعر  ه ا تفعا اإلنع ال معن أصعله وأيعده معن حيعث ا ألع  أل 

 ر ه عنعد ت عر  ا سعلمئ وت عر  العرد يسعتلزم ت عرا  الرد ولو أخذ مبأل  احلال واالستقبال لزم ت
ا فا قعة وت عرا  ا فا قعة يلعزم عليعه حمعذو ال أحععد ا أتلعيم، اجلسعد ال عري  بت عرا  خعرو  الععروب 
منعععه أو نعععوق معععا معععن  الفعععة الت عععر  إل مل ي عععن أتلعععيم، وانخعععر  الفعععة سعععامر النعععاس ال عععنداء 

لععه مفا قعة العروب وعودفعا   الع زن. والنعي صععلى  وغعريفم. رلنعه مل يثبعت ألحعد معننم أل يت عر 
هللا عليه وسلم أو  ابالستمرا  الذي فو أعلى  تبة، وحمذو  اثلث وفو  الفة القرآل رلنعه دل 
على أنه ليس إال موتتال وحيااتل وفذا الت عرا  يسعتلزم معواتت كثعرية وفعو ابطعل، وحمعذو   ابعا 

وما خال  القعرآل وا تعواتر معن السعنة وجعب أتويلعه وإل  وفو  الفة األحاديث ا تواترة السابقة
 مل يقبل التأويل كال ابطال رلنذا وجب محل احلديث على ما ذكر ه. 

 
 الوجه الثالث  

أل يقال أل لف  الرد قد ال يدل على ا فا قة بل ك  به عن مطل  الصريو ة كمعا قيعل   قولعه 
نععا علععى هللا كعذاب أل عععد    ملععت م. أل لفعع  تألعا  ح ايععة عععن نعأليب عليععه السععالم قعد اررتي

الألععود أ يععد بععه مطلعع  الصععريو ة ال الألععود بألععد انتقععال ألل نععأليبا عليععه السععالم مل ي ععن   ملععتنم 
قط وحسن استألماله فعذا اللفع    فعذا احلعديث مراععاة ا ناسعبة اللفهيعة بينعه وبعئ قولعه حعأ 

  ناسبة ذكره   آخر احلديث. أ د عليه السالم رراء لف  الرد   صد  احلديث 
 



 الوجه الرابا  وفو قوي جدا 
[ لععيس ا ععراد بععرد العععروب عودفععا بألععد ا فا قععة للبعععدل وإلععا النععي صععلى هللا عليعععه 333أنععه    

وسلم   ال زن م غول يحوال ا ل وت مستغرأ   م افدة  به كما كال   العدنيا   حالعة 
ته من تلك ا  عافدة وذلعك االسعتغراأ بعرد العروب، ونهعري الوحي و  أوقات أخر رأل  عن إراق

فذا قول الأللماء   اللفهعة العو وقألعت   بألع  أحاديعث اإلسعراء وفعي قولعه راسعتيقهت وأ  
اب سرد احلرام ليس ا راد االسعتيقا  معن نعوم رعلل اإلسعراء مل ي عن منامعا وإلعا ا عراد اإلراقعة ممعا 

واب انل عنعدي أقعوى معا  عاب بعه ععن لفهعة العرد وقعد  خامره بن عرايب ا ل عوت وفعذا اجلع
 كنت  جحت الثاين   قوى عندي فذا. 

 
 الوجه امامس  

أل يقععال إل الععرد يسععتلزم االسععتمرا  ألل الزمععال ال خيلععو مععن مصععل عليععه   أقطععا  األ   رععال 
 خيلو من كول الروب   بدنه.

 
 السادس 

ل أل يوحي إليه ينه ال يزال حيا   قع ه رعأخ  بعه   قد يقال أنه أوحى إليه فذا األمر أوال قب
 أوحى إليه بألد بذلك رال مناراة لتأخري ام  الثاين عن ام  األول.

 
فعذا مععا أرععت  هللا بعه مععن األجوبععة ومل أ  نععيئا مننعا منقععوال ألحععد   بألعد كتععابو لععذلك  اجألععت  

  العععدين بعععن الفاكنعععاين ا عععال ي كتعععاب الفرعععر ا نعععري ريمعععا ر عععل بعععه الب عععري النعععذير لل عععيخ ات
 روجدته قال ريه ما نصه 

 وينعا   الرتمععذي قعال قععال  سععول هللا صعلى هللا عليععه وسعلم مععا مععن أحعد يسععلم علععي إال  د هللا 
 علي  وحي حأ أ د عليه السالم. 

