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 طلع البدر علينا                من ثنيات الوداع
 وجب الشكر علينا              ما دعا هلل داعي

 

 

  سيرة النبىصحيح 
 

 أو

 األنوار المحمدية

 المواهب اللدنية للقسطالنى مختصر

 
 وأنت لما ولدت اشرقت األرض                وضاءت بنورك األفق

 وسبل الرشاد نخترق            فنحن فى ذلك الضياء وفى النور   
 

سيدنا وموالنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم هو فى كل وصف جميل أفضل 
األنبياء والمرسلين، والمالئكة المقربين، وجميع عباد هللا الصالحين، وكافة 
الخلق أجمعين، أفراداً وإجماالً أى أنه صلى هللا عليه وسلم أفضل من كل فرد 

وأفضل من مجموعهم لو اجتمعوا بمعنى أن جميع فضائلهم لو  منهم على حدته
اجتمعت فى كفة ميزان وفضائله صلى هللا عليه وسلم فى الكفة األخرى 

 لرجحت فضائله صلى هللا عليه وسلم على فضائلهم
 

 تأليف

 الشيخ يوسف إسماعيل النبهانى
 لبنان –قاضى بيروت 

 

 ها إلكترونيا ألول مرةنشر

 كامل درويشأحمد   المستشار
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 مبسم هللا الرحمن الرحي
 المقدمة
 

 قال الصحابى حسان بن ثابت رضى هللا عنه :
 

 أغررررر عليرررره للنبررررو  خرررراتم مررررن هللا                 مررررن نررررور يلررررو  ويشررررهد
 وضم اإللره اسرم النبرى إلرى اسرمه             إذا قرال فرى الخمر  المر ذن أشرهد

 العررررح محمرررود وهرررذا محمرررد و شرررق لررره مرررن اسرررمه ليجلررره فرررذو            
 

الحمد هلل الذى اصطفى آدم ونوحا وآل إبرراهيم وآل عمرران علرى العرالمين، 
واختار منهم العرب ومرنهم قريشرا ومرنهم بنري هاشرم ومرنهم حبيبره محمردا سريد 
المرسلين، فهو صلى هللا عليه وسلم صفو  المصطفين األخيرار، ونخبرة النخرب 

  كاملررة دائمررة يشررارك فيهررا األزل األبررد، وخيررار الخيررار، صررلى هللا عليرره صررال
واليشاركه فيها من خلق هللا أحد، صال  ال تخبر فتحد، والتحصر فتعد، صرال  
نهاية أعلى درجات المقربين التصل إلى بردايتها فرى األزل والبدايرة، ولرم ترزل 
دائمة الترقى فى كل لمحة ولن تزال كذلك فلي  لها نهاية، وعلى أله األقربين، 

هررات المرر منين، وصررحبه نجرروم المهترردين، ورجرروم المعترردين، والتررابعين لرره وأم
بإحسرران إلررى يرروم الرردين، أمررا بعررد فيقررول الفقيررر المررذنب يوسررف بررن إسررماعيل 

 النبهانى غفر هللا لـه، وقبل عمله، وبلغه من كل خير فى الدارين أمله.
 

ليره وسرلم هرو اليخفى أن سيدنا وموالنا ونبينا أبا القاسرم محمردا صرلى هللا ع
فى كل وصف جميل أفضرل األنبيراء والمرسرلين، والمالئكرة المقرربين، وجميرع 
عبرراد هللا الصررالحين، وكافررة الخلررق أجمعررين، أفررراداً وإجمرراالً أى أنرره صررلى هللا 
عليرره وسررلم أفضررل مررن كررل فرررد مررنهم علررى حدترره وأفضررل مررن مجمرروعهم لررو 

ميرزان وفضرائله صرلى  اجتمعوا بمعنى أن جميع فضائلهم لو اجتمعرت فرى كفرة
هللا عليه وسلم فرى الكفرة األخررى لرجحرت فضرائله صرلى هللا عليره وسرلم علرى 
فضائلهم وما أحسن ما قلته فى مطلع القصيد  الثانيه إحدى القصائد السبع الترى 
ختمت بها كتابى أفضل الصلوات على سيد السادات وكلها تخرامي  علرى نحرو 

 :هذا األسلوب الحسن
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 ه معلوم                 أين منه المسيح أين الكليمسيد الرسل قدر
 أين نو  وأين إبراهيم             كلهم عن مقامه مفطوم

 فـعـلـيـه الـصـال  والـتسـلـيـم 
 

 أين جبريل أين إسرافيل            أين ميكال أين عزرائيل
 فعليهم طرا له التفضيل               وبمعراجه دليل قويم

 ه الـصـال  والـتسـلـيـمفـعـلـيـ 
 

 أين كل العوالم العلويه           أين كل العوالم السفليه
 أين كل الورى بكل مزيه          إنما فوقه العلى العظيم

 فـعـلـيـه الـصـال  والـتسـلـيـم
 

إذا علمت ذلرك تعلرم أنره ال سربيل إلرى معرفرة فضرائله صرلى هللا عليره وسرلم 
ا مرن كرل الوجروه ولرو اجتمرع لرذلك كرل مرن عرداه، إذ ومزاياه، معرفة تحيط بهر

اليعرف حقيقته وال يحيط بفضائله عليه الصال  والسالم إال هللا، ومازال مهرر  
العلماء يغوصون فى لجج بحورها الزواخرر، فيسرتخرجون منهرا روائرع ال لرى 
 وبدائع الجواهر، فمنهم من نظمها عقوداً زين بها جيد الزمان، ومنهم من نثرها
على بساط البسيطةفاستغنى بها أهل المعرفة واإليمان، ألفوا فيها الكتب ودونوا 
الدواوين، ورووا أخبارها عن كل صادق أمرين، فمرنهم مرن اختصرر فرى ت ليفره 
ف جرراد، ومررنهم مررن أطررال ف طرراب وأفرراد، ومررنهم مررن توسررط وكرران مذهبرره حسررن 

سرربك بكتابرره اإلقتصرراد، فمررن المختصرررين اإلمررام البررارع القاضررى عيرراض وح
الشفاء الذى سار فى اآلفاق، ووقرع علرى قبولره اإلتفراق، ومرن المطرولين اإلمرام 
الهمام الحسن بن عبد الرحمن األنصارى لم أطلرع علرى كتابره وإنمرا رأيرت فرى 
آخرر نفرح الطيرب بعررد أن نقرل منره شرريئاً مرن المردائح النبويررة مانصره: نقلتره مررن 

السول فى مد  الرسول للحسرن برن  المجلد الخام  والعشرين من كتاب منتهى
عبد الررحمن برن عبرد الررحيم برن عرذر  المغربرى األنصرارى رحمره هللا تعرالى 
ورضررى عنرره أهررـ، ومررن المتوسررطين اإلمررام العالمررة الشررين أحمررد شررهاب الرردين 
القسطالنى فى كتابره المواهرب اللدنيرة برالمنح المحمديرة وهرو مجلردان ضرخمان 

بلدان، ولم يشرتهر أجمرع وأنفرع منره مرن م لفرات سارت به الركبان، فى سائر ال
هذا الشان، إال أن م لفه رحمه هللا ونفعنا به أكثر فيه من اإلستطراد إلى دالئرل 
أصولية، ومسائل فروعية، ومناقشات مذهبية، ومباحث خالفية، وشحنه بفرائرد 
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بهية، وجدت فى غير مكانها، وفواكه شهية، أتت فى غير زمانها، وهرو رحمره 
السرابع عنرد الكرالم علرى أهرل بيتره  البراب صر  بذلك فى الفصل الثالث من هللا

صلى هللا عليه وسلم فقال: وقد أطلت المقرال وإنمرا جرنرى إلرى ذلرك ذكرر حمرل 
الصررديق للحسررن علررى عاتقرره ثررم قررال بعررد أسررطر وهررذا وقررع لررى كثيررراً فررى هررذا 

ان كتابره رحمره هللا المجموع بل فى غالبه لكنه اليخلو من فرائد الفوائد أهـ، فكر
بذلك كثير العلم كبير الحجم، وصار عزيز الحصرول مقصرور النفرع علرى أهرل 
العلم، ومع كثر  تداوله بين العلماء األعرالم، وظهرور وجروب اختصراره لينتفرع 
به الخاص والعرام، لرم أر لره مختصرراً، ولرم أسرمع لره خيرراً، مرع اطالعرى مرن 

م رأيرت بعرد شرروعى بإختصراره فرى أسماء الكتب على مراال أكراد أخصريه، نعر
خالصة األثر فى ترجمة العالمة الشين أحمد الوارثى أنره شررع فرى اختصراره 
ومات قبل إكماله رحمه هللا، وقد وفقنى هللا وله الحمد والمنة الختصاره بحذف 
ماذكرته من المباحث الزوائد، مع استيفاء مايتعلق بالنبى صرلى هللا عليره وسرلم 

فوائد، اختصرته أحسرن اختصرار اقتصررت بره منره علرى لبابره، من األخبار وال
وجررردت سرريفه الصررقيل مررن قرابرره، وأمطررت عررن وجهرره الجميررل سررتار نقابرره، 
وأزلررت عررن برردره المنيررر حجرراب سررحابه، فكرران مسررتوفيا لكافررة شررروط الحسررن 
وجميع أسبابه، وقد جاء بحمد هللا أقل من نصف حجمه، مع بقاء كرل المقصرود 

ر سرهل الحصرول مرع سرهولة فهمره، إذ جمعرت أشرتات معانيره من علمره، وصرا
وضممت كل شركل إلرى شركله، وجعلتره بحالرة م لوفرة العرذر معهرا لمر من فرى 
جهله، مع الحرص على بقاء عبارات مصنفه العالمة النحرير، وربما تصرفت 
بها فى النزر النادر بتقديم وتر خير، أو إكمرال حرديث أو تبرديل يسرير، أو زيراد  

من الشار  أو نهاية ابن األثير، عقب بعض األلفاظ الغريبة الترى تركهرا  تفسير
األنواار المحمديوة مون )بال تفسير، ولما تم اختصاره، وأشرقت أنرواره، سرميته 

فدونكه مختصرا طاب أصله فطاب، وتجلرت شرمو  معانيره  (المااهب اللدنية
وسلم ما لرم من تحت سحاب اإلسهاب، جمع من فضائله وش نه صلى هللا عليه 

يجمعرره فررى حجمرره كترراب، واشررترك فررى سررهولة فهمرره واإلنتفرراع بعلمرره العامررة 
والعلمرراء والطررالب، ف سرر ل هللا العظرريم، رب العرررح الكررريم، أن يجعلرره سرربباً 
لمحبترره ومحبررة رسرروله الررر وف الرررحيم، وأن ينفعنررى والمسررلمين برره كمررا نفررع 

و حسربى ونعرم الوكيرل، ب صله األصيل، وأن يتقبلره منرى، ويعفرو بره عنرى، وهر
وهررو مررع ذلررك اليغنررى عررن اقتنرراء أصررله المواهررب اللدنيررة، فقررد جمعررت أشررتات 
العلوم الدينيرة زيراد  علرى المرنح المحمديرة، فرال يسرتغنى عنهرا أحرد مرن العلمراء 
األعرالم، فضررال عمررن دونهررم مررن أفاضرل اإلسررالم، وإنررى أرويهررا باإلجرراز  مررن 
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اإلمرام الشرين إبرراهيم السرقا المصررى  جملة طرق منها طريق أستاذى العالمرة
رحمه هللا وهو عن عد  أشياخ منهم الشين ثعيلب عن شيخيه األحمدين الملروى 
والجوهرى وهما عن عبردهللا برن سرالم البصررى عرن الشرين منصرور الطروخى 
عن الشين سلطان المزاحى عرن الشرين نرور الردين الزيرادى عرن قطرب الوجرود 

الشررين شررهاب الرردين القسررطالنى وكلهررم أثمررة  أبررى الحسررن البكرررى عررن م لفهررا
شرافعيون وجمرريعهم مصررريون ماعرردا عبرردهللا بررن سررالم رحمهررم هللا ونفعنررا بهررم، 

 :أبوابوجعلت ترتيب هذا المختصر ك صله المواهب اللدنية على عشر  
 

فى تشريف هللا تعالى له عليه الصال  والسالم بسبق نبوتره فرى األال:  الباب
ه وآيرات حملره ووالدتره ورضراعه وحضرانته وأخبرار بعثتره األزل وطهار  نسب

وهجرته وسيرته مرتبا على السنين من حرين نشر ته إلرى وقرت وفاتره صرلى هللا 
 عليه وسلم.

 
فرررى ذكرررر أسرررمائه الشرررريفة وأوالده الطررراهرين وأزواجررره الثوووان :  البووواب

الطرراهرات أمهررات المرر منين وأعمامرره وعماترره وإخوترره مررن الرضرراعة وجداترره 
مه ومواليه وحرسه وكتابه وكتبه إلرى الملروك وغيررهم وم ذنيره وخطبائره وخد

وحداثرره وشررعرائه وآالت حروبرره ودوابرره والوافرردين إليرره صررلى هللا عليرره وسررلم 
 وفيه عشر  فصول:

 
فيمررا فضررله هللا سرربحانه وتعررالى برره مررن كمررال خلقترره وجمررال  الثالوو : البوواب

دعو ضرور  حياته إليه صلى صورته وأخالقه الزكية وأوصافه المرضية ومات
جرامع لشرمائله الشرريفة عليره الصرال  والسرالم وفيره  البرابهللا عليه وسلم وهرذا 

 ثالثة فصول:
 

فرى معجزاتره عليره الصرال  والسرالم الدالرة علرى ثبروت نبوتره الرابو::  الباب
وصدق رسالته وما خصه هللا به من خصائص آياته وبردائع كراماتره صرلى هللا 

 يه فضالن:عليه وسلم وف
فرى تخصيصره عليره الصرال  والسرالم بخصرائص المعررا  الخوام::  الباب

واإلسرررراء وتعميمررره بعمررروم لطرررائف التكرررريم فرررى حضرررر  التقريرررب بالمكالمرررة 
 والمشاهد  الكبرى.
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فيمررا ورد فررى آى التنزيررل مررن تعظرريم قرردره ورفعررة ذكررره السوواد::  البوواب
رسررالته وعلررو منصرربه وشررهادته تعررالى لرره بصرردق نبوترره وقسررمه علررى تحقيررق 

ووجوب طاعته وإتباع سنته وآخذه تعالى له الميثاق على سائر النبيرين لير منن 
به إن أدركوه ولينصرنه والتنويه به فى الكتب السالفة كالتورا  واإلنجيل وغير 

 ذلك وفيه عشر  أنواع.
 

فى وجوب محبته واتباع سنته واإلهتداء بهديه وفرض محبة الساب::  الباب
أصررحابه وحكررم الصررال  والتسررليم عليرره صررلى هللا عليرره وسررلم وفيرره ثالثررة آلرره و

 فصول:
 

فررى طبرره صررلى هللا عليرره وسررلم لررذوى األمررراض والعاهررات الثووامن:  البوواب
 وتعبيره الر يا وإنبائه باألنباء المغيبات وفيه ثالثة فصول:

 
بعة فى لطيفة من حقائق عباداته صلى هللا عليه وسلم وفيه سرالتاس::  الباب
 أنواع.
 

فى إتمام هللا نعمته عليره بوفاتره صرلى هللا عليره وسرلم ونقلتره العاشر:  الباب
إليرره وزيررار  قبررره الشررريف ومسررجده المنيررف وتفضرريله فررى اآلخررر  بفضررائل 
األوليات وتشريفه بخصائص الزلفى فى مشهد األنبياء والمرسلين وتخصيصره 

ولرين واآلخررين وتزقيره صرلى بالشفاعة العظمى والمقام المحمود فى مجمرع األ
 هللا عليه وسلم فى الجنات إلى أعلى الدرجات.

 
 )ملحق مغازيه وسراياه وبعوثه(

 
ملحوظة : قال ناشر الكتاب أحمد درويح "أمرنى شيخى الحافظ عبد هللا بن الصديق 

يوجد ذلك الحديث  أن ب صل الكتاب ذكر موضوع مكذوب ألنه الغمارى بحذف حديث
   به"هذا الحديث لم يوجد  المسند حديثا زاق ، ثم لما طبعبمسند عبد الر
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 الفهرست
 

فى تشريف هللا تعالى له عليه الصالة والسالم بسبق نبوته فى األزل وطهارة الباب األول: 

نسبه وآيات حمله ووالدته ورضاعه وحضانته وأخبار بعثته وهجرته وسيرته مرتبا على 

ن من حين نشأته إلى وقت وفاته صلى هللا عليه وسلم. )أما ومغازيه وسراياه وبعوثه السني

 فتجدها بأخر الكتاب(

 

فى ذكر أسمائه الشريفة وأوالده الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات الباب الثانى: 

المؤمنين وأعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة وجداته وخدمه ومواليه وحرسه وكتابه 

إلى الملوك وغيرهم ومؤذنيه وخطبائه وحداثه وشعرائه وآالت حروبه ودوابه وكتبه 

 والوافدين إليه صلى هللا عليه وسلم وفيه عشرة فصول:

 

 الفصل األول: فى ذكر أسمائه الشريفة

 الفصل الثانى : فى ذكر اوالده الكرام عليه وعليهم الصالة والسالم

 سرارية المطهراتالفصل الثالث : فى ذكر أزواجه الطاهرات و

 الفصل الرابع: فى أعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة وجداته

الفصل الخامس: فى خدمة وحرسه ومواليه ومن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن 

 بين يديهيقيم الحدود يأذن عليه ومن كان 

 إلى الملوك وغيرهم الفصل السادس : فى أمرائه ورسله وكتابه وكتبه

 ل السابع : فى مؤذنيه وحداته وشعرائه وخطيبهالفص

 الفصل الثامن : فى آالت حروبه

 كدروعه وأقواسه ومنطقته وأتراسه

 الفصل التاسع: فى ذكر خيله ولقاحه ودوابه

 الفصل العاشر: فى ذكر من وفد عليه

 

 فيما فضله هللا سبحانه وتعالى به من كمال خلقته وجمال صورته وأخالقه الباب الثالث:

الزكية وأوصافه المرضية وماتدعو ضرورة حياته إليه صلى هللا عليه وسلم وهذا الباب 

 جامع لشمائله الشريفة عليه الصالة والسالم وفيه ثالثة فصول:

 

 الفصل األول: فى كمال خلقته وجمال صورته

 الفصل الثانى: فيما اكرمه هللا تعالى به من االخالق الزكية

من غذائه وملبسه ومنكحه وما يلحق بذلك وفيه  عو ضرورته إليهالفصل الثالث : فيما تد

 أربعة أنواع
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 فى المأكل والمشرب  النوع األول: فى عيشه

 النوع الثانى: فى لباسه وفراشه

 النوع الثالث : فى سيرته عليه الصالة والسالم فى نكاحه

 النوع الرابع : فى نومه

 

سالم الدالة على ثبوت نبوته وصدق رسالته وما فى معجزاته عليه الصالة والالباب الرابع: 

 خصه هللا به من خصائص آياته وبدائع كراماته صلى هللا عليه وسلم وفيه فضالن:

 

 الفصل األول: فى معجزاته

من المعجزات وشرفه به على سائر األنبياء من  الفصل الثانى: فيما خصه هللا تعالى به

 الكرامات واآليات البينات

 

فى تخصيصه عليه الصالة والسالم بخصائص المعراج واإلسراء وتعميمه مس: الباب الخا

 بعموم لطائف التكريم فى حضرة التقريب بالمكالمة والمشاهدة الكبرى.

 

فيما ورد فى آى التنزيل من تعظيم قدره ورفعة ذكره وشهادته تعالى له الباب السادس: 

وجوب طاعته وإتباع سنته وآخذه بصدق نبوته وقسمه على تحقيق رسالته وعلو منصبه و

تعالى له الميثاق على سائر النبيين ليؤمنن به إن أدركوه ولينصرنه والتنويه به فى الكتب 

 السالفة كالتوراة واإلنجيل وغير ذلك وفيه عشرة أنواع.

النوع األول: فى آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره وجليل مرتبته وعلو درجته على 

 منزلتهاألنبياء وتشريف 

 على النبيين ليؤمنن به إن أدركوه ولينصرنه النوع الثانى: فى أخذ الميثاق له

 النوع الثالث: فى وصفه تعالى عليه الصالة والسالم بالشهادة وشهادته له بالرسالة

النوع الخامس: فى آيات تتضمن إقسامه تعالى على تحقيق رسالته وثبوت ما أوحى إليه من 

 رفيعة ومكانته وفيه خمسة فصولآياته وعلو رتبته ال

 الفصل األول: فى قسمه تعالى على ما خصه به من الخلق العظيم والفضل العميم

 الفصل الثانى: فى قسمه تعالى على ما أنعم به عليه وأظهره من قدره العلى لديه

 الفصل الثالث: فى قسمه تعالى على تصديقه وتنزيهه عن الهوى فى نطقه

 سمه تعالى على تحقيق رسالتهالفصل الرابع: فى ق

 وعصره وبلده الفصل الخامس: فى قسمه بحياته

 النوع السادس: فى وصفه تعالى له عليه الصالة والسالم بالنور والسراج المنير

 النوع السابع: فى آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته

 النوع الثامن: فيما يتضمن األدب معه

 ده تعالى بنفسه المقدسة على عدوهالنوع التاسع: فى آيات تتضمن ر

 ترفيعا لشأنه

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

فى وجوب محبته واتباع سنته واإلهتداء بهديه وفرض محبة آله وأصحابه الباب السابع: 

 وحكم الصالة والتسليم عليه صلى هللا عليه وسلم وفيه ثالثة فصول:

 الفصل األول: فى وجوب محبته واتباع سنته واالهتداء بهديه

 ى حكم الصالة والتسليم عليهالفصل الثانى: ف

الفصل الثالث : فى ذكر محبة أصحابه عليه الصالة والسالم وآله وقرابته وأهل بيته وذريته 

 رضى هللا عنهم أجمعين

 لذوى االمراض والعاهات وتعبيره الرؤيا وإنبائه باألنباء المغيبات الباب الثامن : فى طبه

 اتلذوى األمراض والعاه الفصل األول: فى طبه

 باألدوية اإللهية النوع األول: فى طبه

 باألدوية الطبيعية النوع الثانى: فى طبه

 باألدوية المركبة من اإللهية الطبيعية النوع الثالث: فى طبه

 الرؤيا الفصل الثانى: فى تعبيره

 باالنباء المغيبات الفصل الثانى: فى إنبائه

القرآن العزيز فكان كما أخبر به فى حياته  القسم الثانى: فيما أخبر به من الغيوب سوى ما فى

 وبعد مماته

 

فى طبه صلى هللا عليه وسلم لذوى األمراض والعاهات وتعبيره الرؤيا وإنبائه الباب الثامن: 

 باألنباء المغيبات وفيه ثالثة فصول:

 

 فى لطيفة من حقائق عباداته صلى هللا عليه وسلم وفيه سبعة أنواع.الباب التاسع: 

 األول :النوع 

 النوع الثانى: فى الطهارة وفيه ستة فصول

 الفصل األول: فى ذكر وضوئه وسواكه ومقدار وضوئه

 الفصل الثانى: فى وضوئه عليه السالم مرة مرة ومرتين مرتين وثالثاً ثالثاً 

 الفصل الثالث: فى صفة وضوئه

 على الخفين الفصل الرابع : فى مسحه

 الفصل الخامس: فى تيممه

 سادس : فى غسلهالفصل ال

 وفيه خمسة أقسام النوع الثانى: فى ذكر صالته

 الباب األول : فى الصلوات الخمس وفيه خمس فصول

 الفصل األول: فى فروضها

 الفصل الثانى: فى األوقات التى صلى فيها الصلوات الخمس

ً  الفصل الثالث:  فى كيفية صالته  وفيه خمسة عشر فرعا

 الفرع األول: فى صفة افتتاحه

 البسملة فى أول الفاتحة الفرع الثانى : فى ذكر قراءته

 الفاتحة وقوله آمين بعدها الفرع الثالث: فى ذكر قراءته
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 بعد الفاتحة فى صالة الصبح الفرع الرابع: فى ذكر قراءته

 فى صالتى الظهر والعصر الفرع الخامس: فى ذكر قراءته

 الفرع السادس : فى ذكر قراءته فى صالة المغرب

يقرؤه فى صالة العشاء ويتبع ذلك جملة أحاديث تتعلق  فرع السابع : فى ذكر ما كانال

 ً  بقراءته فى الصالة مطلقا

 لفرع الثامن : فى ذكر ركوعها

 الفرع التاسع: فى ذكر مقدار ركوعه

 الفرع العاشر : فيما كان

 يقوله فى الركوع والرفع منه

 الفرع الحادى عشر:  فى ذكر صفة سجوده

 ل فيهوما يقو

 للتشهد  الفرع الثانى عشر: فى ذكر جلوسه

 الفرع الثالث عشر: فى ذكر تشهده

 من الصالة ويتبع ذلك جملة أحاديث تتعلق بحال صالته الفرع الرابع عشر: فى ذكر تسليمه

 أى دعائه فى الصالة الفرع الخامس عشر: فى ذكر قنوته

 للسهو فى الصالة الفصل الرابع:  فى سجوده

 امس : فيما كانالفصل الخ

 يقوله بعد انصرافه من الصالة وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله بعدها

 الجمعة  الباب الثانى: فى ذكر صالته

 الباب  الثالث: فى تهجده

 الوتر  الباب الرابع : فى صالته

 الضحى  الباب الخامس : فى ذكر صالته

 النوافل وأحكامها وفيه بابان القسم الثانى: فى صالته

 ب األول : فى النوافل المقرونة باألوقات وفيه فصالنالبا

 الفصل األول : فى رواتب الصلوات الخمس والجمعة وفيه سبعة فروع

 الفرع األول: فى أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

 الفرع الثانى: فى ركعتى الفجر

 الفرع الثالث : فى راتبة الظهر

 الفرع الرابع : فى سنة العصر

 راتبة المغرب الفرع الخامس: فى

 الفرع السادس : فى راتبة العشاء

 الفرع السابع : فى راتبة الجمعة

 الفصل الثانى: فى صالته

 العيدين وفيه سبعة فروع

 الفرع األول: فى عدد الركعات

 الفرع الثانى : فى عدد التكبير
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 الفرع الثالث: فى الوقت والمكان

 الفرع الرابع : فى األذان واإلقامة

 س: فى القراءةالفرع الخام

 الفرع السادس : فى الخطبة

 يوم الفطر قبل خروجه إلى الصالة الفرع السابع: فى أكلة

 الباب الثانى : فى النوافل المقرونة باألسباب وفيه أربعة فصول

 صالة االستسقاء  الفصل الثانى : فى صالته

 الفصل الثالث : فيه دعاء لالستسقاء

 ر النبىالفصل الرابع: فى االستسقاء بقب

 فى السفر وفيه أربعة فصول  القسم الثالث : فى صالته

 الصالة فيه وفيه فرعان  الفصل األول: فى قصره

 الفرع االول: فى كم كان عليه الصالة والسالم بقصر الصالة

 الفرع الثانى : فى القصر مع اإلقامة

 الفصل الثانى: فى الجمع وفيه فرعان

 هرين وبين العشاءينبين الظ  الفرع األول : فى جمعه

 بجمع أى بمزدلفة  الفرع الثانى : فى جمع

 النوافل فى السفر  الفصل الثالث : فى صالته

 التطوع فى السفر على الدابة  الفصل الرابع : فى صالته

 صالة الخوف  القسم الرابع: فى ذكر صالته

 على الجنازة وفيه أربعة فروع  القسم الخامس : فى ذكر صالته

 ول : فى عدد التكبيراتالفرع األ

 الفرع الثانى : فى القراءة والدعاء

 على القبر  الفرع الثالث : فى صالته

 على الغائب  الفرع الرابع : فى صالته

 على الزكاة  النوع الثالث : فى ذكر سيرته

 والكالم فيه على قسمين  النوع الرابع : فى ذكر صيامه

 ه عشرة فصولشهر رمضان وفي  القسم األول : فى صيامه

 فيه  الفصل األول: فيما كان يخص به رمضان من العبادات وتضاعف جوده

 برؤية الهالل  الفصل الثانى: فى صيامه

 برؤية الهالل  الفصل الثالث : فى صومه

 وهو صائم  الفصل الرابع : فيما كان يفعله

 الفصل الخامس: فى وقت إفطاره عليه الصالة والسالم

 يفطر عليه  ا كانالفصل السادس : فيم

 عند اإلفطار  الفصل السابع : فيما كان يقوله

 للصيام  الفصل الثامن: فى وصاله

 الفصل التاسع : فى سحوره
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 فى السفر وصومه  الفصل العاشر : فى افطاره

 غير شهر رمضان وفيه ستة فصول  القسم الثانى :  فى صومه

 الفصل األول: فى سرده أياما من الشهر وفطره أياما

 عاشوراء  الفصل الثانى : فى صومه

 شعبان  الفصل الثالث : فى صيامه

 عشر ذى الحجة والمراد بها األيام  التسعة من أول ذى الحجة  الفصل الرابع : فى صومه

 أيام األسبوع الفصل الخامس : فى صومه

 األيام البيض الفصل السادس : فى صومه

 النوع الخامس : فى ذكر اعتكافه

 العشر األخير من رمضان وتحريه ليلة القدر ىاجتهاده فو

 النوع السادس: فى ذكر حجه وعمره

 النوع السابع : فى ذكر نبذة من أدعيته واستجابة دعائه  واستغفاره وقراءته

 

فى إتمام هللا نعمته عليه بوفاته صلى هللا عليه وسلم ونقلته إليه وزيار  قبره الباب العاشر: 
تفضيله فى اآلخر  بفضائل األوليات وتشريفه بخصائص الزلفى الشريف ومسجده المنيف و

فى مشهد األنبياء والمرسلين وتخصيصه بالشفاعة العظمى والمقام المحمود فى مجمع 
 األولين واآلخرين وتزقيه صلى هللا عليه وسلم فى الجنات إلى أعلى الدرجات.

 الفصل األول

 المنيفالفصل الثانى : فى زيارة قبره الشريف ومسجده 

الفصل الثالث : فى تفضيله فى اآلخرة بفضائل األوليات وانفراده بالشفاعة والمقام المحمود 

هنالك  بين جميع المخلوقات وترقية فى الجنان أعلى الدرجات وغير ذلك من تكريم هللا له

 بشرائف الكرامات

 

 الخاتمة

 

 ملحق : مغازيه وسراياه وبعوثه

 
 عزوة ودان

 غزوة بواط

 عشيرةغزوة ال

 غزوة بدر األولى

 سرية أمير المؤمنين عبد هللا بن جحش

 عزوة بدر الكبرى

 عزوة قرقرة الكدر

 عزوة بنى قينقاع

 غزوة السويق

 غزوة غطفان
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 عزوة بحران

 عزوة أحد

 غزوة حمراء األسد

 غزوة بنى النضير

 غزوة ذات الرقاع

 غزوة بدر األخيرة

 غزوة دومة الجندل

 غزوة المريسيع

 قغزوة الخند

 أمر الحديبية

 غزوة خيبر

 غزوة وادى القرى

 عمرة القضاء

 فتح مكة المشرفة

 غزوة حنين

 غزة الطائف

 قصة كعب بن زهير مع النبى

 غزوة تبوك
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 األال الباب
فوو  تشووريت هللا تعووال  لوول الليوول ال ووبق االسووبم بسووب  نباتوول فوو  األ ل 

تل اأخبوووار بعثتووول اطهوووارق نسوووبل اميووواال حملووول ااودتووول ار ووواالل اح وووان
اهجرتل اسيرتل مرتبا الل  السنين من حين نشأتل إل  اقال افاتل  ل  هللا 

 الليل اسلم.
 

اعلم أنه لما تعلقت إراد  الحق تعالى بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من 
أنواره ثم سلن منها العوالم كلها علوها وسفلها ثم أعلمه بنبوته وآدم لرم يكرن إال 

هللا عليه وسلم بين الرو  والجسد ثم انبجست منه صلى هللا عليه  كما قال صلى
وسررلم عيررون األروا  فهررو الجررن  العررالى علررى جميررع األجنررا  واألب األكبررر 
لجميع الموجودات ولما انتهرى الزمران باالسرم البراطن فرى حقره صرلى هللا عليره 

م الظراهر وسلم إلى وجود جسمه وارتباط الرو  به انتقل حكم الزمان إلى االس
وظهر محمد صلى هللا عليه وسلم بكليته جسما وروحا ففتى صرحيح مسرلم عرن 
البنى صلى هللا عليه وسلم أنه قال إن هللا عز وجل كترب مقرادير الخلرق قبرل أن 
يخلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ومن جملرة 

 لنبيين.ما كتب فى الذكر وهو أم الكتاب إن محمداً خاتم ا
 

وعن العرباض بن سارية عن النبى صلى هللا عليره وسرلم قرال إنرى عنرد هللا 
لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينتره أى طرريح ملقرى قبرل نفرن الررو  فيره، 
وعررن ميسررر  الضرربى قررال قلررت يارسررول هللا متررى كنررت نبيررا وآدم بررين الرررو  

جعفرر محمرد برن علرى والجسد، وعن سهيل بن صرالح الهمردانى قرال سر لت أبرا 
كيف صار محمد صلى هللا عليه وسلم يتقدم األنبياء وهو آخر من بعث قرال إن 
هللا تعررالى لمررا أخررذ مررن بنررى آدم مررن ظهررورهم ذريرراتهم وأشررهدهم علررى أنفسررهم 
"ألست بربكم" كان محمد صلى هللا عليره وسرلم أول مرن قرال بلرى ولرذلك صرار 

 يتقدم األنبياء وهو آخر من بعث.
 

لشين تقى الدين السبكى أنه قد جاء أن هللا خلق األروا  قبرل األجسراد وعن ا
فاإلشار  بقوله صلى هللا عليه وسلم كنت نبيا إلى روحه الشريفة أو إلى حقيقته 
والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتهرا وإنمرا يعلمهرا خالقهرا ومرن أمرده هللا تعرالى 

آتاها هللا وصف النبو  مرن قبرل بنور إلهى فحقيقة النبى صلى هللا عليه وسلم قد 
خلق آم إذ خلقها متهيئة لذلك وأفاضه عليها مرن ذلرك الوقرت فصرار نبيرا وكترب 
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اسمه على العررح وأخبرر عنره بالرسراله لريعلم مالئكتره وغيررهم كرامتره عنرده 
فحقيقته موجود  من ذلك الوقت وإن ت خر جسده الشريف المتصرف بهرا، وعرن 

متى استنبئت قال وآدم بين الررو  والجسرد حرين  الشعبى قال رجل يارسول هللا
 أخذ منى الميثاق فهو أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا.

 
وعن بعضهم أنه صلى هللا عليه وسلم خرص باسرتخراجه مرن ظهرر آدم قبرل 
نفن الرو  ألنره صرلى هللا عليره وسرلم هرو المقصرود مرن خلرق النروع اإلنسرانى 

عرن علرى برن أبرى طالرب كررم هللا  وهو عينه وخالصته وواسطة عقده، وروى
وجهه أنه قال لم يبعث هللا نبياً من آدم فمن بعرده إال أخرذ عليره العهرد فرى محمرد 
صلى هللا عليه وسلم لئن بعث وهو حى لي منن به ولينصرنه وي خذ بذلك العهد 
على قومه وهو يروى عن ابن عبا  ايضا، وقيرل إن هللا تعرالى لمرا خلرق نرور 

هللا عليه وسلم أمره أن ينظر إلى أنوار األنبيراء علريهم السرالم نبينا محمد صلى 
فغشيهم منه ماأنطقهم هللا به فقرالوا ياربنرا مرن غشرينا نروره فقرال هللا تعرالى هرذا 
نور محمد بن عبدهللا إن آمنتم به جعلرتكم أنبيراء قرالوا آمنرا بره وبنبوتره فقرال هللا 

اإذ أخوذ هللا ميثواا النبيوين لموا ): تعالى أشهد عليكم قالوا نعم فذلك قوله تعرالى
متينوووتمم مووون متووواب احمموووة ثوووم جووواممم رسوووال م ووودا لموووا معموووم لتووو منن 

[ إلى قوله تعرالى: )وأنرا معكرم مرن الشراهدين( ]آل 81]آل عمران:  (التن رنل
[، قال الشين تقى الدين السبكى فرى هرذه اآليرة الشرريفة مرن التنويره 81عمران: 

وتعظيم قدره العلى مرا ال يخفرى وفيهرا مرع ذلرك أنره  بالنبى صلى هللا عليه وسلم
على تقدير مجيئه فى زمانهم يكرون مرسرال إلريهم فتكرون نبوتره ورسرالته عامرة 
لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة وتكون األنبياء وأممهم كلهم من أمته 

من ويكون قوله صلى هللا عليه وسلم وبعثت إلى النا  كافة اليختص به النا  
زمانه إلى يوم القيامة بل يتناول من قبلهم أيضا ويتبين بهرذا معنرى قولره صرلى 

 هللا عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الرو  والجسد.
 

فإذا عرف هذا فالنبى صلى هللا عليه وسلم نبى األنبياء ولهذا ظهر ذلرك فرى 
هرم ولرو اآلخر  جميع األنبياء تحت لوائه وفى الدنيا كرذلك ليرة اإلسرراء صرلى ب

اتفق مجيئه فى زمن آدم ونو  وإبراهيم وموسى وعيسى صرلوات هللا وسرالمه 
عليهم وجرب علريهم وعلرى أممهرم اإليمران بره ونصررته وبرذلك آخرذ هللا الميثراق 
عليهم، وعرن كعرب اآلخبرار قرال لمرا أراد هللا تعرالى أن يخلرق محمردا صرلى هللا 

قلب األرض وبها ها ونورها عليه وسلم أمر جبريل أن ي تيه بالطينة التى هى 
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قال فهربط جبريرل فرى مالئكرة الفرردو  ومالئكرة الرقيرع األعلرى فقربض قبضرة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من موضرع قبرره الشرريف وهرى بيضراء منيرر  
فعجنت بماء التسرنيم فرى معرين أنهرار الجنرة حترى صرارت كالردر  البيضراء لهرا 

العرررح والكرسررى وفررى السررموات  شررعاع عظرريم ثررم طافررت بهررا المالئكررة حررول
واألرض والجبال والبحار فعرفت المالئكة وجميع الخلق سيدنا محمردا وفضرله 
قبل أن تعرف آدم عليهما السالم، قال ابن عبا  أصرل طينرة رسرول هللا صرلى 
هللا عليه وسلم من سر  األرض بمكة ومن موضع الكعبة دحيت األرض فصار 

 هو األصل فى التكوين والكائنات تبع له.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

وعن صاحب عوارف المعارف أن الماء يعنى فى الطوفان لما تمو  رمرى 
بالزبد إلرى النرواحى فوقعرت جروهر  النبرى صرلى هللا عليره وسرلم إلرى مايحراذى 
تربته بالمدينة فكان صلى هللا عليه وسلم مكيرا مردنيا، ويرروى أنره لمرا خلرق هللا 

السالم ألهمه أن قال يارب لم كنيتنى أبرا محمرد هللا تعرالى يرا آدم  تعالى آدم عليه
ارفررع رأسررك فرفررع رأسرره فرررأى نررور محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم فررى سرررادق 
العرح فقال يا رب ماهذا النور قال هذا نور نبى من ذريترك اسرمه فرى السرماء 

 أحمد وفى األرض محمد لواله ما خلقتك والخلقت سماء وال أرضا.
 

