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 بحث

 األستاذ الدكتور/ أحمد يوسف أبو حلبية

 أستاذ الحديث الشريف وعلومه وعميد الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة

 ورئيس جمعية القدس للبحوث والدراسات اإلسالمية

 ونائب رئيس رابطة علماء فلسطين بمحافظات غزة

لى نبّيه محمدًا صّلى هللا عليهه وسهّلب لالىهدد و اهح الحهّل ه ليعىه ا علهى الهداح لقد أرسل هللا سبحانه وتعا
كّله ولو ك ا الكاف ون ، كما لعثه هللا تعالى شاهدًا ومبّش ًا ونذا ًا و اعيًا إلى هللا لإذنه وس اجًا مني ًا ، وعمهل جاههدًا 

هه  مههح أجلىهها ه فههم جميعههًا أّن إاوانههه افنبيههار والم سههليح  ههد الشههىا ع علههى ال لههل   علههى تحقيههل افهههدا  الِههم لأعل
بّلغوا رساالت السمار ، وفم تبشي  المهممنيح لاق امها الداةمها فهم جّنها ع لهىا السهماوات وافرن ورلهوان  أكبه   
مح هللا عهّّ وجهّل ، وذنهذار الكهاف اح والمنهافقيح لسه ا هللا تعهالى و هالرحيب ونهار السهمو  ، فاجِىهد النبهّم صهّلى هللا 

وسّلب فم تبليغ هذا ال سالا وأ ار هذا افمانها علهى الوجهه افكمهل ، و عهوع ال لهل مهح الثقلهيحلاقن( والرهّح   عليه
هه المِمّيهّ  وذنارع الط ال لىب فهم ههذا الحيهاع الهدنيا لهإذن هللا جهّل وعهن ، وكهان لل سهوع صهّلى هللا عليهه وسهّلب منىرأ

لميح أمهور  اهنىب ، ونشه  ههذا النهور الهذب جهار لهه مهح عنهد هللا فم  عوع ال لل لىهذا الهداح الحنيه  ، وتعلهيب المسه
جههّل جنلههه ه وذلهه  فّنههه ال سههوع والقههدوع وافسههوع الطيبهها الحسههنا والمعّلههب والم ّ ههم والههداعم إلههى هللا تعههالى لحهههل 

ّدع تمّثلت فم افمور الِاليا : وصدق ، و د كان   لىذا المنىج منمح وسمات عل

لّلهه بىها النبهم صهّلى  لتدرج في التعليم وتبليغ دعوة هللا تعالى :أواًل : اتباع أسلوب ا كانت المىا  ال ةيسها الِهم كأ
هللا عليههه وسههّلب مههح هللا عههّّ وجههّل هههم بيههان القهه تن وشهه د معانيههه وتحداههد أهدافههه ، وذفِههار النهها  وتولههيح الحههنع 

ع مههنىب ، ومحار ههها الكفهه  والكهههاف اح والحهه ا  لىههب ، والفيهههل فههم ال يههومات بيهههنىب ، وذ امهها الحههدو  علهههى العيهها
وأعههدار اقسههن  ، وسياسهها أمههور الدولهها اقسههنميا الِههم أنشههلها فههم المدانهها المنههورع وأاههذت رااِىهها تنِشهه  اههار  

 حدو ها .

وهذا المىا  ال يمكح تحقيقىا فرلع جملا واحدع ومح ث ّب تغيي  حياع النها  مهح جاهليها وكفه  إلهى مع فها           
بهل كهان ال بهد مهح اتبهاب النبهّم صهّلى هللا عليهه وسهّلب أسهلول القه تن الكه اب فهم الِهدر  فهم الِشه ا  و يهان  وذيمان ،

ّاب العقاةد الباطلا والعا ات السيئا الضارع ومحار ا المنك ات وال ذاةل الِهم كانهت منِشه ع فهم الراهليها  افحكا  النِ
ا ات المفيههدع والابههها ات اليههحيحا وافحكههها  والمعهههامنت ، ومههح ثهههّب االسِعالهها عهههح ذلهه  لالعقاةهههد السههليما والعههه

 السوّاا ، والدعوع إلى القيب الساميا وافانق الحسنا الحميدع واآل ال ال فيعا .