ي خذ معن فعذا احلعديث أل النعي صعلى هللا عليعه وسعلم حعي علعى العدوام وذلعك أنعه حمعال ععادة 
الوجود كله من واحد مسلم على الني صلى هللا عليه وسلم   ليعل أو هنعا  رعلل قلعت أل خيلو 

قوله عليه السالم إال  د هللا إ يف  وحي ال يلتئم ما كونه حيا على الدوام بل يلزم منه أل تتألدد 



حياته ووراتعه   أقعل معن سعاعة إذ الوجعود ال خيلعو معن مسعلم يسعلم عليعه كمعا تقعدم بعل يتألعدد 
 عليه   الساعة الواحدة كثرية راجلواب وهللا أعلم أل يقال  السالم

ا عععراد ابلعععروب فنعععا النطععع   عععازا ر أنعععه قعععال عليعععه السعععالم إال  د هللا إ  نطقعععي وفعععو حعععي علعععى 
العععدوام ل عععن ال يلعععزم معععن حياتعععه نطقعععه رعععاهلل سعععبحانه يعععرد عليعععه النطقعععة عنعععد سعععالم كعععل مسعععلم 

 د الروب كما أل الروبوعالقة اجملاز أل النط  من الزمه وجو 
[ مععن الزمععه وجععود النطعع  ابلفألععل أو القععوة رألعع  عليععه السععالم يحععد ا تالزمععئ عععن 334   

انخععر وممععا اقعع  ذلععك أل عععود الععروب ال ي ععول إال مععرتئ عمععال بقولععه تألععا  )قععالوا  بنععا أمتنععا 
ن اجلععواب لععيس اانتععئ وأحييتنععا اانتععئ( فععذا لفعع  كععالم ال ععيخ ات  الععدين وفععذا الععذي ذكععره معع

واحدا من الستة الو ذكركا رنو إل سلم جواب سابا وعنعدي ريعه وقفعة معن حيعث أل اعافره 
أل الني صلى هللا عليعه وسعلم معا كونعه حيعا   الع زن مينعا عنعه النطع    بألع  األوقعات ويعرد 

أمعا  عليه عند سعالم ا سعلم عليعه وفعذا بأليعد جعدا بعل ممنعوق رعلل الألقعل والنقعل ي عندال خبالرعه
النقل راألخبعا  العوا دة ععن حالعه صعلى هللا عليعه وسعلم وحعال األنبيعاء علعينم السعالم   الع زن 
مصععرحة يهنعععم ينطقععول كيععع  نععارا ال مينألعععول مععن نعععيء بععل وسعععامر ا عع منئ كعععذلك ال عععنداء 
وغريفم ينطقعول   الع زن مبعا نعارا غعري ممنعوعئ معن نعيء ومل يعرد أل أحعدا مينعا معن النطع    

 زن إال من مات عن غري وصية.ال  
أخر  أبو ال يخ بن حيال   كتاب الوصا  عن قيس بعن قبيصعة قعال قعال    سعول هللا صعلى 
هللا عليعععه وسعععلم معععن مل يعععو  مل يععع ذل لعععه   ال عععالم معععا ا عععوتى قيعععل    سعععول هللا وفعععل يعععت لم 

 ا وتى قال نألم ويتزاو ول. 
 

 وقال ال يخ تقي الدين السب ي 
نبيعععاء وال ععععنداء   القععع  كحيععععاكم   العععدنيا وي عععند لععععه صعععالة موسععععى   قععع ه رععععلل حيعععاة األ

الصعالة تسعتدعي جسعدا حيععا وكعذلك الصعفات ا عذكو ة   األنبيععاء ليلعة اإلسعراء كلنعا صععفات 
األجسععام وال يلعععزم مععن كوهنعععا حيعععاة حقيقععة أل ت عععول األبععدال مألنعععا كمعععا كانععت   العععدنيا معععن 

 ععراب وأمععا اإلد اكععات كععالأللم والسعماق رععال نععك أل ذلععك اثبععت عععم االحتيعا  إ  الطألععام وال
ولسععععامر ا ععععوتى انتنععععى وأمععععا الألقععععل رععععالل احلععععبس عععععن النطعععع    بألعععع  األوقععععات نععععوق حصععععر 