ى عبررد الرررزاق بسررنده عررن جررابر بررن عبرردهللا رضررى هللا عنرره قررال قلررت ورو
يارسول هللا ب بى أنت وأمى اخبرنى عن أول شئ خلقره هللا تعرالى قبرل األشرياء 
قال ياجابر إن هللا تعالى خلق قبل األشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلرك النرور 

لرو  والقلرم وال جنرة يدور بالقدر  حيث شاء هللا تعالى ولم يكن فى ذلك الوقت 
وال نار وال ملرك وال سرماء وال أرض وال شرم  وال قمرر وال جنرى وال إنسرى 
فلمررا أراد هللا تعررالى أن يخلررق الخلررق قسررم ذلررك النررور أربعررة أجررزاء فخلررق مررن 
الجزء األول القلم ومن الثانى اللو  ومن الثالث العررح ثرم قسرم الجرزء الرابرع 

ل حملرة العررح ومرن الثرانى الكرسرى ومرن أربعة أجزاء فخلق مرن الجرزء األو
الثالررث برراقى المالئكررة ثررم قسررم الجررزء الرابررع أربعررة أجررزاء فخلررق مررن األول 
السموات ومن الثانى األرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم القسم الرابرع أربعرة 
أجررزاء فخلررق مررن األول نررور أبصررار المرر منين ومررن الثررانى نررور قلرروبهم وهررى 

الى ومرن الثالرث نرور أنسرهم وهرو التوحيرد ال إلره إال هللا محمرد المعرفة براهلل تعر
 رسول هللا.
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وعن على بن الحسين عن أبيه عن جده رضى هللا عنهم عن النبى صلى هللا 
عليه وسلم قال كنت نورا بين يدى ربى قبل خلرق آدم ب ربعرة عشرر ألرف عرام، 

فكران يلمرع فرى  وفى الخبر لمرا خلرق هللا تعرالى أدم جعرل ذلرك النرور فرى ظهرره
جبينه فيغلب على سائر نوره ثم رفعه هللا تعالى على سرير مملكته وحمله على 
أكتاف مالئكته وأمرهم فطافوا به فى السموات ليرى عجائب ملكوته، وعن ابن 
عبا  كان خلقه يوم الجمعة فى وقت الزوال إلى العصر ثم خلرق هللا تعرالى لره 

رى وهو نائم فلما استيقظ ورآها سركن حواء زوجته من ضلع من أضالعه اليس
إليها ومد يده لها فقالت له المالئكة مه يرا آدم قرال ولرم وقرد خلقهرا هللا لرى فقرالوا 
حتى ت دى مهرها قال وما مهرها قالوا تصلى على محمد صلى هللا عليه وسلم 
ثالث مرات وفى رواية عشرين مر ، وروى أنه لما خرر  آدم مرن الجنرة رأى 

ساق العرح وعلى كل موضع فى الجنة اسم محمد صلى هللا عليه  مكتوبا على
وسلم مقرونا باسم هللا تعالى فقال يا رب هذا محمد من هو فقال هذا ولدك الذى 
لواله ما خلقتك فقال يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالرد فنرودى يرا آدم لرو 

 تشفعت إلينا بمحمد فى أهل السموات واألرض لشفعناك.
 

عمر بن الخطاب رضرى هللا عنره قرال قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره  وعن
وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أس لك بحق محمد لما غفرت لرى فقرال 
هللا يررا آدم وكيررف عرفررت محمررداً ولررم أخلقرره قررال أنررك يررارب لمررا خلقتنررى بيرردك 

إله إال ونفخت فى من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرح مكتوبا ال 
هللا فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إال أحب الخلق إليك فقال هللا تعالى صردقت 
يررا آدم إنرره ألحررب الخلررق إلررى وإذ سرر لتنى بحقرره فقررد غفرررت لررك ولرروال محمررد 
ماخلقتك وهو آخر األنبياء من ذريتك، وفى حرديث سرلمان رضرى هللا عنره قرال 

ن ربك يقول إن كنت اتخذت هبط جبريل على النبى صلى هللا عليه وسلم فقال إ
إبراهيم خليالً فقد اتخذتك حبيبا وماخلقت خلقا أكرم على منك ولقد خلقت الردنيا 
وأهلهررا ألعرررفهم كرامتررك ومنزلتررك عنرردى ولرروالك ماخلقررت الرردنيا، وقررد ولرردت 
حواء من آدم أربعين ولدا فى عشرين بطنا ووضعت شيئاً وحده كرامرة لسريدنا 

فإن نوره انتقل من آدم إلى شريث وقبرل وفاتره جعلره  محمد صلى هللا علية وسلم
وصيا على ولده ثم أوصى شيث ولده بوصية آدم أن اليضع هرذا النرور إال فرى 
المطهرات من النساء ولم تزل هذه الوصية جارية تنقل من قرن إلرى قررن إلرى 
أن أدى هللا النور إلى عبد المطلب وولده عبدهللا وطهر هللا هذا النسب الشرريف 
من سفا  الجاهلية كما ورد عنه عليه الصال  والسالم فى األحاديث المرضرية، 
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قال ابن عبا  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ماولدنى من سرفا  الجاهليرة 
 شئ ماولدنى إال نكا  اإلسالم.

 
وروى هشام بن محمد الكلبى عن أبيه قال كتبت للنبى صلى هللا عليه وسرلم 

ت فيهن سفاحا وال شيئا مما كان من أمرر الجاهليرة، وعرن خمسمائة أم فما وجد
علي كرم هللا وجهه أن النبى صرلى هللا عليره وسرلم قرال خرجرت مرن نكرا  ولرم 
أخررر  مررن سررفا  مررن لرردن آدم ولرردنى أبررى وأمررى ولررم يصرربنى مررن سررفا  أهررل 

 الجاهلية شئ.
 

 وعن ابرن عبرا  رضرى هللا عنهمرا أنره قرال قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره
وسلم لم يلتق أبواى قط على سفا  لم يزل هللا ينقلنى من االصالب الطيبرة إلرى 
األرحام الطاهر  مصفى مهرذبا التتشرعب شرعبتان إال كنرت فرى خيرهمرا، وعرن 
أن  رضى هللا عنه قال قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "لقد جاءكم رسول 

وحسبا لي  فرى آبرائى مرن  من أنفسكم" بفتح الفاء وقال أنا أنفسكم نسبا وصهرا
 لدن آدم سفا .

 
وعن عائشة أم الم منين رضى هللا عنها عن النبى صلى هللا عليه وسلم عن 
جبريل عليه السالم قال قلبت مشارق األرض ومغاربها فلم أر رجال أفضل من 
محمد صلى هللا عليه وسلم ولم أر بنى أب أفضل من بنى هاشرم، وفرى صرحيح 

ر  رضى هللا عنه عن النبى صرلى هللا عليره وسرلم بعثرت البخارى عن أبى هري
من خير قرون بنى آدم قرنا فقرنا حتى كنرت مرن القررن الرذى كنرت منره، وفرى 
صحيح مسلم عن وائلة بن األسقع رضى هللا عنه قال قال صلى هللا عليه وسرلم 
إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من 

بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم، وعن العبرا  رضرى هللا عنره قرال قريح 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا خلق الخلق فجعلنى فى خيرر فررقتهم 
وخيررر الفررريقين ثررم تخيررر القبائررل فجعلنررى فررى خيررر بيرروتهم ف نررا خيرررهم نفسررا 

ضرى هللا وخيرهم بيتا أى خيرهم روحا وذاتا وخيرهم أصال، وعن ابن عمرر ر
عنه قال قال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم إن هللا اخترار خلقره فاخترار مرنهم 
بنى آدم ثم اختار بنى آدم فاختار منهم العرب ثم اخترارنى مرن العررب فلرم أزل 
خياراً من خيار أال من أحب العرب فبحبى أحبهم ومن أبغض العرب فببغضى 

 أبغضهم.
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لم يشركه فى والدته من أبويه أخ وال أخرت واعلم أنه عليه الصال  والسالم 

النتهرراء صررفوتهما إليرره وقصررور نسرربهما عليرره ليكررون مختصررا بنسررب جعلرره هللا 
تعالى للنبو  غايرة ولتمرام الشررف نهايرة وأنرت إذا اختبررت حرال نسربه وعلمرت 
طهار  مولده تيقنت أنه ساللة آباء كرام فهو صلى هللا عليه وسلم النبى العربرى 

لحرمى الهاشمى القرشى نخبة بنى هاشم المختار المنتخرب مرن خيرر األبطحى ا
بطررون العررررب وأعرقهررا فرررى النسررب وأشررررفها فررى الحسرررب وأنضرررها عرررودا 
وأطولها عمرودا وأطيبهرا أرومرة وأعزهرا جرثومرة وأفصرحها لسرانا وأوضرحها 
بيانا وأرجحها ميزانا وأصحها إيمانا وأعزها نفرا وأكرمها معشرا من قبل أبيه 

ه ومن أكرم بالد هللا على هللا فهو سيدنا وموالنا محمد بن عبد هللا الذبيح بن وأم
عبررد المطلررب واسررمه شرريبة الحمررد بررن هاشررم واسررمه عمرررو بررن منرراف واسررمه 
المغير  بن قصى واسمه مجمع بن كالم واسمه حكيم بن مر  بن كعرب وكانرت 

صرلى هللا عليره تجتمع إليه قريح يوم الجمعة فيخطبهم ويرذكرهم بمبعرث النبرى 
وسلم ويعلمهم ب نه من ولده وي مرهم باتباعه واإليمان به ابن ل ى بن غالب بن 
فهر واسمه قرريح برن مالرك برن النضرر واسرمه قري  برن كنانرة برن خزيمرة برن 
مدركة بن إليرا  ويرذكر أنره كران يسرمع فرى صرلبه تلبيرة النبرى صرلى هللا عليرة 

ل ألنه لما ولد ونظر أبوه إلى نور وسلم بالحج ابن مضر بن نزار سمى بذلك قي
محمد صلى هللا عليه وسلم بين عينيه فر  فرحا شديداً وأطعم وقال إن هذا كله 

 نزر أى قليل بحق هذا المولود فسمى نزارا بن معد بن عدنان.
 

قال ابرن دحيرة أجمرع العلمراء واإلجمراع حجرة علرى أن رسرول هللا صرلى هللا 
ن ولرم يتجراوزه، وعرن ابرن عبرا  رضرى هللا عليه وسلم إنمرا انتسرب إلرى عردنا

عنهمرا أنره صرلى هللا عليره وسرلم كران إذا انتسرب لرم يجراوز معرد برن عردنان ثررم 
 يمسك ويقول كذب النسابون مرتين أو ثالثا.

 
وعن ابن عبرا  برين عردنان وإسرماعيل ثالثرون أبرا اليعرفرون، وعرن كعرب 

ار إلررى عبررد المطلررب األحبررار أن نررور رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم لمررا صرر
وأدرك نام يوما فى الحجر فانتبه مكحوال مدهونا قد كسى حلرة البهراء والجمرال 
فبقى متحيرا اليدرى مرن فعرل بره ذلرك ف خرذ أبروه بيرده ثرم انطلرق بره إلرى كهنرة 
قريح ف شاروا عليه بتزويجه فزوجره وكانرت تفرو  منره رائحرة المسرك األذفرر 

م يضئ فى غرته وكانت قريح إذا أصابها ونور رسول هللا صلى هللا عليه وسل
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قحررط شررديد ت خررذ بيررده فتخررر  برره إلررى جبررل ثبيررر فيتقربررون برره إلررى هللا تعررالى 
ويس لونه أن يسقيهم الغيرث فكران يغيرثهم ويسرقيهم ببركرة نرور محمرد صرلى هللا 

 عليه وسلم.
 

 ولما قدم أبرهة ملك اليمن لهدم البيت الحرام وبلغ ذلك قريشاً فقال لهرم عبرد
المطلب اليصل إلى هذا البيرت ألن لره ربرا يحميره ثرم اسرتاق أبرهرة إبرل قرريح 
وغنمها وكان لعبد المطلب فيها أربعمائة ناقة فركب فى قريح حتى طلرع جبرل 
ثبير فاستدار نور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جبينه كرالهالل وانعكر  

لرك قرال يامعشرر قرريح شعاعه على البيت الحرام فلما نظر عبد المطلرب إلرى ذ
ارجعوا فقد كفيتم هذا األمر فوهللا ما استدار هذا النور منى إال أن يكرون الظفرر 
لنا فرجعوا متفرقين ثم إن أبرهة أرسل رجرال مرن قومره فلمرا دخرل مكرة ونظرر 
إلى وجه عبد المطلب خضع وثلجلج لسانه وخرر مغشريا عليره فكران يخرور كمرا 

خر سراجدا لعبرد المطلرب وقرال أشرهد أنرك سريد  يخور الثور عند ذبحه فلما أفاق
 قريح حقا.

 
وروى أن عبد المطلب لما حضر عند أبرهة نظر الفيل األبيض العظيم إلى 
وجهه فبرك كما يبرك البعير وخر ساجدا وأنطرق هللا تعرالى الفيرل فقرال السرالم 
على النور الذى فى ظهرك ياعبد المطلب ولما دخرل جريح أبرهرة لهردم الكعبرة 

شريفة برك الفيل فضربوه فى رأسه ضربا شديدا ليقروم فر بى فوجهروه راجعرا ال
إلى اليمن فقام ثم أرسرل هللا علريهم طيررا أبابيرل مرن البحرر مرع كرل طرائر منهرا 
ثالثة أحجرار حجرر فرى منقراره وحجرران فرى رجليره ك مثرال العرد  ال تصريب 

يب أبرهة فى أحدا منهم إأل أهلكته فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق وأص
جسده بداء فتساقطت أنامله أنملة أنملة وسال منه الصديد والقيح والدم وما مات 
حتى انصدع قلبه وإلى هذه القصة أشرار سربحانه وتعرالى بقولره لنبيره صرلى هللا 

[ إلرى آخرر السرور  1]الفيل:  (ألم تر ميت فعل ربك بأ حاب الفيل)عليه وسلم 
ف سرريدنا محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم وقررد كانررت هررذه القصررة دالررة علررى شررر

وإرهاصا لنبوته أى تاسيسرا لهرا وإعرزازاً لقومره بمرا ظهرر علريهم مرن اإلعتنراء 
حتى دانت العرب واعتقدت شرفهم وفضلهم على سائر النا  بحماية هللا تعالى 
لهم ودفعه عنهم مكر أبرهة الذى لم يكن لسرائر العررب قردر  علرى قتالره، ولمرا 

عن عبد المطلب ورجع أبرهة خائبا فبينما هو نائم فى الحجر إذ فر  هللا تعالى 
رأى مناما عظيما فانتبه فزعا مرعوبرا وأترى كهنرة قرريح وقرص علريهم ر يراه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

فقالوا له إن صدقت ر يراك ليخررجن مرن ظهررك مرن ير من بره أهرل السرموات 
واألرض وليكونن فى النا  علمرا مبينرا فترزو  فاطمرة وحملرت بعبردهللا الرذبيح 

قصته فى ذلك مشهور ، ولما انصرف عبدهللا مع أبيه بعد أن فداه بنحرر مائرة و
من اإلبل لر يا رآهرا مرر علرى امررأ  كاهنرة متهرود  قرد قررأت الكترب يقرال لهرا 
فاطمة فقالت له حين نظرت إلى وجهه وكان أحسرن رجرل فرى قرريح لرك مثرل 

النبررو  اإلبررل التررى نحرررت عنررك وقررع علررى اآلن لمررا رأت فررى وجهرره مررن نررور 
 ورجت أن تحمل بهذا النبى الكريم صلى هللا عليه وسلم ف جابها بقوله:

 
 أما الحرام فالممات دونه          والحل ال حل ف ستبينه
 فكيف باألمر الذى تبغينه      يحمى الكريم عرضه ودينه

 
ثم خر  به عبد المطلب حتى أتى بره وهرب برن عبرد منراف برن زهرر  وهرو 

ر  نسبا وشرفا فزوجره ابنتره آمنرة وهرى يومئرذ أفضرل امررأ  يومئذ سيد بنى زه
من قريح نسبا وموضعا فوقع عليهما يوم اإلثنين من أيرام منرى فرى شرعب أبرى 
طالب فحملت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم خر  من عندها فمرر برالمرأ  
التررى عرضررت عليرره ماعرضررت فقررال لهررا مالررك ال تعرضررين علررى اليرروم مررا 

م  فقالت فارقك النور الذى كان معك باألم  فلي  لى بك اليروم عرضت باأل
 حاجة إنما أردت أن يكون النور فى ف بى هللا إال أن يجعله حيث شاء.

ولما حملت آمنة برسول هللا صلى هللا عليره وسرلم ظهرر لحملره عجائرب قرال 
 سهل بن عبد هللا التسترى رضى هللا عنه لما أراد هللا تعرالى خلرق محمرد صرلى
هللا عليه وسلم فى بطرن أمره آمنرة ليلرة رجرب وكانرت ليلرة جمعرة أمرر رضروان 
خازن الجنان أن يفتح الفردو  ونادى مناد فى السموات واألرض أال إن النور 
المخزون المكنون الذى يكون منه النبى الهادى يسرتقر فرى هرذه الليلرة فرى بطرن 

ا وفررى روايررة كعررب أمرره الررذى فيرره يررتم خلقرره ويخررر  إلررى النررا  بشرريرا ونررذير
األحبار أنه نودى تلك الليلة فرى السرماء وصرفاحها واألرض وبقاعهرا أن النرور 
المكنون الذى منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستقر الليلة فى بطن آمنة فيا 
طوبى لها ثم يا طوبى، وأصبحت يومئذ أصنام الدنيا منكوسة وكانت قريح فى 

ألرض وحملت األشجار وأتاهم الرفد من جدب شديد وضيق عظيم فاخضرت ا
كل جانب فسميت تلك السرنة الترى حمرل فيهرا برسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

 سنة الفتح واالبتها .
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وفى حديث ابن إسحاق أن آمنة كانت تحدث أنها أتيت حين حملت به صلى 
ملت هللا عليه وسلم فقيل لها إنك حملت بسيد هذه األمة وقالت ما شعرت ب نى ح

به وال وجدت له ثقال وال وحما كمرا تجرد النسراء إال أنرى أنكررت رفرع حيضرتى 
وأتانى آت وأنا بين النائمة واليقضانة فقال هل شعرت ب نك حملرت بسريد األنرام 

 ثم أمهلنى حتى إذا دنت والدتى أتانى فقال قولى:
 

 أعيرررررررررررررررذه بالواحرررررررررررررررد          مرررررررررررررررن شرررررررررررررررر كرررررررررررررررل حاسرررررررررررررررد
    

با  رضى هللا عنهما قال كان مرن داللرة حمرل ثم سميه محمدا، وعن ابن ع
آمنررة برسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم أن كررل دابررة لقررريح نطقررت تلررك الليلررة 
وقالررت حمررل برسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم ورب الكعبررة وهررو إمررام الرردنيا 
وسرا  أهلها ولم يبرق سررير لملرك مرن ملروك الردنيا إال أصربح منكوسرا وفررت 

وحرروح المغرررب بالبشررارات وكررذلك أهررل البحررار يبشررر  وحرروح المشرررق إلررى
بعضهم بعضا وله فرى كرل شرهر مرن شرهور حملره نرداء فرى األرض ونرداء فرى 
السررماء أن أبشررروا فقررد آن أن يظهررر أبررو القاسررم صررلى هللا عليرره وسررلم ميمونررا 

 مباركا.
 

وعن غيره لم يبق فرى تلرك الليلرة دار إال أشررقت وال مكران إال دخلره النرور 
دابة إال نطقت، وعن أبى زكريا يحيى بن عائرذ بقرى صرلى هللا عليره وسرلم وال 

فى بطن أمه تسعة أشهر كمال التشكو وجعا وال مغصا وال ريحا وال مايعرض 
لذوات الحمل مرن النسراء وكانرت تقرول وهللا مرا رأيرت مرن حمرل هرو أخرف وال 

لمدينرة عنرد أعظم بركة منه، ولما تم لها مرن حملهرا شرهران تروفى عبردهللا فرى ا
أخواله بنى النجار ودفن باألبواء، ويذكر عن ابن عبرا  رضرى هللا عنهمرا أنره 
لما توفى عبدهللا قالت المالئكة إلهنا وسيدنا بقى نبيك يتيما فقال هللا تعالى أنا له 
حافظ ونصير، وعن عمرو بن قتيبة قال سمعت أبى وكان من أوعية العلم قرال 

 تعررالى للمالئكررة افتحرروا أبررواب السررماء كلهررا لمررا حضرررت والد  آمنررة قررال هللا
وأبواب الجنان والبست الشم  يومئذ نورا عظيما وكان قد أذن هللا تعرالى تلرك 

 السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى هللا عليه وسلم.
 

وعن ابن العبا  كانت آمنة تحدث وتقول آتانى أت حين مر من حملى ستة 
نام فقرال لرى يرا آمنرة إنرك حملرت بخيرر العرالمين فرإذا ولدتره فسرميه أشهر فى الم
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محمدا واكتمى ش نك قالت ثم لما أخذنى ما ي خذ النساء ولم يعلم بى أحد الذكرر 
وال أنثررى وإنررى لوحيررد  فررى المنررزل وعبررد المطلررب فررى طوافرره فسررمعت وجبررة 
 عظيمررة وأمرررا عظيمررا هررالنى ثررم رأيررت كرر ن جنررا  طيررر أبرريض قررد مسررح علررى
فرر ادى فررذهب عنررى الرعررب وكررل وجررع أجررده ثررم التفررت فررإذا أنررا بشررربة بيضرراء 
فتناولتها فاصابنى نور عال ثم رأيت نسو  كالنخل طواال ك نهن من بنرات عبرد 
مناف يحدقن بى فبينا أنا أتعجب وأقول واغوثاه من أين علمن بى فقلن لى نحن 

العررين واشرتد بررى آسرية امررأ  فرعررون ومرريم ابنررة عمرران وهر الء مررن الحرور 
األمر وأنا أسمع الوجبة فى كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم فبينما أنا كذلك إذا 
بررديبا  أبرريض قررد مررد بررين السررماء واألرض وإذا بقائررل يقررول خررذوه عررن أعررين 

 النا .
 

قالت ورأيت رجاال قد وقفوا فى الهواء ب يديهم أباريق مرن فضرة ثرم نظررت 
طت حجرتى مناقيرها من الزمررد وأجنحتهرا مرن فإذا أنا بقطعة من الطير قد غ

الياقوت فكشف هللا عن بصرى فرأيت مشارق األرض ومغاربها ورأيت ثالثرة 
أعررالم مضررروبات علمررا بالمشرررق وعلمررا بررالمغرب وعلمررا علررى ظهررر الكعبررة 

 ف خذنى المخاض فوضعت محمدا صلى هللا عليه وسلم.
هللا صرلى هللا عليره  وعن العربراض برن سرارية رضرى هللا عنهمرا أن رسرول

وسلم قال إنى عبد هللا وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته وسر خبركم عرن 
ذلك إنى دعو  أبى إبراهيم وبشار  عيسى ور يا أمى التى رأت وكذلك أمهرات 
النبيين يرين، وإن أم رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم رأت حرين وضرعته نرورا 

 ا أشار عمه العبا  بقوله:أضاءت له قصور الشام وإلى هذ
 

 وضررررراءت بنرررررورك األفرررررق            وأنرررررت لمرررررا ولررررردت أشررررررقت األرض
 وسرررربل الرشرررراد نخترررررق              رفررررنحن فررررى ذلررررك الضررررياء وفررررى النررررو

 
وروى ابن سعد أنها ولدته نظيفا ما به قذر، وفى إضاء  قصور الشام برذلك 

دار ملكه كما ذكر كعب أن النور إشار  إلى ما خص الشام من نور نبوته فإنها 
فى الكتب السالفة محمد رسول هللا مولده بمكرة ومهراجره بيثررب وملكره بالشرام 
ولهذا أسرى به صلى هللا عليه وسلم إلى بيت المقرد  كمرا هراجر قبلره إبرراهيم 
عليرره السررالم إلررى الشررام وبهررا ينررزل عيسررى بررن مررريم عليرره السررالم وهررى أرض 

 المحشر والمنشر.
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لرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضى هللا عنهما قالرت ولردت وروى عبد ا

آمنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقع على يدى فاستهل فسمعت قرائال يقرول 
رحمك هللا وأضاء لى مابين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعرض قصرور 
الروم قالت ثم ألبسته واضجعته فلم أنشب أن غشيتنى ظلمة ورعب وقشعرير  

ب عنى فسمعت قائال يقول أين ذهبت به قال إلى المشررق قالرت فلرم يرزل ثم غي
 الحديث منى على بال حتى ابتعثه هللا فكنت فى أول النا  إسالما.

 
وعن حسان بن ثابت رضى هللا عنه قال إنى لغالم ابن سربع سرنين أو ثمران 
أعقل ما رأيت وسمعت إذا يهودى يصرخ ذات غردا  يرا معشرر يهرود فراجتمعوا 

ليه وأنا أسمع قالوا ويلك ما لك قال طلع نجم أحمد الذى ولد به فى هذه الليلرة، إ
وعن عائشة أم الم منين رضى هللا عنها قالت كان يهرودى قرد سركن بمكرة فلمرا 
كانت الليلة التى ولد فيها رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم قرال يامعشرر قرريح 

انظروا فإنره ولرد فرى هرذه الليلرة نبرى  هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا ال نعلم قال
هذه األمة بين كتفيه عالمة فانصرفوا فس لوا فقيرل لهرم قرد ولرد لعبردهللا برن عبرد 
المطلب غالم فذهب اليهرودى معهرم إلرى أمره ف خرجتره لهرم فلمرا رأى اليهرودى 
العالمة خر مغشيا عليه وقال ذهبت النبو  من بنى إسرائيل يا معشر قريح أما 

طون بكم سطو  يخر  خبرها من المشرق والمغرب رواه يعقروب برن وهللا ليس
 سفيان بإسناد حسن كما فى فتح البارى.

 
ومن عجائب والدته صلى هللا عليه وسلم ما روى من ارتجا  إيوان كسرى 
وسقوط أربع عشر  شرفة من شرفاته وغيض بحير  طبرية وخمود نار فار  

رون ومررن ذلررك مررا وقررع مررن زيرراد  وكرران لرره ألررف عررام لررم تخمررد كمررا رواه كثيرر
حراسة السماء فى الشهب وقطع رصد الشرياطين ومرنعهم مرن اسرتراق السرمع، 
وولد صلى هللا عليره وسرلم مختونرا مسررورا أى مقطروع السرر  كمرا روى عرن 
ابن عمر وغيره، وعن أن  رضى هللا عنه أن النبى صلى هللا عليره وسرلم قرال 

 ا ولم ير أحد سواتى.من كرامتى على ربى أنى ولدت مختون
 

وقد اختلرف فرى عرام والدتره صرلى هللا عليره وسرلم واألكثررون أنره ولرد عرام 
الفيل وأنه بعد الفيل بخمسين يوما وأنه فى شهر ربيع األول يروم األثنرين لثنترى 
عشر  خلت منه عند طلوع الفجر، وعن ابن عبا  رضرى هللا عنهمرا قرال ولرد 
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واستنبئ يوم األثنين وخرر  مهراجرا مرن مكرة صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنين 
إلى المدينة يوم اإلثنين ودخل المدينة يوم اإلثنين ورفع الحجر يوم اإلثنين وكذا 

 فتح مكة ونزول سور  المائد  يوم اإلثنين.
 

وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضى هللا عنهما قال كران بمرر الظهرران 
ول يوشك أن يولد فيكم يا أهرل مكرة راهب يسمى عيصا من أهل الشام وكان يق

مولررود ترردين لرره العرررب ويملررك العجررم هررذا زمانرره فكرران اليولررد بمكررة مولررود إال 
ويس ل عنه فلما كان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
خر  عبد المطلب حتى أتى عيص فناداه ف شرف عليه فقال عيص كن أباه فقرد 

الذى كنت أحدثكم عنه يوم اإلثنين ويبعث يوم اإلثنين ويمروت ولد ذلك المولود 
يوم اإلثنين قال ولد لى الليلة مع الصبح مولود قرال فمرا سرميته قرال محمردا قرال 
وهللا لقد كنت أشتهى أن يكون هذا المولود فريكم أهرل هرذا البيرت بثالثرة خصرال 

 عليره وسرلم، أنه طلع نجمه البارحة وأنره ولرد اليروم وأن اسرمه محمرد صرلى هللا
 ووافق ذلك من الشهور الشمسية نيسان وكان لعشرين مضت منه.

وقيل ولد ليال فعن عائشة رضى هللا عنها قالت كان بمكة يهودى يتجر فيهرا 
فلما كانت الليلرة الترى ولرد فيهرا رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم قرال يرا معشرر 

ل ولرد الليلرة نبرى هرذه األمرة قريح هل ولد فريكم الليلرة مولرود قرالوا ال نعلمره قرا
األخير  بين كتفيه عالمة فيها شعرات متواترات كر نهن عرزف فرر  فخرجروا 
باليهودى حتى أدخلوه على أمه فقالوا أخرجرى لنرا ابنرك ف خرجتره وكشرفوا عرن 
ظهره فرأى تلك الشامة فوقع اليهودى مغشيا عليره فلمرا أفراق قرالوا مالرك ويلرك 

بنى إسرائيل رواه الحاكم، وليلة مولده صلى هللا عليه قال ذهبت وهللا النبو  من 
وسلم أفضل من ليلة القدر، وولد صلى هللا عليره وسرلم فرى مكرة فرى الردار الترى 
كانت لمحمد بن يوسف، وأرضعته صلى هللا عليه وسلم ثويبة عتيقرة أبرى لهرب 
ه أعتقها حين بشرته بوالدته عليه الصال  والسالم وقد ر ى أبرو لهرب بعرد موتر

فى النوم فقيل له ماحالك فقرال فرى النرار إال أنره خفرف عنرى فرى كرل ليلرة اثنرين 
وأمرص مرن برين إصربعى هراتين مراء وأشرار بررأ  إصربعيه وإن ذلرك بإعتراقى 

 لثويبة عندما بشرتنى بوالد  النبى صلى هللا عليه وسلم وبإرضاعها له.
 

رآن بذمه جروزى قال ابن الجزرى فإذا كان هذا أبولهب الكافر الذى نزل الق
بفرحه ليلة مولد النبى صرلى هللا عليره وسرلم فمرا حرال المسرلم الموحرد مرن أمتره 
صلى هللا عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ماتصل إليه قدرته فى محبتره صرلى هللا 
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عليره وسررلم لعمرررى إنمرا بكررون جررزا ه مررن هللا الكرريم أن يدخلرره بفضررله العمرريم 
يحتفلرون بشرهر مولرده عليره الصرال  والسرالم جنات النعيم والزال أهل اإلسرالم 

ويعملررون الرروالئم ويتصرردقون فررى لياليرره برر نواع الصرردقات ويظهرررون السرررور 
ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقراء  مولده الكرريم ويظهرر علريهم مرن بركاتره 
كل فضل عميم ومما جرب من خواصه أنه أمان فى ذلك العام وبشررى عاجلرة 

 فرحم هللا امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المباركة أعياداً. بنيل البغية والمرام
 

قالت حليمة قدمت مكة فى نسو  من بنى سعد بن بكر نلرتم  الرضرعاء فرى 
سنة شهباء فقردمت علرى أتران لرى ومعرى صربى لنرا وشرارف لنرا وهللا مرا تربض 
بقطر  وما ننام ليلنا ذلك أجمع مرع صربينا وال نجرد فرى ثرديى مرا يغذيره وال فرى 

رفنا مرا يغذيره فقردمنا مكرة فروهللا مرا علمرت منرا امررأ  إال وقرد عررض عليهرا شا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فت باه إذ قيل إنه يتيم من األب فوهللا ما بقى مرن 
صواحبى امرأ  إال أخرذت رضريعا غيرره فلمرا لرم أجرد غيرره قلرت لزوجرى إنرى 

طلقن إلى ذلرك اليتريم ألكره أن أرجع من بين صواحباتى ولي  معى رضيع ألن
 ف خذنه.
 

فذهبت فإذا بره مردر  فرى ثروب صروف أبريض مرن اللربن يفرو  منره المسرك 
وتحته حرير  خضراء راقدا على قفاه يغط ف شفقت أن أوقظه من نومره لحسرنه 
وجماله فدنوت منه رويدا فوضعت يدى على صدره فتبسم ضاحكا ففرتح عينيره 

جرالل السرماء وأنرا أنظرر فقبلتره برين ينظر إلى فخر  من عينيه نور حتى دخل 
عينيه وأعطيته ثديى األيمرن ف قبرل عليره بمرا شراء مرن لربن فحولتره إلرى األيسرر 
ف بى وكانت تلرك حالرة بعرد قالرت فرروى وروى أخروه ثرم أخذتره فمرا هرو إال أن 
جئت به إلى رحلى ف قبل عليره ثردياى بمرا شراء هللا مرن لربن فشررب حترى روى 

ام صراحبى تعنرى زوجهرا إلرى شرارفنا تلرك فرإذا بهرا وشرب أخوه حتى روى فقر
لحافل فحلب مرا شررب وشرربت حترى روينرا وبتنرا بخيرر ليلرة فقرال صراحبى يرا 
حليمة وهللا إنرى ألراك قرد أخرذت نسرمة مباركرة ألرم تررى مرا بتنرا بره الليلرة مرن 

 الخير والبركة حين أخذناه فلم يزل هللا يزيدنا خيرا.
 

صرلى هللا عليره وسرلم ثرم ركبرت أترانى وأخذتره  قالت حليمة فودعت أم النبى
برين يرردى فسربقت دواب النررا  الرذين كررانوا معرى وهررم يتعجبرون منهررا ثرم قرردمنا 
منازل بنى سعد وال أعلم أرضا من أرض هللا أجدب منها وكانت غنمرى تررو  
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على حين قدمنا به شباعا لبنا فنحلب ونشرب ومرا يحلرب إنسران قطرر  لربن وال 
تى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيرانهم اسررحوا حيرث يحدها فى ضرع ح

يسر  راعى غنم بنت أبى ذ يب فتررو  أغنرامهم جياعرا مرا تربض بقطرر  لربن 
ترو  أغنامى شباعا لبنا، وعن عمه العبا  رضى هللا عنه قال قلت يا رسرول 
هللا دعانى إلرى الردخول فرى دينرك أمرار  لنبوترك رأيترك فرى المهرد تنراغى القمرر 

ر إليرره بإصرربعك فحيررث أشرررت إليرره مررال قررال إنررى كنررت أحدثرره ويحرردثنى وتشرري
 ويلهينى عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرح.

 
وفى فتح البارى أنه صلى هللا عليه وسلم تكلرم فرى أوائرل مرا ولرد وذكرر ابرن 
سبع أن مهده كان يتحرك بتحريك المالئكة، وعن ابن عبا  رضرى هللا عنهمرا 

يمة تحدث انها أول ما فطمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تكلم قال كانت حل
فقال هللا أكبر كبيررا والحمرد هلل كثيررا وسربحان هللا بكرر  وأصريال فلمرا ترعررع 

 كان يخر  فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم.
 

وعنه أيضا أن الشيماء أخت البنى صلى هللا عليه وسلم مرن الرضراعة رأت 
ا وقف وقفت وإذا سار سارت أيام كان عند حليمة، وكران صرلى غمامة تظله إذ

هللا عليه وسلم يشب شبابا اليشبه الغلمان، قالت حليمة فلما فصلته قدمنا به على 
أمه ونحن أحرص شئ على مكثه فينا لما نرى مرن بركتره فكلمنرا أمره وقلنرا لرو 

ردتره معنرا تركتيه عندنا حتى يغلظ فإنا نخشرى عليره وبراء مكرة ولرم نرزل حترى 
فرجعنا به فوهللا إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثالثرة مرع أخيره مرن الرضراعة لفرى 
بهم لنا خلرف بيوتنرا جراء أخروه يشرتد فقرال ذاك أخرى القرشرى قرد جراءه رجرالن 
عليهما ثياب بيض ف ضجعاه وشرقا بطنره قالرت حليمرة فخرجرت أنرا وأبروه نشرتد 

فقال له أى بنى ما ش نك قرال جراءنى  نحوه فنجده قائما منتقعا لونه فاعتنقه أبوه
رجالن عليهما ثياب بيض فضجعانى فشقا بطنى ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه 
ثم رداه كما كان فرجعناه معنا فقال أبوه ياحليمرة لقرد خشريت أن يكرون ابنرى قرد 
اصيب فانطلقى بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهرر بره مرا نتخروف فاحتملنراه حترى 

 لى أمه.قدمنا به مكة ع
 

فقالررت مررا ردكمررا برره فقررد كنتمررا حريصررين عليرره قلنررا نخشررى عليرره األتررالف 
واألحداث فقالت ما ذاك بكما فاصدقانى ش نكما فلم تدعنا حترى أخبرناهرا خبرره 
قالت أخشيتما عليه الشيطان كال وهللا ما للشيطان عليه سبيل وإنره لكرائن البنرى 
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و  أن رسول هللا صلى هللا عليره هذا ش ن فدعاه عنكما، وفى حديث شداد بن أ
وسلم قال كنت مسترضعا فى بنى سعد ابن بكر فبينما أنا ذات يوم فى بطن واد 
من أتراب لى من الصبيان إذ ن نا برهط ثالثة معهم طست من ذهب ملرئ ثلجرا 
ف خذونى من بين أصرحابى وانطلرق الصربيان هرابرا مسررعين إلرى الحرى فعمرد 

ضجاعا لطيفرا ثرم شرق مرا برين مفررق صردرى أحدهم فاضجعنى على األرض إ
إلى منتهى عانتى وأنا أنظر إليه لرم أجرد لرذلك مسرا ثرم أخرر  أحشراء بطنرى ثرم 

 غسلها بذلك الثلج ف نعم غسلها ثم أعادها مكانها.
 

ثم قام الثانى فقال لصاحبه تنح ثم أدخل فى جروفى وأخرر  قلبرى وأنرا أنظرر 
ى بهرا ثرم قرال بيرده يمنرة ويسرر  إليه وصدعه ثم أخر  منه مضغة سروداء فرمر

ك نه يتناول شيئا فإذا بخاتم فى يرده مرن نرور يجرار النراظر دونره فخرتم بره قلبرى 
فامتأل نورا وذلك نور النبو  والحكمة ثم أعراده مكانره فوجردت بررد ذلرك الخراتم 
فى قلبرى دهررا ثرم قرال الثالرث لصراحبه ترنح فر مر يرده برين مفررق صردرى إلرى 

ذلك الشق بإذن هللا تعالى ثم أخذ بيدى ف نهضنى من مكرانى  منتهى عانتى فالت م
إنهاضا لطيفا ثم قال لألول زنه بعشر  من أمته فروزننى بهرم فررجحتهم ثرم قرال 

 زنه بمائة من أمته فرجحتهم.
 