و د وّجه النبّم صّلى هللا عليه وسهّلب أصهحاله إلهى اتبهاب ههذا المهنىج فهم الِهدر  فهم الهدعوع إلهى هللا جهّل           
اليب ههذا اقسهن  الععهيب ه كمها فهم الحهدا  اليهحيح الهذب رواا اقمها  الب هارب فهم صهحيحه وعن ، وفم تبليغ تع

مح حدا  معاذ بهح جبهل أّن رسهوع هللا صهّلى هللا عليهه وسهّلب لعثهه إلهى الهيمح فقهاع لهه : قإّنه  تهلتم  ومهًا مهح أههل 
فإْن هب أطاعو لذل  فلعلمىب أّن هللا افِه ن الكِال ، فا عىب إلى شىا ع أْن ال إله إاّل هللا وأّن محمدًا رسوع هللا ، 
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أّن هللا افِه ن علهيىب صهد ا تماهذ مهح   عليىب ام( صلوات فهم كهّل اهو  وليلها ، فهإْن ههب أطهاعوا لهذل  فهلعلمىب
أغنيهاةىب فِهه ّ  علهى فقهه اةىب ، فههإْن ههب أطههاعوا لههذل  فإّيهاه وكهه اةب أمههوالىب ، واتّهلل  عههوع المعلههو    فإّنهه لههي( بينىهها 

 .  [1]لهللا حرالقو يح 

ّلههه و ار  ثانياًا : اتخااذ المقاارل والماااي الاايي يلتقاي ايااه بعااحابه جميعااًا : ات هذ النبهم صههّلى هللا عليهه وسهّلب من
 عنههه فههم مكهها المكّ مهها ه ليكونهها مقههّ ًا يرِمهه  فيههه للصههحاله لههيعلمىب أمههور  اههنىب افر ههب بههح أبههم افر ههب رلههم هللا

كما كان النبّم صّلى هللا عليهه وسهّلب يسهِغل لعه    واحّفعىب الق تن الك اب الذب اِنّّع عليه مح عند هللا تعالى . 
ىب لعضًا ه كما كان ّت يعّلهب سهعيد بهح  بيوت المسلميح ه لِكون ملِقى لبع  أصحاله ، ليعّلب لعضأ اّبال بهح اف ر 

زاههد وزوجِههه فاطمهها بنههت ال طاللأاههت عمهه  بههح ال طههال  رلههم هللا عههنىب القهه تن الكهه اب وأحكهها  هههذا اقسههن  
 .  [2]لالععيب كما فم  يا إسن  عم  رلم هللا عنه

المسهرد النبهوب الشه ا  ه حيه   –لعد هر ته إليىها  –ثب ات ذ عليه الينع والسن  فم المدانا المنورع           
أصههبح هههذا المسههرد هههو مقههّ ا الهه ةي( للههِعلب والِعلههيب واقفِههار والقضههار والابهها ع وتسههيي  الريههو  واسههِقباع الوفههو  

 أمور المسلميح والنا  جميعًا .  وذب ا  االتفا ات و ضار

كما كان النبم عليه الينع والسن  يسِغل بيوت أزواجه أمىات المهممنيح فهم تعلهيب النسهار أحكها  وفقهه 
 النسار .

كان النبّم صّلى هللا عليه وسهّلب  ثالثًا : عقد مجالس العلم وإعطاء الفرص الممانة لتبليغ األحاام ونشر الدين :
  المسهلميح والنها  جميعهًا ه السهِفِاةه واالسهِفىا  منهه وسهماله عهح أمهور  اهنىب فهم الط اهل وفهم يفسح المراع أما

 جمي  المناسبات وفم سف ا وذ امِه وفم حّله وت حاله وفم سلمه وح  ه . 