وتألععذيب وعععذا عععذب بععه ات ك الوصععية والنععي صععلى هللا عليععه وسععلم منععزه عععن ذلععك وال يلحقععه 
اطمععة  هععي هللا عننععا   مععر  وراتععه ال  بألععد وراتععه حصععر أصععال بوجععه مععن الوجععوه كمععا قععال لف

كععرب علععى أبيععك بألععد اليععوم. وإذا كععال ال ععنداء وسععامر ا عع منئ مععن أمتععه إال مععن اسععتث  مععن 
 ا ألذبئ ال اصرول اب نا من النط  ر ي  به صلى هللا عليه وسلم.

[ جعواب آخعر ويقعر  بطريع  أخعرى 335نألم مي ن أل ينتزق من كالم ال يخ ات  الدين    
فو أل يراد ابلروب النط  وابلرد االستمرا  من غري مفا قة على حد ما قر ته   الوجعه الثالعث و 

وي ععول   احلععديث علععى فععذا  ععازال  ععاز   لفعع  الععرد و ععاز   لفعع  الععروب رععاألول اسععتألا ة 
تبأليععة والثععاين  ععاز مرسععل وعلععى مععا قر تععه   الوجععه الثالععث ي ععول ريععه  ععاز واحععد   الععرد رقععط 

تولعد مععن فععذا اجلععواب جعواب آخععر وفععو أل ي ععول الععروب كنايعة عععن السععما وي ععول ا ععراد أل وي
هللا يرد عليه مسأله اما أ للألادة حبيث يسما ا سلم وأل بألد قطعره ويعرد عليعه معن غعري احتيعا  
إ  واسععطة مبلععي ولععيس ا ععراد مسألععه ا ألتععاد وقععد كععال لععه صععلى هللا عليععه وسععلم   الععدنيا حالععة 

نععا مسألععا خا قععا للألععادة حبيععث كععال يسععما أطععيط السععماء كمععا بينععت ذلععك   كتععاب يسععما ري
ا ألرعزات وفععذا قععد ينفععك   بألع  األوقععات ويألععود ال مععانا منعه وحالتععه صععلى هللا عليععه وسععلم 

   برزن كحالته   الدنيا سواء. 
 

تعععه معععن وقعععد خيعععر  معععن فعععذا جعععواب آخعععر وفعععو أل ا عععراد مسألعععه ا ألتعععاد وي عععول ا عععراد بعععرده إراق
االستغراأ ا ل وا وما فو ريه من ا  افدة رريده هللا تلك الساعة إ  خطعاب معن سعلم عليعه 
  الدنيا رلذا ررغ من الرد عليه عاد إ  ما كال ريه، وخير  من فذا جواب آخر وفو أل ا عراد 

ل أمتععه بععرد الععروب التفععرغ مععن ال ععغل ورععراغ البععال ممععا فععو بصععدده   العع زن مععن النهععر   أعمععا
واالسععتغفا  ععععم معععن السععي ت والعععدعاء ب  ععع  العععبالء عععننم والعععرتدد   أقطعععا  األ   حللعععول 
ال كة رينا وح و  جنازة من مات من صاحل أمته رلل فذه األمو  معن  لعة أنعغاله   الع زن  
كمععععا و دت بععععذلك األحاديععععث واناث  رلمععععا كععععال السععععالم عليععععه مععععن أر ععععل األعمععععال وأجععععل 

ا سععلم عليععه يل ينععزق لععه مععن أنععغاله ا نمععة حلهععة يععرد عليععه رينععا ت ععريفا لععه القععرابت اخععتص 
 و ازاة.

 



 رنذه ع رة أجوبة كلنا من استنباطي وقد قال اجلاح  
 إذا ن   الف ر احلف  ولد الألرامب.