ثم قال زنه ب لف فرجحتهم فقال دعوه فلرو وزنتمروه ب متره كلهرا لررجحهم ثرم 
عينى ثم قالوا ياحبيب لم ترع إنك  ضمونى إلى صدورهم وقبلوا رأسى وما بين

لرو تردرى مرايراد بررك مرن الخيرر لقرررت عينراك. والمرراد بررالوزن فرى قولره زنرره 
بعشر  إلى آخره الروزن اإلعتبرارى فيكرون المرراد بالرجحران فرى الفضرل، وقرد 
وقع شق صدره الشريف مر  أخرى عند مجئ جبريل عليه السرالم لره برالوحى 

اإلسرراء بره صرلى هللا عليره وسرلم وروى أبرو فى غار حراء ومر  أخررى عنرد 
نعيم فى الدالئل الشق أيضا وهو ابن عشرين والحكمة فى شق صدره الشريف 
فى حال صباه واستخرا  العلقة منره تطهيرره عرن حراالت الصربا حترى يتصرف 
فى سن الصبا ب وصاف الرجولية ولذلك نش  على أكمرل األحروال مرن العصرمة 

 صلى هللا عليه وسلم.
 
د ختم بخاتم النبو  بين كتفيره صرلى هللا عليره وسرلم وكران يرنم مسركا وإنره وق

مثل زر الحجلة ذكره البخارى. قال النووى الحجلرة واحرد  الحجرال وهرى بيرت 
كالقبة لها أزرار وعرى هذا هو الصواب وقال بعضهم المراد بالحجلرة الطرائر 
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صلى هللا عليه المعروف وزرها بيضها، وعن ابن عبا  وغيره أن رسول هللا 
وسلم لما بلغ ست سنين خرجت به أمه إلى أخواله بنى عدى بن النجار بالمدينة 
تررزورهم ومعرره أم أيمررن فنزلررت برره دار التابعررة ف قامررت برره عنرردهم شررهرا فكرران 
صلى هللا عليه وسلم يذكر أمورا كانت فى مقامه ذلك ونظر إلى الدار وقال هرا 

ئر بنى عدى برن النجرار وكران قروم مرن هنا نزلت بى أمى وأحسنت العوم فى ب
اليهود يختلفون ينظرون إلى قالرت أم أيمرن فسرمعت أحردهم يقرول هرو نبرى هرذه 
األمة وهذه دار هجرته فوعيت ذلك كله من كالمهم ثم رجعت به أمه إلرى مكرة 

 فلما كانت باألبواء توفيت.
 

وروى الزهرى عن أسماء بنرت رهرم عرن أمهرا قالرت شرهدت آمنرة أم النبرى 
صلى هللا عليه وسلم فى علتها التى ماتت بها ومحمد صلى هللا عليه وسلم عالم 
يفع له خم  سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهره وقالرت أبيرات شرعر ثرم قالرت 
كل حى ميت وكل جديد بال وكل كثير يفنى وأنا ميتة وذكرى براق وقرد تركرت 

 خيرا وولدت طهرا ثم ماتت فكنا نسمع نو  الجن عليها.
 
د روى أن آمنة آمنت به صلى هللا عليه وسلم بعرد موتهرا روى الطبرانرى وق

بسنده عن عائشة رضى هللا عنها أن النبى صلى هللا عليره وسرلم نرزل الححرون 
كئيبا حزينا ف قام بره مرا شراء هللا ثرم رجرع مسررورا قرال سر لت ربرى عرز وجرل 

إحيراء  ف حيى لى أمى فآمنت برى ثرم ردهرا وكرذا روى مرن حرديث عائشرة أيضرا
أبويرره صررلى هللا عليرره وسررلم حتررى آمنررا برره أورده السررهيلى والخطيررب، وقررال 
القرطبررى فررى التررذكر  إن فضررائله صررلى هللا عليرره وسررلم وخصائصرره لررم تررزل 
تتوالى وتتتابع إلى حين مماته فيكون هذا مما فضله هللا بره وأكرمره قرال ولري  

ى الكتراب العزيرز إحيراء إحيا هما وإيمانهما ممتنعا عقرال وال شررعا فقرد ورد فر
قتيل بنى إسرائيل وأخبر بقاتله وكان عيسى عليه السالم يحيرى المروتى وكرذلك 
نبينا صلى هللا عليه وسلم أحيا هللا علرى يديره جماعرة مرن المروتى ثبرت هرذا فمرا 
يمتنع إيمانهما بعد إحيائهما ويكرون ذلرك زيراد  فرى كرامتره وفضريلته صرلى هللا 

 عليه وسلم.
 

ام فخرر الردين الررازى إن جميرع آبراء محمرد صرلى هللا عليره وسرلم وقال اإلم
كانوا مسلمين ومما يدل على ذلك قولره صرلى هللا عليره وسرلم لرم أزل أنقرل مرن 

إنمووا المشوورمان )أصررالب الطرراهرين إلررى أرحررام الطرراهرات وقررد قررال تعررالى: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

فوجب أن اليكرون أحرد مرن أجرداده مشرركا ولقرد أحسرن الحرافظ شرم   ،(نج:
 ن بن ناصر الدين الدمشقى حيث قال:الدي
 

 حبرررررا هللا النبرررررى مزيرررررد فضرررررل          علرررررى فضرررررل وكررررران بررررره ر وفرررررا
 فرررررررررر حيى أمرررررررررره وكررررررررررذا أبرررررررررراه     إليمرررررررررران برررررررررره فضررررررررررال لطيفررررررررررا
 فسرررررررلم فالقرررررررديم برررررررذا قررررررردير          وإن كررررررران الحرررررررديث بررررررره ضرررررررعيفا

 
 وقد كانت أم أيمن دايته وحاضنته بعد موت أمه وكان صلى هللا عليره وسرلم
يقول لها أنت أمى بعد أمى، ومات جده عبد المطلب كافله وله ثمان سرنين عرن 
عشر ومائة سنة وقيرل عرن مائرة وأربعرين سرنة، وكفلره أبرو طالرب واسرمه عبرد 

 مناف وكان عبد المطلب قد أوصاه بذلك لكونه شقيق عبدهللا.
وأخر  ابن عساكر عن جلهمرة برن عرفطرة قرال قردمت مكرة وهرم فرى قحرط 

يح يا أبا طالب أقحط الوادى وأجذب العيال فهلرم فاستسرق فخرر  أبرو فقالت قر
طالررب ومعرره غررالم ك نرره شررم  تجلررت عنهررا سررحابة وحولرره أغيلمررة ف خررذه أبررو 
طالب ف لصق ظهره بالكعبة والذ الغرالم بإصربعه ومرا فرى السرماء قزعرة ف قبرل 
السررحاب مررن هررا هنررا وهررا هنررا وأغرردق واغرردودق والفجررر لرره الرروادى وأخصررب 

 نادى والبادى وفى ذلك يقول أبو طالب:ال
 

 وأبررريض يستسرررقى الغمرررام بوجهررره          ثمرررال اليترررامى عصرررمة لألرامرررل
    

 والثمال بالكسر الملج  وعصمة لألرامل يمنعهم من الضياع واألرامل 

 
المسرراكين مررن رجررال ونسرراء واسررتعماله بالنسرراء أكثررر، ولمررا بلررغ رسررول هللا 

عشر  سنة خر  مع عمه أبى طالب إلى الشرام حترى صلى هللا عليه وسلم ثنتى 
بلغ بصرى فرآه بحيرا الراهب واسمه جررجي  فعرفره بصرفته فقرال وهرو آخرذ 
بيده هذا سيد العرالمين هرذا يبعثره هللا رحمرة للعرالمين فقيرل لره ومرا علمرك برذلك 
فقال إنكم حين أشرفتم به من العقبة لم يبق شرجر وال حجرر إال خرر سراجداً وال 

ن إال لنبى وإنى أعرفه بخراتم النبرو  فرى أسرفل مرن غضرروف كتفره مثرل يسجدا
التفاحه وإنا نجده فى كتبنا وس ل أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود وأقبل 
سبعة من الروم يقصدون قتلره عليره الصرال  والسرالم فاسرتقبلهم بحيررا فقرال مرا 

برق طريرق إال بعرث إليهرا جاء بكم قالوا إن هذا النبى خار  فى هذا الشهر فلم ي
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ب نررا  فقررال أفرررأيتم أمرررا أراد هللا أن يقضرريه هررل يسررتطيع أحررد مررن النررا  رده 
 قالوا ال قال فبايعوه ف قاموا معه ورده أبو طالب.

 
وروى البيهقى وأبو نعيم أن بحيرا رآه وهو فرى صرومعته فرى الركرب حرين 

نزلوا بظل شجر  قريبا أقبلوا وغمامة بيضاء تظله من بين القوم ثم أقبلوا حتى 
منه فنظرر إلرى الغمامرة حرين أظلرت الشرجر  وتهصررت أغصران الشرجر  علرى 
رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم حترى اسرتظل تحتهرا وأن بحيررا قرام فاحتضرنه 
وجعل يس له عن أشياء من حاله مرن نومره وهيئتره وأمروره ويخبرره رسرول هللا 

را من صفته ورأى خاتم النبو  بين صلى هللا عليه وسلم فيوافق ذلك ما عند بحي
 كتفيه على موضعه من صفته التى عنده.

 
وعن العبرا  رضرى هللا عنهمرا أن أبرابكر الصرديق رضرى هللا عنره صرحب 
النبى صلى هللا عليه وسلم وهو ابن ثمانى عشرر  والنبرى صرلى هللا عليره وسرلم 

سردر  قعرد  ابن عشرين سنة وهم يريدون الشام فى تجار  حتى نزال منرزال فيره
فى ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له بحيرا يس له عن شئ فقرال لره مرن 
الرجل الذى فى ظل الشجر  قرال محمرد برن عبرد هللا برن عبرد المطلرب قرال هرذا 
وهللا نبى ما استظل تحت ظلها بعد عيسى إال محمد صلى هللا عليه وسلم ووقرع 

 هللا عليه وسلم اتبعه.فى قلب أبى بكر التصديق فلما بعث النبى صلى 
 

ثم خر  صلى هللا عليه وسلم أيضا ومعه ميسر  غالم خديجة بنة خويلد بن 
أسد فرى تجرار  لهرا حترى بلرغ سروق بصررى ولره إذ ذاك خمر  وعشررون سرنة 
ألربرع عشرر  ليلررة بقيرت مررن ذى الحجرة فنرزل تحررت ظرل شررجر  فقرال نسررطور 

كران ميسرر  يررى فرى الراهب مرا نرزل ظرل هرذه الشرجر  بعرد عيسرى إال نبرى و
الهرراجر  ملكررين يظالنرره مررن الشررم  ولمررا رجعرروا إلررى مكررة فررى وقررت الظهيررر  
وخديجة فى علية لها فررأت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم وهرو علرى بعيرره 
وملكان يظالن عليه وتزوجها صلى هللا عليه وسرلم بعرد ذلرك بشرهرين وخمسرة 

ون وكانررت ترردعى فررى وعشرررين يومررا وسررنة إحرردى وعشرررون سررنة وقيررل ثالثرر
الجاهليه بالطراهر  وكانرت تحرت أبرى هالرة برن زرار  التميمرى فولردت لره هنردا 
وهالة وهما ذكران ثم تزوجها عتيق بن عائد المخزومى فولدت لره هنردا وكران 
لها حين تزوجهرا النبرى صرلى هللا عليره وسرلم مرن العمرر أربعرون سرنة وبعرض 

 آخرى.
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ألعمامه فخر  معه مهم حمز  حترى وكانت عرضت نفسها عليه فذكر ذلك 

دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليره فتزوجهرا عليره الصرال  والسرالم وحضرر 
أبو طالب ور ساء مضر فخطب أبو طالب فقال الحمد هلل الذى جعلنا من ذرية 
إبررراهيم وزرع إسررماعيل وضئضررئ معررد وعنصررر مضررر وجعلنررا حضررنة بيترره 

رما آمنا وجعلنرا الحكرام علرى النرا  وسوا  حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وح
ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبدهللا ال يوزن برجرل إال رجرح بره فرإن كران فرى 
المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد م قد عرفتم قرابته وقرد خطرب 
خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصرداق مرا آجلره وعاجلره مرن مرالى كرذا وهرو 

  عظيم وخطر جليل فزوجه إياها أبوها خويلد وكان الصداق وهللا بعد هذا له نب
ثنتررى عشررر  أوقيررة ذهبررا ونشررا واألوقيررة أربعررون درهمررا والررنح نصررف أوقيررة 

 والضئضئ األصل وكذا العنصر.
 

ولما بلغ صلى هللا عليه وسلم خمسا وثالثرين سرنة بنرت قرريح الكعبرة وكران 
ضعون أزرهرم علرى عرواتقهم صلى هللا عليه وسلم ينقل معهم الحجار  وكانوا ي

ويحملررون الحجررار  ففعررل ذلررك صررلى هللا عليرره وسررلم فسررقط مررن قيررام ونررودى 
عورتك فكان ذلك أول ما نودى فقال له أبو طالب أو العبرا  يرابن آخرى اجعرل 
إزارك على رأسك فقال ما أصابنى ما أصابنى إال من التعرى، ولما بلغ رسول 

ة بعثه هللا تعالى رحمة للعالمين ورسوال إلى هللا صلى هللا عليه وسلم أربعين سن
 كافة الثقلين أجمعين وكان ذلك يوم اإلثنين لسبع عشر  خلت من رمضان.

 
روى البخارى فى التعبير حديث عائشة أم الم منين رضرى هللا تعرالى عنهرا 
أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الروحى الر يرا الصرادقة فرى 

اليرى ر يا إال جاءت مثل فلق الصبح وكان ي تى حراء فيتحنث فيه النوم فكان 
وهو التعبد الليالى ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فترزوده لمثلهرا 
حتى فج ه الحق وهو غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقلت ما أنا بقرارىء 

فقلرت مرا أنرا بقرارىء ف خذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثرم أرسرلن فقرال اقررأ 
ف خذنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثرم أرسرلنى فقرال اقررأ فقلرت مرا أنرا بقرارىء 

إقورأ باسوم ربوك )ف خذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منرى الجهرد ثرم أرسرلنى فقرال: 
فرجع بها ترجف بوادره  (ما لم يعلم)[ حتى بلغ إلى قوله 1]العلق:  (الذى خل 

زملرونى زملرونى فزملروه حترى ذهرب عنره الرروع حتى دخل على خديجة فقرال 
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فقال يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسرى فقالرت لره كرال 
أبشر فوهللا اليخزيك هللا أبدا إنرك لتصرل الررحم وتصردق الحرديث وتحمرل الكرل 
وتقرى الضيف وتعين علرى نوائرب الحرق ثرم انطلقرت بره خديجرة حترى أترت بره 

أسد بن عبد العزى بن قصى وهو ابن عم خديجة أخى أبيهرا ورقة بن نوفل بن 
وكان امرأ تنصر فى الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربرى فيكترب بالعربيرة مرن 
اإلنجيل ما شاء هللا أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمرى لره خديجرة أى ابرن عرم 

 اسمع من ابن أخيك.
 

لى هللا عليره وسرلم مرا فقال له ورقة يا ابن أخى مراذا تررى فر خبره النبرى صر
رأى فقال له ورقة هرذا النرامو  الرذى أنرزل علرى موسرى يرا ليتنرى فيهرا جرذعا 
ليتنى أكون حيا حرين يخرجرك قومرك فقرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أو 
مخرجررى هررم فقررال ورقررة نعررم لررم يرر ت رجررل قررط بمررا جئررت برره إال عررودى وإن 

 يدركنى يومك أنصرك م زرراً.
 

رقرة أن تروفى وفترر الروحى فترر  حترى حرزن النبرى صرلى هللا ثم لم ينشرب و
عليرره وسررلم فيمررا بلغنررا حزنررا غرردا منرره مرررارا كررى يتررردى مررن ر و  شررواهق 
الجبال فكلما أوفى بذرو  جبل لكى يلقى نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد 
 إنك رسول هللا حقا فيسكن لذلك جاشه وتقر نفسه فيرجع فرإذا طالرت عليره فترر 
الوحى غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذرو  جبل تبدى له جبريرل فقرال لره: مثرل ذلرك 
قوله ما أنا بقارىء أى إنى أمى فال أقرأ الكتب وقوله ترجف بوادره هرى جمرع 
بررادر  وهررى اللحمررة التررى بررين العنررق والمنكررب وقررول ورقررة ليتنررى فيهررا جررذعا 

 الغ فى نصرتها.الضمير للنبو  أى ليتنى كنت شابا عند ظهورها حتى أب
 

وأخررر  البيهقررى أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم حررين أراد هللا كرامترره 
وابتررداه بررالنبو  كرران اليمررر بحجررر وال شررجر إال سررلم عليرره وسررمع منرره فيلتفررت 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم خلفرره وعررن يمينرره وعررن شررماله فررال يرررى إال 

ية النبو  السرالم عليرك يرا رسرول الشجر وما حوله من الحجار  وهى تحييه بتح
هللا، وعن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم قرال جراورت بحرراء شرهرا 
فلما قضيت جوارى هبطرت فنوديرت فنظررت عرن يمينرى فلرم أر شريئا ونظررت 
عن شمالى فلم أر شيئا ونظرت خلفى فلم أر شيئا فرفعت رأسى فرأيت شيئا لم 

يوا )ونى دثرونى وصبوا على ماء باردا فنزلت أثبت له ف تيت خديجة فقلت دثر
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[ اآليررة وذلررك قبررل أن تفرررض 1]المرردثر:  (أيهووا الموودثر قووم فانووذر اربووك فمبوور
 الصال  رواه البخارى ومسلم.

 
وروى أبو نعيم أ، ورقة قال له أبشر ف نا أشهد أنك الذى بشر به المسيح ابن 

كرر ابرن عرادل فرى مريم وأنك على مثل نامو  موسى وأنك نبى مرسل، وقد ذ
تفسرريره أن جبريررل عليرره السررالم نررزل علررى النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم أربعررة 
وعشرين ألف مر  ونزل على آدم اثنتى عشر  مر  وعلى إدري  أربرع مررات 
وعلررى نررو  خمسررين مررر  وعلررى إبررراهيم اثنتررين وأربعررين مررر  وعلررى موسررى 

 الصال  والسالم.أربعمائة مر  وعلى عيسى عشر مرات على نبينا وعليهم 
 

وقد روى أن جبريل تبدى له صلى هللا عليه وسلم فى أحسن صور  وأطيب 
رائحة فقرال يرا محمرد إن هللا يقرئرك السرالم ويقرول لرك أنرت رسرولى إلرى الجرن 
واإلن  فادعهم إلرى قرول ال إلره إال هللا ثرم ضررب برجلره األرض فنبعرت عرين 

أن يتوضر  وقرام جبريرل يصرلى ماء فتوض  منهرا جبريرل عليره السرالم ثرم أمرره 
وأمررره أن يصررلى معرره فعلمرره الوضرروء والصررال  ثررم عررر  إلررى السررماء ورجررع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يمر بحجر وال مدر وال شجر إال وهو يقرول 
السالم عليرك يرا رسرول هللا حترى أترى خديجرة رضرى هللا عنهرا ف خبرهرا فغشرى 

لى بها كما صلى به جبريرل فكران ذلرك عليها من الفر  ثم أمرها فتوض ت وص
 أول فرضها ركعتين ثم إن هللا تعالى أقرها فى السفر كذلك وأتمها فى الحضر.

 
وعن اإلمام الشعبى أنزلت عليه صلى هللا عليه وسلم النبو  وهو ابن أربعين 
سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثالث سنين فكان يعلمه الكلمة والشئ ولم ينزل عليره 

ى لسانه فلما مضت ثالث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن القرآن عل
على لسانه عشرين سنة رواه البيهقى وغيره، فقد تبين أى من جملة ما ساقه أن 
نبوته صلى هللا عليه وسلم كانت متقدمة على رسالته فكان فى نزول سور  اقرأ 

التشرريع وهرذا قطعرا نبوته وفى نزول سور  المدثر إرساله بالعذار  والبشرار  و
مت خر عن األول، وكان أول من آمن باهلل وصدق صديقة النساء خديجة رضى 
هللا عنها فقامرت ب عبراء الصرديقية قرال لهرا صرلى هللا عليره وسرلم  خشريت علرى 
نفسى قالت له أبشر فروهللا ال يخزيرك هللا أبردا ثرم اسرتدلت بمرا فيره مرن الصرفات 

ذلك ال يخرزى أبردا، وكران أول رجرل آمرن واألخالق والشيم على أن من كان كر
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بعدها أبو بكر الصديق رضى هللا عنه فازره فى هللا، وأول صبى آمن على بن 
 أبى طالب كرم هللا وجهه وسنه عشر سنين.

 
وأول من آمن من الموالى زيد بن حارثة ومن العبيد برالل، ثرم أسرلم عثمران 

سرعد برن أبرى وقراص برن عفران والزبيرر برن العروام وعبرد الررحمن برن عروف و
وطلحة بن عبيد هللا بدعاء أبى بكر الصديق فجاء بهم إلى رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم حين استجابوا له ف سلموا وصلوا ثم أسلم أبو عبيرد  عرامر برن عبيرد 
هللا بن الجرا  وأبو سلمة بعد تسرعة أنفر  واألرقرم برن أبرى األرقرم المخزومرى 

اه قدامرة وعبرردهللا وعبيررد  برن الحررارث بررن وعثمران بررن مظعرون الجمحررى وأخررو
المطلب وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنرت الخطراب، وأول امررأ  أسرلمت بعرد 
خديجة أم الفضل زو  العبا  وأسماء بنت أبى بكر ودخل النرا  فرى اإلسرالم 

 أرساال من الرجال والنساء.
 

ا جراء بره أى ثم إن هللا تعالى أمر رسوله صلى هللا عليه وسلم ب ن يصدع بم
يواجه به المشركين فمرا زال النبرى صرلى هللا عليره وسرلم مسرتخفيا حترى نزلرت 

[ فجهررر هررو وأصررحابه قرالوا وكرران ذلررك بعررد 94]الحجرر:  (فا ود  بمووا توو مر)
ثالث سنين من النبو  وهرى المرد  الترى أخفرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

ادى قومه باإلسرالم وصردع بره كمرا أمره فيها إلى أن أمره هللا تعالى بإظهاره فن
أمره هللا تعالى ولم يبعد قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها ف جمعوا 
علررى خالفرره وعداوترره إال مررن عصررم هللا مررنهم باإلسررالم وحرردب عليرره عمرره أبررو 
طالررب ومنعرره مررنهم وقررام دونرره فاشررتد األمررر وتضررارب القرروم وأظهررر بعضررهم 

ريح علرى مرن أسرلم مرنهم يعرذبونهم ويفتنرونهم عرن لعبض العرداو  وترذامرت قر
دينهم ومنع هللا تعالى رسوله منهم بعمه أبى طالب وبنرى هاشرم والمطلرب غيرر 
أبى لهب، وكان صلى هللا عليه وسلم يطوف علرى النرا  فرى منرازلهم يقرول يرا 
أيها النا  إن هللا ي مركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأبو لهب وراءه يقول 

 أيها النا  إن هذا ي مركم أن تتركوا دين آبائكم. يا
 

ورماه الوليد بن المغير  بالسحر وتبعه قومه على ذلك وآذنه قرريح ورمروه 
بالشعر والكهانة والجنون ومنهم من كان يحثو التراب على رأسره ويجعرل الردم 
على بابه صلى هللا عليه وسلم، ووطئ بن أبى معيط على رقبتره الشرريفة وهرو 

د عند الكعبة حتى كرادت عينراه تبررزان وخنقروه خنقرا شرديدا فقرام أبرو بكرر ساج
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دونه فجذبوا رأسه ولحيته حتى سقط أكثر شعره فقال أبو بكر أتقتلون رجال أن 
يقررول ربررى هللا ودفررع عنرره عقبررة بررن أبررى معرريط بعررد أن أخررذ بمنكررب رسررول هللا 

 .صلى هللا عليه وسلم فلف ثوبه فى عنقه وخنقه خنقا شديداً 
 

وفى رواية البخارى كان صلى هللا عليه وسلم يصلى عند الكعبة وجمع مرن 
قريح فى مجالسهم إذ قال قائل منهم أال تنظرن إلى هذا المرائى أيكم يقوم إلرى 
جزور آل فالن فيعمد إلى فرثها ودمها وسالها فيجئ به ثم يمهله حتى إذا سجد 

  والسرالم وضرعه برين كتفيرره برين كتفيره فانبعرث أشرقاهم فلمرا سرجد عليره الصرال
وثبت النبى صلى هللا عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض 
من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهى جويرية ف قبلت تسعى وثبت النبرى 
صرلى هللا عليره وسرلم سراجدا حترى ألقتره عنره وأقبلرت علريهم تسربهم فلمرا قضررى 

  قرال اللهرم عليرك بقرريح ثرم سرمى فقرال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصال
اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد برن عتبرة 
وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيط وعمار  بن الوليد قرال عبردهللا مرن مسرعود 
فوهللا لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القيب قليب بدر ثم قرال رسرول 

هللا عليه وسلم وأتبع أصحاب  القليب لعنة وهو محمول على أكثررهم هللا صلى 
ألن عقبة بن أبى معيط لم يصرع فى بدر وإنما قتل صربرا بعرد أن رحلروا عرن 
بدر مرحلة وأميرة برن خلرف لرم يطرر  فرى القليرب وعمرار  برن الوليرد هلرك فرى 

 أرض الحبشة.
 

شده شركيمة سرنة ثم أسلم حمز  بن عبد المطلب وكان أعز فتى فى قريح وأ
ست فعز به رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم وكفرت عنره قرريح قلريال، وقالرت 
قرريح للنبررى صرلى هللا عليرره وسررلم إن كنرت تطلررب الشرررف فينرا فررنحن نسررودك 
علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الرذى ي تيرك رئيرا أى جنيرا 

ك حترى نبرئرك منره أو نعرذر فيرك قد غلب عليك بذلنا أموالنا فرى طلرب الطرب لر
فقال لهم عليه الصال  والسالم ما بى ما تقولون ولكن هللا بعثنى رسروال وأنرزل 
على كتابا وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسراالت ربرى ونصرحت 
لكم فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا واألخرر  وإن ترردوه علرى 

 تى يحكم هللا بينى وبينكم.أصبر ألمر هللا ح
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ثررم إن النضررر بررن الحررارث وعقبررة بررن أبررى معرريط ذهبررا إلررى أحبررار اليهررود 
فس الهم عنه صلى هللا عليه وسلم فقالوا لهما سلوه عن ثالثرة فرإن أخبرركم بهرن 
فهو نبى مرسل وإن لم يجب فهو متقول سلوه عن فتية ذهبروا فرى الردهر األول 

و ف نزل هللا تعالى ذكر الفتيرة الرذين ذهبروا وعن رجل طواف وعن الرو  ما ه
وهم أصحاب الكهف وذكر الرجرل الطرواف وهرو ذو القررنين وقرال فرى الررو  

[ وقرال بعضرهم 85]اإلسرراء:  (ايسألانك الن الراح قل الراح من أمر ربو )
لي  فى اآلية دالله على أن هللا تعالى لم يطلع نبيره صرلى هللا عليره وسرلم علرى 

ل يحتمل أن يكون أطلعه ولم ي مره أن يطلعهم وقد قالوا فى علم حقيقة الرو  ب
 الساعة نحو هذا فاهلل تعالى أعلم.

 
ولما كثر المسلمون وظهر اإليمان أقبل كفار قريح على من آمرن يعرذبونهم 
وي ذونهم ليردوهم عن دينهم حتى أنه مر عدو هللا أبو جهل بسمية أم عمار بن 

فقتلها، وكران الصرديق رضرى هللا عنره إذا مرر  ياسر وهى تعذب فطعنها بحربة
ب حد من العبيد بعذب اشتراه واعتقه منهم بالل وعامر بن فهير ، وعن أبى ذر 
رضررى هللا عنرره كرران أول مررن أظهررر اإلسررالم سرربعة رسررول هللا صررلى هللا عليرره 
وسلم فمنعه هللا بعمره أبرى طالرب وأمرا أبرو بكرر فمنعره هللا بقومره وأمرا سرائرهم 

المشررركون يعررذبونهم ف لبسرروهم أدراع الحديررد وصررهروهم فررى الشررم   ف خررذهم
وإن بالال هانت عليه نفسه فى هللا عز وجل وهان علرى قومره ف خرذوه فر عطوه 

 الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول أحد أحد.
 

ثرم أذن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ألصرحابه فرى الهجرر  إلرى الحبشررة 
جررب سررنة خمرر  مررن النبررو  فهرراجر إليهررا نررا  ذوو عرردد مررنهم مررن وذلررك فررى ر

هرراجر ب هلرره ومررنهم مررن هرراجر بنفسرره وكررانوا أحررد عشررر رجررال وأربررع نسررو  
وأميرهم عثمان بن مظعون وكان أول مرن خرر  عثمران برن عفران مرع امرأتره 
رقية بنت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم وأبطر  عليره خبرهمرا فقردمت امررأ  

هما وقد حمل عثمان امرأته على حمار فقال صلى هللا عليه وسلم إن فقالت رأيت
عثمان ألول من هاجر ب هله بعد لوط، فلما رأت قريح استقرارهم فرى الحبشرة 
وأمررنهم أرسررلوا عمرررو بررن العرراص وعبرردهللا بررن أبررى ربيعررة بهرردايا وتحررف مررن 

وهم إلى بالدهم إلى النجاشى واسمه أصحمة وكان معهما عمار  بن الوليد ليرد
 قومهم ف بى ذلك وردهما خائبين بهديتهما.
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وأسلم عمر بن الخطاب بعد حمز  رضى هللا عنهما بثالثة أيام فيما قال أبرو 
نعيم بدعوته صرلى هللا عليره وسرلم اللهرم أعرز اإلسرالم بر بى جهرل أو بعمرر برن 
الخطاب وكان المسلمون إذ ذاك بضرعة وأربعرين رجرال وإحردى عشرر  امررأ ، 

ن عبا  رضى هللا عنهما لما أسلم عمر قال جبريل للنبى صلى هللا عليه قال اب
 وسلم يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسالم عمر.

 
ولما رأت قرريح عرز  النبرى صرلى هللا عليره وسرلم بمرن معره وإسرالم عمرر 
وعز  أصحابه بالحبشة وفشو اإلسالم فى القبائل أجمعروا علرى أن يقتلروا النبرى 

ليه وسلم فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بنى هاشم وبنى المطلب فر دخلوا صلى هللا ع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله وأجابه لذلك حتى 
كفارهم فعلوا ذلك حمية فلما رأت قريح ذلك اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابا 

إلريهم وال ينكحروهم  يتعاقدون فيه علرى بنرى هاشرم وبنرى المطلرب أن ال ينكحروا
واليبيعوا منهم شيئا وال يبتاعوا منهم وال يقبلروا مرنهم صرلحا أبردا حترى يسرلموا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقتل وكتبوه فى صحيفة بخط بغيض بن عرامر 
فشلت يده وعلقت الصحيفة فى جوف الكعبة هالل المحرم سنة سبع مرن النبرو  

إلى أبى طالب فدخلوا معه فى شعبه إال أبا لهب فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب 
فكان مرع قرريح ف قراموا علرى ذلرك سرنتين أو ثالثرا حترى جهردوا وكران اليصرل 

 إليهم شئ إال سرا.
 

روى البخارى فى صحيحه أنه صلى هللا عليه وسلم قرأ سور  النجم وسرجد 
ن معه المسلمون والمشركون واإلن  والجن ولما سمع بذلك من فرى الحبشرة مر

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قردم نفرر مرنهم لظرنهم أن أهرل مكرة قرد 
أسلموا كلهم وصلوا معه صلى هللا عليه وسلم وقد آمرن المسرلمون بمكرة فر قبلوا 
سررراعا مررن الحبشررة، ثررم هرراجر المسررلمون الهجررر  الثانيررة إلررى أرض الحبشررة 

هررم عبيررد هللا بررن وعرردتهم ثالثررة وثمررانون رجررال وثمررانى عشررر  امرررأ  وكرران مع
جحح مع امرأتره أم حبيبرة بنرت أبرى سرفيان فتنصرر هنراك ثرم تروفى علرى ديرن 

 النصرانية.
 

وتزو  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم حبيبة بنرت أبرى سرفيان سرنة سربع 
من الهجر  إلى المدينة وهى بالحبشة، ثم قام رجال فرى نقرض الصرحيفة فر طلع 

لى أن األرضة أكلت جميع ما فيهرا مرن القطيعرة هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم ع
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والظلررم فلررم ترردع إال أسررماء هللا تعررالى فقررط فلمررا أنزلررت لتمررزق وجرردت كمررا قررال 
صلى هللا عليه وسلم وذلك فرى السرنة العاشرر ، ولمرا أترت عليره صرلى هللا عليره 
وسلم تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشرر يومرا مرات عمره أبرو طالرب 

ثمرانون سرنة فرى السرنة العاشرر  قبرل هجرتره عليره الصرال  والسرالم وله سربع و
 بثالث سنين.

 
وحكى عن هشام بن السائب الكلبى عن أبيه أنه قال لما حضررت أبرا طالرب 
الوفا  جمع إليه وجوه قريح ف وصاهم فقال يا معشر قريح أنتم صرفو  هللا مرن 

فرى قرريح والصرديق خلقه إلى أن قال وإنى أوصيكم بمحمد خيررا فإنره األمرين 
)قلرت أنرا  فى العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به وقد جاء ب مر قبله الجنران

ناشر الكتاب هذا كلمة توحى إيمان أبو طالب و قد روى  أبناء الصديق حديثين 
يعنى النبى صرلى هللا عليره و سرلم  –و قد صدق  –أحدهما يقول فيه أبو طالب 
 وأنكره اللسان (ث أخفى أبو طالب إسالمه ال إيمانهحي بعد ذكره "ال اله إال هللا"
مخافة الشنآن وايم هللا ك نى أنظر إلى صرعاليك العررب  )أى لسان كفار قريح(

وأهررل الرروبر واألطررراف والمستضررعفين مررن النررا  قررد أجررابوا دعوترره وصرردقوا 
كلمترره وعظمرروا أمررره فخرراض بهررم غمرررات المرروت فصررارت ر سرراء قررريح 

دورها خرابا وضعفا ها أربابا وإذا أعظمهرم عليره أحروجهم وصناديدها أذنابا و
إليه وأبعدهم منه أحظاهم عنده قرد محضرته العررب ودادهرا وأصرفت لره ف ادهرا 
وأعطته قيادها يا معشر قريح كونروا لره وال  ولحزبره حمرا  وهللا اليسرلك أحرد 
 سرربيله إال رشررد وال ي خررذ بهديرره إال سررعد ولررو كرران لنفسررى مررد  وألجلررى ترر خير

 لكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهى ثم هلك.
 

ثم بعد ذلك بثالثة أيام وقيل بخمسة فى رمضان بعد البعث بعشر سنين على 
الصحيح ماتت خديجة أم الم منين رضى هللا عنها وكان صرلى هللا عليره وسرلم 
يسمى ذلك العام عام الحزن وكانت مد  إقامتها معه صلى هللا عليه وسلم خمسا 

رين سنة على الصحيح ثم بعد أيام من مروت خديجرة ترزو  عليره الصرال  وعش
والسالم بسود  بنت زمعة رضى هللا عنها، ثم خرر  صرلى هللا عليره وسرلم إلرى 
الطائف لما ناله من قريح بعد موت أبى طالب وكان معه زيد بن حارثرة ف قرام 

ه سرفهاءهم به شرهرا يردعو أشرراف ثقيرف إلرى هللا تعرالى فلرم يجيبروه وأغرروا بر
وعبيدهم يسبونه ورموا عراقيبه بالحجار  حتى اختضربت نعراله بالردماء وكران 
إذا أزلقترره الحجررار  قعررد إلررى األرض في خررذون بعضررديه صررلى هللا عليرره وسررلم 
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فيقيمونه فإذا مشى رجموه وهم يضحكون وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حترى لقرد 
 شج فى رأسه شجاجا.

 
ث عائشررة رضررى هللا عنهررا أنهررا قالررت للنبررى وفررى البخررارى ومسررلم مررن حرردي

صلى هللا عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبرة إذ عرضرت نفسرى علرى ابرن عبرد ياليرل برن 
عبد كالل فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنرامهموم علرى وجهرى فلرم أسرتفق 

ن الثعالب فرفعت رأسى فرإذا بسرحابة قرد أظلتنرى فنظررت فرإذا فيهرا إال وأنا بقر
جبريل عليه السالم فنادانى فقال إن هللا قد سمع قول قومك ومرا ردوا بره عليرك 
وقد بعث إليك ملك الجبال لت مره بمرا شرئت فنرادانى ملرك الجبرال فسرلم علرى ثرم 

ملرك الجبرال وقرد قال يا محمد إن هللا قد سمع قرول قومرك ومرا ردوا عليرك وأنرا 
بعثنررى ربررك إليررك لترر مرنى برر مرك إن شررئت أن أطبررق علرريهم األخشرربين وهمررا 

 جبالن.
 

قال النبى صلى هللا عليه وسلم بل أرجو ان يخر  هللا من أصالبهم من يعبد 
هللا وحده وال يشرك به شيئا وكانت مرد  إقامتره صرلى هللا عليره وسرلم بالطرائف 

 عليه وسلم عن أهل الطائف مر فى طريقه عشر  أيام. ولما انصرف صلى هللا
بعتبررة وشرريبة ابنررى ربيعررة وهمررا فررى حررائط لهمررا فلمررا رأيررا مررا لقررى تحركررت لرره 
رحمهما فبعنا له مع عدا  النصرانى غالمهما قطف عنب فلما وضع بين يديه 
ووضع صلى هللا عليه وسلم يده فى القطرف قرال بسرم هللا ثرم أكرل فنظرر عردا  

هللا إن هذا الكرالم مرا يقولره أهرل هرذه البلرد  فقرال رسرول هللا إلى وجهه ثم قال و
صلى هللا عليه وسلم من أى البالد أنت وما دينك قال نصرانى من نينروى فقرال 
صلى هللا عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يرون  برن مترى فقرال ومرا يردريك 
هررا قرال ذاك أخررى وهررو نبررى مثلرى ف كررب عرردا  علررى يديره ورأسرره ورجليرره يقبل

وأسلم،ولما نزل نخلة وهو موضع على ليلة من مكة صرف إليه سبعة من جن 
نصيبين وكان صلى هللا عليه وسلم قد قام فى جروف الليرل يصرلى فاسرتمعوا لره 

 وهو يقرأ سور  الجن والذى آذنه بهم شجر .
 