ل قههًا  كمهها كههان النبههّم عليههه اليههنع والسههن  يكثهه  مههح عقههد مرههال( العلههب ه حيهه  يرِمهه  حولههه أصههحاله حل
ل قًا ليذ ّك هب لاهلل عّّ وجّل ، وابّيح لىب الحنع والح ا  .  اع أن( بح مال  رلهم هللا عنهه : إنمها كهانوا إذا صهّلوا حل

ل قًا ، يق ؤون القه تن واِعلمهون الفه اة  والسهنح ل قًا حل اع  عدوا حل لالغ د 
[3]
. وكهان النبهّم صهّلى هللا عليهه وسهّلب اِ هّوع   

أصهحاله لالموععها بههيح حهيح وتاه  م افهها السهلما والملهل أْن اههدال نفوسهىب .  هاع عبههد هللا بهح مسهعو  رلههم هللا 
 .  4لعنه : كان النبم صّلى هللا عليه وسّلب اِ ّولنا لالموععا فم افيا  م افا السلما علينا

القهدوع الطيبها فهم  كهان النبهم صهّلى هللا عليهه وسهّلب  رابعًا : إنزال الناس منازلهم ومخاطبتهم على قدر عقولهم :
ذل  ا اعم تفاوت المداره عند النا  ، واقّدر ااِن   دراتىب الفط اا ومواهبىب المكِسبا ، ومح ث ّب كان ي اطه  

عطيههه مههح العلههب أو الرههوال علههى سههماله مهها انةههب بيئِههه وطبيعِههه كههل إنسههان لمهها اناسهه  عقلهههه وفىمههه وذ راكههه ، وا
وفط تههه ونفسههيِه ، ومههح ث ههّب يكههون مقنعههًا لههه لحيهه  كههان النبههم صههّلى هللا عليههه وسههّلب يفىههبأ عليههه أهههلأ البا يهها وأهههل 

 الحض  وأهل الق اا وال ا  وكّل م ْح اِحّدث معه .

اليهنع والسهن  مهها رواا اقمها  مسهلب فههم صهحيحه مهح حههدا  واهدّع علهى ههذا اليههني  مهح النبهم عليههه           
ههّ ارع إلههى النبههم صههّلى هللا عليههه وسههّلب ، فقههاع : إّن ام أتهههم  أبههم ه اهه ع رلههم هللا عنهههه  هههاع : جههار رجهههل مههح بنهههم ف 

"فماا  هاع :  هاع : نعهب ،  "ها  لاإ إبا  "ولدت غنمًا أسو  ، وذّنم أنك ته ، فقاع له النبهم صهّلى هللا عليهه وسهّلب : 
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ْم  ،  اع :  ألوانها " ر ق ،  هاع :  "ه  فيها من َأْوَرق  "،  اع : حأ  هاع  "فاعنلى أتاهااا ذلااإ  "،  اع : إّن فيىا فو 
ْ ق  ،  هاع :  ّْع ا عل  .  1ل"وهايا عسى أْي ياوي نزعة ِعْرٍق": عسهى أْن يكهون ن 

عليه الينع والسن  ي اط  النا  بلغهاتىب ولىرهاتىب  ومح م اطبا النا  على  در عقولىب كان النبمّ           
أحيانًا ه وذل  ليقّ ل مفىو  الحدا  ومعناا الذب ا اد توصيله إليىب ه كمها رود اقمها  أحمهد بهح حنبهل فهم مسهندا 
وال طي  البغدا ب فهم الكفايها فهم  هوانيح ال وايها مهح حهدا  عاصهب افشهع ب  هاع : سهمعت رسهوع هللا صهّلى هللا 

. وهذا الكن  فم لغا افشع ايح حي  يقلبون الهن  مهح   2ل"ليس من َأْمِبر َأْمِصيام في َأْمَسفر"وسّلب يقوع :  عليه
"ليس من الِبرل الصايام  فاي :  أع الِع ا  ميمًا ، والم ا  بذل  أصل ال وايا وهم  وع النبم صّلى هللا عليه وسّلب 

 .  3لالسفر"

مهًا ،  ديثاه :خامسًا : طريقاة كالماه وأسالوب ح تمّثهل ذله  فهم أّن كنمهه صهّلى هللا عليهه وسهّلب كهان والهحًا ومأْفىل
ل بيح فق اته وال يس  ا س  ًا أا   اقمامان الب هارب ومسهلب فهم اليهحيحيح مهح حهدا  السهيدع عاةشها رلهم  ي ْفيل