 
  انر   جواب حادي ع ر وفو أنه ليس ا راد ابلروب  وب احلياة بل اال تيعاب كمعا   قولعه 

روب و اعععال( رلنععه قعععرض رععروب ب عععم الععراء وا عععراد أنععه صعععلى هللا عليععه وسعععلم اصععل لعععه تألععا  )رعع
بسالم ا سلم عليه ا تياب وررب وف انعة حلبعه ذلعك ريحملعه ذلعك علعى أل يعرد عليعه،   انعر 

[ ع عر وفععو أل ا عراد ابلعروب الرمحععة احلاداعة معن اععواب الصعالة قععال 336  جعواب اثين    
ة ت ر  ذكر الروب   احلعديث كمعا ت عر    القعرآل وو دت ريعه علعى مألعال ابن األاري   النناي

والغالععب مننععا أل ا ععراد ابلععروب الععذي يقععوم بععه اجلسععد وقععد أطلعع  علععى القععرآل والععوحي والرمحععة 
 وعلى ج يل انتنى.

 
وأخر  ابن ا نذ    تفسريه ععن احلسعن البصعري أنعه قعرأ قولعه تألعا  رعروب و اعال ابل عم وقعال 

وب الرمحعة وقعد تقععدم   حعديث أنعس أل الصععالة تعدخل عليعه صععلى هللا عليعه وسعلم   قعع ه  العر 
 كما يدخل علي م ابعدا  وا راد اواب الصالة وذلك  محة هللا وانألاماته.

 
  انر   جواب اثلث ع ر وفو أل ا راد ابلروب ا لك الذي وكل بقع ه بلغعه السعالم والعروب 

 ا من ا الم ة قال الراغب إنراف ا الم ة تسمى أ واحا انتنى. يطل  على غري ج يل أي 
ومألععع   د هللا إ   وحعععي أي بألعععث إ  ا لعععك ا وكعععل بتبليغعععي السعععالم فعععذا غايعععة معععا انعععر وهللا 

 أعلم. 
 

تنبيعععه  وقععععا   كععععالم ال ععععيخ ات  الععععدين أمععععرال اتاجععععال إ  التنبيععععه علينمععععا أحععععد ا أنععععه عععععزا 
و غلط رلم خيرجه من أصعحاب ال تعب السعتة إال أبعو داود رقعط كمعا احلديث إ  الرتمذي وف

ذكععره احلععار   ععال الععدين ا ععزي   األطععراف، الثععاين أنععه أو د احلععديث بلفعع   د هللا علععى وفععو  
كععععذلك   سععععنن أيب داود ولفعععع   وايععععة البينقععععي  د هللا إ  وفععععي ألطعععع  وأنسععععب رععععلل بععععئ 

  اإلفانة وإب    األكرام قال   الصعحاب  د عليعه التألديتئ ررقا لطيفا رلل  د يألدى بأللى 



ال ععععيء إذا مل يقبلععععه وكععععذلك إذا خطععععاه ويقععععول  ده إ  منزلععععه و د إليععععه جععععوااب أي  جععععا وقععععال 
الراغععب مععن األول قولععه تألععا  يععردكم علععى أعقععاب م  دوفععا علععي ونععرد علععى أعقابنععا ومععن الثععاين 

ا مننععععا منقلبععععا.   يععععردول إ  عععععامل الغيععععب رععععردد ه إ  أمععععه ولععععئن  ددت إ   يب ألجععععدل خععععري 
وال ععنادة    دوا إ  هللا مععوالفم احلعع . )رصععل( قععال الراغعععب مععن مألععاين الععرد التفععوي  يقعععال 
 ددت احل م   كذا إ  رالل أي روهته إليه قعال تألعا  )رعلل تنعازعتم   نعيء رعردوه إ  هللا 

م( انتنى. وخيعر  معن فعذا جعواب  ابعا ع عر والرسول ولو  دوه إ  الرسول وا  أو  األمر منن
ععععن احلعععديث وفعععو أل ا عععراد رعععو  هللا إ   وحعععي السعععالم عليعععه علعععى أل ا عععراد ابلعععروب الرمحعععة 

[ ا سلم بسعالمه تألعر  لطلعب صعالة معن هللا حتقيقعا 337والصالة من هللا الرمحة ر ال    
 عرا والصعالة معن هللا الرمحعة لقوله صلى هللا عليه وسلم من صلى علي واحعدة صعلى هللا عليعه ع

رفعو  هللا أمعر فعذه الرمحعة إ  النعي صعلى هللا عليععه وسعلم ليعدعو فعا للمسعلم رتحصعل إجابتععه 
قطألا رت ول الرمحة احلاصلة للمسلم إلا في ب كة دعاء الني صلى هللا عليعه وسعلم لعه وسعالمه 