وفى طريقه هذه دعا صلى هللا عليه وسلم بالدعاء المشهور اللهم إليك أشكو 
قلرة حيلترى وهروانى علرى النرا  يرا أرحرم الرراحمين أنرت أرحرم ضعف قروتى و

الراحمين وأنت رب المستضعفين إلى من تكلنى إلى عدو بعيد يتجهمنى أم إلى 
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صديق قريب ملكته أمرى إن لم تكرن غضربانا علرى فرال أبرالى غيرر أن عافيترك 
أوسع لى أعوذ بنور وجهرك الرذى أضراءت لره السرموات وأشررقت لره الظلمرات 

عليه أمر الدنيا واآلخر  أن ينزل بى غضبك أو يحرل برى سرخطك ولرك وصلح 
العتبى حتى ترضى وال حول وال قو  إال بك ثم دخل صلى هللا عليه وسلم مكة 

 فى جوار المطعم بن عدى.
 

ولما كان فى شهر ربيع األول أسرى بروحره وجسرده صرلى هللا عليره وسرلم 
ثم عر  به مرن المسرجد األقصرى بنقله من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى 

إلى فوق سبع سماوات ورأى ربه بعينى رأسه وأوحرى إليره مرا أوحرى وفررض 
عليرره الصررلوات الخمرر  ثررم انصرررف فررى ليلترره إلررى مكررة فرر خبر بررذلك فصرردقه 
الصديق وكل من آمن باهلل وكذبه الكفار واستوصفوه بيت المقرد  فمثلره هللا لره 

د البعرث بخمرر  سررنين وقيرل كرران ليلررة فجعرل ينظررر إليره ويصررفه وكرران ذلرك بعرر
السررابع والعشرررين مررن رجررب واخترراره الحررافظ عبررد الغنررى المقدسررى وقيررل ليلررة 

 الجمعة وقيل ليلة السبت.
 

فلما أراد هللا تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعرده لره خرر  صرلى 
هللا عليرره وسررلم فررى الموسررم الررذى لقررى فيرره األنصررار األو  والخررزر  فعرررض 
نفسه على قائل العرب كما كان يصنع فى كل موسم فبينما هو عنرد العقبرة لقرى 
رهطا من الخزر  أراد هللا بهم خيرا فقال لهم من أنرتم قرالوا نفرر مرن الخرزر  
قال أفال تجلسون أكلمكم قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم إلرى هللا وعررض علريهم 

انوا معهم فى بالدهرم  وكرانوا اإلسالم وتال عليهم القرآن وكان ضعفاء اليهود ك
أهل كتاب وكان األو  والخزر  أكثر منهم فكانوا إذا كان بينهم شئ قرالوا إن 
نبيا سيبعث فقد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معره فلمرا كلمهرم النبرى صرلى هللا عليره 
وسلم عرفروا النعرت فقرال بعضرهم لربعض التسربقنا اليهرود إليره ف جرابوه إلرى مرا 

قوه وقبلوا منه ما عرض علريهم مرن اإلسرالم ف سرلم مرنهم سرتة دعاهم إليه وصد
نفر وهم أبو أمامة أسعد بن ززرار  وعوف برن الحرارث برن رفاعرة وهرو ابرن 
عفراء ورافع ابن مالك بن العجالن وقطبة ابن عامر بن حديد  وعقبة بن عامر 

 بن نابى وجابر بن عبدهللا بن رياب.
 

لم تمنعون ظهرى حتى أبلرغ رسرالة ربرى فقال لهم النبى صلى هللا عليهم وس
فقالوا يا رسول هللا إنما كانت بعاث عام أول يوم من أيامنرا اقتتلنرا بره فرإن تقردم 
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ونحن كذلك ال يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى نرجرع إلرى عشرائرنا لعرل هللا 
يصررلح ذات بيننررا ونرردعوهم إلررى مررا دعوتنررا فعسررى هللا أن يجمعهررم عليررك فررإن 

متهم عليك واتبعوك فال أحد أعز منك وموعدك الموسم العرام القابرل اجتمعت كل
وانصرفوا إلى المدينة ولم يبق دار من دور األنصار إال وفيها ذكرر رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسرلم فلمرا كران العرام المقبرل لقيره اثنرا عشرر رجرال وهرى العقبرة 

فيهم جابر بن عبرد هللا  الثانية ف سلموا فيهم خمسة من الستة المذكورين ولم يكن
بن رياب والسبعة تتمة اإلثنى عشر هم معاذ برن الحرارث برن رفاعرة وهرو ابرن 
عفررراء أخررو عرروف المررذكور قرربال وذكرروان بررن عبررد قرري  الزرقررى وعبرراد  بررن 
الصررامت ويزيررد بررن ثعلبررة البلرروئ والعبررا  بررن عبرراد  بررن نضررلة وهرر الء مررن 

يهان من بنى عبد األشهل وعرويم الخزر  ومن األو  رجالن أبو الهيثم بن الت
 بن ساعد .

 
فاسلموا وبايعوا على بيعة النساء أى وفق بيعتهن التى أنزلت بعرد ذلرك عنرد 
فتح مكة وهى أن ال نشرك باهلل شيئا وال نسرق وال نزنى وال نقتل أوالدنرا وال 
ن تى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا وال نعصيه فى معروف والسمع والطاعة 

العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرته علينا وأن ال ننازع األمر أهله وأن  فى
نقول الحق حيث كنا النخاف فرى هللا لومرة الئرم قرال صرلى هللا عليره وسرلم فرإن 
وفيتم فلكم الجنة ومن غشى من ذلك شيئا كان أمره إلرى هللا إن شراء عذبره وإن 

إلررى المدينررة فرر ظهر هللا  شرراء عفررا عنرره ولررم يفرررض يومئررذ القتررال ثررم انصرررفوا
اإلسالم وكان أسعد بن زرار  يجمع بالمدينة بمن أسلم وكتب األو  والخزر  
إلى النبى صلى هللا عليه وسلم ابعث إلينا من يقرئنا القرآن فبعث إليهم مصرعب 
بن عمير ف سلم على يده خلق كثير من األنصار منهم سعد برن معراذ وأسريد برن 

ميع بنى عبد األشهل فى يوم واحرد الرجرال والنسراء حضير وأسلم بإسالمهما ج
حاشا األصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقح فإنره تر خر إسرالمه إلرى يروم أحرد 
ف سلم واستشهد ولم يسجد هلل سجد  واحد  وأخبر صرلى هللا عليره وسرلم أنره مرن 
أهل الجنة ولم يكن فى بنى عبد األشهل منافق وال منافقة بل كرانوا كلهرم حنفراء 

 خلصين رضى هللا عنهم أجمعين.م
 

ثم قدم على النبى صلى هللا عليه وسلم فى العقبة الثالثة فى العرام المقبرل فرى 
ذى الحجة أوسط أيام التشريق منهم سبعون رجال وامرأتان وقال الحاكم خمسة 
وسربعون نفسرا فكرران أول مرن ضرررب علرى يررده عليره الصررال  والسرالم للمبايعررة 
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ل أسرعد برن زرار  علرى أنهرم يمنعونره ممرا يمنعرون منره البراء بن معرور ويقا
 نساءهم وأبناءهم وعلى حرب األحمر واألسود فنقب عليهم اثنى عشر نقيبا.

 
ومكث صلى هللا عليه وسلم عشر سنين يتبع النا  فى منازلهم فرى المواسرم 
بمنى وغيرها يقول من ي وينى من ينصرنى حتى أبلرغ رسرالة ربرى فلره الجنرة 

هللا له األنصار ولما تمت هذه البيعة أمرر رسرول هللا صرلى هللا عليره حتى بعث 
وسلم من كان معه الهجرر  إلرى المدينرة فخرجروا أرسراال وأقرام بمكرة ينتظرر أن 
ي ذن له فى الخرو  ثم اجتمعت قريح فى دار الندو  يتشاورون فيما يصنعون 

علرى ذلرك فر تى  فى أمره صلى هللا عليه وسلم ف جمع رأيهرم علرى قتلره وتفرقروا
جبريررل عليرره السررالم النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم فقررال ال تبررت هررذه الليلررة علررى 
فراشك فلما كان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبروا عليره فر مر 
صلى هللا عليه وسلم عليا فنام مكانه وغطى ببررد أخضرر فكران أول مرن شررى 

هللا عليرره وسررلم وقررد أخررذ هللا علررى نفسرره فررى هللا ثررم خررر  رسررول هللا صررلى 
أبصارهم فلم يره أحد منهم ونثرر علرى ر وسرهم كلهرم ترابرا كران فرى يرده وهرو 

[ ثرم 9]ير :  (فأغشيناهم فهم و يب وران)إلى قوله:  (ي:)يتلو قوله تعالى : 
انصرف صلى هللا عليه وسلم حيث اراد ف تاهم آت ممن لم يكرن معهرم فقرال مرا 

ا محمداً قال قد خيبكم هللا قد وهللا خر  محمد عليكم ثرم مرا تنتظرون ها هنا قالو
ترك منكم رجال إال وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته أفمرا تررون مرا بكرم 
فوضع كل رجل يده على رأسه فإذا عليه تراب فما أصراب رجرال مرنهم حصرا  

راا اإذ يممور بوك الوذين مفو)إال قتل يوم بدر كافرا وفى هذه نرزل قولره تعرالى: 
 [.30]األنفال:  (ليثبتاك أا يقتلاك أا يخرجاك

 
ثم أذن هللا تعالى لنبيه فى الهجر  إلى المدينة ليتشرف به المكان كما تشرف 
به الزمان ولما هاجر صلى هللا عليه وسلم إليها شررفت بره حترى وقرع اإلجمراع 
علررى أن أفضررل البقرراع الموضررع الررذى ضررم أعضرراءه الكريمررة صررلى هللا عليرره 

م، وخر  من مكة لهالل ربيع األول وقدم المدينة ألثنتى عشر  خلت منره، وسل
وأمره جبريل أن يستصحب أبرا بكرر رضرى هللا عنره وأخبرر عليره السرالم عليرا 
بمخرجه وأمره أن يتخلف بعده حتى ي دى عنه الودائع التى كانت عنرده للنرا  

حلته ف بى صلى وأتى دار أبى بكر مستخفيا فاستصحبه وس له أن ي خذ إحدى را
 هللا عليه وسلم إال بالثمن ليستكمل فضل الهجر .
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قالت عائشة وجهزناهما أحب الجهاز ثم لحق صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر 
بغار ثور وهو جبل ب سفل مكة ونظر صلى هللا عليره وسرلم حرين خروجره إلرى 

 ولروال البيت فقال وهللا إنك ألحب أرض هللا إلى وإنك ألحرب أرض هللا إلرى هللا
أن أهلك أخرجونى منك ماخرجت ولما فقدت قريح رسول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم طلبوه بمكة أعالها وأسفلها وبعثوا القافة أثره فى كل وجهة وجعلوا مائرة 
ناقة لمن رده فلم يظفروا به وأنبت هللا علرى براب الغرار شرجر  أم غريالن وأمرر 

مامتين وحشيتين فوقفتا على وجره العنكبوت فنسجت على وجه الغار وأرسل ح
الغار وحمام الحرم من نسل تينك الحمرامتين وأقبرل فتيران قرريح مرن كرل بطرن 
حتى وصل بعضهم الغار وصدهم وجود الحمرامتين وقرال أحردهم ادخلروا الغرار 

 فقال أمية بن خلف إن فيه لعنكبوتا أقدم من ميالد محمد.
 

ونسرج العنكبروت فقرالوا لرو  وقد روى أن الحمرامتين باضرتا فرى أسرفل النقرب
دخال لتكسر البيض وتفسن نسج العنكبوت وهذا أبلرغ فرى اإلعجراز مرن مقاومرة 
القوم بالجنود وروى أنه صلى هللا عليه وسرلم قرال اللهرم أعرم أبصرارهم فعميرت 
عن دخول الغار وجعلوا يضربون حوله يمينا وشماال، وفى الصحيح عن أنر  

ن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا فقال لره رسرول هللا قال أبو بكر يا رسول هللا لو أ
 صلى هللا عليه وسلم ما ظنك باثنين هللا ثالثهما.

 
وروى أن أبا بكر قال نظرت إلى قدمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرى 
الغار وقد تقطرتا دما فاستبكيت وعلمت أن رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم لرم 

روى أنه دخل الغار قبل رسرول هللا صرلى هللا عليره يكن تعود الحفاء والجفو  و
وسررلم ليقيرره بنفسرره وأنرره رأى جحرررا فيرره ف لقمرره عقبرره لررئال يخررر  منرره مرراي ذى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ووضرع 
رأسه فى حجر أبى بكر ونام فلدغ أبرو بكرر فرى رجلره مرن الجحرر ولرم يتحررك 

عه على وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال مالك يا أبا بكرر فسقطت دمو
فقال لدغت فداك أبى وأمى فتفل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذهب ما 
يجررده، وروى أنرره لمررا رأى القافررة اشررتد حزنرره علررى رسررول هللا صررلى هللا عليرره 

ألمة فعندها قال وسلم وقال إن قتلت فإنما أنا رجل واحد وإن قتلت أنت هلكت ا
لرره رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم: )ال تحررزن إن هللا معنررا( يعنررى بالمعونررة 
والنصررر "فرر نزل هللا سرركينته" وهررى أمنررة تسرركن عنرردها القلرروب علررى أبررى بكررر 
رضررى هللا عنرره ألنرره كرران منزعجررا "وأيررده" يعنررى النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 44 

ه فرى الغرار وليصررفوا وجروه الكفرار "بجنود لم تروها" يعنى المالئكرة ليحرسرو
 وأبصارهم عن ر يته.

 
ومكث صلى هللا عليره وسرلم هرو وأبرو بكرر فرى الغرار ثرال ليرال وكران يبيرت 
عندهما عبدهللا بن أبى بكر وهو غرالم فيردلج مرن عنردهما بسرحر فيصربح بمكرة 
فحين يختلط الظالم ي تيهما بخبر ذلك اليوم ويرو  عليهما بعد العشاء عامر بن 
فهير  مولى أبى بكر بغنم فيكتفيان من لبنها واست جرا عبد هللا بن األ)يقط دليالً 
وهو كافر ولم يعرف له إسالم ف تاهما براحلتيهما بعد ثالث ليال وانطلق معهما 
هو وعامر بن فهير  على طريق السواحل فمروا بقديد على أم معبد عاتكة بنت 

ترونه منهرا فلرم يجردوا عنردها شريئا فنظرر خالد الخزاعية فطلبوا لبنا أو لحما يش
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى شا  فى كسر الخيمة خلفها الجهد عن الغرنم 

 فس لها هل بها من لبن فقالت هى أجهد من ذلك فقال أت ذنين لى أن أحلبها.
 

فقالت نعم ب بى أنت وأمرى إن رأيرت بهرا حلبرا فاحلبهرا فردعا بالشرا  فاعتقلهرا 
عها فدرت ودعا بإناء يشبع الجماعرة فحلرب فيره وسرقى القروم حترى ومسح ضر

رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب فيه مر  أخرى علال بعرد نهرل ثرم غرادره عنردها 
وذهبوا فما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافرا فلمرا رأى اللربن 

ا وكرذا عجب وقال ما هذا يا أم معبد قالت إنه مر بنا رجل مبارك مرن حالره كرذ
فقال صفيه فوصفته ب حسن األوصاف فقال هرذا وهللا صراحب قرريح لرو رأيتره 

 التبعته وبقيت هذه الشا  إلى خالفة عمر بن الخطاب تحلب صباحا ومساء.
 

ثم تعرض لهما بقديد سراقة بن مالك المدلجى فبكى أبو بكر وقال يا رسرول 
لم بردعوات فسراخت قروائم هللا أتينا قال كال ودعا رسول هللا صرلى هللا عليره وسر

فرسره وطلررب األمرران فقرال أعلررم أن قررد دعوتمررا علرى فررادعوا لررى ولكمررا أن أرد 
النا  عنكما وال اضركما قال فوقفا لى فركبت فرسى حترى جئتهمرا ف خبرتهمرا 
خبر ما يريده بهما النا  وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآنى ووقع فرى 

ر أمررر رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم، نفسررى حررين لقيررت مررا لقيررت أن سرريظه
واجتاز صلى هللا عليره وسرلم هرو وأبرو بكرر بعبرد يرعرى غنمرا فاستسرقياه اللربن 
فقال ما عندى شا  تحلب غير أن ها هنا عناقا حملت عام أول وما بقى بها لبن 
فقال ادع بها ف تى بها وحلبها صرلى هللا عليره وسرلم ثرالث مررات فشرربوا منهرا 

 عى.وأسلم الرا
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ولما بلغ المسلمين بالمدينة خرو  رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم مرن مكرة 
وكانوا يغدون كل غدا  إلى الحر  ينتظرونه حترى يرردهم حرر الظهيرر  فرانقلبوا 
يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلرى بيروتهم أوفرى رجرل مرن اليهرود علرى 

 صررلى هللا عليرره وسررلم أطررم مررن آطررامهم ألمررر ينظررر إليرره فبصررر برسررول هللا
وأصحابه مبيضرين يرزول بهرم السرراب فلرم يملرك اليهرودى نفسره فنرادى بر على 
صوته يرابنى قيلرة يعنرى األو  والخرزر  هرذا جردكم أى حظكرم ومطلروبكم قرد 
أقبل فخرجوا إليه سراعا بسالحهم فتلقوه فنزل بقباء على بنى عمرو بن عوف 

  صرلى هللا عليره وسرلم مرن قبراء يروم وأقام عندهم اثنتين وعشرين ليلة ثرم خرر
الجمعة حين ارتفع النهار ف دركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف فصالها بمرن 
كان معه من المسلمين وهم مائة وركب صلى هللا عليه وسلم علرى راحلتره بعرد 

 الجمعة متوجها إلى المدينة.
 

ونره إلرى وكان صلى هللا عليه وسلم كلما مر على دار من دور األنصار يدع
المقام عندهم قائلين يارسول هللا هلم إلى القو  والمنعة فيقول خلوا سربيلها يعنرى 
ناقته فإنها مر مور  وقرد أرخرى زمامهرا ومرا يحركهرا وهرى تنظرر يمينرا وشرماال 
حتى إذا أتت دار مالك برن النجرار بركرت علرى براب المسرجد وهرو يومئرذ مربرد 

يتيمان فى حجر أسرعد برن زرار   تمر لسهل وسهيل ابنى رافع بن عمرو وهما
ثم سارت وهرو صرلى هللا عليره وسرلم عليهرا حترى بركرت علرى براب أبرى أيروب 
األنصارى ثرم سرارت فيره وبركرت فرى مبركهرا األول وألقرت جرانهرا أى براطن 
عنقها باألرض وأرزمت أى صوتت من غير أن تفرتح فاهرا ونرزل عنهرا صرلى 

هللا واحتمرل أبرو أيروب رحلره وأدخلره هللا عليه وسلم وقرال هرذا المنرزل إن شراء 
بيته ومعه زيد بن حارثة وكانت دار بنى النجار أوسط دور االنصار وأفضرلها 

 وهم أخوال عبد المطلب جده عليه الصال  والسالم.
قال أن  بن مالك رضى هللا عنره لمرا كران اليروم الرذى دخرل فيره رسرول هللا 

وصرعدت ذوات الخردور علرى  صلى هللا عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شرئ
 األجاجير عند قدومه يقلن:

 طلرررررررررررررررع البررررررررررررررردر علينرررررررررررررررا         مرررررررررررررررن ثنيرررررررررررررررات الررررررررررررررروداع
 وجررررررررررررررررب الشرررررررررررررررركر علينررررررررررررررررا      مررررررررررررررررا دعررررررررررررررررا هلل داعرررررررررررررررري
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وعن أن  أيضا لما بركت الناقة على باب أبى أيروب خرر  جروار مرن بنرى 
 النجار بالدفوف يقلن:

 
 ن جرررررارنحرررررن جررررروار مرررررن بنرررررى النجرررررار          يرررررا حبرررررذا محمرررررد مررررر

 
فقال صلى هللا عليه وسلم أتحبيننى قلن نعم يارسول هللا فقال صلى هللا عليره 
وسلم هللا يعلم أن قلبى يحبكم، قال الطبرى وتفررق الغلمران والخردم فرى الطررق 
ينادون جاء محمد جاء رسول هللا، وأقرام صرلى هللا عليره وسرلم عنرد أبرى أيروب 

ا بنى النجار ثامنونى بحائطكم قرالوا ال سبعة أشهر ولما أراد بناء المسجد قال ي
نطلب ثمنه إال إلى هللا ف بى ذلك وابتاعها بعشر  دنانير أداها من مال أبرى بكرر 
رضى هللا عنه وكان قد خر  من مكرة بمالره كلره، وأمرر صرلى هللا عليره وسرلم 
باتخاذ اللربن ف تخرذ وبنرى المسرجد وسرقف بالجريرد وجعلرت عمرده خشرب النخرل 

مسررلمون وكرران صررلى هللا عليرره وسررلم ينقررل معهررم اللرربن فررى بنائرره وعمررل فيرره ال
 ويقول وهما لعبد هللا بن رواحة:

 
 هرررررررذا الحمرررررررال ال حمرررررررال خيبرررررررر          هرررررررذا أبرررررررر ربنرررررررا وأطهرررررررر
 اللهررررررم إن األجررررررر أجررررررر األخررررررر           فررررررارحم األنصررررررار والمهرررررراجر 

 
وبراب  وجعلت قبلة المسجد للقرد  وجعرل لره ثالثرة أبرواب براب فرى مر خره

يقال له باب الرحمة والباب البذى يدخل منره وجعرل طولره ممرا يلرى القبلرة إلرى 
م خره مائة ذراع وفى الجانبين مثل ذلك أو دونه وجعل أساسه قريبا من ثالثة 
أذرع وبنى بيوتا إلى جنبه باللبن وسقفها بجذوع النخل والجريرد فلمرا فررغ مرن 

ارعا إلرى المسرجد وجعرل سرود  بنرت البناء بنى لعائشرة فرى البيرت الرذى يليره شر
رمعة فى البيت اآلخر الذى يليره ثرم تحرول عليره الصرال  والسرالم مرن دار أبرى 
أيوب إلى مساكنه التى بناهرا وكران قرد أرسرل زيرد برن حارثرة وأبرا رافرع مرواله 
فقدما بفاطمرة وأم كلثروم وسرود  بنرت زمعرة وأسرامة برن زيرد وأم أيمرن وخرر  

 م بعيال أبيه.عبدهللا بن أبى بكر معه
 

وكان صلى هللا عليه وسلم يخطب يروم الجمعرة إلرى جرذع فرى المسرجد قائمرا 
 )برآخر الكتراب( فقال إن القيام قد شق على فصنع له المنبر وست تى قصة حنين

الجذع إن شاء هللا تعالى فى مقصد المعجزات، ولما كران بعرد قدومره صرلى هللا 
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ن واألنصرار وبنرى بعائشرة رضرى عليه وسلم بخمسة أشهر آخى برين المهراجري
 .هللا تعالى عنها فى شوال على رأ  ثمانية عشر شهرا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثان  الباب

فو  أسووماال الشوريفة  وول  هللا الليول اسوولم اذمور أاودل الموورام الطوواهرين 
اأ ااجل الطاهراال أمهاال الم منين اأالمامل االماتل اإخاتل مون الر واالة 

ليل احرسول اأمرااول ارسولل امتابول امتبول إلو  الملواك اجداتل اخدمل اماا
اغيرهم ام ذنيل اخطباال احداتل اشعراال موال حرابول اداابول االاافودين 

 إليل  ل  هللا الليل اسلم افيل الشرق ف ال.
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 الف ل األال

 ف  ذمر أسماال الشريفة  ل  هللا الليل اسلم
 

هللا تعرالى نبينرا  اعلم أن كثرر  األسرماء تردل علرى شررف المسرمى وقرد سرمى
صررلى هللا عليرره وسررلم ب سررماء كثيررر  فررى القرررآن العظرريم وغيررره مررن الكتررب 
السررماوية وعلررى ألسررنة أنبيائرره علرريهم الصررال  والسررالم وقررد تعرررض جماعررة 
لتعدادها وبلغوا بها عددا مخصوصا فمنهم من بلغ تسرعة وتسرعين كعردد أسرماء 

يراض وقرد خصره هللا تعرالى بر ن هللا الحسنى الوارد  فى الحديث قال القاضرى ع
سماه من أسمائه الحسنى بنحو من ثالثين اسما وقرال ابرن دحيرة إذا فحرص عرن 

 جملتها من الكتب المتقدمة والقرآن والحديث وقت الثلثمائة.
 

وقررال أبررو بكررر بررن العربررى قررال بعررض الصرروفية هلل تعررالى ألررف اسررم وللنبررى 
واهب التى هى أصل هرذا الكتراب صلى هللا عليه وسلم ألف اسم. وذكر منها الم

مايزيد على األربعمائة اسم، فمنهرا: اسرمه "محمرد" صرلى هللا عليره وسرلم وهرو 
أشهر أسمائه عليه الصال  والسالم سماه هللا سبحانه وتعالى به قبل الخلق بالفى 
عام كما ورد من حديث أن  وبه سماه جده عبد المطلب وقد قيل لره مرا سرميت 

يل له كيرف سرميته باسرم لري  ألحرد مرن آبائرك وقومرك فقرال ولدك قال محمدا فق
ألنى أرجو أن يحمده أهل األرض كلهم وذلك لر يا كان رآها عبد المطلب فقرد 
رأى فى المنام ك ن سلسلة من فضة خرجرت مرن ظهرره لهرا طررف فرى السرماء 
وطرف فى المشرق وطرف فى المغرب ثم عادت ك نها شجر  على كل ورقرة 

أهرل المشررق والمغررب يتعلقرون بهرا فقصرها فعبررت لره بمولرود منها نور وإذا 
يكررون مررن صررلبه يتبعرره أهررل المشرررق والمغرررب ويحمررده أهررل السررماء وأهررل 
األرض فلذلك سماه محمدا مع ما حدثته به أمه آمنة حين قال لها الملك إنرك قرد 

 حملت بسيد هذه األمة فإذا وضعته فسميه محمدا.
 

علرى أربعرة أحررف ليوافرق اسرم هللا تعرالى ومن خصائص هرذا األسرم كونره 
وأنه على شكل صور  اآلدمى فالميم األول رأسه والحاء جناحراه والمريم الثرانى 
سرته والدال رجاله ويظهر ذلك فى الخرط القرديم الكروفى. قيرل وال يردخل النرار 
مرن يسررتحق دخولهررا أعادنررا هللا منهررا إال ممسروخ الصررور  إكرامررا لصررور  لفررظ 

 شتق من اسم هللا تعالى محمود كما قال حسان:محمد وأنه م
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 أغررررر عليرررره للنبررررو  خرررراتم مررررن هللا                 مررررن نررررور يلررررو  ويشررررهد
 وضم اإللره اسرم النبرى إلرى اسرمه             إذا قرال فرى الخمر  المر ذن أشرهد
 و شرررق لررره مرررن اسرررمه ليجلررره فرررذو             العررررح محمرررود وهرررذا محمرررد

 
عب األحبار أن آدم قال ألبنه شيث عليهمرا عليهمرا وروى ابن عساكر عن ك

السالم أى بنرى أنرت خليفترى مرن بعردى فخرذها بعمرار  التقروى والعررو  الروثقى 
وكلما ذكرت هللا فاذكر إلى جنبه اسم محمد إنى رأيت اسرمه مكتوبرا علرى سراق 
العرح وطفت السموات فلم أر فيها موضعا إال ورأيت اسم محمد مكتوبا عليره 

رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين وعلرى ورق قصرب آجرام ولقد 
الجنررة وعلررى ورق شررجر  طرروبى وعلررى ورق سرردر  المنتهررى وعلررى أطررراف 
 الحجب وبين أعين المالئكة ف كثر ذكره فإن المالئكة تذكره فى كل ساعاتها.

 
وعن أبرى هريرر  رضرى هللا عنره عرن النبرى صرلى هللا عليره وسرلم قرال لمرا 

بررى إلررى السررماء مررا مررررت بسررماء إال وجرردت اسررمى فيهررا مكتوبررا محمررد عررر  
رسول هللا وأبو بكر من خلفى. ووجد على الحجار  القديمرة مكتوبرا محمرد تقرى 
مصلح أمين ذكره فى الشفاء. ووجرد علرى حجرر برالخط العبرانرى باسرمك اللهرم 

وكتبره  جاء الحرق مرن ربرك بلسران عربرى مبرين ال إلره إال هللا محمرد رسرول هللا
 موسى بن عمران ذكره ابن ظفر فى البشر عن معمر الزهرى.

 
وذكر العالمة ابن مرزوق عن عبرد هللا برن صروحان قرال عصرفت بنرا ريرح 
ونحررن فررى لجررج بحررر الهنررد ف رسررينا فررى جزيررر  فرأينررا فيهررا وردا أحمررر ذكررى 
دا الرائحة طيب الشم وفيه مكتوب باألبيض ال إله إال هللا محمد رسرول هللا وور

أبيض مكتوبا عليه باالصفر براء  من الرحمن الرحيم إلى جنات النعمي ال إله 
إال هللا محمد رسول هللا. وذكر فرى الشرفاء أنره شروهد فرى بعرض برالد خراسران 
مولود ولد على أحد جنبيه مكتوب ال إله إال هللا وعلى اآلخرر محمرد رسرول هللا 

بيض ال إله إال هللا محمد رسول وشوهد ببالد الهند ورد أحمر مكتوب عليه باأل
 هللا.
 

وفى كتاب روض الرياحين لليافعى عن بعضهم أنه وجد ببالد الهنرد شرجر  
تحمل ثمرا كاللوز له قشر إذ كسر خرجت منه ورقرة خضرراء مطويرة مكتروب 
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فيها بالحمر  ال إله إال هللا محمد رسرول هللا كتابرة جليرة وهرم يتبركرون بهرا قرال 
قروب الصرياد فقرال مرا أسرتعظم هرذا كنرت أصرطاد علرى نهرر فحدثت بذلك أبا يع

األبلررة فاصررطدت سررمكة علررى جنبهررا األيمررن ال إلرره إال هللا وعلررى جنبهررا األيسررر 
محمد رسول هللا فلما رأيتها قذفتها بالماء احتراما لها وروى خبر هرذه الشرجر  

ن عبرد التى تحمل ثمرا كاللوز القاضى أبو البقاء بن الضياء فى منسركه نقرال عر
هللا بررن مالررك أنرره رأى تلررك الشررجر  وثمرتهررا مكترروب فيهررا ال إلرره إال هللا محمررد 
رسول هللا. ووجد فى سرنة تسرع وثمانمائرة حبرة عنرب مكتروب فيهرا بخرط برارع 

 بلون أسود محمد.
 

وفى كتاب النطق المفهوم إلبن طغرر برك عرن بعضرهم أنره رأى فرى جزيرر  
مكترروب فيرره بررالحمر  كتابررة بينررة  شررجر  عظيمررة لهررا ورق كثيررر طيررب الرائحررة

واضحة فى الورقرة ثالثرة أسرطر األول ال إلره إال هللا والثرانى محمرد رسرول هللا 
والثالث إن الدين عنرد هللا اإلسرالم. قرال ابرن قتيبرة ومرن أعرالم نبوتره صرلى هللا 
عليه وسلم أنه لم يسم أحد قبله باسمه محمد صيانة من هللا لهرذا األسرم الشرريف 

بيحيى عليه السالم إذ لم يجعل له من قبل سميا إال أنه لما قررب زمنره  كما فعل
وبشر أهل الكتاب بقربه سمى قوم أوالدهم كرذلك رجراء أن يكرون هرو هرو وهللا 
أعلم حيث يجعل رسالته وذلك فضل هللا ي تيه من يشاء وقد بلغوا خمسرة عشرر 

ذى سرمى بره علرى نفسا، ومنها اسمه "أحمد" صلى هللا عليه وسلم وهو اسمه الر
لسان عيسى وموسى عليهما السالم وهو منقول عن اسم التفضيل فمعنراه أحمرد 
الحامرردين لربرره وكررذلك هررو صررلى هللا عليرره وسررلم ألنرره يفررتح عليرره فررى المقررام 
المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله فيحمد ربه بها ويعقرد لره لرواء الحمرد 

مرد ربره فنبر ه وشررفه فلرذلك تقردم اسرمه ثم إنه لم يكن محمدا حتى كران أحمرد ح
أحمد على اسمه محمد فذكره عيسى فقال اسمه أحمد وذكره موسى حين قال له 
ربه تلك أمة أحمد فقال اللهم اجعلنرى مرن أمرة أحمرد فب حمرد ذكرر قبرل أن يرذكر 
بمحمررد ألن حمررده لربرره كرران قبررل حمررد النررا  لرره فلمررا وجررد وبعررث كرران محمرردا 

يلى والقاضى عيراض. وقرال القاضرى عيراض أيضرا أحمرد بالفعل ذكر ذلك السه
بمعنى أكبرر مرن حمرد واجرل مرن حمرد، ومنهرا اسرمه "محمرود" صرلى هللا عليره 
وسلم وهو شبيه باسمه تعالى الحميرد ألن معنراه المحمرود وهرذا األسرم الشرريف 

 وقع فى زبور داود عليه السالم.
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الحرديث بمحرو الكفرر ومنها اسمه "الماحى" صلى هللا عليره وسرلم فسرره فرى 
ولم يمح الكفر ب حد من الخلق مثرل مرا محرى برالنبى صرلى هللا عليره وسرلم فإنره 
بعث وأهرل األرض كلهرم كفرار مرا برين عبراد أوثران ويهرود ونصرارى وصرابئة 
ودهريررة وعبرراد كواكررب وعبرراد نررار فمحاهررا هللا تعررالى برسرروله عليرره الصررال  

ينه ما بلرغ الليرل والنهرار وسرارت والسالم حتى أظهر دينه على كل دين وبلغ د
دعوته مسير الشم  فى األقطرار، ومنهرا اسرمه "الفراتح" صرلى هللا عليره وسرلم 
ألن هللا فتح به صلى هللا عليه وسرلم براب الهردى إذ كران مرتجرا وفرتح بره أعينرا 
عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفتح أمصار الكفار وفتح به أبواب الجنة وفتح به 

 لنافع والعمل الصالح والدنيا واآلخر .طرق العلم ا
 

ومنها اسمه "الحاشر" صلى هللا عليه وسلم فسر أيضا فى الحديث أنره الرذى 
يحشر النا  على قدمه أى يقدمهم وهم خلفه وهو أول مرن تنشرق عنره األرض 

 فيحشر النا  على أثره وإليه يلج ون فى محشرهم صلى هللا عليه وسلم.
ى هللا عليره وسرلم وهرو الرذى جراء عقرب األنبيراء ومنها اسرمه "العاقرب" صرل

فلي  بعده نبرى ألن العاقرب هرو اآلخرر، ومنهرا اسرمه "المقفرى" صرلى هللا عليره 
وسلم ومعناه كالعاقب أى قفرا آثرار مرن سربقه مرن الرسرل وكران خراتمهم، ومنهرا 
اسمه "األول" صلى هللا عليه وسلم ألنه أول النبيين خلقا وكما أنه أول فى البدء 
هو أول فى العود فهو أول من تنشق عنه األرض وأول من يردخل الجنرة وأول 
شافع وأول مشفع كما كران فرى أوليرات البردء فرى عرالم الرذر أول مجيرب إذ هرو 
أول من قال بلى إذ أخذ ربه الميثاق على الذرية اآلدمية ف شرهدهم علرى أنفسرهم 

 على اإلطالق.ألست بربكم فهو صلى هللا عليه وسلم األول فى ذلك كله 
ومنهررا اسررمه "اآلخررر" صررلى هللا عليرره وسررلم ألنرره آخررر األنبيرراء فررى البعررث، 
ومنها اسمه "الخاتم" صلى هللا عليه وسلم ألن هللا تعالى ختم به النبيين كما أنره 
أولهم قال عليه الصال  والسالم كنت أول النبيين فى الخلق وآخرهم فرى البعرث 

عليره وسرلم ألنره ظهرر علرى جميرع الظراهرات ومنها اسمه "الظاهر" صرلى هللا 
ظهوره وظهر على األديان دينه، ومنهرا اسرمه "البراطن" صرلى هللا عليره وسرلم 
ألنه المطلع علرى برواطن األمرور بواسرطة مرا يوحيره هللا سربحانه وتعرالى إليره، 

)لقود جواممم ومنها اسماه "الر وف الرحيم" صلى هللا عليه وسلم قال هللا تعالى 
أنفسوومم ال يوو  الليوول مووا النووتم حووريؤ اللوويمم بووالم منين ر ات رسووال موون 

والررر وف مررن الرأفررة وهررى أرق مررن الرحمررة قالرره أبررو  [128]التوبررة: رحوويم( 
عبيررد  والرررحيم مررن الرحمررة وقيررل ر وف بررالمطيعين رحرريم بالمررذنبين، ومنهررا 
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اسمه "الحق" صلى هللا عليه وسلم ومعناه ضد الباطل والمتحقرق صردقه وأمرره 
)قود جواممم الحو  مون [ وقرال: 29]الزخررف: )حت  جامهم الح ( الى: قال تع
 [ قيل هو محمد صلى هللا عليه وسلم وقيل القرآن.108]يون : ربمم( 
 

ومنهررا اسررمه "المبررين" صررلى هللا عليرره وسررلم ومعنرراه البررين أمررره ورسررالته 
النحل: ])لتبين للنا: ما ن ل إليهم( والمبين عن هللا ما بعث به كما قال تعالى: 

[ ومنها اسمه "الجبار" صلى هللا عليه وسلم سرمى بره صرلى هللا عليره وسرلم 44
فى مزامير داود عليه السالم فى قوله فى المزمور الرابرع واألربعرين تقلرد أيهرا 
الجبار سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقرونرة بهيبرة يمينرك فهرو صرلى هللا عليره 

لحق وصدهم عن الكفرر جبررا قرال وسلم الجبار الذى جبر الخلق بالسيف على ا
القاضى عياض وقد نفى هللا تعالى عنه فى القرآن جبرية التكبر التى ال تليق به 

 [.45]ق:  )اما أنال الليهم بجبار(فقال 
 

ومنها "المزمل" صلى هللا عليه وسلم ومعنراه المتلفرف فرى ثيابره قرال السردى 
نهرا "المردثر" وهرو المتلفرف معناه يا أيها النائم وكان متلففرا فرى ثيراب نومره، وم

بالدثار وهرو مايلقيره عليره اإلنسران مرن كسراء أو غيرره روى أنره عليره الصرال  
والسررالم قررال كنررت بحررراء فنوديررت فنظرررت عررن يمينررى وشررمالى فلررم أر أحرردا 
ونظرت فوقى فإذا هو على عرح بين السماء واألرض يعنى الملك الذى نراداه 

ى دثرونى فنرزل جبريرل فقرال "يرا أيهرا فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت دثرون
المدثر" ومنها اسمه "النقيب" صلى هللا عليه وسلم ومعناه شاهد القوم وناظرهم 
وضمينهم، ومنها اسمه "العظيم" صلى هللا عليه وسلم ووقرع فرى أول سرفر مرن 
التورا  عرن إسرماعيل وسريلد عظيمرا ألمرة عظيمرة، ومنهرا "طره" قيرل معنراه يرا 

 طاهر يا هادى.
 