تكّلههب تكّلههب لكههن  ف ْيههل  هللا عنىهها أن النبههم صههّلى هللا عليههه وسههّلب كههان ال يسهه   الكههن  كسهه  كب ، ولكههح كههان إذا 
يحفعه مح سمعه ، وأنه كان يحّدث لالحدا  لو عّدا العاّ  فحياا . وكان حداثه أحيانًا ثنثهًا ثنثهًا ، ممها يرعهل 
كنمه سىل الحفظ بّينًا مفىومهًا ال ي فهى علهى سهامعه . وفهم صهحيح الب هارب عهح أنه( بهح ماله  رلهم هللا عنهه 

ب كهان إذا تكّلهب لكلمها أعا هها ثنثهًا حِهى تأفىهب عنهه ، وذذا أتهى علهى  هو  فسهّلب علهيىب أّن النبم صّلى هللا عليهه وسهلّ 
 . [4]لسّلب عليىب ثنثاً 

  

  

وسّلب فم اطال أصحاله تشواقأىب إلى ما ا اد بيانهه وذابهارهب كما كان مح أسلول النبّم صّلى هللا عليه 
له مح انع سماله لىب عح ذل  على سهبيل الِعلهيب ه كمها أاه   اقمها  مسهلب فهم صهحيحه مهح حهدا  أبهم ه اه ع 

ينها رلهم هللا عنهه أّن النبهّم صهّلى هللا عليهه وسهّلب  هاع اومهًا فصهحاله : قأتهدرون مها المفله(  ق ،  هالوا : المفله( ف
مح ال  رهب له وال مِاب ، فقاع : قإّن المفل( مح أّمِم يلتم او  القياما لينع وصيا  وزكاع ، والتم  هد شهب ههذا 
هى هههذا مهح حسههناته وههذا مههح حسهناته ، فههإْن فنيههت  و هذ  هههذا وأكهل مههاع ههذا وسههف     ههذا ولهه ل هههذا ه فيأْعط 

 .  [5]لحت عليه ثأّب طأ لد فم النارقحسناته  بل أْن يأقضى ما عليه أأاذ مح اطاياهب ، فطأ  

فّن النبم صّلى هللا عليه وسهّلب كهان ح ايهًا علهى بيهان افحكها  وذل   سادسًا : إجابة السائ  بعكثر من سؤاله :
وأمور الداح للنا  وذزالا أّب إشكاع يقه عندا الساةل منىب ه ليكون ذل  مهح تمها  النيهيحا وأ ار الواجه  ه مثهل 

وب عههح النبههم صههّلى هللا عليههه وسههّلب حينمهها سههلله رجههل عههح مههار البحهه  أّنههه  ههاع :  الحاا  "هااو الطهااور مااا   مهها رأ
 .  ([6])ميتته"

و د عّلل ابحأ رأشيد على اِب الب ارب رحمه هللا كِال العلب مهح صهحيحه ببهال مهح أجهال السهاةل لهلكث  
لعلب ببال مح أجال الساةل للكث  مما سلع عنه إشارع إلى أنهه ب ل هغ الغايها مما سلله ، فقاع : }اِب الب ارب كِال ا

 .  [7]لفم الروال عمًن لالنييحا واعِما ًا على النّيا اليحيحا{
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فقد كان مح منىره عليه الينع والسن  فم تبليغ العلهب  ى التيسير في جميع األمور :سابعًا : الحرص عل
ه على الِسىيل والِيسي  وابِعا أا ونىيأه عح الِشداد والِعقيد والِنط  فم  وروااِه وتما  نيحه للمسلميح ح صأ

  أبم ه ا ع رلم هللا عنه  اع الابا ع والِضييل فم افحكا  . كما رود أبو  او  والِ مهذب فم سننىما مح حدا
:  اهل أع ابم المسرد فيلى ركعِيح ، ثب  اع : اللىب ارحمنم ومحمدًا وال ت حب معنا أحدًا ، فالِفت إليه النبم 