عليعه وت عول اإلهعارة    وحعي عليه وينزل ذلك منزلة ال فاعة   قبول سعالم ا سعلم واإلاثبعة 
جملرد ا البسة ونهعريه قولعه   حعديث ال عفاعة رريدفعا فعذا إ  فعذا وفعذا إ  فعذا حعأ ينتنعي 
إ  حممعععد و  حعععديث اإلسعععراء لقيعععت ليلعععة أسعععرى يب إبعععرافيم وموسعععى وعيسعععى رتعععذاكروا أمعععر 

وسى رقعال ال علعم   فعا الساعة رردوا أمرفم إ  إبرافيم رقال ال علم   فا رردوا أمرفم إ  م
رععردوا أمعععرفم إ  عيسعععى، واحلاصعععل أل مألععع  احلععديث علعععى فعععذا الوجعععه إال رعععو  هللا إ  أمعععر 
الرمحة الو حتصل للمسلم بسعبي رعأتو  العدعاء فعا بنفسعي يل انطع  بلفع  السعالم علعى وجعه 

 الرد عليه   مقابلة سالمه والدعاء له.
 

ا عراد ابلعروب الرمحعة العو   قلعب النعي صعلى هللا عليعه   انر   جواب خامس ع ر وفو أل 
وسلم على أمته والرأرة الو جبل علينا وقد يغ ب   بأل  األحيال على من عهمت ذنوبعه 
أو انتنععك حمعععا م هللا والصعععالة علعععى النعععي صعععلى هللا عليععه وسعععلم سعععبب  غفعععرة العععذنوب كمعععا   

 عليه وسعلم أنعه معا معن أحعد يسعلم عليعه حديث أذل ت في  ك ويغفر ذنبك رأخ  صلى هللا
وأل بلغت ذنوبه ما بلغت إال  جألت إليه الرمحة الو جبل علينا حأ يعرد عليعه السعالم بنفسعه 
وال مينألععه مععن الععرد عليععه مععا كععال منععه قبععل ذلععك مععن ذنععب وفععذه رامععدة نفيسععة وب ععرى عهيمععة 



و اععافر   االسععتغراأ قبععل وت ععول فععذه رامععدة ز دة مععن االسععتغراقية   أحععد ا نفععى الععذي فعع
 ز دكا نص ريه بألد ز دكا حبيث انتفى بسببنا أل ي ول من الألام ا راد به امصو .

 
فذا آخر معا رعت  هللا بعه انل معن األجوبعة وإل رعت  بألعد ذلعك بعز دة أحلقنافعا وهللا ا ورع  مبنعه 

ألنبيعاء للبينقعي بلفع  وكرمه.   بألد ذلك  أيعت احلعديث ا سع ول عنعه  رجعا   كتعاب حيعاة ا
 [338إال وقد  د هللا على  وحي رصرب ريه بلف  وقد رحمدت    

هللا كثععريا وقععوى أل  وايععة إسععقاطنا حممولععة علععى إهععما فا وإل حععذرنا مععن تصععرف الععرواة وفععو 
األمر الذي جنحت إليه   الوجه الثاين من األجوبة وقد عدت انل إ  ترجيحه لوجعود فعذه 

ى األجوبة ومراد احلديث عليه األخبا  يل هللا يرد إليه  وحه بألد ا عوت ريصعري الرواية رنو أقو 
حيععا علععى الععدوام حععأ لععو سععلم عليععه أحععد  د عليععه سععالمه لوجععود احليععاة ريععه رصععا  احلعععديث 
موارقعععا لاحاديعععث العععوا دة   حياتعععه   قععع ه وواحعععدا معععن  لتنعععا ال مناريعععا ععععا البتعععة بوجعععه معععن 

وا نة وقد قال بأل  احلفا  لو مل ن تب احلديث من ستئ وجنا ما عقلنعاه الوجود وهلل حلمد 
وذلععععك ألل الطععععرأ يزيععععد بأل ععععنا علععععى بألعععع  ات ة   ألفععععا  ا عععع  وات ة   اإلسععععناد ريسععععتبئ 

 ابلطري  ا زيد ما خفي   الطري  الناقصة وهللا تألا  أعلم. 
 
 

 مت حبمد هللا