ومنها "ي " عن جعفر الصادق معناه يا سيد وعن أبى بكر الروراق يرا سريد 
البشر، ومنها "النبى والرسول" واختلف هل هما بمعنى أو بمعنيين فقال باألول 
قرروم وقررال آخرررون بالثررانى فعلررى هررذا النبررى كلررف بمررا يخصرره والرسررول بررذلك 

الحروب وفيره  وبتبليغ غيره فالرسول أخص مطلقا، ومنها "نبى المالحم" وهى
إشار  إلى مابعث به صلى هللا عليه وسلم من القتال ولرم يجاهرد نبرى وأمتره قرط 
ما جاهد صلى هللا عليه وسلم وأمته، ومنها "مقيم السنة" ففى كتاب الشرفاء قرال 

 داود عليه السالم اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفتر .
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)تبوارك ى أشرف مقاماته كقوله تعرالى: ومنها "عبد هللا" سماه هللا تعالى به ف

[ وغيرهرا مرن 1]الفرقان: الذى ن ل الفرقان الل  البدل ليمان للعالمين نذيرا( 
اآليات ولما خير صلى هللا عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا اختار 
أن يكرون نبيرا عبرردا وكران صرلى هللا عليرره وسرلم يقرول ال تطرونررى كمرا أطرررت 

عيسى ولكن قولوا عبدهللا ورسروله، ومنهرا "مراذ مراذ" ونقرل العالمرة النصارى 
الحجازى فى حاشيته على الشفاء عن السهيلى ضم الميم وإشمام الهمرز  ضرمة 
بين الواو واأللف ممدود  وقال نقلتره عرن رجرل أسرلم مرن علمراء بنرى إسررائيل 

ين، ومنها وقال معناه طيب طيب وال ريب أنه صلى هللا عليه وسلم أطيب الطيب
"البارقليط" بالبراء ويقرال الفرارقليط ووقرع فرى إنجيرل يوحنرا ومعنراه رو  الحرق 
وقال ابن األثير فى النهاية معنراه الرذى يفررق برين الحرق والباطرل والرذى يفررق 

 بين الم منين والكافرين بتصديقه وتكذيبه.
 

 ومنها "حمطايا" قال أبو عمرو س لت بعض من أسرلم مرن اليهرود عنره فقرال
معناه يحمى الحرم من الحرام ويوطئ الحالل، و"أحيد" عن ابن عبا  رضرى 
هللا عنهمررا قررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم اسررمى فررى القرررآن محمررد وفررى 
اإلنجيل أحمرد وفرى الترورا  أحيرد وإنمرا سرميت أحيرد ألنرى أحيرد عرن أمترى نرار 

فرى كتراب شرعيا فرى جهنم، ومنها "المخمنا" بالسريانية محمد ومثلره "المشرفح" ف
البشررار  برره عليرره الصررال  والسررالم يفررتح العيررون العررور واآلذان الصررم ويحيررى 
القلرروب الغلررف ومررا أعطيرره لررم يعطرره أحررد مشررفح يحمررد هللا حمرردا جديررداً، ومنهررا 

 "قثم" ومعناه الجامع للخير.
 

ومن أسمائه صلى هللا عليه وسلم أيضا: السرا ، النرور، المنيرر، المصربا ، 
القمر، الشم ، السيد السعيد، المسعود، الرشيد الخبير، المرذكر، المبلرغ، النجم، 

الميسر، المبشر، المنذر، العزيز، البصير، البر، البشير، النذير، األمى، المكرى 
المرردنى، العربررى، الحجررازى، التهررامى، النقررى، التقررى، الرروفى، الصررفى، الررولى، 

سررريب، الطيرررب، الطررراهر، المرررولى، األمرررين، المررر مون، المررر تمن الحبيرررب، الح
المطهرررر، الشررراكر، الشررركور، الشرررارع، الشرررافع، الناصرررح، الصرررالح، المصرررلح، 
الضررحاك، المبررارك، الحامررد، الحمرراد، الجررواد، الكررريم، الحكرريم، العلرريم، الحلرريم، 
الم يررد، المختررار، المصررطفى، المخلررص، الهرردى، المعصرروم، الوجيرره، الوسرريد، 

مقرررد ، البرهررران، الحنيرررف، الخليرررل، العفرررو، الصرررفو ، العطررروف، الهرررادى، ال
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الخليفررة، المكررين، الصررفو ، الصررادق، المصرردوق، صرراحب الحرروض المررورود، 
صرراحب المقررام المحمررود، صرراحب اللررواء، صرراحب المعجررزات، مفتررا  الجنررة، 
رسول الرحمة، نبى التوبة، إمام الخير، إمام المتقين، إمام النبيين، أكرم النا ، 

ة، خيررر  هللا، دار الحكمررة، دليررل الخيرررات، رحمررة خطيررب األنبيرراء، خيررر البريرر
العالمين، رو  القد ، علم اليقين، العرو  الوثقى، مدينة العلرم، هديرة هللا، عبرد 
الكريم صلى هللا عليه وسلم، وعن كعرب األحبرار أنره قرال اسرم النبرى صرلى هللا 

نرد أهرل عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم، وعند أهل النار عبد الجبرار، وع
العرررح عبررد الحميررد، وعنررد سررائر المالئكررة عبررد المجيررد، وعنررد األنبيرراء عبررد 
الوهاب، وعند الشياطين عبد القهار، وعند الجن عبد الرحيم، وفى الجبال عبرد 
الخررالق، وفررى البررر عبررد القررادر، وفررى البحررر عبررد المهرريمن، وعنررد الحيترران عبررد 

ح عبرد الررزاق، وعنرد السرباع القدو ، وعند الهوام عبد الغياث، وعنرد الوحرو
عبد السالم، وعند البهائم عبد الم من، وعند الطيور عبرد الغفرار، وفرى الترورا  
موذ موذ، وفى اإلنجيل طاب طاب، وفى الصحف عاقب، وفى الزبور فاروق، 
وعنررد هللا طرره ويرر  وعنررد المرر منين محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم، وكنيترره أبررو 

 أهلها صلى هللا عليه وسلم. القاسم ألنه يقسم الجنة بين

 
 
 

 الف ل الثان 
 ف  ذمر أاودل المرام الليل االليهم ال بق االسبم

 
أمررا بناترره صررلى هللا عليرره وعلرريهن وسررلم فرر ربع زينررب ورقيررة وأم كلثرروم 
وفاطمررة. وأمررا أبنررا ه عليرره وعلرريهم الصررال  والسررالم فثالثررة القاسررم وإبررراهيم 

يرب والطراهر والمطهرر، أمرا القاسرم رضرى وعبدهللا وزاد بعضهم الطيب والمط
هللا عنه فهو أول ولرد ولرد لره عليره الصرال  والسرالم قبرل النبرو  وبره كران يكنرى 

 وعاح حتى مشى وقيل عاح سنتين.
 

وأما زينب رضى هللا عنها فهى أكبر بناته ولدت فرى سرنة ثالثرين مرن مولرد 
سرنة ثمران مرن النبى صلى هللا عليره وسرلم وأدركرت اإلسرالم وهراجرت وماترت 

الهجر  عند زوجها وابن خالتهرا أبرى العراص لقريط برن الربيرع وكانرت هراجرت 
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قبلة وتركته على شركه ثم أسلم فردها النبى صلى هللا عليه وسلم بالنكا  األول 
وقيل بنكا  جديد وولدت له عليرا مرات صرغيرا وكران رديرف رسرول هللا صرلى 

له أيضا أمامة التى حملها صرلى هللا  هللا عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وولدت
عليه وسلم فى صال  الصبح على عاتقه وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رأسره 
من السجود أعادها وتزوجها على رضى هللا عنه بعد موت فاطمرة، وأمرا رقيرة 
رضررى هللا عنهررا فولرردت سررنة ثررالث وثالثررين مررن مولررده صررلى هللا عليرره وسررلم 

رضرى هللا عنره وهراجر بهرا الهجررتين وكانرت ذات وتزوجها عثمان برن عفران 
جمال رائع وتوفيت والنبى صلى هللا عليه وسلم ببدر ولمرا توفيرت رقيرة خطرب 
عثمان ابنة عمر حفصة فبلغ ذلك النبى صلى هللا عليه وسلم فقال يا عمر أدلرك 
على خير لك من عثمان وأدل عثمان على خير له منك قال نعم يا نبرى هللا قرال 

ى ابنتررك وأزو  عثمرران ابنتررى فزوجرره صررلى هللا عليرره وسررلم أم كلثرروم تزوجنرر
وروى أنه عليه الصال  والسالم قال لعثمان والذى نفسى بيده لو أن عندى مائة 
بنت يمتن واحد  بعد واحد  زوجتك أخرى هذا جبريرل أخبرنرى أن هللا ير مرنى 

وماترت سرنة أن أزوجكها وكان تزو  عثمان ب م كلثوم سرنة ثرالث مرن الهجرر  
تسررع وجلرر  صررلى هللا عليرره وسررلم علررى القبررر وعينرراه تررذرفان، وأمررا فاطمررة 
الزهراء البترول رضرى هللا تعرالى عنهرا فولردت سرنة إحردى وأربعرين مرن مولرد 
النبى صلى هللا عليه وسرلم وقرال ابرن الجروزى ولردت قبرل النبرو  بخمر  سرنين 

 وروى مرفوعا.
مهرا وذريتهرا عرن النرار يروم القيامرة إنما سميت فاطمرة ألن هللا تعرالى قرد فط

وسميت بتوال إلنقطاعها عن نساء زمانها فضال ودينا وحسربا وقيرل ألنقطاعهرا 
عن الدنيا إلى هللا وتزوجت بعلى بن أبى طالب كرم هللا وجهه فى السنة الثانيرة 
ب مر هللا سبحانه وتعالى ووحيه ولها خم  عشر  سنة وخمسرة أشرهر ونصرف 

ن سرنة وخمسرة أشرهر قرال أبرو عمرر وفاطمرة وأم كلثرروم ولعلرى إحردى وعشررو
أفضررل بنررات رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وكانررت فاطمررة رضررى هللا عنهررا 
احب أهله صلى هللا عليه وسرلم إليره وكران يقبلهرا فرى فيهرا ويمصرها لسرانه وإذا 

 أراد سفرا يكون آخر عهده بها وإذا قدم أول ما يدخل عليها.
 

والسالم فاطمة بضعة منى فمرن أغضربها أغضربنى رواه وقال عليه الصال  
البخررارى وقررال لهررا أو مررا ترضررين أن تكررونى سرريد  نسرراء المرر منين رواه مسررلم 
وفى رواية أحمد أفضرل نسراء أهرل الجنرة وتوفيرت بعرده عليره الصرال  والسرالم 
بسررنة اشررهر ليلررة الثالثرراء لررثالث خلررون مررن شررهر رمضرران سررنة إحرردى عشررر  
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ا وحسينا ومحسنا فمات محسن صغيرا وأم كلثوم وزينب ولم وولدت لعلى حسن
يكرن لرسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم عقرب إال مرن ابنتره فاطمرة فانتشرر نسرله 

 الشريف منها من جهة السطين الحسن والحسين فقط.
 

وأما عبد هللا ابن النبى صلى هللا عليه وسلم فقيل مات صغيرا بمكة واختلف 
و بعدها وهل هو الطيب والطاهر والصحيح أنهما لقبان له، هل ولد قبل النبو  أ

وأما إبراهيم رضى هللا عنه فمن مارية القبطية وولد فرى ذى الحجرة سرنة ثمران 
من الهجر  وكانت سلمى زو  أبى رافع موال  رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم 

ق عنره قابلته فبشر أبو رافع به النبى صلى هللا عليره وسرلم فوهرب لره عبردا وعر
يوم سابعه بكبشين وحلق رأسه أبو هند وسماه النبى صلى هللا عليه وسلم يومئذ 
وتصدق بزنة شعره ورقرا أى فضرة علرى المسراكين ودفنروا شرعره فرى األرض 
وفى البخارى من حديث أنر  برن مالرك أنره صرلى هللا عليره وسرلم قرال ولرد لرى 

فرى مرن يرضرع إبرراهيم  الليله غالم سميته باسم أبى إبراهيم وتنافست األنصار
عليه السالم فإنهم أحبوا أن يفرغوا مارية لره صرلى هللا عليره وسرلم ف عطراه ألم 
برد  بنت المنذر زوجة البراء بن أو  فكانت ترضعه بلبن ابنها فى بنى مازن 
 بن النجار وترجع به إلى أمه وأعطى صلى هللا عليه وسلم أم برد  قطعة نخل.

 
دا أرحرم بالعيرال مرن رسرول هللا صرلى هللا عليره وعن أن  قال ما رأيرت أحر

وسلم كان إبراهيم مستوضعا فى عوالى المدينة وكان ينطلق ونحن معه فيدخل 
البيررت وكرران ظئررره قينررا فيقبلرره ثررم يرجررع رواه أبررو حرراتم زاد البخررارى ويشررمه 
وتوفى وله سبعون يوما وقيل أكثر من ذلك وصلى عليره النبرى صرلى هللا عليره 

قيع وقال ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعرون وجلر  النبرى صرلى هللا وسلم بالب
 عليه وسلم على شفير قبره ورح وعلم بعالمة وهو أول قبر رح.

 
وفى حديث جابر أخذ صلى هللا عليه وسلم بيد عبد الرحمن برن عروف فر تى 
به النخل فإذا ابنه إبرراهيم يجرود بنفسره ف خرذه رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

ضعه فى حجره ثم ذرقت عيناه ثرم قرال إنرا برك يرا إبرراهيم لمحزونرون تبكرى فو
العين ويحزن القلب وال نقول ما يسخط الرب وانكسفت الشم  يوم موته فقرال 
النا  إنما كسفت لموت إبراهيم فقال عليه الصرال  والسرالم إن الشرم  والقمرر 

عن ابن عبا  رضى آيتان من آيات هللا ال ينكسفان لموت أحد رواه الشيخان و
هللا عنهما لما مات إبراهيم ابن النبى صرلى هللا عليره وسرلم قرال إن لره مرضرعاً 
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فى الجنة ولو عاح لكان صديقا نبيا ولو عراح ألعتقرت أخوالره مرن القربط ومرا 
 استرق قبطى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ل الثال 
ف  ذمر أ ااجل الطاهراال اسراربل المطهراال  ل  هللا الليل 

 اسلم
 
)النبوو  أالوو  بووالم منين موون أنفسووهم اأ ااجوول ال هللا سرربحانه وتعررالى: قرر

[ وذلرك فرى تحرريم نكراحهن ووجروب احتررامهن ال فرى 6]األحرزاب:  أمهاتهم(
نظر وخلو  وفضلن على النساء وثوابهن وعقابهن مضاعفان وال يحل س الهن 
ا إال من وراء حجاب وأفضلهن خديجة وعائشة رضى هللا عنهما وفرى أفضرلهم
خررالف. واختلررف فررى عررد  زوجاترره صررلى هللا عليرره وسررلم والمتفررق عليرره أنهررن 
إحدى عشر  امرأ  ستة من قريح خديجة بنت خويلد، وعائشة بنرت أبرى بكرر، 
وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبى سفيان، وأم سلمة بنت أبى أمية، وسود  

وميمونة  بنت زمعة، وأربع عربيات زينب بنت جحح من بنى أسد بن خزيمة،
بنت الحارث الهاللية، وزينب بنت خزيمة الهاللية أم المساكين، وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية، وواحد  غير عربية، مرن بنرى إسررائيل وهرى صرفية بنرت 
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حيى من بنى النضير، ومرات عنرده صرلى هللا عليره وسرلم مرنهن اثنتران خديجرة 
 سع.وزينب أم المساكين ومات صلى هللا عليه وسلم عن ت

 
ف ما أم الم منين خديجة بنت خويلد رضى هللا عنها فقرد تزوجهرا رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وهى ثيب ولها من العمر أربعون سنة وكان عليه الصرال  
والسالم خمسا وعشرين سنة وأصدقها عشرين بكرر  وقيرل اثنترى عشرر  أوقيرة 

ى هللا عليه وسلم اقررأ ذهبا وهى أول من آمن من النساء وقال جبريل للنبى صل
عليها السالم من ربها ومني وبشرها ببيت فى الجنة مرن قصرب ال صرخب فيره 
وال نصرررب والقصرررب الل لررر  المجررروف والصرررخب المنازعرررة برفرررع الصررروت 

 والنصب التعب.
 

وكرران صررلى هللا عليرره وسررلم ال يسررمع شرريئا مررن رد عليرره وتكررذيب لرره عليرره 
 عنرره بخديجررة إذا رجررع إليهررا تثبترره الصررال  والسررالم فيحزنرره ذلررك إال فررر  هللا

وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر النا  حتى ماتت قال شرين اإلسرالم فرى 
شر  البهجة وأفضلهن خديجة وعائشة وفى أفضلهما خالف صحح ابن العمراد 
تفضرريل خديجررة لمررا ثبررت أنرره صررلى هللا عليرره وسررلم قررال لعائشررة حررين قالررت قررد 

 ما رزقنى خيرا منها آمنت بى حين كفر بى النا  رزقك هللا خيرا منها ال وهللا
وصدقنى حين كرذبنى النرا  واعطتنرى مرا لهرا حرين حرمنرى النرا  وسرئل ابرن 
داود ف جاب ب فضلية خديجة على عائشة وبر ن ابنتهرا فاطمرة افضرل منهرا وقرال 
إن رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم قرال فاطمرة بضرعة منرى فرال أعردل ببضرعة 

لى هللا عليه وسلم أحدا ويشرهد لره قولره صرلى هللا عليره وسرلم أمرا رسول هللا ص
 ترضين أن تكونى سيد  نساء أهل الجنة إال مريم.

 
وسئل السبكى عن ذلك فقال الذى نختاره وندين هللا به أن فاطمة بنت محمرد 
صلى هللا عليه وسلم أفضل ثم أمها خديجة ثم عائشة رضى هللا عرنهن قرال أبرو 

اح إن سررربق خديجرررة وت ثيرهرررا فرررى أول اإلسرررالم وموازرتهرررا أمامرررة برررن النقررر
ونصرتها وقيامها فى الدين هلل بمالها ونفسها لم يشركها فيره أحرد ال عائشرة وال 
أحد غيرها من أمهات الم منين وت ثير عائشة فى حمل الدين وتبليغه إلى األمة 

 ما لم تشركها فيه خديجة وال غيرها مما تميزت به عن غيرها.
ت خديجة بمكة قبل الهجر  بثالث سنين ودفنت فى الحجون وهرى ابنرة ومات

خم  وستين سنة ولم يكن يومئذ يصرلى علرى الجنراز  وكانرت مرد  مقامهرا مرع 
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النبى صلى هللا عليه وسلم خمسرا وعشررين سرنة. وأمرا أم المر منين سرود  بنرت 
ان زمعة رضى هللا عنها ف سلمت قديما وبايعت وكانرت تحرت ابرن عمهرا السركر

بن عمرو أسلم معها قديما وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة الهجر  الثانية فلما 
قدما مكة مات زوجها وتزوجهرا صرلى هللا عليره وسرلم بمكرة بعرد مروت خديجرة 
قبل أن يقعد على عائشة وقيرل بعرد أن عقرد عليهرا ودخرل بهرا قبرل عائشرة ولمرا 

أن ال يفعل وجعلت يومها كبرت سود  أراد صلى هللا عليه وسلم طالقها فس لته 
 لعائشة ف مسكها وتوفيت بالمدينة فى شوال سنة أربع وخمسين.

 
وأما أم الم منين عائشة بنت أبى بكر رضى هللا عنهما فخطبها النبى صرلى 
هللا عليه وسلم وأصدقها فيما قاله ابن إسحاق أربعمائة درهم وتزوجها بمكة فى 

ثالث سنين ولها سرت سرنين وأعرر  شوال سنة عشر من النبو  وقبل الهجر  ب
بها بالمدينة فى شوال سنة اثنتين من الهجرر  ولهرا تسرع سرنين. قرال أبرو عمررو 
كان نكاحه عليه الصرال  والسرالم لهرا فرى شروال وابتنرى بهرا فرى شروال وكانرت 
تحب أن تدخل النساء من أهلها وأحبتها فرى شروال. وكانرت أحرب نسراء رسرول 

ليه وكانت إذا هويت شيئا تابعها عليه وقال لها رأيتك هللا صلى هللا عليه وسلم إ
فى المنام ثالث ليال جاءنى بك الملرك فرى سررقة مرن حريرر يقرول هرذه امرأترك 
ف كشف عن وجهك ف قول إن بك من عند هللا يمضه. والسرقة بوزن قصبة شقة 

 حرير بيضاء.
 

صرلى  وكانت مد  مقامها معه عليه الصال  والسالم تسع سرنين ومرات عنهرا
هللا عليه وسلم ولهرا ثمرانى عشرر  سرنة ولرم يترزو  بكررا غيرهرا وكانرت فقيهرة 
عالمة ذو معرفة كثير  الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عارفة ب يام 
العرررب وأشررعارها وذكررر عنهررا جماعررة كثيررر  مررن الصررحابة والتررابعين وماتررت 

نة ثمران وخمسرين وهرى بالمدينة ليلة الثالثاء سبع عشر  خلون مرن رمضران سر
ابنة وستين سنة وكانت تكنى أم عبد هللا إبن أخيها عبد هللا بن الزبير وما ولدت 
قط. وأما أم الم منين حفصة بنت عمر رضى هللا عنهما فقد أسرلمت وهراجرت 
وكانررت قبررل رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم تحررت خنرري  بررن حذافررة السررهمى 

ر ثم تزوجهرا رسرول هللا صرلى هللا عليره هاجرت معه ومات عنها بعد غزو  بد
وسلم فى سرنة ثرالث مرن الهجرر  وطلقهرا تطليقرة واحرد  ثرم راجعهرا نرزل عليره 
الوحى راجع حفصة فإنها صروامة قوامرة وإنهرا زوجترك فرى الجنرة روى عنهرا 
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جماعررة مررن الصررحابة والتررابعين وماتررت فررى شررعبان سررنة خمرر  وأربعررين فررى 
 ة.خالفة معاوية وهى ابنة ستين سن

 
وأما أم الم منين أم سلمة بنت أبى أمية رضى هللا عنها واسمها هنرد فكانرت 
قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحت أبى سلمة بن عبرد األسرد وكانرت هرى 
وزوجهررا أول مررن هرراجر إلررى أرض الحبشررة وهررى أول ظعينررة دخلررت المدينررة 

ف برت وخطبهرا  مهاجر  ومات أبو سلمة سنة أربع من الهجر  فخطبهرا أبرو بكرر
عمر ف بت ف رسل إليها رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقالرت مرحبرا برسرول 
هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وقالررت ألبنهررا زو  رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم 
فزوجرره وكانررت مررن أجمررل النسرراء وماتررت عررن أربررع وثمررانين سررنة سررنة تسررع 

 وخمسين ودفنت بالبقيع.
 

بيبة بنرت أبرى سرفيان رضرى هللا عنهمرا واسرمها رملرة وأما أم الم منين أم ح
فكانت تحت عبيد هللا بن جحح وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجر  الثانية ثم 
تنصررر وارتررد عررن اإلسررالم ومررات هنرراك وثتبررت أم حبيبررة علررى اإلسررالم فبعررث 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن امية الضمرى إلى النجاشى ليخطبهرا 

وجها إياه وأصدقها عنه أربعمائة دينرار وبعثهرا إليره وقرد أمرر النجاشرى عليه فز
جعفر بن أبى طالب ومن هناك من المسرلمين فحضرروا فخطرب النجاشرى فقرال 
الحمد هلل الملك القدو  السالم المر من المهريمن العزيرز الجبرار أشرهد أن ال إلره 

ليظهرره علرى الردين إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق 
كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم وزوجته أم حبيبرة بنرت أبرى سرفيان فبرارك هللا لرسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم ودفع الدنانير إلرى خالرد برن سرعيد برن العراص فقبضرها ثرم أرادوا أن 

ة األنبياء إذا تزوجوا أن ي كرل طعرام علرى الترزويج يقوموا فقال اجلسوا فإن سن
 فدعا بطعام ف كلوا ثم تفرقوا وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين.

 
وأما أم الم منين زينب بنت جحح رضرى هللا عنهرا وأمهرا أميمرة بنرت عبرد 
المطلررب بررن هاشررم فقررد كرران رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم زوجهررا زيررد بررن 

د  ثرم طلقهرا فمرا انقضرت عردتها منره قرال صرلى هللا عليره حارثة فمكثت عنده مر
وسلم لزيد اذهب فاذكرنى لها قال فذهبت إليها فجعلت ظهرى إلرى البراب فقلرت 
يا زينب بعث رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يرذكرك فقالرت مرا كنرت ألحردث 
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شيئا حتى أ امر ربى عز وجل فقامت إلى مسجد لها ف نزل هللا سبحانه وتعالى 
[ فجاء رسرول هللا صرلى 37]األحزاب:  )فلما ق    يد منها اطرا  اجنامها(

هللا عليه وسلم فدخل عليها بغيرر إذن أخرجره مسرلم وكانرت تفتخرر علرى أزوا  
النبى صلى هللا عليره وسرلم تقرول زوجكرن آبرا كن وزوجنرى هللا مرن فروق سربع 

جر . وقالرت سماوات وكان تزويجها له صلى هللا عليه وسلم سنة خم  من اله
عائشة فى ش نها ولم تكن امرأ  خيررا منهرا فرى الردين وأتقرى هلل وأصردق حرديثا 
وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشرد ابترذاال لنفسرها فرى العمرل الرذى تتصردق بره 
ويقرب إلى هللا رواه مسلم. وهى أول من مات من أزواجه بعده صلى هللا عليه 

وخمسون سنة وصلى عليهرا عمرر وسلم ماتت بالمدينة سنة عشرين ولها ثالث 
 بن الخطاب رضى هللا عنه.

 
وأما أم الم منين زينب بنت خزيمة الهاللية رضى هللا عنها فقد كانت تحرت 
عبد هللا ابن جحح قتل عنها يوم أحد فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم 

 عليره سنة ثالث ولم تلبث عنده إال شهرين أو ثالثاً وتوفيت فى حياته صلى هللا
وسلم ودفنت بالبقيع وهرى أخرت ميمونرة ألمهرا، وأمرا أم المر منين ميمونرة بنرت 
الحارث الهاللية رضى هللا عنها فقد كانرت قبرل عنرد أبرى رهرم برن عبرد العرزى 
تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لمرا كران معتمررا سرنة سربع بعرد غرزو  

هللا عليه وسرلم وهرو محررم  خيبر جعلت أمرها إلى العبا  ف نكحها النبى صلى
 فلما رجع بنى بها بسرف حالال وسرف اسم مكان على عشر  أميال من مكة.

 
قال ابن إسحاق ويقال أنها وهبت نفسها للنبى صلى هللا عليه وسلم وذلك أن 
خطبته عليه الصال  والسالم انتهت إليها وهى على بعيرهرا فقالرت البعيرر ومرن 

رف فرى الموضررع الرذى بنرى بهرا فيره رسررول هللا عليره هلل ولرسروله وتوفيرت بسر
صلى هللا عليه وسلم سنة إحدى وخمسين وصلى عليها ابن عبا  ودخل قبرها 

 رضى هللا عنهما.
 

وأما أم الم منين جويرية بنت الحارث رضى هللا عنها فكانرت تحرت مسرافع 
بن صفوان المصطلقى وكانت قد وقعت فى سهم ثابت بن قي  األنصرارى فرى 

المريسيع وهى غزو  بنى المصطلق فرى سرنة خمر  وقيرل سرت فكاتبتره غزو  
على نفسها ثم جراءت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقالرت يرا رسرول هللا أنرا 
جويرية بنت الحارث وكان من أمرى ما ال يخفى عليك ووقعت فى سهم ثابرت 
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 بن قي  بن شما  وإنى كاتبت نفسى فجئت أس لك فى كترابتى فقرال رسرول هللا
صلى هللا عليه وسلم فهل لك إلى ما هرو خيرر قالرت ومرا هرو يرا رسرول هللا قرال 
أ دى عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت فتسامع النرا  أن رسرول هللا صرلى 
هللا عليه وسرلم قرد ترزو  جويريرة ف رسرلوا مرا فرى أيرديهم مرن السربى فر عتقوهم 

ائشررة فمررا رأينررا امرررأ  وقررالوا أصررهار رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم قالررت ع
أعظم بركة على قومها منها أعتق فى سببها مائة أهل بيت من بنرى المصرطلق 
وكانررت ابنررة عشرررين سررنة توفيررت وعمرهررا خمرر  وسررتون سررنة سررنة خمرر  

 وخمسين.
 

وأما أم الم منين صفية بنت حيى رضى هللا عنها فهى من سبط هارون برن 
الحقيرق قترل يروم خيبرر قرال أنر   عمران عليه السالم كانت تحت كنانة بن أبرى

لما افتتح صلى هللا عليه وسلم خيبر وجمع السبى جاءه دحية فقال يا رسول هللا 
أعطنى جارية فقال اذهب فخرذ جاريرة ف خرذ صرفية بنرت حيري فجراء رجرل إلرى 
النبى صلى هللا عليه وسرلم فقرال يرا رسرول هللا أعطيرت دحيرة صرفية بنرت حيري 

لح إال لك قال ادعوه بها فجاء بهرا فلمرا نظرر إليهرا سيد  قريظة والنضير ما تص
النبى صلى هللا عليه وسلم قال خذ جارية من السربى غيرهرا واعتقهرا وتزوجهرا 
حتى إذا كران برالطريق جهزتهرا لره أم سرليم ف هردتها لره مرن الليرل ف صربح عليره 
الصال  والسالم عروسا فقال من كان عنرده شرئ فليجرئ بره وبسرط نطعرا فجعرل 

يجررئ برراألقط وجعررل الرجررل يجررئ بررالتمر وجعررل الرجررل يجررئ بالسررمن  الرجررل
فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وماتت فى رمضران 
سنة خمسين فى زمن معاوية ودفنت بالبقيع فه الء أزواجه الالتى دخل بهن ال 

 خالف فى ذلك بين اهل السير والعلم باألثر.
 

عليه وسلم تزو  نسو  غبر مرن ذكرر وجملرتهن اثنترا  وقد ذكر أنه صلى هللا
عشر  امرأ  األولى أم شريك الواهبة نفسها له صلى هللا عليه وسرلم طلقهرا قبرل 
أن يدخل بها فلرم تترزو  حترى ماترت وقرال عررو  برن الزبيرر كانرت خولرة بنرت 
 حكيم من الالئى وهبن أنفسهن إلى النبى صلى هللا عليه وسلم. الثانية خولة بنت
الهذيل بن هبير  تزوجها صلى هللا عليه وسلم فهلكت قبل أن تصل إليه. الثالثرة 
عمر  بنت يزيد الكالبية طلقها وأمر أسامة بن زيد فمتعها ثالثة أثواب. الرابعة 
أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها فلما دعاها أعوذ باهلل منك فقال عذت بمعراذ 

 ها الشقية.ثم سرحها إلى أهلها وكانت تسمى نفس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 63 

 
الخامسة مليكة بنت كعب ومنهم من ينكر تزويجها. السادسة فاطمة بنت 
الضحاك تزوجها ثم فارقها عليه الصال  والسالم وقيل إن أباها قال إنها لم 
تصدع قط فقال عليه الصال  والسالم ال حاجة لى بها. السابعة عالية بنت 

نت عنده ما شاء هللا ثم ظبيان بن عمرو تزوجها عليه الصال  والسالم وكا
طلقها. الثامنة قتيلة بنت قي  أخت األشعث بن قي  الكندى زوجه إياها أخوها 
فى سنة عشر ثم انصرف إلى حضرموت فحملها فقبض صلى هللا عليه وسلم 
قبل قدومها عليه. التاسعة سنا بنت أسماء بن الصلت السلمية تزوجها عله 

بها وعند ابن إسحاق طلقها قبل أن يدخل الصال  والسالم وماتت قبل أن يدخل 
 بها. 
 

العاشر  شراف بنت خليفة أخت دحية الكلبى تزوجها صلى هللا عليه وسلم 
فماتت قبل دخوله عليه الصال  والسالم بها. الحادية عشر ليلى بنت الخطيم 
أخت قي  تزوجها صلى هللا عليه وسلم وكانت غيورا فاستقالته ف قالها ف كلها 

الثانية عشر امرأ  من غفار تزوجها صلى هللا عليه وسلم ف مرها الذئب. 
فنزعت ثيابها فرأى بكشحها بياضا فقال الحقى ب هلك ولم ي خذ مما آتاها شيئا 
فه الء جملة من ذكر من أزواجه صلى هللا عليه وسلم وفارقهن فى حياته 

 بعضهن قبل الدخول وبعضهن بعده.
 

طب عد  نسو  األولى منهن امرأ  من وروى أنه صلى هللا عليه وسلم خ
بنى مر  بن عوف خطبها صلى هللا عليه وسلم إلى أبيها فقال إن بها برصا 
وهو كاذب فرجع فوجد البرص بها. الثانية امرأ  قرشية يقال لها سود  خطبها 
صلى هللا عليه وسلم وكانت مصبية فقالت أخاف أن يضغوا أى يضجوا ويبكوا 

تركها. الثالثة صفية بنت بشامة وكان أصابها فى سبى عند رأسك فدعا لها و
فخيرها بين نفسه الكريمة وبين زوجها فاختارت زوجها. الرابعة ولم يذكر 
اسمها خطبها صلى هللا عليه وسلم فقالت أست مر أبى فلقيت أباها ف ذن لها 

 فعادت إلى النبى صلى هللا وعليه وسلم فقال التحفنا لحافا غيرك.
 

م هانئ فاختة بنت أبى طالب أخت على رضى هللا عنهما خطبها الخامسة أ
صلى هللا عليه وسلم فقالت إنى مصبية واعتذرت إليه فعذرها. السادسة ضباعة 
بنت عامر بن قرط خطبها إلى ابيها سلمة بن هاشم فقال حتى است مرها فقيل 
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ه سكت عنها للنبى صلى هللا عليه وسلم إنها قد كبرت فلما عاد ابنها وقد أذنت ل
صلى هللا وعليه وسلم فلم ينكحها. السابعة أمامة بنت حمز  بن عبد المطلب 

 عرضت عليه صلى هللا وعليه وسلم فقال هى ابنة أخى من الرضاعة.
 

الثامنة عز  بنت أبى سفيان عرضتها أختها أم حبيبة عليه صلى هللا وعليه 
عليه الصال  والسالم امرأ  وسلم فقال إنها ال تحل لى لمكان أختها. وقيل تزو  

من جندع وهى بنت جندب بن ضمر  ولم يدخل بها وأنكره بعض الروا  
فهوالء النسو  الالتى ذكر أنه صلى هللا وعليه وسلم تزوجهن أو خطبهن أو 
دخل بهن أو لم يدخل بهن أو عرضن عليه، وأما سراريه صلى هللا وعليه 

ابراهيم ابن النبى صلى هللا وعليه  وسلم فقيل إنهن أربعة: مارية القبطية أم
وسلم أهداها له المقوق  صاحب اإلسكندرية وماتت فى خالفة عمر رضى هللا 
عنهما فى سنة ست عشر  ودفنت بالبقيع. وريحانة القرظية وماتت قبل وفاته 
عليه الصال  والسالم سنة عشر ودفنت بالبقيع. وأخرى وهبتها له عليه الصال  

 جحح. والرابعة أصابها فى بعض السبى. والسالم زينب بنت
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 الف ل الراب:
ف  أالمامل االماتل اإخاتل من الر االة اجداتل  ل  هللا الليل 

 اسلم
 

قال صاحب ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى وكان له صلى هللا وعليه 
الحارث، وأبو  وسلم اثنا عشر عما بنو عبد المطلب أبوه عبد هللا ثالث عشرهم

طالب واسمه عبد مناف، والزبير ويكنى أبا الحارث، وحمز ، وأبو لهب 
واسمه عبد العزى، والغيداق، والمقوم، وضرار. والعبا ، وقثم، وعبد الكعبة، 

 وحجل ويسمى المغير .
 

أما حمز  رضى هللا عنه ويكنى أبا عمار  وأبا يعلى فكان إسالمه فى السنة 
وقيل فى السادسة وقال صلى هللا عليه وسلم والذى نفسى الثانية من المبعث 

بيده إنه لمكتوب عند هللا فى السماء السابعة حمز  أسد هللا وأسد رسوله وقال 
عليه الصال  والسالم خير أعمامى حمز  وأول راية عقدها عليه الصال  
ا والسالم ألحد من المسلمين كانت لحمز  وأول سرية بعثها كانت له وشهد بدر
واستشهد فى وقعة أحد قتله وخشى ولما راه صلى هللا عليه وسلم قتيال بكى 
فلما رأى ما مثل به شهق وقال لن أصاب بمثلك أبدا ما وقفت موقفا قط أغيظ 
لى من هذا وقال ابن مسعود ما رأينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باكيا قط 

لى جنازته وانتحب حتى أشد من بكائه على حمز  وضعه فى القبلة ثم وقف ع
نشغ من البكاء يقول يا حمز  يا عم رسول هللا وأسد هللا وأسد رسوله يا حمز  
يا فاعل الخيرات يا حمز  يا كاشف الكربات يا حمز  يا ذابا عن وجه رسول 
هللا. والنشغ الشهيق. وكان صلى هللا عليه وسلم إذا صلى على جناز  كبر أربعا 
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بير  رواه البغوى. وكان سن حمز  يوم قتل تسعا وكبر على حمز  سبعين تك
وخمسين سنة ودفن هو وابن أخته عبد هللا بن جحح فى قبر واحد. وعن سعيد 
بن المسيب كان يقول كنت أعجب لقاتل حمز  كيف ينجو حتى أنه مات غريقا 
فى الخمر وقال ابن هشام بلغنى أن وحشيا لم يزل يحد فى الخمر حتى خلع من 

 ان عمر يقول لقد علمت أن هللا لم يكن ليدع قاتل حمز .الديوان فك
 

وأما العبا  رضى هللا عنه وكنيته أبو الفضل فقد كان أسن من النبى صلى 
هللا عليه وسلم بسنتين أو ثالث وكان رئيسا فى قريح وإليه عمار  المسجد 
ى الحرام أسلم قبل فتح خيبر وكان يكتم إسالمه وأظهره يوم فتح مكة وكان صل

هللا عليه وسلم يكرمه بعد إسالمه ويعظمه وقال العبا  عمى وصنو أبى من 
آذاه آذانى وقال عليه الصال  والسالم يا عم ال ترم منلك أن وبنوك غدا حتى 
آتيكم فإن لى فيكم حاجة فلما أتاهم اشتمل عليهم بمالء  ثم قال يا رب هذا عمى 

كسترى إياهم بمالءتى هذه وصنو أبى وه الء أهل بيتى فاسترهم من النار 
ف منت أسكفه الباب وحوائط البيت فقالت آمين آمين آمين رواه ابن غيالن 

 وغيره. 
 