رت واسعًا"صّلى هللا عليه وسّلب فقاع:  ، ثب لب الب  أْن لاع فم المسرد، فلس ب النا  إليه ، فقاع لىب  "لقد تحجل
رين أهريقوا عليه َدْلوًا من ماء أو ِسْجاًل هللا عليه وسّلب : رسوع هللا صّلى  رين ولم ت بعثوا معسل "إنما ب عثتم ميسل

 ([8])من ماء"

 
  

ح أنه( بهح ماله  رلهم هللا عنهه  هاع :  هاع رسهوع هللا صهّلى هللا عليهه وأا   أبهو عمه  بهح عبهدالب  فهم جامعهه عه
 .  1ل"خير دينكم أيسر   ، وخير العبادة الفقه"وسّلب : 

، والمه ا    2لو اع معاواا بح أبم سفيان رلم هللا عنىما : نىى رسهوع هللا صهّلى هللا عليهه وسهّلب عهح افغلوطهات
 لافغلوطات : صعال المساةل .

لم والتلطلف مع الناس :ثامنًا : ا كان رسوع هللا عليه الينع والسهن  اِعامهل مه  المسهلميح والّنها   لتواضع والح 
جميعًا بِوال  وحلب ورحما ولهيح جانه  ، كمها كهان النبهّم صهّلى هللا عليهه وسهّلب محّبهًا فصهحاله ي هاطبىب لهالكن  

ن ال سوع عليهه اليهنع والسهن  يحهّ  اليسه  فهم الِعامهل اللّيح المحّب  إلى  لو ىب ونفوسىب واِوّ   إليىب ، كما كا
م  كّل النا  ، واحهّثىب علهى ذله  الِواله  والِيسهي  والحلهب وال فهل واللهيح .  ههاع ال سهوع صهّلى هللا عليهه وسهّلب : 

 .  3ل "إنما أنا لكم مثا   الوالاد ، إذا أتيتام الغائاط فال تستقبلاوا القبلة وال تستدبروها"

رسههوع هللا عليههه وسههّلب مِوالههعًا ، ال اِعههالب علههيىب بههل كههان ال ا لههى أْن يعّعمههوا واطهه وا كمهها كههان 
"ال تطرونااي كمااا وا فعهوا عههح  رجهها البشهه  الِههم القههه هللا تعههالى عليىهها ، كمها  ههاع النبههّم عليههه اليههنع والسههن  : 

 .  4ل أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد هللا ورسوله"

أنهه إذا سهئل عهح حكهب أو أمه   فقد كهان مهح ههدب النبهم  تاسعًا : التوقف عن اإلفتاء عند عدم معرفة الحام :
ّوع الوحم مح هللا تعالى لي ب ا لالروال وافمثلا على ذل  كثي ع .  فم الداح ال يعلمه يسكت منِع ًا ن

غهه العلهب وروااِهه افحا اه  علهى ال جهاع فقها ، بهل تبلي فلهب يقيه  ال سهوع  عاشارًا : التعلايم والرواياة للنسااء :
عّدد ذل  إلى النسار حي  كان يرل( إليىح واحّدثىح واععىح وابّيح لىح أمور الداح وأحكامه ، كمها كهان يحهّ  

 نسارا على تعليب النسار افا اات أحكا   وفقه  النسار .

رلم هللا عنىما أنهه جهار نسهوع إلهى رود الب ارب فم صحيحه مح حدا  أبم سعيد ال درب وأبم ه ا ع 
ههْدنا منهه  اومههًا نلتيهه  فيههه ،  ههاع :  ال سههوع  فقلههح : يهها رسههوع هللا مهها نقههدر عليهه  فههم مرلسهه  مههح ال جههاع فواعل
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م ثالثًا من الولد قموعدكح بيت فننق وأتاهح فم ذل  اليو  ولذل  الموعد ، فكان مما  اع لىح :  "ما من امرأة تقدل
 .  [9]ل "أو اثناي"، فقالت ام أع منىح : أو اثنان    اع :  لجنلة"تحتسبهن إال دخلت ا

  

اليههحالا لعهه   كههان النبهم صههّلى هللا عليههه وسهّلب ي اطهه   حااادي عشاار : التخصاايل فااي التحااديث والروايااة :
الك ا  وا ّيىب بنوب مح العلب وافحا ا  إذا علب منىب  وع إيمان ه مثل ما رود الب ارب فهم صهحيحه مهح حهدا  
معهاذ بح جبل رلم هللا عنههه أّن النبهم صهّلى هللا عليهه وسهّلب كههان راكبهًا ومعهاذ ر يفهه علهى ال لْحهل ، فقهاع لمعهاذ : 

"ما من أحد يشهد أْي ال إله إال هللا ادقًا من قلبه رسوع هللا ،  هاع :   اع : لبي  وسعدي  يا "يا معاذ بن جب !"
وأابه   "إذي َيتلِكلاوا" ، اع معاذ : يا رسوع هللا   أفهن أابه  النها  فيسِبشه وا    هاع : إالل حرمه هللا على النار" ، 

 .  [10]لبىا معاٌذ عند موته تلث اً 

كان النبّم صّلى هللا عليه وسّلب يح ص علهى بيهان أمهور ههذا اقسهن   ثاني عشر : استخدام الوسائ  التعليمية :
إيضههاحيا  الحنيهه  وتولههيحىا للنهها  لشههِى الطهه ق ه لههذا اسههِ د  ال سههوع عليههه اليههنع والسههن  وسههاةل تعليميهها

كض ل افمثلا واسِ دا  ادا أو عيا لي ّا بىما اطوطًا على افرن لِوليح معنًى أو مفىو  معهّيح ه مثهل مها 
رود الب ههارب وغيهه ا مههح حههدا  عبههدهللا ابههح مسههعو  رلههم هللا عنههه  ههاع : اههّا النبههّم صههّلى هللا عليههه وسههّلب اطههًا 

طهًا صهغارًا إلهى ههذا الهذب فهم الوسها مهح جانبهه ، و هاع : م  عًا ، واّا اطًا فهم الوسها اارجهًا منهه ، واهّا اطو 
"هيا اإلنساي ، وهيا أجله محايط باه ا أو قاد أحاا  باه ا وهايا الايي هاو خاارج أملاه ، وهاي  الخطاو  الصاغار 

 .  2لاألعراض ؛ فإْي أخطع  هيا نهشه هيا ، وإْي أخطع  هيا نهشه هيا"

ح مهح حهدا  ابهح مسهعو  رلهم هللا عنهه  هاع : اهّا لنها رسهوع ورود أحمد بح حنبل فم المسند والدارمم فم السن
هللا صهّلى هللا عليههه وسههّلب اطههًا ، ثهب  ههاع : قهههذا سههبيل هللاق ، ثهب اههّا اطوطههًا عههح يمينهه وعههح شههماله ، ثههب  ههاع : 
"هي  سب  متفرقة على ك ل سبي  منهاا شايطاي يادعو إلياه" ، ثام قارأ : "وأيل هايا ااراطي مساتبيمًا فااتبعو  وال 

ق بام عن سبيله"ت    .3لتبعوا السب  فتفرل

وأا   الِ مذب فم السنح وأحمد فم المسند مح حدا  النُّو ا  بح سمعان رلم هللا عنه عهح رسهوع هللا 
صّلى هللا عليه وسّلب  اع : قل ل هللا مثًن ص اطًا مسِقيمًا ، وعلى جنبِم الي اط سهوران فيىمها أبهوال مفِّحها ، 

اع ، وعلههى لههال اليهه اط  اب  يقههوع : يلّاىهها النهها    ا الههوا اليهه اط المسههِقيب جميعههًا وال وعههل افبههوال سههِور م اهه
تِفّ  وا ، و اب  ادعو مح فوق الي اط ه فإذا أرا  أْن يفِح شيئًا مهح تله  افبهوال  هاع : واحه  ال تفِحهه   فإّنه  إْن 