ورواه الترمذى عن ابن عبا  بلفظ فالبسنا كساء ثم قال اللهم اغفر للعبا  
وولده مغفر  ظاهر  وباطنه ال تغادر ذنبا اللهم احفظه فى ولده. وروى 

 صلى هللا عليه وسلم قال للعبا  والذى نفسى بيده الترمذى أيضا أن رسول هللا
ال يدخل قلب رجل اإليمان حتى يحبكم هلل ولرسوله ثم قال يا أيها النا  من 
آذى عمى فقد آذانى فإنما عم الرجل صنو أبيه. وتكرر دعا ه صلى هللا وعليه 
ث وسلم له ولبنيه ومحبينه وتوفى فى خالفة عثمان رضى هللا عنهما سنة ثال

وثالثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة ودفن بالبقيع وكان أصغر أعمامه صلى هللا 
 وعليه وسلم ولم يسلم منهم إال هو وحمز  وأسهم الحارث.

 
وأما عماته صلى هللا عليه وسلم بنات عبد المطلب فجملتهن ست عاتكة، 

زبير وأميمة، والبيضاء وهى أم حكيم، وبر ، وصفية، وأزرى، ف ما صفية أم ال
رضى هللا عنهما فقد أسلمت باتفاق وشهدت الخندق وقتلت رجال من اليهود 
وضرب لها عليه الصال  والسالم بسهم وتوفيت بالمدينة فى خالفة عمر بن 
 الخطاب رضى هللا عنه سنة عشرين ولها ثالث وسبعون سنة ودفنت بالبقيع.
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ليه الصال  وأما عاتكة وأزوى فقد اختلف فى إسالمهما. وأما جداته ع
والسالم من أبيه. ف م عبد هللا هى فاطمة بنت عمرو المخزومية، وأم عبد 
المطلب سلمى بنت عمرو التجارية، وأم هاشم عاتكة بنت مر  السليمية، وأم 
عبد مناف عاتكة بنت فالج السليمية أيضا، وأم قصى فاطمة بنت سعد األزدية، 

وخشية بنت شيبان الفهمية، وأم وأم كالب نعم بنت سرير الكنانية، وأم مر  
كعب سلمى بنت محارب الفهمية أيضا، وأم ل ى وخشية بنت مدلج الكنانية، 
وأم غالب سلمى بنت سعد الهذلية، وأم فهر جندلة بنت الحارث الجرهمية، وأم 
مالك هند بنت عدوان القيسية، وأم النضر بر  بنت مر  المرية، وأما جداته 

أمه آمنة بنت وهب الزهرية: ف م آمنة بر  بنت عبد  عليه الصال  والسالم من
العزى، وأم أبيها وهب عاتكة بنت األوقص السليمية ويعرف أبوها ب بى كبشة 
وهو الذى كانوا يعنونه بقولهم للنبى صلى هللا عليه وسلم ابن أبى كبشة ألنه 
 كان يعبد الشعزى ولم تكن العرب تعبدها وقيل ذلك أبوه من الرضاع الحارث
بن عبد العزى زو  حليمة، وأم بر  والد  آمنة هى أم حبيبة بنت أسد وامها 
بر  بنت عوف والثالثة قرشيات، وأم بر  هذه قالبة بنت الحارث الهذلية، 
وأمها هند بنت يربوع الثقفية ففى كل قبيلة من قبائل العرب له عليه الصال  

لى هللا عليه وسلم والسالم عقلة نسب قال ابن هشام وغيره فرسول هللا ص
 أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه.

 
وأما إخوته عليه الصال  والسالم من الرضاعة فحمز ، وأبو سلمة بن عبد 
األسد أرضعتهما معه صلى هللا عليه وسلم ثويبة جارية أبى لهب بلبن ابنها 

ضعته ورسول مسرو  بن ثويبة، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أر
هللا صلى هللا عليه وسلم حليمة السعدية، وعبد هللا وآسية، وحذافة وتعرف 
بالشيماء، الثالثة أوالد حليمة وقد روى أن خيال له صلى هللا عليه وسلم 
أغارت على هوازن ف خذوها فى جملة السبى فقالت أنا أخت صاحبكم فلما 

له يا محمد أنا أختك فرحب قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت 
بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه وقال عليه الصال  والسالم إن 
أحببت ف قيمى عندى مكرمة  محببة وإن أحببت أن ترجعى إلى قومك وصلتك 
قالت بل أرجع إلى قومى ف سلمت وأعطاها صلى هللا عليه وسلم ثالثة أعبد 

من الرضاعة فحليمة بنت أبى ذ يب من  وجارية ونعما وشاء، وأما أمه
هوازن وهى التى أرضعته حتى أكملت رضاعه وجاءته عليه الصال  والسالم 
يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه لها فجلست عليه وكذا ثويبة جارية أبى لهب 
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أيضا واختلف فى إسالمها كما اختلف فى إسالم حليمة وزوجها وكانت ثويبة 
عليه وسلم بعد أن تزو  خديجة فكانت تكرمها وأعتقها  تدخل عليه صلى هللا

أبو لهب وكان عليه الصال  والسالم يبعث إليها من المدينة بكسو  وصلة حتى 
 ماتت بعد فتح خيبر.

 
وكانت حاضنته عليه الصال  والسالم أم أيمن بركة بنت ثعلبة أم أسامة بن  

هجرتين إلى أرض الحبشة زيد موال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هاجرت ال
وإلى المدينة وكانت ألبيه وقيل ألمه فورثها صلى هللا عليه وسلم وكان عليه 
الصال  والسالم يقول أم أيمن أمى بعد أمى وكانت الشيماء بنت حليمة السعدية 

 تحضنه مع أمها.
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 الف ل الخام:
خاتمل انعلل ف  خدمل احرسل امااليل امن مان الل  نفقاتل ا

 اساامل امن
 بين يديل  ل  هللا الليل اسلميقيم الحداد يأذن الليل امن مان 

 
أما خدمه صلى هللا عليه وسلم فمنهم أن  بن مالك األنصرارى، وربيعرة برن 
كعررب األسررلمى، وأيمررن بررن أم أيمررن، وعبررد هللا بررن مسررعود الهررذلى، وأسررلع بررن 

بكررر، وأبررو ذر الغفررارى،  شرريك، وعقبررة بررن عررامر الجهنررى، وسررعد مررولى أبررى
ومهاجر مولى أم سلمة، وحنرين والرد عبرد هللا مرولى العبرا ، ونعريم برن ربيعرة 
األسلمى، وأبو الحمراء هالل بن الحارث، وأبو السمح واسمه إياد، ومن النساء 
بركة أم أيمن الحبشية وهى والد  أسامة بن زيد، وخولة جد  حفص، وسلمى أم 

ونرة بنرت سرعد، وأم عيراح مروال  رقيرة بنرت النبرى رافع زو  أبرى رافرع، وميم
 صلى هللا عليه وسلم.

 
وكان قي  بن سعد بن عباد  بين يديه عليه الصال  والسالم بمنزلة صراحب 

، وكان يقيم الحدود بين يديه صلى هللا عليه وسلم على بن أبى طالب،  الشرطة
اصرم برن ثابرت، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسرلمة، وع

 والضحاك بن سفيان.
 

وكان بالل على نفقاته، ومعيقيب بن أبى فاطمة الدوسى علرى خاتمره، وابرن 
مسعود على سواكه ونعله، وأبو رافع واسمه أسلم على ثقله، وأما حراسه عليه 
الصال  والسالم فهم سعد بن معاذ سيد األو ، ومحمرد برن مسرلمة األنصرارى، 

الل، والمغيرر  برن شرعبة، وعبراد برن بشرر، وحرسره أبرو والزبير بن العوام، وب
  بكر الصديق فى العريح يوم بدر.

 
وأما مواليه صلى هللا عليه وسلم فمنهم: أسرامة، وأبروه زيرد برن حارثرة حرب 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم، وثوبرران، وأبررو كبشررة أو ، وشررقران واسررمه 
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ليه أحيانا إذا انفرد، ويسرار صالح الحبشى، وربا  األسود النوبى وكان ي ذن ع
الراعررى، وزيررد أبررو يسررار، ومرردعم عبررد أسررود، وأبررو رافررع، ورفاعررة بررن زيررد 
الجرررذامى، وسرررفينة، ومررر بور القبطرررى، وواقرررد، وأبرررو واقرررد، وانجشرررة الحرررادى، 
وسلمان الفارسى، وشمعون بن زيد أبو ريحانة، وأبرو بكرر  نفيرع برن الحرارث، 

مى أم رافرررع زو  أبرررى رافرررع، وماريرررة، ومرررن النسررراء: أم أيمرررن الحبشرررية وسرررل
وريحانة، وقيصر أخت مارية، وغير ذلرك قرال ابرن الجروزى مواليره صرلى هللا 

 عليه وسلم ثالثة وأربعون وإما ه إحدى عشر  رضى هللا عنهم أجمعين.
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 الف ل الساد:
 ف  أمراال ارسلل امتابل امتبل  ل  هللا الليل اسلم إل  الملاك

 اغيرهم
 

أما كتابه عليه الصال  والسالم فهم: أبو بكر الصرديق، وعمرر برن الخطراب، 
وعثمرران ابررن عفرران، وعلررى بررن أبررى طالررب، وطلحررة بررن عبررد هللا، والزبيررر بررن 
العوام، وسعيد بن العاص وابناه أبان وخالد، وسعد بن أبى وقاص، وعرامر برن 

بررن قرري ، وحنظلررة بررن  فهيررر ، وعبررد هللا بررن األزقررم، وأبررى بررن كعررب، وثابررت
الربيع، وأبو سفيان صخر بن حررب، وابنراه معاويرة، ويزيرد، وزيرد برن ثابرت، 
وشرررخبيل بررن حسررنة، والعررالء بررن الحضرررمى، وخالررد بررن الوليررد، وعمرررو بررن 
العرراص، والمغيررر  بررن شررعبة، وعبررد هللا بررن رواحررة، ومعيقيررب بررن أبررى فاطمررة 

لعرزى العرامرى، وعبرد هللا برن الدوسى، وحذيفة بن اليمان، وحويطب بن عبرد ا
سررعد بررن أبررى سررر ، رضررى هللا عررنهم أجمعررين وكرران معاويررة وزيررد بررن ثابررت 

 ألزمهم بذلك وأخصهم به صلى هللا عليه وسلم.
 

ولما رجع صلى هللا عليه وسرلم مرن الحديبيرة كترب إلرى الرروم فقيرل إنهرم ال 
ه ثالثة أسطر: يقر ن كتابا إال أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقح في

محمد سطر ورسول سطر وهللا سطر وختم به الكتاب وكترب إلرى هرقرل "بسرم 
هللا الرحمن الرحيم من محمد رسول هللا إلى هرقل عظيم الروم سالم علرى مرن 
اتبررع الهرردى أمررا بعررد فررإنى أدعرروك بدعايررة اإلسررالم أسررلم تسررلم ي تررك هللا أجرررك 

يرا أهرل الكتراب تعرالوا إلرى كلمرة مرتين فإن توليرت فرإن عليرك إثرم األريسريين و
سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخرذ بعضرنا بعضرا 

 أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا ب نا مسلمون".
 

رواه البخررارى وأرسررل صررلى هللا عليرره وسررلم الكترراب إلررى هرقررل مررع دحيررة 
ر غضبا شديدا وقرال أرنرى الكتراب فقرال الكلبى فلما قرئ غضب ابن أخى قيص

وما تصنع به فقال إنه بدأ بنفسه وسماك صاحب الرروم فقرال لره عمره وهللا إنرك 
لضعيف الرأى تريد أن أرمى كتاب رجل ي تيه النامو  األكبر لئن كان رسول 
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هللا إنه الحق أن يبدأ بنفسه وقد صدق أنرا صراحب الرروم ثرم أمرر برإنزال دحيرة 
ه فرإن عليرك إثرم األريسريين أى فرإن عليرك مرع إثمرك إثرم االتبراع وإكرامه، وقول

 واألريسى الفال .
 

وقررد كتررب صررلى هللا عليرره وسررلم إلررى كسرررى "بسررم هللا الرررحمن الرررحيم مررن 
محمد رسول هللا إلى كسرى عظيم فار  سالم على من اتبع الهدى وآمرن براهلل 

محمردا عبرده ورسروله  ورسوله وشرهد أن ال إلره إال هللا وحرده ال شرريك لره وأن
أدعوك بدعاية هللا عز وجل فإنى رسول هللا إلى النا  كلهم ألنذر من كان حيا 
ويحق القول على الكافرين أسرلم تسرلم فرإن توليرت فعليرك إثرم المجرو " وبعرث 
الكتاب إلى كسرى مع عبد هللا بن حذافة السهمى فلما قرئ عليه مزقه فبلغ ذلك 

لم فقال مزق ملكه.  وفى كتاب األموال ألبى عبيد رسول هللا صلى هللا عليه وس
عن عميرر برن إسرحاق قرال كترب رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم إلرى كسررى 
وقيصر ف ما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طرواه ثرم 
رفعرره فقررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم أمررا هرر الء فيمزقررون وأمررا هرر الء 

هم بقية وروى أنه لما جاءه جواب كسرى قال مزق ملكره ولمرا جراءه فسيكون ل
 جواب هرقل قال ثبت ملكه.

 
وكتب صلى هللا عليه وسلم إلى النجاشى "بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد 
رسول هللا إلى النجاشى ملك الحبشة أما بعد فإنى أحمد إليك هللا الرذى ال إلره إال 

من المهيمن وأشرهد أن عيسرى برن مرريم رو  هللا هو الملك القدو  السالم الم 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحره 
ونفخه كما خلق آدم بيده وإنى أدعوك إلى هللا وحده ال شريك له والمواال  على 
طاعته وأن تتبعنى وت من بالذى جاءنى فإنى رسول هللا وإنى أدعوك وجنودك 

ى هللا تعالى وقد بلغت ونصحت فراقبلوا نصريحتى وقرد بعثرت إلريكم ابرن عمرى إل
جعفرا ومعه نفر من المسلمين والسالم على من اتبع الهدى" وبعث الكتاب مرع 
عمرو بن أمية الضمرى فقال النجاشى أشهد باهلل إنه النبى األمى الرذى ينتظرره 

ى براكرب الجمرل ثرم أهل الكتاب وإن بشار  موسى براكب الحمار كبشار  عيس
كتب النجاشى جواب الكتاب إلى النبى صرلى هللا عليره وسرلم "بسرم هللا الررحمن 
الرحيم إلى محمد رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم مرن النجاشرى أصرحمة سرالم 
عليررك يررا رسررول هللا ورحمررة هللا وبركررات هللا الررذى ال إلررة إال هررو الررذى هرردانى 

يا رسول هللا فما ذكرت من أمر عيسى فورب  لإلسالم أما بعد فقد بلغنى كتابك
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السماء واألرض إن عيسى ال يزيد على ما ذكرت ثفروقراً إنره كمرا ذكررت وقرد 
عرفنا ما بعثت به إلينا ف شهد أنك رسول هللا صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت 
ابن عمك وأسلمت على يديه هلل رب العالمين وقرد بعثرت إليرك برابنى وإن شرئت 

فسررى فعلررت يررا رسررول هللا فررإنى أشررهد أن مررا تقولرره حررق والسررالم عليررك اتيتررك بن
 ورحمة هللا وبركاته".

 
ثم إنه أرسل ابنه فى ستين نفسا فى أثر مرن أرسرله مرن عنرده مرع جعفرر برن 
أبى طالب فغرق ابنره ومرن معره ووافرى جعفرر وأصرحابه رسرول هللا صرلى هللا 

مرنهم اثنران وسرتون مرن  عليه وسلم وكانوا سربعين رجرال علريهم ثيراب الصروف
الحبشة وثمانية من أهل الشام فقرأ عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأنرا 
سور  ي  إلى آخرها فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا مرا أشربه هرذا بمرا 

ن أقوربهم التجودكان ينزل على عيسى عليه الصرال  والسرالم وفريهم أنرزل هللا )
[ إلرى آخرر اآليرة ألنهرم 82]المائرد : ن قالاا إنا ن ارى( مادق للذين ممناا الذي

كانوا من أصحاب الصوامع والثفروق عالقة ما بين النوا  والقمع، وكتب عليره 
الصال  والسالم إلى المقوق  ملك مصر واإلسكندرية "بسم هللا الرحمن الرحيم 

ع الهردى من محمد عبد هللا ورسوله إلى المقوق  عظيم القبط سالم على من اتب
أمررا بعررد فررإنى أدعرروك بدعايررة اإلسررالم أسررلم تسررلم ي تررك هللا أجرررك مرررتين فررإن 
توليت فعليك إثم القبط ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننرا وبيرنكم أن ال 
نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخرذ بعضرنا بعضرا أربابرا مرن دون هللا فرإن 

مون" وبعرث بره مرع حاطرب برن أبرى بلتعرة ف خرذ تولوا فقولروا اشرهدوا ب نرا مسرل
كتاب النبى صلى هللا عليه وسلم فجعله فى حق مرن عرا  ودفعره لجاريرة لره ثرم 
دعررا كاتبررا لرره يكتررب بالعربيررة فكتررب إلررى النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم "بسررم هللا 
الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد هللا من مقروق  عظريم القربط أمرا بعرد فقرد قررأت 

مت ما ذكرته وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقى وقد كنت أظن أن كتابك وفه
يخر  بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليرك بجراريتين لهمرا مكران مرن القربط 
 عظيم وبكسو  واهديت إليك بغلة لتركبها والسالم" ولم يزد على ذلك ولم يسلم.

 
ه فيرره إلررى وكتررب عليرره الصررال  والسررالم إلررى المنررذر بررن سرراوى كتابررا يرردعو

اإلسالم وبعث به العالء بن الحضرمى فكترب المنرذر إلرى رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم "أما بعد يا رسول هللا فرإنى قررأت كتابرك علرى أهرل البحررين فمرنهم 
من أحب اإلسالم وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وب رضى يهود ومجرو  
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لى هللا عليه وسلم "بسرم هللا ف حدث إلى فى ذلك أمرك" فكتب إليه رسول هللا ص
الرحمن الرحيم من محمرد رسرول هللا إلرى المنرذر برن سراوى سرالم عليرك فرإنى 
أحمد إليك هللا الذى ال إله إال هو وأشهد أن ال إليه إال هللا وأن محمدا رسول هللا 
أما بعد فإنى أذكرك هللا عز وجل فإنه من ينصرح فإنمرا ينصرح لنفسره وإنره مرن 

ع أمرهم فقد أطاعنى ومن نصح لهم فقرد نصرح لرى وإن رسرلى يطع رسلى ويتب
قد أثنوا عليك خيرا وإنى قد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين مرا أسرلموا عليره 
وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك مهمرا تصرلح فلرن نعزلرك عرن عملرك 

 ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية".
 

م إلرى ملكرى عمران براليمن وبعثره مرع عمررو برن وكتب عليه الصال  والسرال
العاص "بسم هللا الرحمن الررحيم مرن محمرد عبرد هللا ورسروله إلرى جيفرر وعبرد 
ابنى الجلندى سالم على من اتبع الهدى أما بعرد فرإنى أدعوكمرا بدعايرة اإلسرالم 
أسلما تسلما فإنى رسول هللا إلرى النرا  كافرة ألنرذر مرن كران حيرا ويحرق القرول 

لكافرين وإنكما إن أقررتما باإلسالم وليتكما وإن أبيتمرا أن تقررا باإلسرالم على ا
فرإن ملككمرا زائرل عنكمررا وخيلرى تحرل بسراحتكما وتظهررر نبروتى علرى ملككمررا" 
وكتب أبى بن كعرب وخرتم الكتراب ف جابرا إلرى اإلسرالم قرال عمررو وخليرا بينرى 

 ن خالفنى.وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم وكانا لى عونا على م
 

وكتب صلى هللا عليه وسلم إلى صراحب اليمامرة هروذ  برن علرى وأرسرل بره 
مع سليط ابن عمررو العرامرى "بسرم هللا الررحمن الررحيم مرن محمرد رسرول هللا 
إلى هوذ  بن على سالم على من اتبع الهدى واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى 

ما قدم عليه سرليط بكتراب الخف والحافر ف سلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك" فل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مختوما أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب فررد ردا 
دون رد وكتب إلى النبى صلى هللا عليه وسلم مرا أحسرن مرا تردعو إليره وأجملره 
والعرب تهاب مكانى فاجعل لى بعض األمر أتبعك وأجاز سليطا بجائز  وكساه 

برذلك علرى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم فر خبره وقررأ أثوابا من نسج هجر فقدم 
كتابه فقال صلى هللا عليه وسلم لو س لنى سيابة أى قطعة من األرض ما فعلرت 
براد وبرراد مرا فررى يرده فلمررا انصرررف النبرى صررلى هللا عليره وسررلم مرن الفررتح جرراء 
جبريل عليه السالم فقال إن هوذ  مات فقال النبى صرلى هللا عليره وسرلم أمرا إن 

 اليمامة سيظهر بها كذاب يتنب  يقتل بعدى فكان كذلك.
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وكتب صلى هللا عليه وسلم إلى الحارث بن أبى شر الغسرانى وكران بدمشرق 
بغوطتها "بسم هللا الررحمن الررحيم مرن محمرد رسرول هللا إلرى الحرارث برن أبرى 
شمر سالم على من اتبع الهدى وآمن باهلل وصردق وإنرى أدعروك إلرى أن تر من 

حده ال شريك له يبقى لك ملكرك" وأرسرله مرع شرجاع برن وهرب فلرم يسرلم باهلل و
فقال صلى هللا عليه وسلم باد وباد ملكه، وقدم على النبى صرلى هللا عليره وسرلم 
تميم بن أو  الدارى فى ستة نفر من الداريين ف سلموا وسر لوه صرلى هللا عليره 

لهرم فيهرا كتابرا وسلم أن يعطيهم أرضرا مرن أرض الشرام ف عطراهم إياهرا وكترب 
نسخته "بسم هللا الرحمن الرحيم هذا كتراب ذكرر فيره مرا وهرب محمرد صرلى هللا 
عليرره وسررلم للررداريين إذا أعطرراه هللا األرض وهررب لهررم بيررت عينررون وحبرررون 
والمرطوم وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى أبرد األبرد شرهد عبرا  برن عبرد المطلرب 

 وخريمة بن قي  وشرخبيل ب حسنة وكتب".
 
قال انصرفوا حتى تسمعوا أنرى قرد هراجرت أى رجعرت إلرى المدينرة ألن ثم 

قدومهم كان عند انصرافه من تبوك فلما رجع صلى هللا عليه وسلم إلى المدينرة 
قدموا عليه فس لوه أن يجدد لهم كتابا آخر فكتب كتابا نسرخته "بسرم هللا الررحمن 

ابه إنرى قرد أنطيرتهم الرحيم هذا ما أنطى محمد رسول هللا لتمريم الردارى وأصرح
بيت عين وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم برمتهم وجميع مرا فريهم نطيرة برت 
ونفذت وسلمت ذلك لهم وألعقابهم من بعردهم أبردا األبرد فمرن آذاهرم فيره آذاه هللا 
شهدا أبو بكر بن أبى قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى 

ب" فلمررا قرربض رسررول هللا صررلى هللا عليرره طالررب ومعاويررة بررن أبررى سررفيان وكترر
 وسلم واستخلف أبو بكر وجند الجنود إلى الشام كتب لهم بذلك كتابا.

 
وكترب صررلى هللا عليره وسررلم ليوحنرا بررن ر يررة صراحب أيلررة لمرا أترراه بتبرروك 
وصررالح رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وأعطرراه الجزيررة "بسررم هللا الرررحمن 

حمرد النبرى رسرول هللا ليوحنرا برن ر يرة وأهرل أيلرة الرحيم هذه أمنرة مرن هللا وم
أساقفتهم وسائرهم فى البر والبحر لهم ذمة هللا وذمرة النبرى ومرن كران معره مرن 
أهل الشام وأهل اليمن وأهرل البحرر فمرن أحردث مرنهم حردثا فإنره ال يحرول مالره 
دون نفسه وإنه طيب لمن أخذه من النا  وإنره ال يحرل أن يمنعروا مراء يردونره 

  طريقا يريدونه من بر أو بحر".وال
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وكتررب صررلى هللا عليرره وسررلم ألهررل جربرراء وأذر  لمررا أترروه بتبرروك أيضررا 
وأعطوه الجزية "بسم هللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبرى رسرول هللا 
ألهل جرباء واذرع إنهم آمنون ب مران هللا وأمران محمرد وإن علريهم مائرة دينرار 

وهللا كفيرل علريهم بالنصرح واإلحسران إلرى المسرلمين فى كل رجرب وافيرة طيبرة 
ومن لج  إليهم من المسلمين فى المخافة"، وعن حسين بن عبرد هللا برن ضرمير  
أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم كتررب لجررده "بسررم هللا الرررحمن الرررحيم هررذا 
كترراب مررن محمررد رسررول هللا ألبررى ضررمير  وأهررل بيترره إن رسررول هللا صررلى هللا 

سلم أعتقهم وإنهم أهل بيت مرن العررب إن أحبروا أقراموا عنرد رسرول هللا عليه و
صرلى هللا عليره وسررلم وإن أحبروا رجعروا إلررى قرومهم فرال يعرررض لهرم إال بحررق 
ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرا وكترب أبرى برن كعرب" ولره صرلى 

 هللا عليه وسلم كتب غير هذه فى بيان الذكا  واألحكام.
 

 ه عليه الصال  والسالم فمنهم باذان بن سامان من ولد بهرام أمره وأما أمرا
صلى هللا عليه وسلم على اليمن وأمر صلى هللا عليره وسرلم علرى صرنعاء خالرد 
بن سعيد وولى زياد بن لبيد األنصارى حضرموت وأبا موسى االشرعرى زبيرد 

يزيرد وعدن ومعاذ برن جبرل الجنرد براليمن وأبرا سرفيان برن حررب نجرران وابنره 
تيماء وعتاب بن أسيد بمكة وإقامة الموسم والحرج بالمسرلمين سرنة ثمران وعلرى 
بررن أبررى طالررب القضرراء برراليمن وعمرررو بررن العرراص عمرران وأعمررالهم وأبررا بكررر 
الصديق إقامة الحج سنة تسع وبعث فى أثره عليا فقرأ على النا  سور  براء  

 وقد ولى عليه الصال  والسالم الصدقات جماعة كثير .
 

وأما رسله صرلى هللا عليره وسرلم فقرد روى أنره عليره الصرال  والسرالم بعرث 
ستة نفر فى يوم واحد سنة سبع ف صبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القروم الرذين 
بعث إليهم وكان أول رسول بعثه صلى هللا عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى 

ى قيصرر وعبرد هللا إلى النجاشى ملرك الحبشرة وبعرث دحيرة برن خليفرة الكلبرى إلر
السهمى إلى كسرى وحاطب بن أبى بلتعة إلى المقوق  وشجاع برن وهرب إلرى 
ملك البلقاء الحارث بن أبى شمر الغسانى وسليط بن عمرو العامرى إلى هروذ  
وإلى ثمامة بن أثال الحنفى وعمرو بن العراص إلرى جيفرر وعبرد ابنرى الجلنردى 

ساوى ملك البحرين والمهاجر برن  بعمان والعالء بن الحضرمى إلى المنذر بن
أبى أمية المخزومى إلرى الحرارث برن عبرد كرالل الحميررى براليمن وأبرا موسرى 
االشررعرى ومعرراذ بررن جبررل إلررى الرريمن عنررد انصرررافه مررن تبرروك وعلررى بررن أبررى 
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طالب بعرد ذلرك إلريهم وجريرر برن عبرد هللا البجلرى إلرى ذى الكرالع وذى عمررو 
الكذاب وبعرث صرلى هللا عليره وسرلم إلرى  وعمرو بن أمية الضمرى إلى مسلمة

فزو  بن عمرو الجذامى وكان عامال لقيصر فى معان يدعوه إلى اإلسالم فاسلم 
وكتب إلى النبى صلى هللا عليه وسلم بإسالمه وبعث إليه بهدية مع مسرعود ابرن 
سعد وهى بغلة شهباء يقال لها فضرة وفرر  يقرال لهرا الظررب وحمرار يقرال لره 

يه أثوابا وقباء سندسرياً مرذهبا فقبرل هديتره ووهرب لمسرعود ثنترى يغفور وبعث إل
عشر  أوقية وبعرث ألخرذ الصردقات هرالل المحررم سرنة تسرع عيينرة برن حصرن 
الفزارئ إلى تمريم وبريرد  إلرى أسرلم وغفرار وعبراد برن بشرر إلرى سرليم ومزينرة 
ورافع بن مكيث إلى جهينة وعمرو بن العاص إلى فزار  والضحاك بن سرفيان 

ى بنى كالب وبسر بن سفيان الكعبى إلى بنى كعرب وعبرد هللا برن اللتبيرة إلرى إل
 ذبيان وبعث رجال من سعد هذيم إلى قومه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ل الساب:
 ف  م ذنيل احذاتل اشعراال اخطيبل  ل  هللا الليل اسلم
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أما م ذنوه ف ربعة اثنان بالمدينة وهما بالل بن ربرا  وعمررو برن أم مكتروم 
لقرشررى األعمررى وأذن لرره بقبرراء سررعد القرررظ مررولى عمررار وأذن لرره بمكررة أبررو ا

محررذور  أو  الجمحررى المكررى رضررى هللا عررنهم، وأمررا شررعرا ه عليرره الصررال  
والسالم الذين كرانوا يرذبون عرن اإلسرالم فكعرب برن مالرك وعبرد هللا برن رواحرة 

عليره وحسان بن ثابت األنصراريون رضرى هللا عرنهم، وكران خطيبرة صرلى هللا 
وسلم ثابت بن قي  بن شما  األنصرارى وكران يحردو برين يديره عليره الصرال  
والسالم فى السفر عبد هللا بن رواحة وعامر بن األكروع وانجشرة العبرد األسرود 

 والبراء ابن مالك رضى هللا عنهم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ل الثامن
قتل ف  موال حرابل  ل  هللا الليل اسلم مدراالل اأقااسل امنط

 اأتراسل
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أما أسيافه عليه الصال  والسرالم فتسرعة: مر ثور وهرو أول سريف ملكره عليره 
الصال  والسالم، والغضب، وذو الفقار ألنه كان فى وسطه مثل فقرات الظهر، 
والقلعررى اصررابه، مررن قلررع موضررع بالباديررة، والبتررار أى القرراطع، والحتررف وهررو 

ى فرى الضرريبة، والقضريب الموت، والمخدم وهو القاطع، والرسروب أى يمضر
 وهو اللطيف من السيوف.

 
وأمررا أذراعرره عليرره الصررال  والسررالم فسرربعة: ذات الفضررول وذات، الوشررا ، 
وذات الحواشى، والسرعدية نسربة لموضرعن وفضرة البترراء لقصررها، والخزنرق 
باسرررم ولرررد األرنرررب، وأمرررا اقواسررره عليررره الصرررال  والسرررالم فسرررتة: الرررزوراء، 

وشوحطن والكتروم، والسرداد وكانرت لره صرلى هللا عليره  والروحاء، والصفراء،
وسلم جعبة تدعى الكافور ومنطقة من أديم فيها ثالث حلرق مرن فضرة واإلنرزيم 
من فضة، وأما أتراسه صلى هللا عليه وسلم: فكان له تر  اسمه الزلوق يزلرق 
عنه السال ، وتر  يقال له الفتق، وتر  أهدى إليره فيره صرور  تمثرال عقراب 

بح فوضع يرده عليره ف ذهرب هللا ذلرك التمثرال، وأمرا أرماحره عليره الصرال  أو ك
والسالم: فالمئوى ألنه يثبت المطعون به، والمتثنرى، ورمحران آخرران، وكانرت 
لرره صررلى هللا عليرره وسررلم حربررة كبيررر  اسررمها البيضرراء، وحربررة صررغير  دون 

حديرد يسرمى  الرمح يقال لها العنز ، وكران لره عليره الصرال  والسرالم مغفرر مرن
 السبوغ، وآخر يسمى الموشح.

 
وكان له صلى هللا عليه وسلم فسطاط يسمى الكن وكان له محجن قدر ذراع 
يمشررى ويركررب برره ويعلقرره بررين يديرره علررى بعيررره، وكرران لرره محصررر  تسررمى 
العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق، وكان له قد  يسمى الريران، 

لسرلة مرن فضرة فرى ثالثرة مواضرع، وآخرر وآخر يسمى مغيثا، وقد  مضيب بس
مررن عيرردان والعيدانررة النخلررة السررحوق، وآخررر مررن زجررا ، وتررور أى إنرراء مررن 
حجار  يسمى المخضبن وركو  تسمى الصادر ، ومخضب من نحا  ومغتسل 
من صفرن ومدهن من عا ، وربعة إسكندرانية يجعل فيها المررآ  ومشرطا مرن 

ثالثرا، والمقرراض، والسرواك، وكانرت لره عا  والمكحلة يكتحل منها عند النروم 
قصعة تسمى الغرراء بر ربع حلرق، وصراع، ومرد، وقطيفرة، وسررير قوائمره مرن 
سا ، وفراح من أدم حشوه ليف، وخاتم من حديرد ملروى بفضرة، وخراتم فضرة 
فصه منه يجعله فى يمينه وقيل كان أوال فى يمينه ثم حوله إلرى يسراره منقروح 
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ى لره النجاشرى خفرين سراذجين فلبسرهما. وكران لره عليه محمد رسرول هللا، وأهرد
صلى هللا عليه وسلم جبة سند  أخضر وجبة طيالسرة وجبرة ثالثرة يلبسرهن فرى 

 الحرب. وعمامة يقال لها السحاب وأخرى سوداء ورداء. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ل التاس:
 ف  ذمر خيلل القاحل اداابل  ل  هللا الليل اسلم

 
ليه وسلم: فالسكب أى كثير الجرى، والمرتجز سمى به أما حيله صلى هللا ع

لحسررن صررهيله، والظرررب سررمى برره لقوترره وصررالبة رجليرره، واللحيررف سررمى برره 
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لسمنه وكبره، واللزاز سمى به لشد  تلززه واجتماع خلقه، والورد، وسبحة من 
قولهم فر  سرابح إذا كران حسرن مرد اليردين فرى الجررى، والبحرر وكران كميترا، 

ذ من قولهم سجلت الماء فانسجل أى صببته فانصب، وذو اللمرة، والسجل م خو
وذو العقال، والسرحان، والطرف، والمرتجل، والمرزوا  مرن الرريح لسررعته، 
ومرالو ، والمنرردوبن والنجيررب، واليعبروبن واليعسرروب، وكرران لره عليرره الصررال  
والسالم من البغرال: دلردل وكانرت شرهباء، وفضرة، وأخررى أهرداها لره صراحب 

ة، وأخرررى مررن دومررة الجنرردل، وأخرررى مررن عنررد النجاشررى. وكرران لرره عليرره أيلرر
الصرال  والسررالم مررن الحميررر: عفيررر، ويعفرور، وأعطرراه سررعد بررن عبرراد  حمررارا 

 فركبه.
 

وكان له عليه الصال  السالم من اللقا . القصرواء وهرى الترى هراجر عليهرا، 
ا برذلك. وغرنم والعضباء، والجدعاء، ولم يكن بهما عضب وال جدع وإنما سميت

عليه الصال  والسالم يوم بدر جمال البى جهل فى أنفه بر  من فضة ف هداه يوم 
الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. وكانت له صلى هللا عليه وسلم خمسة وأربعون 
لقحة أرسل بها إليه صلى هللا عليه وسلم سعد بن عباد  منها: أطاللن وأطراف، 

نرراء، وزمررزم، والريرراء، والسررعدية، والسررقيا، وبرررود ، وبركررة، والبغرروم، والح
والسمراء، والشقراء، وعجر ، والعري ، وغوثة وقيرل غيثرة، وقمرر، ومررو ، 
ومهر ، وورشة، واليسير ، وكانت له صلى هللا عليه وسلم مائة شا ، وكانت له 

 صلى هللا عليه وسلم سبعة أعنز ترعاهن أم أيمن.

 
 
 
 
 

 الف ل العاشر
 يل  ل  هللا الليل اسلمف  ذمر من افد الل

 
قال النووى الوفد الجماعة المختار  للتقدم فى لقيا العظماء واحدهم وافد ا هـ 
وكانرت سرنة تسررع تسرمى سررنة الوفرود ولمرا انصرررف صرلى هللا عليرره وسرلم مررن 
الطائف فى شوال إلى الجعرانة وفيها سبى هوازن قدمت عليه وفودهم مسلمين 
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لموا وبرايعوا ثرم كلمروه عليره الصرال  والسرالم فيهم تسعة نفرر مرن اشررافهم ف سر
فقالوا يا رسول هللا إن فرى مرن أصربتم األمهرات واألخروات والعمرات والخراالت 
فقال س طلب لكم وقد وقعرت المقاسرم فر ى األمررين أحرب إلريكم السربى أو المرال 
فقالوا خيرتنا يا رسول هللا بين الحسرب والمرال فالحسرب أحرب إلينرا والتكرم فرى 

ال بعيرر فقرال عليره الصرال  والسرالم مرا كران لرى ولعبرد المطلرب فهرو لكرم شا  و
وقالت قريح ما كران لنرا فهرو هلل ورسروله وقالرت األنصرار مرا كران لنرا فهرو هلل 

 ورسوله.
 

وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد ثقيف بعد قدومره عليره الصرال  والسرالم 
لمرا انصررف مرن الطرائف من تبوك وكان من أمرهم أنه صرلى هللا عليره وسرلم 

قيل له يا رسول هللا ادع على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وائت بهم ولما انصرف 
عنهم اتبع اثره عرو  بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فاسلم وسر له 
أن يرجرع إلررى قومرره باإلسررالم ففعرل فقتلرروه ثررم بعثرروا سرتة مررنهم إلررى رسررول هللا 

ما قدموا عليه صلى هللا عليه وسلم ضرب عليهم قبة فى صلى هللا عليه وسلم فل
ناحيررة المسررجد وكرران خالررد بررن سررعيد بررن العرراص هررو الررذى يمشررى بيررنهم وبررين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى أسلموا وكان فيما سر لوا رسرول هللا صرلى 
هللا عليرره وسررلم أن يرردع لهررم الطاغيررة وهررى الررالت ال يهرردمها ثررالث سررنين فرر بى 

هللا عليه وسلم وس لوه أن يعفيهم مرن الصرال  وأن ال يكسرروا أوثرانهم إال  صلى
ب يديهم فقال عليه الصال  والسالم كسروا أوثانكم ب يديكم وأما الصال  فرال خيرر 
فررى ديررن ال صررال  فيرره فلمررا اسررلموا وكتررب لهررم الكترراب أمررر علرريهم عثمرران بررن 

لتفقه فى اإلسرالم وتعلرم العاص وكان أحدثهم سنا لكنه كان من أحرصهم على ا
القرآن فرجعوا إلى بالدهم ومعهم أبو سفيان بن حرب والمغير  بن شعبة لهردم 
الطاغية فلما دخل المغيرر  عليهرا عالهرا يضرربها برالمعول وخرر  نسراء ثقيرف 
حسرررا يبكررين عليهررا وأخررذ المغيررر  بعررد أن كسرررها مالهررا وحليهررا وكرران كترراب 

لرذى كترب لهرم "بسرم هللا الررحمن الررحيم مرن رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم ا
محمد رسول هللا إلى الم منين إن عضا  و  وصيده حررام ال يعضرد مرن وجرد 
يفعرل شريئا مررن ذلرك يجلررد وتنرزع ثيابرره فرإن تعردى ذلررك فإنره ي خررذ فيبلرغ النبررى 
محمررداً صررلى هللا عليرره وسررلم وإن هررذا أمررر النبررى محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم 

يد ب مر الرسول محمد بن عبد هللا فال يتعداه أحد فيظلم نفسره وكتب خالد بن سع
 فيما أمر به محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وو  واد بالطائف.
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وقدم وفد بنى عامر عليه صلى هللا عليه وسلم قال ابن إسحق لما فرغ عليره 
الصال  والسالم من تبوك واسلمت ثقيف وبايعت ضربت أى سارت إليره وفرود 

لعرب من كل وجه فدخلوا فى دين هللا أفواجا فوفرد إليره عليره الصرال  والسرالم ا
بنو عامر فيهم عامر بن الطفيل وأريد بن قي  وجبار ابن سرلمى وكران هر الء 
الثالثة ر ساء القوم وشياطينهم فقدم عدو هللا عامر بن الطفيل علرى رسرول هللا 

د إذا قردمنا علرى الرجرل فرإنى صلى هللا عليه وسلم يريد أن يغردر بره فقرال ألربر
شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف فكلم عامر رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وقال وهللا ألمألنها عليرك خريالً ورجرالً فلمرا ولرى قرال عليره الصرال  
والسالم اللهم اكفنى عامر بن الطفيل فلما خرجوا قرال عرامر ألزبرد ويحرك أيرن 

فقال وهللا ما هممت بالرذى أمرتنرى بره إال دخلرت بينرى وبينره ما كنت أمرتك به 
اف ضربك بالسيف ولما كانوا ببعض الطريرف بعرث هللا علرى عرامر برن الطفيرل 

 الطاعون فى عنقه فقتله هللا.
 

وقدم وفد عبد القي  عليره صرلى هللا عليره وسرلم وهرى قبيلرة كبيرر  يسركنون 
لم قال ممن القوم قالوا من بيعة قرال البحرين فلما قدموا عليه صلى هللا عليه وس

مرحبا بالوفد غير خزايا وال ندامى فقالوا يا رسول هللا إن بيننا وبينك الحى من 
كفار مضر وإنا ال نصل إليرك إال فرى شرهر حررام ف مرنرا بر مر فصرل ن خرذ بره 
ون مر به من وراءنا وندخل به الجنرة قرال عليره الصرال  والسرالم آمرركم بر ربع 

ن أربع آمركم باإليمان باهلل وحده اتدرون مرا اإليمران براهلل شرهاد  أن وانهاكم ع
ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا وإقام الصال  وإيتاء الزكا  وصوم رمضران 
وأن تعطوا من المغنم الخم  وأنهاكم عن أربع الدباء والحنتم والنقير والمزقت 

 فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم.
 

اهم عن هذه األربع أى عن اإلنتبراذ بهرا ألنره يسررع إليهرا اإلسركار. وإنما نه
والدباء القرع والحنتم نوع من الجرزار والنقيرر اصرل النخرل المنقرور والمزفرت 
المطلررى بالزفررت. قررال القرطبررى قيررل إن أول األربعررة المرر مور بهررا إقررام الصررال  

بكلمتررى الشررهاد ،  وإنمررا ذكررر الشررهادتين تبركررا ألن القرروم كررانوا مرر منين مقرررين
وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد بنى حنيفرة وفريهم مسريلمة الكرذاب فر توا بره 
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم يسرتر بالثيراب ورسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم جال  مع اصحابه فى يده عسيب من سعف النخل فلما انتهى إلى رسرول 

ترونه بالثياب كلمه وس له أن يجعرل لره األمرر هللا صلى هللا عليه وسلم وهم  يس
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من بعده فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم لرو سرالتنى هرذا العسريب الرذى  
فى يدى ما أعطيتك ثم انصرفوا فلما قدموا اليمامة ارتد عدو هللا وتنبا وقال إنى 
اشركت فى االمر معه ثم جعل يسجع السرجعات ولمرا سرمع أن النبرى صرلى هللا 
عليه وسلم مج فى بئر فكثر ما ها وتفل فى عين على كرم هللا وجه وكان أرمد 
فبرأ فتفل اللعين فى بئر فغار ما ها وفى عين بصير فعمى ومسح بيرده ضررع 
شا  حلوب فارتفع درها ويب  ضرعها ثم إن اللعرين وضرع عرن قومره الصرال  

 عليره وسرلم أنره واحل لهم المر والزنا وهو مع ذلك يشهد لرسرول هللا صرلى هللا
نبى فقد كان كتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلمك من مسيلمة رسول هللا إلى 
محمد رسول هللا أما بعد فإنى قد أشرركت معرك فرى األمرر إن لنرا يصرف األمرر 

 ولقريح نصف األمر.
 

فقرد عليره صرلى هللا عليره وسرلم  رسروله بهرذا الكتراب فكترب إليره رسررول هللا 
لم "بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد رسرول هللا إلرى مسرلمة صلى هللا عليه وس

الكذاب سالم على من اتبع الهدى أما بعد فإن األرض هلل يورثها مرن يشراء مرن 
عبرراده والعاقبررة للمتقررين". وقرردم عليرره وفررد طررئ وفيرره زيررد الخيررل وهررو سرريدهم 

عليره فعرض عليهم اإلسالم فاسلموا وحسن إسالمهم وقال رسول هللا صلى هللا 
وسلم ما ذكر لى رجل من العرب بفضل ثم جاءنى إال رأيتره دون مرا يقرال فيره 

 إال زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه ثم سماه زيدا الخير.
 

وقد عليه صلى هللا عليه وسرلم وقرد كنرة فرى ثمرانيين أو سرتين راكبرا فردخلوا 
وا حبررات عليرره صررلى هللا عليرره وسررلم مسررجده قررد رجلرروا جمعهررم وتسررلحوا ولبسرر

الحبرات مكففة بالحرير فقال صلى هللا عليه وسلم أو لرم تسرلموا قرالوا بلرى قرال 
فما هذا الحرير فى اعناقكم فشقوه ونزعروه والقروه، وقردم عليره صرلى هللا عليره 
وسلم االشعريون وأهل الريمن قرال الحرافظ ابرن حجرر المرراد بعرض أهرل الريمن 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهو وقد حمير عن أن  رضى هللا عنه أن رس
 يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبا فقدم االشعريون فجعلوا يرتجزون:

 
 غدا نلقى األحبة       محمداً وحزبه

 
وروى مسررلم قولرره صررلى هللا عليرره وسررلم جرراء أهررل الرريمن هررم أرق أفئررد  

لخفررر وأضررعف قلوبررا اإليمرران يمرران والحكمررة يمانيررة السرركينة فررى أهررل الغررنم وا
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والخيالء فى الفدادين أهرل الروبر قبرل مطلرع الشرم  وقرالوا يرا رسرول هللا جئنرا 
لنتفقه فى الدين ونس لك عن هذا األمر فقال كان هللا ولرم يكرن شرئ غيرره وكران 
عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شئ رواه البخارى. والفدادون جمع فرداد 

 وهو من يعلو صوته فى إبله وخيله وحزنه.
 
دم عليه صلى هللا عليه وسلم صرد بن عبد هللا األزدى فى وفرد مرن األزد وق

ف سلموا وحسن إسالمهم فر مره صرلى هللا عليره وسرلم علرى مرن أسرلم مرن قومره 
وأمره أن يجاهد بمن أسلم أهل الشررك مرن قبائرل الريمن ففعرل وقاترل قبائرل مرن 

ل هللا صرلى هللا العرب من أهل جرح فقتلهم قتال شديدا وكانوا بعثوا إلرى رسرو
عليه وسلم رجلين منهم فبينما هما عنده عليه الصال  والسالم قال لهمرا إن بردن 
هللا لتنحرر عنرد شركر أى المكرران الرذى وقرع بره قتررل قرومهم فخرجرا إلرى قومهمررا 
فوجداهم قد أصيبوا فى اليوم الذى قال فيه رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم مرا 

ا مرا ذكرر فخرر  وقرد جررح حترى قردموا عليره قال وفرى السراعة الترى ذكرر فيهر
 صلى هللا عليه وسلم ف سلموا وحمى لهم حمى حول قريتهم.

 
وقدم عليره صرلى هللا عليره وسرلم وفرد بنرى الحرارث برن كعرب بنجرران بعرث 
إليهم صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد وأمرره أن يردعوهم إلرى اإلسرالم ثالثرا 

دم عليهم فبعث الركبان يضربون فى كل وجه قبل أن يقاتلهم فخر  خالد حتى ق
ويدعون إلى اإلسالم ويقولون أيها النرا  أسرلموا تسرلموا فاسرلم النرا  ثرم أقبرل 
خالد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه وفردهم فقرال لهرم عليره الصرال  

ظلم والسالم بم كنتم تغلبون من قاتلكم قالوا كنا نجتمع وال نتفرق وال نبدأ أحداً ب
قال صدقتم وأمر عليهم قي  بن الحصين فرجعوا إلى قومهم، وقدم عليه صلى 
هللا عليرره وسررلم وفررد همرردان وعلرريهم مقطعررات الحبرررات والعامررائم العدنيررة علررى 
الرواحل المهريرة األزحبيرة ومالرك برن الرنمط يرتجرز برين يديره صرلى هللا عليره 

فيره مرا سر لوه وأمرر علريهم وسلم فكتب لهم عليه الصال  والسالم كتابرا أقطعهرم 
 مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه.

 
وقدم عليه صرلى هللا عليره وسرلم وفرد مزينرة روى البيهقرى عرن النعمران برن 
مقرن قال قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعمائة رجل من مزينرة 

إال شئ من تمر مرا  فلما أردنا أن ننصرف قال يا عمر زود القوم قال ما عندى
أظنه يقع من القوم موقعا قال انطلق فزودهم فانطلق بهم عمر ف دخلهم منزله ثم 
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أصعدهم إلى علية قال فلمرا دخلنرا إذا فيهرا مرن التمرر مثرل الجمرل األورق ف خرذ 
القوم منه حاجتهم وكنت فى آخر من خر  فنظرت وما افقرد موضرع تمرر  مرن 

 ض إلى سواد.مكانها. واألورق ما فى نونه بيا
 

وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد دو  وكران قردومهم عليره بخيبرر وكران 
الطفيل بن عمرو الدوسى يحدث أنه قدم مكة ورسول هللا صلى هللا عليره وسرلم 
بها فخوفه رجال من قريح أمره وقالوا له ال تكلمه وال تسمع منه ثرم رآه قائمرا 

 ً قرال فمكثرت حترى أترى عليره الصرال   يصلى عند الكعبة فسرمع منره كالمرا حسرنا
والسالم إلى بيته فتبعته حتى إذا دخل بيته فقلت يا محمد إن قومك قرد قرالوا لرى 
كررذا وكررذا فرروهللا مررا برحرروا يخوفررونى أمرررك حتررى سررددت أذنررى بكرسررف أن ال 
أسمع قولك ثم أبى هللا إال أن يسمعنيه فسمعت قوال حسنا فراعرض علرى أمررك 

صلى هللا عليه وسلم اإلسالم وتال على القرآن فال وهللا فعرض على رسول هللا 
ما سمعت قوال قط أحسن منه وال أمرا أعدل منه ف سلمت وشهدت شهاد  الحق 
وقت يا رسول هللا إنى امرر  مطراع فرى قرومى وإنرى راجرع إلريهم فرداعيهم إلرى 
 اإلسالم فادع هللا أن يجعل لى آية قال فخرجرت إلرى قرومى حترى إذا كنرت بثنيرة
تطلعنى على الحاضر وقع نور برين عينرى مثرل المصربا  فقلرت اللهرم فرى غيرر 
وجهى إنى أخشرى أن يقولروا مثلره وقعرت فرى وجهرى لفرراق ديرنهم قرال فتحرول 
فوقع فى رأ  سوطى كالقنديل المتعلق وأنا اهبط إليهم من الثنية حترى دجئرتهم 

أسرلمت ثرم  وأصبحت فيهم قال فدعوت إبى إلى اإلسالم ف سلم ودعوت زوجترى
دعوت دوسا إلى اإلسالم ف بط وا على فجئت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
فقلت يا نبى هللا إنه قرد غلبنرى علرى دو  الزنرا فرادع هللا علريهم فقرال اللهرم اهرد 
دوسا ثم قال ارجع إلى قومك فادعهم إلى هللا وارفق بهم فرجعت إليهم فلرم أزل 

ل هللا صرلى هللا عليره وسرلم بخيبرر فنزلرت أدعوهم إلى هللا ثم قردمت علرى رسرو
المدينررة بسرربعين أو ثمررانين بيتررا مررن دو  ثررم لحقنررا برسررول هللا صررلى هللا عليرره 

 وسلم ف سهم لنا مع المسلمين.
 

وقرردم عليرره صررلى هللا عليرره وسررلم وفررد نصررارى نجررران وكررانوا سررتين راكبررا 
تمعهم وأميرهم العاقب وصاحب مشوريهم عنرد المسريح وصراحب رحلهرم ومجر

السيد واسمه األيهم ويقال شرخبيل وأو حارثة أخو بكر بن وائل قد شرف فيهم 
ودر  كتبهم وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قرد شررفوه ومولروه وكران 
يعرررف أمررر النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم وشرر نه وصررفته ممررا علمرره مررن الكتررب 
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ة لما يرى من تعظيمه المتقدمة ولكن حمله الجهل على االستمرار فى النصراني
ووجاهته عند أهلها فدعاهم النبى صلى هللا عليه وسلم إلى اإلسالم وترال علريهم 
القرآن فامتنعوا فقال إن أنكرتم ما أقرول فهلرم أبراهلكم فقرال شررخبيل فروهللا لرئن 
كان نبيا فال عناه يعنى باهلناه ال نفلرح نحرن وال عقبنرا مرن بعردنا أبرا وصرالحهم 

لف فى رجرب وألرف فرى صرفر مرع كرل حلرة أوقيرة. وقردم عليره على ألفى حلة أ
صلى هللا عليه وسلم رسول فرو  بن عمررو الجرذامى بإسرالمه وأهردى لره بغلرة 

 بيضاء.
 

وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم ضمام بن ثعلبة بعثة بنرو سرد برن بكرر روى 
البخارى من حديث أنر  برن مالرك رضرى هللا عنره قرال بينمرا نحرن جلرو  مرع 

ل هللا صررلى هللا عليرره وسررلم فررى المسررجد دخررل رجررل علررى جمررل ف ناخرره رسررو
بالمسررجد ثررم عقلرره ثررم قررال أيكررم محمررد النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم متكررئ بررين 
ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل األبيض المتكئ فقال له الرجل إبن عبد المطلب فقال 

يرك فرى المسر لة النبى صلى هللا عليه وسلم قد أجبتك فقال إنرى سرائلك فمشردد عل
فال تجد على فى نفسك فقال سل عما بدا لك فقرال أسرالك بربرك ورب مرن قبلرك 
هللا أرسلك إلى النا  كلهم فقال اللهم نعم قرال أنشردك براهلل هللا أمررك أن تصرلى 
الصلوات الخم  فى اليوم والليلة قال اللهرم نعرم قرال أنشردك براهلل هللا أمررك أن 

ل اللهرم نعرم قرال أنشردك براهلل هللا أمررك أن ت خرذ تصوم هذا الشهر من السرنة قرا
هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقرال النبرى صرلى هللا عليره وسرلم 
اللهم نعم فقال آمنت بما جئت به ثم أتى قومه ف سلموا جميعا قال ابن عبا  فما 

 سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة رضى هللا عنه.
 

سررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم طررارق بررن عبررد هللا المحرراربى ووفررد علررى ر
وقومه قدموا المدينة يمتارون تمرا فلقيهم النبرى صرلى هللا عليره وسرلم لمرا دنروا 
من حيطانها ونخلها ولم يعرفوه فاشترى منهم جمال أحمر بتمر وانطلق به قرال 

 ما بعنا جملنا طارق فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها قلنا ما صنعنا وهللا
ممن نعرفه وال أخذنا له ثمنا فقالت امرأ  كانت معنا ال تالوموا لقد رأيت وجره 
رجل ال يغدركم ما رأيت أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهة وأقبل رجل فقال أنرا 
رسول رسول هللا إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا ف كلنا حترى 

وفينا ثرم دخلنرا المدينرة فلمرا دخلنرا المسرجد إذا هرو قرائم علرى شبعنا واكتلنا واسرت
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المنبر يخطب النا  ف دركنا من خطبته وهرو يقرول تصردقوا فرإن الصردقة خيرر 
 لكم اليد العليا خير من اليد السفلى. 

 
وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد تجيب ثالثة عشر رجال قد سراقوا معهرم 

عليره فسرر عليره الصرال  والسرالم بهرم وأكررم صدقات أمروالهم الترى فررض هللا 
منزلتهم وأمر بالال أن يحسن يافتهم ثم جا وا رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
يودعونه ف مر بالال ف جازهم ب رفع ما كان يجيز به الوفرود قرال هرل بقرى مرنكم 

قال أحد قالوا غالم خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا قال أرسلوه إلينا فلما أقبل 
يررا رسررول هللا وهللا مررا أخررر بنررى مررن بررالدى إال أن تسرر ل هللا أن يغفررر لررى وأن 
يرحمنى وأن يجعل غناى فرى قلبرى فقرال عليره الصرال  والسرالم اللهرم اغفرر لره 
وارحمه واجعل غناه فى قلبه ثم أمر له بما أمر لرجل من أصرحابه ثرم انطلقروا 

 عليره وسرلم  بمنرى سرنة عشرر راجعين إلى أهلهم ثم وافوا رسرول هللا صرلى هللا
فقال ما فعل الغالم قالوا يا رسول هللا ما رأينا مثله قط وال حدثنا ب قنع منره بمرا 

 رزقه هللا لو أن النا  اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها وال التفت إليها.
 

وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم  وفد بنى سعد هرذيم روى الواقردى عرن ابرن 
ن سعد هذيم قال قدمت على رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم  النعمان عن أبيه م

وافدا فى نفر من قومى فبايعناه صلى هللا عليره وسرلم  ثرم انصررفنا إلرى رحالنرا 
وقد خلفنرا أصرغرنا فبعرث عليره الصرال  والسرالم فرى طلبنرا فر تى بنرا إليره فتقردم 

ا وخادمنرا فقرال صاحبنا إليه فبايعه على اإلسالم فقلنا يرا رسرول هللا إنره أصرغرن
أصغر القوم خادمهم بارك هللا عليك قال فكان وهللا خيرنا واقرأنا بدعاء رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم  ثم أمره علينا فكران ي منرا فرجعنرا إلرى قومنرا فررزقهم 
هللا اإلسالم، وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم  وفد بنى فزار  لما رجع من تبوك 

نتون على ركاب فس لهم عليه الصرال  والسرالم عرن بضعة عشر رجال وهم مس
بالدهم فقال أحدهم يا رسول هللا أسنتت بالدنرا وهلكرت مواشرينا وأجردب جنابنرا 
 وغرث عيالنا فادع ربك يغيثنا فصعد صلى هللا عليه وسلم  المنبر ودعا لهم.

 
وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم  وفد بنى أسد عشر  رهط ورسول هللا صلى 

عليه وسلم جال  مع اصحابه فقال مرتكلمهم يرا رسرول هللا إنرا شرهدنا أن هللا  هللا
وحده ال شريك له وأنك عبده ورسروله وجئنراك ولرم تبعرث إلينرا بعثرا فر نزل هللا 

يمنووان الليووك أن أسوولماا قوول و تمنوواا اللوو  إسووبممم بوول هللا يموون عررز وجررل  
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[ وقردم عليره صرلى 17﴾ ]الحجراترك الليمم أن هدامم لإليمان إن منوتم  وادقين
هللا عليه وسلم   وفد بهراء من اليمن وكانوا ثالثة عشر رجال فلما انتهروا غلرى 
باب المقداد رحب بهم وقدم لهم جفنة من حري  فر كلوا منهرا حترى نهلروا وردت 
القصعة وفيها شئ فجمع فى قصعة صرغير  وأرسرل بهرا إلرى رسرول هللا صرلى 

اب منهرا هرو ومرن معره فرى البيرت حترى هللا عليه وسلم  فرى بيرت أم سرلمة ف صر
نهلوا ثم أكلوا منها هم والضيف ما اقموا يرددون ذلك عليهم ومرا تغريض حترى 
جعلوا يقولون يا أبا معبد إنك تنهلنرا مرن أحرب الطعرام إلينرا ومرا كنرا نقردر علرى 
مثل هذا إال فى الحين ف خبرهم أبو معبد بخبر رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  

نها وردها وأن هذه بركة اصابعه عليره الصرال  والسرالم فجعرل القروم أنه أكل م
يقولون نشهد أنه رسرول هللا وازدادوا يقينرا وتعلمروا الفررائض واقراموا أيامرا ثرم 
 ودعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وامر لهم بجوائز وانصرفوا إلى أهليهم. 

 
ثنى عشرر رجرال فرحرب وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم  وفد عذر  وكانوا ا

بهررم عليرره الصررال  والسررالم فاسررلموا وبشرررهم بفررتح الشررام وهرررب هرقررل ثررم 
انصرفوا وقد أجيزوان وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم  وفرد بلرى فاسرلموا فقرال 
عليه الصال  والسرالم الحمرد هلل الرذى هرداكم لإلسرالم فكرل مرن مرات علرى غيرر 

 صررلى هللا عليرره وسررلم  بعررد أن اإلسررالم فهررو فررى النررار ثررم ودعرروا رسررول هللا
أجازهمن وقردم عليره صرلى هللا عليره وسرلم  وفرد بنرى مرر  وكرانوا ثالثرة عشرر 
رجال فقال لهم عليه الصال  والسالم كيف الربالد فقرالوا وهللا إنرا لمسرنتون فرادع 
هللا لنا فقال صلى هللا عليره وسرلم  اللهرم اسرقهم الغيرث ثرم اقراموا أيامرا ورجعروا 

فوجدوا بالدهم قد أمطرت فى ذلك اليوم الذى دعا لهرم فيره رسرول هللا  بالجائز 
 صلى هللا عليه وسلم. 

 
وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد خروالن وكرانوا عشرر  فقرالوا يرا رسرول 
هللا نحن م منون براهلل مصردقون برسروله وقرد ضرربنا إليرك آبراط اإلبرل وركبنرا 

له وقرردمنا زائرررين لررك فقررال عليرره حررزون األرض وسررهولها والمنررة هلل ولرسررو
الصال  والسالم أما ما ذكرتم من مسيركم إلى فإن لكم بكل خطو  خطاها بعيرر 
أحدكم حسنة وأما قولكم زائرين لك فإنه مرن زارنرى بالمدينرة كران فرى جروارى 
يوم القيامة ثم علمهم عليه الصال  والسالم فرائض الدين وأمرهم بالوفاء بالعهد 

وحسن الجوار وأن ال يظلموا احدا ثم أجازهم ورجعوا إلى قومهم  وأداء األمانة
وهرردموا الصررنم الررذى كررانوا يعبدونرره، وقرردم عليرره صررلى هللا عليرره وسررلم وفررد 
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محارب وكانوا أغلظ العرب وافظهم عليه ايام عرضه على القبائل يدعوهم إلى 
 ى أهليهم. هللا فجاءه عليه الصال  والسالم منهم عشر  فاسلموا ثم انصرفوا إل

 
وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد صداء وكانوا خمسة عشر رجال فبايعوه 
على اإلسالم ورجعوا إلى قومهم ففشا فيهم اإلسالم، وقدم عليه صرلى هللا عليره 
وسررلم وفررد غسرران ثالثررة نفررر ف سررلموا ف جررازهم عليرره الصررال  والسررالم بجرروائز 

يره وسرلم وفرد سرالمان سربعة نفرر وانصرفوا راجعرين، وقردم عليره صرلى هللا عل
فاسررلموا وشرركوا إليرره جرردب بالدهررم فرردعا لهررم ثررم ودعرروه وأمررر لهررم بررالجوائز 
ورجعوا إلى بالدهم فوجدوها قد أمطرت فى اليوم الذى دعا لهم فيه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، وقدم عليه صلى هللا عليه وسرلم وفرد بنرى عرب  فقرالوا يرا 

قرا نا وأخبرونا أن ال غسالم لمن ال هجر  له ولنرا أمروال رسول هللا قدم علينا 
ومواح فإن كان ال إسالم لمن ال هجر  له بعناهرا وهاجرنرا فقرال عليره الصرال  

 والسالم اتقوا هللا حيث كنتم فلن يلتكم من عملكم شيئا ومعنى يلتكم ينقصكم.
 

وكترب لهرم وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد غامد عشر  ف قروا باإلسالم 
كتابا فيه شرائع اإلسالم وأمر أبى بن كعب فعلمهم قرآنا وأجازهم عليه الصال  
والسالم وانصرفوا، وقدم عليه صلى هللا عليره وسرلم وفرد األزد عرن علقمرة برن 
يزيد بن سرويد األزدى قرال حردثنى أبرى عرن جردى قرال وفردت سرابع سربعة مرن 

دخلنرا عليره وكلمنراه أعجبره مرا  قومى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلمرا
رأى من سمتنا وزينا فقال ما أنتم قلنا م منون فتبسم رسول هللا صلى هللا عليره 
وسررلم وقررال إن لكررل قررول حقيقررة فمررا حقيقررة قررولكم وإيمررانكم قلنررا خمرر  عشررر  
خصررلة خمرر  منهررا أمرتنررا رسررلك أن ترر من بهررا وخمرر  أمرتنررا ان نعمررل بهررا 

ية فنحن عليها إال أن تكره منها شيئا فقال صلى هللا وخم  تخلقنا بها فى الجاهل
عليه وسلم ما الخم  التى أمرتكم بها رسلى قلنا أمرتنا أن ن من باهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قرال ومرا الخمر  الترى أمررتكم أن تعملروا بهرا 

ونصروم رمضران قلنا أمرتنا أن نقول ال إله إال هللا ونقيم الصال  ون تى الزكرا  
ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيال قال وما الخم  التى تخلقتم بها فى الجاهلية 
قلنا الشكر عن الرخاء والصبر عند الربالء والرضرا بمرر القضراء والصردق فرى 
مواطن اللقاء وترك الشماتة باألعداء فقال صرلى هللا عليره وسرلم حكمراء علمراء 

ثم قال صلى هللا عليه وسلم وأنا أزيدكم خمسا  كادوا من فقههم ان يكونوا أنبياء
فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون فال تجمعوا ما ال ت كلون وال نبنوا 
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ما ال تسكنون وال تنافسوا فرى شرئ انرتم عنره غردا زائلرون واتقروا هللا الرذى إليره 
ترجعون وعليه تعرضون ازغبروا فيمرا عليره تقردمون وفيره تخلردون فانصررفوا 

 قد حفظوا وصيته عليه الصال  والسالم وعملوا بها رضى هللا تعالى عنهم. و
 

وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد بنى النتفق قال عاصم بن لقريط إن لقريط 
بن عامر خر  وافرداً علرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ومعره صراحب لره 

صرلى هللا عليره وسرلم يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قال فوافينراه 
حين انصرف من صال  الغدا  فقام فى النا  خطيبا فقال يا أيها النرا  أال إنرى 
قد خبات لكم صوتى منذ أربعة أيام لتسمعوا اليوم أال فهل من امرئ بعثه قومه 
فقالوا له اعلم لنرا مرا يقرول رسرول هللا أال ثرم لعلره يلهيره حرديث نفسره أو حرديث 

هل بلغت اال اسمعوا تعيشوا الحديث وفيه ذكر البعث  صاحبه اال وإنى مس ول
والنشور والجنة والنار وفيه ثم قال قلت يا رسول هللا عالم أبايعك فبسط صرلى 
هللا عليه وسلم يده وقال على إقام الصال  وإيتاء الزكا  وأن ال تشرك براهلل شريئا 

 الحديث.
 

فرود فرى مرائتى رجرل وقدم عليه صلى هللا عليه وسلم وفد النخرع وم آخرر الو
فنزلرروا دار االضررياف ثررم جررا وا إلررى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم مقرررين 
باإلسالم وقرد كرانوا برايعوا معراذ برن جبرل فقرال رجرل مرنهم يقرال لره زرار  برن 
عمرو يا رسول هللا إنى رأيت فى سفرى هذا عجبرا قرال ومرا رأيرت قرال رأيرت 

ى فقرال لره رسرول هللا صرلى هللا عليره أتانا تركتها ك نها ولردت جرديا اسرفع أحرو
وسلم هل تركت لك مصر  على حمل قال نعم قال فإنهرا قرد ولردت غالمرا وهرو 
ابنك قال يا رسول هللا ما باله اسفع أحروى قرال اذن منرى فردنا منره قرال هرل برك 
من برص تكتمره قرال والرذى بعثرك برالحق نبيرا مرا علرم بره أحرد وال اطلرع عليره 

ل يا رسول هللا ورايرت النعمران برن المنرذر عليره قرطران غيرك قال فهو ذلك قا
ودملجان ومسكتان قال ذلك ملك العرب رجرع إلرى احسرن زيره وبهجتره قرال يرا 
رسول هللا ورأيت عجوزا شمطاء خرجت من األرض قال تلك بقيرة الردنيا قرال 
ورأيت نارا خرجت من األرض فحالت بينى وبين ابن لى يقال له عمرو وقرال 

صلى هللا عليه وسلم تلك فتنة تكون فرى آخرر الزمران قرال يرا رسرول  رسول هللا
هللا وما الفتنة قال يقتل النرا  إمرامهم وخرالف رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
بين اصابعه يحسب المسئ فيها أنه محسن ويكون دم الم من عند الم من أخلى 

ا ابنرك قرال يرا من شرب الماء إن مات ابنك أدركتك الفتنة وإن مت أنرت أدركهر
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رسول هللا ادع هللا أن ال ادركها فقرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم اللهرم ال 
 يدركها فمات فبقى ابنه فكان ممن خلع عثمان بن عفان رضى هللا تعالى عنه.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثال  الباب

فيما ف لل هللا تعال  بل مون مموال خلقتول اجموال  وارتل اأخبقول ال ميوة 
المر ية اما تدالا  رارق حياتول إليول اهوا يشوتمل اللو  شوماالل اأا افل 

 الشريفة  ل  هللا الليل اسلم افيل أربعة ف ال.
 

 الفصل األول

 فى كمال خلقته وجمال صورته صلى هللا عليه وسلم

اعلم أن من تمام اإليمان به صلى هللا عليه وسلم بأن هللا تعالى قدد جعدل خلدق 

 قبله وال بعده خلق آدمى مثله قال األبوصيرى: بدنه الشريف على وجه لم يظهر

 

 فهدددو الدددذى تدددم معنددداه وصدددورته           ثدددم اصدددطفاه حبيبدددا بدددار  النسدددم

 مندددزه عدددن شدددريك فدددى محاسدددنه            فجدددوهر الحسدددن فيددده غيدددر منقسدددم

 

قال القرطبى لم يظهر لنا تمام حسدنه صدلى هللا عليده وسدلم ألنده لدو ظهدر لندا 

( فأما وجهه الشرري أعيننا رؤيته صلى هللا عليه وسلم. ) تمام حسنه لما أطاقت

صلى هللا عليه وسلم فقد روى الشيخان عن البراء قال كان رسدول هللا صدلى هللا 

عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وقال أبو هريرة رضى هللا عنده مدا 
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جهده رأيت أحسن من رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم كدأن الشدمس تجدرى فدى و

 رواه الترمذى وغيره.

 

وسئل البراء أكان وجه رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مثدل السديف فقدال ال 

بل مثل القمر رواه البخارى وفى رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة وقال له 

رجددل أكددان وجدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مثددل السدديف فقددال ال بددل مثددل 

وعن جابر بن سمرة قال رأيت رسدول هللا صدلى  الشمس والقمر وكان مستديرا.

هللا عليه وسلم فى ليلة إضحيان أى مقمرة وعليه حلة حمدراء فجعلدت أنظدر إليده 

وإلى القمر فلهو فى عيندى أحسدن مدن القمدر. وروى الترمدذى وغيدره عدن علدى 

رضى هللا عنه أنه نعته صدلى هللا عليده وسدلم فقدال لدم يكدن بدالمطهم وال المكلدثم 

ى وجهه تدوير والمطهم الكثير السمن والمكلثم المدور الوجه أى لدم يكدن وكان ف

شديد تدوير الوجه بدل فدى وجهده تددوير قليدل. وقدال أبدو هريدرة كدان رسدول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أسيل الخدين. والخد األسيل هو ما فيه استطالة غيدر مرتفدع 

 الوجنة.

 

ول هللا صلى هللا عليه وسدلم وأخرج البخارى عن كعب بن مالك قال كان رس

إذا سر استنار وجهه كأنه قطعدة قمدر وكندا نعدرف ذلدك منده وقالدت عائشدة كدان 

صلى هللا عليه وسلم إذا سر تبدرق أسدارير وجهده كأنده قطعدة قمدر. وفدى حدديث 

جبير بن مطعم عند الطبرانى التفت إلينا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بوجده 

ل على صدفته عندد االلتفداتع وعدن أبدى بكدر الصدديق مثل شقة القمر فهذا محمو

وكعب بن مالك كان وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنه دارة قمر. وروى 

البيهقى عن أبى إسحاق الهمدانى عن امرأة مدن همددان قالدت حججدت مدع النبدى 

ه صلى هللا عليه وسلم فقلت لها شبهيه قالت كالقمر ليلدة البددر لدم أر قبلده وال بعدد

مثله. وروى الدارمى وغيره عن أبى عبيدة قال قلت للربيع بنت معوذ صفى لى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت لو رأيته قلت الشمس طالعة.

 

وروى مسلم عن أبى الطفيل أنه قيل لده صدف لندا رسدول هللا صدلى هللا عليده 

سددر فكددأن  وسددلم فقددال كددان أبدديض ملدديح الوجدده وكددان عليدده الصددالة والسددالم إذا

وجهه المرآة وكأن الجدر ترى فى وجهه. وفى حديث ابن أبى هالة يدتألأل القمدر 

صلى هللا عليه وسلم فقد وصدفه هللا تعدالى فدى )وأما بصره الشري ( ليلة البدرع 

وروى البخدارى عدن ابدن عبداس )ما زاغ البصر وما طغى( كتابه العزيز بقوله: 
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ى هللا عنهدا أن رسدول هللا صدلى هللا رضى هللا عنهما والبيهقى عدن عائشدة رضد

عليه وسلم كان يرى بالليل فدى الظلمدة كمدا يدرى بالنهدار فدى الضدوء وعدن أبدى 

هريرة رضى هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم قال هل ترون قبلتى ها هنا فدوهللا 

ما يخفى على ركوعكم وال سجودكم إنى ألراكم من وراء ظهرى رواه البخارى 

لم من رواية أنس أنه صلى هللا عليه وسلم قال يا أيها الناس إندى ومسلم وعند مس

 إمامكم فال تسبقونى بالركوع والسجود فإنى أراكم من أمامى ومن خلفى.

 

)الذى يراك حرين تقروو وتقلبرى فرى السراج ين( وعن مجاهد فى قوله تعالى: 

مدن قدال كدان رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم يدرى مدن خلفده  [219]الشعراء: 

الصفوف كما يرى من بين يديه. وذكر القاضى عياض فى الشدفاء أنده صدلى هللا 

عليه وسلم كان يرى فى الثريا أحد عشر نجمدا وعندد السدهيلى اثندى عشدر. وفدى 

حدديث ابددن أبددى هالددة وإذا التفددت التفدت جميعددا خددافض الطددرف نظددره صددلى هللا 

المالحظدة وهدى  عليه وسلم إلى األرض أطول من نظره إلدى السدماء جدل نظدره

مفاعلة من اللحظ وهو النظر بشق العين الذى يلى الصدغع وعن على رضى هللا 

عنه كان رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم عظديم العيندين أهددب األشدفار مشدرب 

 العين بحمرة رواه البيهقى.

 

وعدن جدابر بدن سدمرة قدال كددان رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ضدليع الفددم 

نهوس رواه مسلم. والشكلة الحمرة تكدون فدى بيداض العدين وهدو أشكل العينين م

محمود محبوب وأما الشهلة فإنها حمرة فدى سدوادها. وعندد الترمدذى فدى حدديث 

عن على رضى هللا عنه أنه نعت رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال كدان فدى 

 وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب األشفار وهى شعر العين.

 

ه أيضا عن على قال كان رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم أسدود الحدقدة وعند

أهدب األشفار. وعن على رضى هللا عنه قال بعثنى النبدى صدلى هللا عليده وسدلم 

إلددى الدديمن فرآنددى حبددر مددن أحبددار اليهددود فقددال لددى صددف أبددا القاسددم فقلددت لدديس 

ال الحبدر ومدا ذا بالطويل البائن وال بالقصير الحديث وفيه قال على ثدم سدكت فقد

قلت هذا ما يحضرنى قال الحبر فى عينيه حمرة حسدن اللحيدة ثدم قدال علدى هدذه 

وهللا صفته قال الحبر فإنى أجد هذه الصفة فى سفر آبائى وأنا أشهد أنه نبى وأنه 

فقد قدال صدلى هللا عليده وسدلم )وأما سمعه الشري ( رسول هللا إلى الناس كافة. 

ما ال تسمعون أطت السماء وحدق لهدا أن تدئي لديس  إنى أرى ما ال ترون وأسمع
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فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضدع جبهتده سداجد ع تعدالى رواه الترمدذى 

عن أبى ذر. وروى أبو نعيم عن حكيم بن حزام بينما رسدول هللا صدلى هللا عليده 

وسلم فى أصحابه إذ قال لهم تسمعون ما اسمع قالوا مدا نسدمع مدن شدل قدال إندى 

مع أطيي السماء وما تالم أن تئي ما فيها موضدع شدبر إال وعليده ملدك سداجد ألس

فقدد كدان صدلى هللا عليده وسدلم  )وأما جبينره الررريم(أو قائم. واألطيي الصوتع 

واضح الجبين مقرون الحاجبين بهذا وصفه على فقدال مقدرون الحداجبين صدلت 

يدت رسدول هللا الجبين أى واضحه وعند البيهقى عن رجدل مدن الصدحابة قدال رأ

صلى هللا عليه وسلم فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيدق الحداجبين. وقدال 

ابن أبى هالة أزج الحواجب وفسر بالمقوس الطويل الوافر الشعر ثم قدال سدواب  

 من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب.