وافبههوال المفِّحهها : محههار  هللا تعههالى ، وذلهه   تفِحههه ت للْرههه ، واليهه اط : اقسههن  ، والسههوران : حههدو  هللا تعههالى ،
 .   1لالداعم على رأ  الي اط كِال هللا عّّ وجّل ، والداعم فوق الي اط واعظ هللا فم  ل  كّل مسلبق

وأاه   الِ مههذب فهم سههننه مههح حهدا  جههاب  بههح عبهدهللا رلههم هللا عنهه  ههاع :  ههاع النبهّم صههّلى هللا عليههه 
ث ل افنبيار  بلم ك جل بنى  ارًا فلكملىا وأحسهنىا إاّل موله  ل بلن ها ، فرعهل النها  اهدالونىا ، وسّلب : قإّنما م ث لم وم  

 .   2لواِعربون منىا ، واقولون : لوال مول  اللبلناق
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هههم اته فهههم نشههه  اقسهههن  الععهههيب وتبليهههغ العلهههب وروايههها            ههههذا جملههها منمهههح ال طهههال الهههدعوب النبهههوب وسل
الكه ا  رلهوان هللا علهيىب والنها  جميعهًا ه حيه  كهان اطالهًا والهح المعهالب ، وار  العهنع ، افحا ا  لليحالا 

ععههيب الفاةههدع والنفهه  ه للقيهها  لالواجهه  الههدعوب المنههوط لههالنبم صههّلى هللا عليههه وسههّلب ، واال ِههدار والِلّسههم لههه عليههه 
 الينع والسن  .

 وآخر دعوانا أي الحمد هلل ربل العالمين

  

__________________________________________________________________ 

 . 183ا4/182، وأحمد في المسند  5/144حديث احيح . أخرجه الترميي في السنن      (1)

 ، وقال عنه : حسن ص 5/147حديث احيح . روا  الترميي في سننه      (2)

 

كتاب المغازي باب بعث أبي موسى  5/109ة ، كتاب الزكاة باب وجوب الزكا 2/108( احيح البخاري 1)
 ومعاذ إلى اليمن .

 .1/137( انظر مجمع الزوائد 3. ) 371-1/364( انظر هي  القصة في سيرة ابن هشام 2)

 كتاب العلم باب ما كاي النبي الى هللا عليه وسلم يتخولنا بالموعظة . 1/25( حديث احيح . أخرجه البخاري في احيحه 4)

( 3. )183، والكفاية ص 5/434( حديث احيح . انظر المسند 2. )18ح 2/1137يح . أخرجه مسلم في احيحه ( حديث اح1)
( انظر 4)                                                   . 2/786، واحيح مسلم  2/238متفق عليه . انظر احيح البخاري 
 . 1/3. وحديث أنس في احيح البخاري  71ح4/2298. واحيح مسلم4/168حديث عائشة في احيح البخاري 

 وقال عنه: حسن صحيح . 2418ج  4/613، وسنن الترمذي 59ج 4/1997انظر صحيح مسلم  ( 1)

 وقال عنه: حسن صحيح . 1/151، والترمذي في جامعه  1/45حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن   (2)

 .1/232( انظر فتح الباري 3)

وقال عنه: حسن  276 – 1/275، والترمذي في سننه  1/156أبو داود في سننه  ( حديث صحيح. أخرجه4)

 صحيح .

 .5/435، وأحمد في المسند  3/317( حديث احيح . أخرجه أبو داود في سننه 2. )1/21( انظر جامع بياي العلم وفضله1)

 . 2/247. وأحمد في المسند 1/17( حديث احيح . أخرجه أبو داود في سننه 3)

 .  1/34( حديث احيح . أخرجه البخاري في الصحيح 5. ) 4/142ديث احيح . أخرجه البخاري في الصحيح ( ح4)
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 . 1/41( حديث احيح . أخرجه البخاري الصحيح 1) 

 . 1/293. وأحمد في المسند  4/635، والترميي في السنن 7/171( حديث احيح . أخرجه البخاري في الصحيح 2)

 . 1/67، والدارمي في السنن  1/435مد بن حنب  في المسند ( حديث احيح . روا  أح3)
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