 

ع وعن مقاتل بن حيان قال أوحى هللا تعالى إلى عيسى عليه السالم اسمع وأط

يا بن الطاهرة البكر البتول إنى خلقتك من غير فحل فجعلتك آيدة للعدالمين فإيداى 

فاعبد وعلى فتوكل فسر ألهل سدوران إندى أندا هللا الحدى القيدوم ال أزول صددقوا 

النبى األمى صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة الجعدد الدرأس 

الشددفار األدعددج العينددين األنجددل الصددلت الجبددين المقددرون الحدداجبين األهدددب ا

العينين األقنى األنف الواضح الخدين الكث اللحية عرقه فى وجهه كاللؤلؤ وريح 

المسددك يددنفح مندده كددأن عنقدده إبريددق فضددة الحددديث. واألنجددل الواسددع شددق العددين 

 والقرن بالتحريك التقاء الحاجبين.

 

واجبده سدواب  قال ابن األثير والصحيح فى صفته صدلى هللا عليده وسدلم أن ح

من غير قرن كما وصفه صلى هللا عليه وسلم به ابن أبى هالة. والقنى فى األنف 

طوله ورقة أرنبته مع حدب قليدل فدى وسدطهع وقدد وصدفه صدلى هللا عليده وسدلم 

ابن أبى هالة وغيره بأنه كان عظيم الهامة أى الرأس. وقال على كرم هللا وجهده 

ة والسددالم ضددخم الكددراديس وهددى صددخم الددرأس. وقددال أنددس كددان عليدده الصددال

رؤوس العظام وقدال فدى روايدة الترمدذى جليدل المشدات والكتدد وفسدر بدرؤوس 

 العظام كالركبتين والمرفقين والمنكبين أى عظيمها. والكتد مجتمع الكتفين.

 

وكان عليه الصالة والسالم دقيق العرنين أى أعلى األنف كما وصفه به على 

أقنى األنف وفسر بالسدائل المرتفدع الوسدي. وقدال رضى هللا عنه ووصفه أيضا ب

ابددن أبددى هالددة أقنددى العددرنين لدده نددور يعلددوه يحسددبه مددن لددم يتأملدده أشددم. واألشددم 
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صدلى هللا عليده وسدلم فعدن جدابر أنده  )وأما فمه الشري (الطويل قصبة األنف. 

صلى هللا عليه وسلم كان ضليع الفدم. وقدال ابدن أبدى هالدة يفتدتح الكدالم ويختتمده 

بأشداقه يعنى لسعة فمه والعرب تمدح به وتذم بصغر الفم. ووصفه ابن أبى هالة 

فقدال أشددنب مفلددج األسدنان. والشددنب رونددق األسدنان وماؤهددا ومفلددج األسددنان أى 

منفرقها. وقال على مبلج الثنايا وفدى روايدة عنده بدراق الثنايدا. وعدن ابدن عبداس 

ثنيتين إذا تكلم رئى كالنور يخرج قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفلج ال

من بين ثناياه رواه الترمذى. وروى الطبرانى وغيدره كدان رسدول هللا صدلى هللا 

عليه وسلم أحسن عباد هللا شفتين وألطفهم ختم فم. وعن أبى قرصافة قدال بايعندا 

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أنددا وأمددى وخددالتى فلمددا رجعنددا قالددت لددى أمددى 

ى ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن وجها وال أنقى ثوبا وال ألين كالما وخالتى يا بن

صدلى هللا عليده وسدلم ففدى  )وأمرا ريقره الشرري (ورأينا كالنور يخرج من فيده. 

الصحيح عن سدهل بدن سدعد أن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال يدوم خيبدر 

ويحبدده هللا  ألعطددين الرايددة غدددا رجددال يفددتح هللا علددى يديدده يحددب هللا ورسددوله

ورسوله فلما أصبح الناس غدوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم يرجو 

أن يعطاها قال أين على بن أبى طالب قالوا هو يدا رسدول هللا يشدتكى عينيده قدال 

فأرسلوا إليه فأتى به فبصق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى عينيه فبدرأ حتدى 

 كأن لم يكن به وجع.

 

هللا عليه وسلم فى بئر ففاح منها رائحة المسك وبصق فى بئر فى ومج صلى 

دار أنددس فلددم يكددن بالمدينددة بئددر أعددذب منهددا. وكددان صددلى هللا عليدده وسددلم يددوم 

عاشددوراء يدددعو برضددعائه ورضددعاء ابنتدده فاطمددة رضددى هللا عنهددا فيتفددل فددى 

وسدلم  أفواههم ويقول لألمهات ال ترضعنهم إلى الليل فكان ريقده صدلى هللا عليده

يجزيهم رواه البيهقدى. ودخلدت عليده عميدرة بندت مسدعود هدى وأخواتهدا يبايعنده 

وهن خمس فوجدنه يأكل قديداً فمض  لهن قديدة فمضغنها كل واحدة قطعة فلقين 

هللا وما وجد ألفواههن خلوف رواه الطبرانى والخلوف تغير رائحة الفم. ومسدح 

ث فيهدا مدن ريقده علدى ظهدر عتبدة صلى هللا عليه وسدلم بيدده الشدريفة بعدد أن نفد

وبطنه وكدان بده شدرى لمدا كدان يشدم أطيدب منده رائحدة. وأعطدى الحسدن لسدانه 

صدلى هللا عليده  )وأمرا فصراحل لسرانه(وكان قد اشدتد ظمدؤه فمصده حتدى روى. 

وسلم فكان أفصح خلق هللا وأعذبهم كالمدا حتدى كدأن كالمده يأخدذ بدالقلوب قالدت 

ى هللا عليه وسلم يسرد سردكم هذا كان يحدث عائشة رضى هللا عنها ما كان صل
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حددديثا لوعددده العدداد ألحصدداه وكددأن يعيددد الكلمددة ثالثددا لددتفهم عندده وكددان يقددول أنددا 

 أفصح العرب وإن أهل الجنة يتكلمون بغلة محمد صلى هللا عليه وسلم.

 

وقال عمر بن الخطاب يا رسول هللا مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا 

إسماعيل قد درست فجاءنى بهدا جبريدل فحفظنيهدا رواه أبدو نعديم.  قال كانت لغة

وعن على رضى هللا عنه قال قلنا يدا نبدى هللا نحدن بندو أب واحدد ونشدأنا فدى بلدد 

واحد وإنك تكلم العرب بلسان ما نفهم أكثره فقال إن هللا عز وجل أدبندى فأحسدن 

عنده يدا رسدول هللا  تأديبى ونشأت فى بنى سعد بن بكر. وقال أبو بكر رضدى هللا

لقد طفت فى العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح مندك قدال أدبندى ربدى 

ونشأت فى بنى سعد. وأما ما يروى أنا أفصح من نطق بالضاد فقال ابن كثير ال 

 أصل له لكن معناه صحيح.

 

وقد جمع الناس من كالمه صلى هللا عليه وسلم المفرد الموجز البديع الذى لم 

دواوين وفى كتداب الشدفاء للقاضدى عيداض مدن ذلدك مدا يشدفى الغليدل  يسبق إليه

كقوله صلى هللا عليه وسلم المرء مع من أحب وقوله عليه الصالة والسدالم أسدلم 

تسلمع وأسدلم يؤتدك هللا أجدرك مدرتينع السدعيد مدن وعدظ بغيدرهع وممدا لدم يدذكره 

واه الشديخانع لديس رحمه هللا قوله عليه الصالة والسالم إنمدا األعمدال بالنيدات ر

للعامل من عمله إال مانواهع نية المؤمن خيدر مدن عملده رواه الطبراندىع يدا خيدل 

 هللا اركبى رواه الشيخان.

 

الولد للفرات وللعاهر الحجر رواه الشيخان والعداهر الزاندىع كدل الصديد فدى 

جدددوف الفدددرا رواه الرامهرمدددزى والفدددرا حمدددار الدددوحشع الحدددرب خدعدددة رواه 

كم وخضدددراء الددددمن المدددرأة الحسدددناء فدددى المنبدددت السدددوء رواه الشددديخانع إيدددا

الرامهرمددزى والدددمن جمددع دمنددة وهددى البعددرع األنصددار كرشددى وعيبتددى رواه 

البخارى أى إنهم بطانته وموضع سرهع ال يجنى جان إال على نفسه رواه اإلمدام 

أحمد وإبن ماجهع ليس الشديد من غلدب النداس إنمدا الشدديد مدن غلدب نفسده رواه 

بن حبانع ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عندد الغضدب رواه ا

الشدديخانع لددديس الخبددر كالمعايندددة رواه أحمدددد وغيددرهع المجدددالس باألماندددة رواه 

 العقيلىع البالء موكل بالمنطق رواه ابن أبى شيبة وغيره.
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 تددرك الشددر صدددقةع أى داء أدوى مددن البخددل رواه البخددارىع ال ينددتطج فيهددا

عنزان أى ال يجرى فيها خالف وال نزاعع الحيداء خيدر كلده متفدق عليدهع اليمدين 

الفاجرة تدع الديار بالقع رواه فى مسند الفدردوسع سديد القدوم خدادمهم رواه أبدو 

عبد الرحمن السلمىع فضل العلم خير من فضل العبدادة رواه الطبراندى وغيدرهع 

قدود بنواصديها الخيدرع أعجدل الخيل فى نواصيها الخير متفدق عليده وفدى لفدظ مع

األشياء عقوبة البغىع إن من البيان لسدحرا وإن مدن العلدم جهدال وإن مدن الشدعر 

حكمددا رواه أبددو داودع الصددحة والفددراغ نعمتددان رواه البخددارىع اسددتعينوا علددى 

الحاجات بالكتمان فإن كل ذى نعمة محسود رواه الطبرانىع المكر والخديعة فى 

ن غشنا فليس منا رواه مسلمع المستشار مؤتمن رواه أحمدد النار رواه الديلمىع م

وغيددرهع الندددم توبددة رواه الطبرانددىع الدددال علددى الخيددر كفاعلدده رواه العسددكرىع 

حبك الشل يغمى ويصم رواه أبو داود وغيدرهع العاريدة مدؤداة والمنحدة مدردودة 

والدددين مقضددى والددزعيم غددارم رواه الترمددذى وغيددرهع سددبقك بهددا عكاشددة رواه 

البخددارىع عجددب ربددك مددن كددذا روى فددى عدددة روايددات عنددد البخددارى وغيددره 

ومعناه كما قال ابن األثير عظم ذلك عنده وكبر لديه وقيل معنداه رضدى وأثدابع 

قتل صبرا رواه غير واحدع ليس المسؤول بأعلم من السدائل رواه مسدلم وغيدرهع 

جمعهددم علددى ال ترفددع عصدداك عددن أهللددك أدبددا رواه أحمددد أى ال تدددع تددأديبهم و

طاعة هللا يقال شق العصا إذ فارق الجماعة وليس المراد الضرب بالعصا ولكنه 

جعلدده مددثالع إن ممددا ينبددت الربيددع مددا يقتددل حبطددا أو يلددم رواه البخددارى والحددبي 

انتفاخ البطن من كثرة األكل حتى ينتفخ فيموت أو يلم أى يقرب من الهالك وهو 

مدن إخراجهدا فدى وجههداع خيدر المدال عدين مثل للمنهمك فدى جمدع الددنيا المدانع 

ساهرة لعين نائمة ومعناه عين ماء تجرى ليال ونهارا وصاحبها ندائمع خيدر مدال 

المرء مهرة مدأمورة أو سدكة مدأبورة رواه اإلمدام أحمدد وغيدره ومعندى مدأمورة 

كثيرة النتاج وسكة مأبورة أى طريقة مصطفة من النخدلع مدن أبطدأ بده عملده لدم 

رواه مسلمع زرغبا تزدد حبا رواه البزار وغيرهع إنكم لدن تسدعوا يسرع به نسبه 

الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم رواه أبو يعلى وغيرهع الخلق السل يفسد العمل 

كمددا يفسددد الخددل العسددل رواه الطبرانددى وغيددرهع إن هددذا الدددين متددين فأوغددل فيدده 

وال ظهددرا أبقددى برفددق وال تددبغض لنفسددك عبددادة هللا فددإن المنبددت ال أرضددا قطددع 

رواه البزار وغيره والمنبث المنقطع والمدراد بده الدذى يعسدف الركداب ويحملهدا 

على ما ال تطيق رجاء اإلسدراع فينقطدع ظهدره فدال هدو قطدع األرض التدى أراد 

 وال أبقى ظهره سالما.
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إن الدين يسر ولدن يشداد الددين أحدد إال غلبده رواه البخدارىع الكديس مدن دان 

عد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على هللا األمانى نفسه وعمل لما ب

رواه الحدداكمع مددا حدداك فددى صدددرك فدعدده رواه الطبرانددىع تددنكح المددرأة لجمالهددا 

ومالها ودينها وحسبها فعليك بذات الدين تربت يداك متفدق عليده وتربدت لصدقت 

امه وطدال بالتراب أى افتقرت إذا خالفتع الشتاء ربيع المؤمن قصدر نهداره فصد

ليله فقامه رواه البيهقى وغيرهع القناعة مال ال ينفد وكنز ال يفنى رواه الطبرانى 

وغيددرهع مددا خدداب مددن اسددتخار وال ندددم مددن استشددار وال عددال مددن اقتصددد رواه 

الطبرانىع اإلقتصاد فى النفقة نصدف المعيشدة والتدودد إلدى النداس نصدف العقدل 

غيددرهع ال عقددل كالتدددبير وال ورع وحسددن السددؤال نصددف العلددم رواه البيهقددى و

 كالكف وال حسب كحسن الخلق رواه الترمذى.

 

المسدلم مددن سددلم المسدلمون مددن لسددانه ويدده والمهدداجر مددن هجدر مددا حددرم هللا 

متفق عليهع التدبير نصف المعيشة والتودد نصف العقل والهم نصف الهرم وقلة 

ائتمنك وال تخن مدن خاندك  العيال أحد اليسارين رواه الديلمىع أد األمانة إلى من

رواه أبو داود وغيرهع الرضداع يغيدر الطبداع رواه أبدو الشديخع ال إيمدان لمدن ال 

أمانة له وال دين لمن ال عهد له رواه اإلمام أحمد وغيره. النساء حبائل الشديطان 

رواه فى مسند الفردوسع حسن العهد من اإليمان رواه الحاكم فى مستدركه عدن 

عنها قالت جاءت عجوز إلى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عائشة رضى هللا 

وهو عندى فقدال لهدا مدن أندت فقالدت جثامدة المزنيدة قدال أندت حسدانة كيدف أندتم 

كيف حالكم كيف كنتم قالت بخير بأبى أنت وأمى فلما خرجت قلت يا رسدول هللا 

ن حسدن تقبل على هذه العجوز هذا اإلقبال قال إنهدا كاندت تأتيندا زمدن خديجدة وإ

العهددد مددن اإليمددانع جمددال الرجددل فصدداحة لسددانه رواه القضدداعىع منهومددان ال 

يشبعان طالب علم وطالب دنيا رواه الطبرانى وغيرهع ال فقر أشد من الجهل وال 

مال أعز من العقل وال وحشة أشدد مدن العجدب رواه ابدن ماجدهع الدذنب ال ينسدى 

 اه فى مسند الفردوس.والبر ال يبلى والديان ال يموت فكن كما شئت رو

 

ما جمع شل إلى شل أحسن من حلم إلى علم رواه العسكرىع التمسوا الرزق 

فددى خبايددا االرض رواه ابددن أبددى شددريح والمددراد الددزرعع كددن فددى الدددنيا كأنددك 

غريب أو عابر سبيل وعد نفسدك فدى أهدل القبدور رواه البيهقدى وغيدرهع صدنائع 

فدل غضدب الدرب وصدلة الدرحم المعروف تقى مصارع السوء وصدقة السر تط

تزيد فى العمر رواه الطبرانىع العفو ال يزيدد العبدد إال عدزا والتواضدع ال يزيدده 
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إال رفعة وما نقص مال من صدقة رواه مسدلم وغيدره بألفداظ مختلفدةع اللهدم إندى 

اعوذ بك من شر فتنة الغنى رواه األربعدة عدن عائشدةع اللهدم إندى أعدوذ بدك مدن 

ومدن شدر لسدانى ومدن شدر منيدى أخرجده أبدو داود  شر سمعى ومن شر بصرى

 والحاكم عن شكل.

 

الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر واآلخرة وعد صادق يحكم فيهدا 

ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء اآلخرة وال تكوندوا أبنداء الددنيا 

أذهدب آخرتدده فدإن كددل أم يتبعهدا ولدددها رواه أبدو نعدديمع أخسدر الندداس صدفقة مددن 

بدنيا غيره ورواه ابن النجار مدن حدديث عبدد هللا بدن عدامر أخسدر النداس صدفقة 

رجل أخلق يديه فى آماله ولم تسداعده األيدام علدى أمنيتده فخدرج مدن الددنيا بغيدر 

زاد وقدم على هللا بغير حجةع إن من كنوز البدر كتمدان المصدائبع اليمدين حندث 

 أو ندم رواه أبو يعلى وغيره.

 

ر الشماتة بأخيك يعافيده هللا ويبتليدك رواه الترمدذى وغيدرهع جدف القلدم التظه

بما أنت الق قاله ألبى هريرةع اليوم الرهان وغدا السباق والغاية الجندة والهالدك 

من دخل النارع من ضمن لى ما بين لحييده ومدا بدين رجليده ضدمنت لده علدى هللا 

استقصداؤه يددلك علدى أنده  الجنة رواه البخارى وغيرهع فهذا وأشباهه مما يعسدر

صددلى هللا عليدده وسددلم قددد رقددى مددن الفصدداحة وجوامددع الكلددم درجددة ال يقدداس بهددا 

 غيره وحاز مرتبة ال يقدر فيها قدره صلى هللا عليه وسلم.

 

ومما عد من وجوه بالغته صلى هللا عليده وسدلم أنده جمدع متفرقدات الشدرائع 

األعمددال بالنيددات رواه  وقواعددد اإلسددالم فددى أربعددة أحاديددث وهددى حددديث: إنمددا

الشدديخانع وحددديث الحددالل بددين والحددرام بددين رواه مسددلمع وحددديث البينددة علددى 

المدعى واليمين على من أنكرع وحديث ال يكمل إيمان المدرء حتدى يحدب ألخيده 

مدددا يحدددب لنفسددده رواه الشددديخانع فالحدددديث األول يشدددتمل علدددى ربدددع العبدددادات 

ت والحدديث الثالدث يشدتمل علدى ربدع والحديث الثانى يشتمل على ربع المعدامال

الحكومدددات وفصدددل الخصدددومات والحدددديث الرابدددع يشدددتمل علدددى ربدددع اآلداب 

 والمناصفات ويدخل تحته التحذير من الجنايات قاله ابن األثير.

 

وقد كان من خصائصه صلى هللا عليه وسلم أن يكلم كدل ذى لغدة بليغدة بلغتده 

أسدداليب كلمهددا وكددان أحدددهم ال علددى اخددتالف لغددات العددرب وتركيددب ألفاظهددا و
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يتجاوز لغته وإن سمع لغة غيره فكالعجمية يسمعها العربى ومدا ذلدك منده صدلى 

هللا عليه وسدلم إال بقدوة إالهيدة وموهبدة ربانيدة ألنده بعدث إلدى الكافدة طدرا وإلدى 

الخليقددة سددودا وحمددرا وال يوجددد غالبددا مددتكلم بغيددر لغتدده إال قاصددرا نددازال عددن 

اللغددة إال نبينددا صددلى هللا عليدده وسددلم فإندده يددتكلم فددى لغددة  صدداحب األصددالة بتلددك

العرب افصح منها بلغة نفسها وجدير به ذلك فقد أوتى فى سدائر القدوى البشدرية 

 )وأمرا صروته الشرري (المحمودة زيادة على سائر النداس مدا ال يضدبطه قيداس. 

إال بعثده صلى هللا عليه وسلم فعن أنس رضى هللا عنده قدال مدا بعدث هللا نبيدا قدي 

حسن الوجه حسن الصوت حتى بعث هللا نبيكم صلى هللا عليه وسلم فبعثه حسدن 

 الوجه حسن الصوت.

 

وعن على رضى هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا تكلدم رئدى كدالنور 

يخرج من بين ثناياه. وقد كان صدوته عليده الصدالة والسدالم يبلد  حيدث ال يبلغده 

ل خطبنا رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حتدى أسدمع صوت غيره فعن البراء قا

العواتق فى خدورهن. قالدت عائشدة رضدى هللا عنهدا جلدس رسدول هللا صدلى هللا 

عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر فقال للناس اجلسوا فسمعه عبدهللا بدن رواحدة 

وهو فى بنى غنم فجلس فى مكانده. وقدال عبدد الدرحمن ابدن معداذ التيمدى خطبندا 

ول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بمندى ففدتح هللا أسدماعنا حتدى إن كندا لنسدمع مدا رس

يقول ونحدن فدى منازلندا. وعدن أم هدانل رضدى هللا عنهدا قالدت كندا نسدمع قدراءة 

)وأمرا النبى صلى هللا عليه وسلم فى جوف الليل عند الكعبة وأنا علدى عريشدىع 

ضدى هللا عنهدا مارأيدت صلى هللا عليه وسلم ففى البخارى عن عائشة ر ضحره(

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مستجمعا قي ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنمدا 

كان يبتسدم. واللهدوات جمدع لهداة وهدى اللحمدة التدى بدأعلى الحنجدرة مدن أقصدى 

 الفم.

 

وعن أبى هريرة رضى هللا عنه فى قصة المواقع أهلده فدى رمضدان فضدحك 

تددى بدددت نواجددذه رواه البخددارى. والنواجددذ رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ح

األضراس. وقال ابن أبدى هالدة جدل ضدحكه صدلى هللا عليده وسدلم التبسدم ويفتدر 

عن مثل حب الغمام قال الحافظ بن حجر والذى يظهر من مجموع األحاديث أنه 

صلى هللا عليه وسلم كان فى معظم أحواله ال يزيدد علدى التبسدم وربمدا زاد علدى 

ابن بطال والذى ينبغى أن يقتدى به من أفعاله ما واظدب عليده  ذلك فضحكع قال
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من ذلك. وعن أبى هريرة رضى هللا عنه وإذا ضحك صلى هللا عليه وسلم يتألأل 

 فى الجدر أى يشرق نوره عليه إشراقا كإشراق الشمس عليها.

 

وكان صلى هللا عليه وسلم إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى 

نه بل كان إذا خطب أو ذكر الساعة اشتد غضبه وعال صوته كأنه منذر يرتفع ع

جيش يقول صبحكم ومساكم رواه مسلمع وكان بكداؤه عليده الصدالة والسدالم مدن 

جنس ضحكه لم يكن بشيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهدة ولكدن تددمع 

عيناه حتدى تهمدالن ويسدمع لصددره أزيدز يبكدى رحمدة لميدت وخوفدا علدى أمتده 

 وشفقة ومن خشية هللا عند سماع القرآن وأحيانا فى صالة الليل.

 

 )وأمرا ير ه الشرريفل(وقد حفظه هللا تعالى مدن التثداؤب ومدا تثداءب نبدى قديع 

صددلى هللا عليدده وسددلم فقددد وصددفه غيددر واحددد بأندده كددان شددئن الكفددين أى غلدديظ 

لم خدد أصابعهما وبأنه عبل الذارعين رحب الكفين وقد مسح صدلى هللا عليده وسد

جابر بن سدمرة قدال فوجددت ليدده بدردا وريحدا كأنمدا أخرجهدا مدن جوندة عطدار 

رواه مسلم. وقال وائل بن حجر لقد كنت أصافح رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم 

أه يمس جلدى جلده فأتعرفه بعد فى يددى وإنده ألطيدب رائحدة مدن المسدك. وقدال 

وسدلم يدده فدإذا هدى أبدرد مدن يزيد بن األسدود نداولنى رسدول هللا صدلى هللا عليده 

الثلج وأطيب ريحا من المسك. وفى البخارى عن أنس رضدى هللا عنده مدا مسدت 

حريرا وال ديباجا ألين من كف رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم. قدال ابدن بطدال 

 كانت كفه صلى هللا عليه وسلم ممتلئة لحما غير أنها مع ضخامتها كانت لينة.

 

ل هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خلفدده فددى سددفر فمددا وعددن معدداذ قددال ردفنددى رسددو

مست شيئا قي ألين من جلده صلى هللا عليه وسلم. وأصديب عائدذ بدن عمدرو فدى 

وجهه يوم حنين فسال الدم على وجهه وصدره فسلت النبى صلى هللا عليه وسلم 

الدم بيده عن وجهه وصدره ثم دعا لده فكدان أثدر يدده عليده الصدالة والسدالم إلدى 

ا مسح من صدره غرة سائلة كغرة الفدرس رواه الحداكم وغيدره. ومسدح منتهى م

صددلى هللا عليدده وسددلم رأس مدددلوك أبددى سددفيان فكددان مددا مددرت عليدده يددده أسددود 

وشاب ما سوى ذلك رواه البخارى فدى تاريخده. وعدن أبدى زيدد األنصدارى قدال 

مسددح عليدده الصددالة والسددالم بيددده علددى رأسددى ولحيتددى ثددم قددال اللهددم جملدده قددال 

الراوى عنه فبل  بضعا ومائة سنة وما فى لحيته بياض ولقد كدان منبسدي الوجده 

 ولم ينقبض وجهه حتى مات رواه البيهقى وغيره.
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ومسح عليه الصالة والسالم رأس حنظلة بن حدذيم بيدده وقدال لده بدورك فيدك 

فكددان يددؤتى بالشدداة الددوارم ضددرعها والبعيددر واإلنسددان بدده الددورم فيتفددل فددى يددده 

لعته ثدم يقدول بسدم هللا علدى أثدر يدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ويمسح بصد

فيمسحه ثم يمسح موضع الورم فيدذهب الدورم رواه أحمدد وغيدره. وقدد جداء فدى 

عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بياض إبطيه فعن أندس قدال رأيدت رسدول 

قددال  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم يرفددع يديدده فددى الدددعاء حتددى رأيددت بيدداض إبطيدده.

الطبرى ومن خصائصه صلى هللا عليه وسدلم أن اإلبدي مدن جميدع النداس متغيدر 

اللون غيره. وعن رجل من بنى حدريش قدال ضدمنى رسدول هللا صدلى هللا عليده 

 وسلم فسال على من عرق إبطه مثل ريح المسك رواه البزار.

 

ووصفه على كرم هللا وجهه فقال ذو مسربة وفسر بخيي الشدعر بدين الصددر 

لسرة وعند البيهقى له شعرات من لبته إلى سرته تجرى كالقضديب لديس علدى وا

صدددره وال علددى بطندده غيرهددا. ووصددفت بطندده أم هددانل فقالددت مددا رأيددت بطددن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال ذكرت القراطيس المثنى بعضها على بعضع 

رجدل وقال أبو هريدرة كدان صدلى هللا عليده وسدلم أبديض كأنمدا صدي  مدن فضدة 

الشدعر مفدداض الدبطن عظدديم مشددات المنكبدين ومفدداض الدبطن واسددعة والمشددات 

رؤوس العظامع وأخرج اإلمام أحمد عن محرت الكعبى قال اعتمر النبدى صدلى 

هللا عليه وسلم من الجعراندة لديال فنظدرت إلدى ظهدره كأنده سدبيكة فضدة. وروى 

 البخارى كان صلى هللا عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين.

 

صدلى هللا عليده وسدلم  )وأمرا للبره الشرري (ن أبى هريرة رحب الصدرع وع

فقددد صددح أن جبريددل عليدده السددالم شددقه واسددتخرج مندده علقددة فقددال لدده هددذا حددظ 

الشيطان منك ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم ألمه فأعداده فدى مكانده 

أنده  قال أنس فلقد كنت أرى أثر المخيي فى صدره رواه مسدلم وهدذا الشدق روى

صدلى هللا عليده وسدلم فقدد  )وأمرا جماعره(وقع له عليده الصدالة والسدالم مدراتع 

كان يدور على نسائه فى السداعة الواحددة مدن الليدل والنهدار وهدن إحددى عشدرة 

قال الراوى قلت ألنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطى قدوة ثالثدين رواه 

جدل مدن رجدال أهدل الجندة البخارى وعن معداذ قدوة أربعدين وعدن مجاهدد كدل ر

وعن أنس مرفوعدا يعطدى المدؤمن فدى الجندة قدوة كدذا وكدذا فدى الجمداع قلدت يدا 

 رسول هللا أو يطيق ذلك قال يعطى قوة مائة.
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وقد حفظه هللا تعالى مدن األحدتالم فعدن ابدن عبداس رضدى هللا عنهمدا قدال مدا 

 ل مه الشري ()وأما احتلم نبى قي وإنما اإلحتالم من الشيطان رواه الطبرانىع 

صددلى هللا عليدده وسددلم فقددد وصددفه غيددر واحددد بأندده كددان شددئن القدددمين أى غلدديظ 

أصابعهما. وعن ميمونة بنت كردم قالت رأيت رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم 

فمددا نسدديت طددول إصددبع قدميدده السددبابه علددى سددائر اصددابعه رواه اإلمددام أحمددد 

ح القددمين واألخمصدر مدن وغيره. وقال ابن أبى هالة خمصان األخمصدين مسدي

القدم الموضع الذى ال يلصدق بداألرض منهدا عندد الدوطء والخمصدان البدال  منده 

 ومسيح القدمين أى ملساوتان لينتان ليس فيهما تكسر وال شقاق.

 

وعن عبدهللا بن بريدة قال كان رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم أحسدن البشدر 

وسدلم فقدد قدال علدى رضدى هللا عنده  صلى هللا عليده )وأما طوله الشري (قدماع 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال قصير وال طويل وهو إلدى الطدول أقدرب 

رواه البيهقددى. ووصددفه غيددره بأندده لدديس بالطويددل البددائن وال بالقصددير والمددراد 

بالطويل البائن المفرط فى الطول مع اضطراب القامة. وقال ابن أبى هالة أطول 

ر مدن المشدذب البدائن الطدول فدى نحافدة وهدو مثدل قولده فدى من المربدوع وأقصد

 الحديث اآلخر لم يكن بالطويل الممغي أى المتناهى الطول.

وعن عائشة رضدى هللا عنهدا قالدت لدم يكدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم 

بالطويل البائن وال بالقصير المتردد وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحدده ولدم 

اشيه أحد من الناس ينسب إلدى الطدول إال طالده صدلى هللا عليده يكن على حال يم

وسلم ولربما اكتنفه الرجالن الطويالن فيطولهما فإذا فارقاه نسب صلى هللا عليه 

وسلم إلى الربعة رواه البيهقى وغيره وزادا ابن سبع فى الخصائص أنه كدان إذا 

م ووصفه ابن أبى جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين صلى هللا عليه وسل

هالة بأنده بدادن متماسدك أى معتددل الخلدق كدان أعضداءه يمسدك بعضدها بعضداع 

صلى هللا عليه وسلم فعن قتادة قال سدألت أنسدا عدن شدعر  )وأما شعره الشري (

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال شددعر بددين شددعرين ال رجددل وال سددبي وال 

ايدة كدان رجدال لديس بالسددبي وال جعدد وال قطدي كدان بدين أذنيده وعاتقدده وفدى رو

الجعددد بددين أذنيدده وعاتقدده وفددى أخددرى إلددى أنصدداف أذنيدده رواه البخددارى ومسددلم 

 وغيرهما.
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وعن عائشة رضى هللا عنها كان لده صدلى هللا عليده وسدلم شدعر فدوق الجمدة 

ودون الوفرة رواه الترمذى وفى حديث أنس كدان إلدى أذنيده وفدى حيددث البدراء 

حديث أبى رمثة يبل  إلى كتفيه وفى رواية ما رأيت من  يضرب إلى منكبيه وفى

ذى لمة أحسن منه والجمة هى الشعر الدذى ندزل إلدى المنكبدين والدوفرة مدا ندزل 

إلى شحمة األذنين واللمة التى ألمت بالمنكبين. قال القاضى عياض والجمدع بدين 

الدذى  هذه الروايدات أن مدا يلدى األذن هدو الدذى يبلد  شدحمة أذنيده ومدا خلفده هدو

يضددرب منكبيدده قددال وقيددل بددل ذلددك الخددتالف األوقددات فددإذا غفددل عددن تقصدديرها 

بلغددت المنكددب وإذا قصددرها كانددت إلددى أنصدداف األذنددين فكانددت تطددول وتقصددر 

 بحسب ذلك.

 

وعن ابدن عبداس رضدى هللا عنهمدا أن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم كدان 

لكتدداب يسدددلون يسدددل شددعره وكددان المشددركون يفرقددون رؤوسددهم وكددان أهددل ا

رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشل ثم فرق صلى هللا 

عليه وسلم رأسه رواه الترمدذى وفدى صدحيح مسدلم نحدوه وسددل الشدعر إرسداله 

والمراد دهنا إرساله على الجبين واتخاذه كالقصدة وأمدا الفدرق فهدو فدرق الشدعر 

نه هو الذى رجع إليه صلى هللا عليه بعضه من بعض قال العلماء والفرق سنة أل

وسلم والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضدل. والقصدة شدعر الناصدية 

يقص حول الجبهة. وعن أم هانل رضى هللا عنها قالت قدم رسول هللا صدلى هللا 

عليه وسلم مكة وله أربع غددائر رواه الترمدذى. والغددائر هدى الدذوائب واحددتها 

 غديرة.

 

لم عن أنس كان فى لحيته صدلى هللا عليده وسدلم شدعرات بديض وفدى وفى مس

رواية عنده لم ير من الشيب إال قلديالً وفدى أخدرى لده لدو شدئت أن أعدد شدمطات 

كن فى رأسه ولم يخضب وعنده أيضا لم يخضب عليه الصالة والسالم إنما كان 

 البياض فدى عنفقتده وفدى الصددغين وفدى الدرأس نبدذا أى شدعرات متفرقدة وعدن

أندس مدا كدان فدى رأسده ولحيتده إال سدبع عشدرة أو ثمدانى عشدرة شدعرة بيضدداء. 

وعن عمر نحو عشرين. وفى الصحيحين أن ابن عمر رأى النبى صلى هللا عليه 

وسلم يصب  بالصفرة قال النووى المختار أنه صب  فدى وقدت وتركده فدى معظدم 

ليده وسدلم األوقات فأخبر كل بما رأى وهو صدادق. وعدن أندس كدان صدلى هللا ع

يكثر دهن رأسه وتسريح لحيتده رواه البغدوى. وعدن أندس قدال رأيدت رسدول هللا 

صددلى هللا عليدده وسددلم والحددالق يحلقدده وأطدداف بدده أصددحابه فمددا يريدددون أن تقددع 
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شعرة إال فى يد رجل رواه مسلم ولم يرو أنه عليده الصدالة والسدالم حلدق رأسده 

شعر فى الرأس سنة ومنكرها الشريف فى غير نسك حج أو عمرة فتكون تبقية ال

 مع علمه يجب تأديبه ومن لم يستطع التبقية يباح له إزالته.

 

وعن محمد بن سيرين قال قلت لعبيددة عنددنا مدن شدعر النبدى صدلى هللا عليده 

وسلم أصبناه من قبل أنس قال ألن تكون عنددى شدعرة منده أحدب إلدى مدن الددنيا 

ن لحيتده مدن عرضدها وطولهدا رواه وما فيها. وكان صلى هللا عليه وسلم يأخذ مد

الترمذى. وروى عن ابن عباس كان النبدى صدلى هللا عليده وسدلم يقدص شداربهع 

وأما العانى ففى حديث أنس أن النبى صلى هللا عليه وسلم كان ال يتنور وكان إذا 

كثر شعره حلقه. وفى حديث أم سلمة أن النبى صلى هللا عليه وسلم كان إذا طلى 

 ها بالنورة وسائر جسده أهله. وحديث دخوله الحمام موضوع.بدأ بعانته وطال

 

وأخرج البيهقدى مدن مرسدل أبدى جعفدر البداقر قدال كدان رسدول هللا صدلى هللا 

عليه وسلم يستجب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة. وعن عائشة رضى 

 هللا عنهددا كددان رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال يفددارق سددواكه ومشددطه وكددان

ينظددر فددى المددرآة إذا سددرح لحيتدده. وعددن ابددن عبدداس رضددى هللا عنهمددا أن النبددى 

صلى هللا عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كدل ليلدة قبدل أن يندام ثالثدة فدى 

هددذه وثالثددة فددى هددذه رواه الترمددذى وغيددره وزاد أحمددد يكتحددل باإلثمددد واإلثمددد 

 حجر الكحل أسود يضرب إلى حمرة.

 

قال سألت عائشة أكان النبى صلى هللا عليه وسلم يتطيب  وعن محمد بن على

قالددت نعددم بددذكارة الطيددب المسددك والعنبددر والدددكارة جمددع ذكددر مايصددلح للرجددال 

صلى هللا عليه وسدلم فعدن علدى رضدى  )وأما مشيه الشري (وهو ما ال لون له 

يدنحي  هللا عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنمدا

من صبب رواه الترمذى وغيره والتكفؤ الميل إلى سنن المشى والصدبب المكدان 

المنحدددر. وعددن أبددى هريددرة إذا وطددل بقدمدده وطددل بكلهددا. وعندده مددا رأيددت أحدددا 

أسرع فى مشيه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنمدا األرض تطدوى لده إندا 

نده كدان صدلى هللا عليده لنجهد أنفسنا وهو غيدر مكتدرث رواه الترمدذىع وروى أ

 وسلم إذا مشى مشى مجتمعا أى قوى األعضاء غير مسترخ فى المشى.
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وقال على رضى هللا عنه كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مشى تقلدع. 

وقال ابن أبى هالة إذا زال زال تقلعا يخطو تكفيا ويمشدى هوندا ذريدع المشدية إذا 

لقديم التقلدع اإلرتفداع مدن األرض بجملتده مشى كأنما ينحي من صدبب. قدال ابدن ا

كحال المنحي فى الصبب وهى مشية أولى العزم والهمة والشدجاعة وهدى أعددل 

المشيات وأروحها لألعضاء. وأما مشيه صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه فكانوا 

يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول خلدوا ظهدرى للمالئكدة ومشدى عليده الصدالة 

غزواته مرة فجرحت إصبعه وسدال منهدا الددم فقدال هدل أندت والسالم فى بعض 

إال إصبع دميت وفى سبيل هللا ما لقيت رواه أبو داود. ولم يكن له صلى هللا عليه 

وسلم ظل فى شمس وال قمر رواه الترمذى الحكيم. قال ابدن سدبع كدان صدلى هللا 

أمرا لونره )وعليه وسلم نورا فكان إذا مشى بالشدمس أو القمدر ال يظهدر لده ظدلع 

صلى هللا عليه وسلم فقد وصفه عليه الصالة والسالم جمهور أصحابه  الشري (

بالبياض فمن عباراتهم كان أبيض مليحاع كان أبيض مليح الوجهع ما أنسدى شددة 

بياض وجهده مدع شددة سدواد شدعرهع روى هدذا الطبراندى عدن أبدى الطفيدل وفدى 

 شعر أبى طالب:

 

 ثمدددال اليتدددامى عصدددمة لألرامدددل     وأبددديض يستسدددقى الغمدددام بوجهددده     

    

وقال على كرم هللا وجهه أبديض مشدرب بحمدرةع وفدى صدحيح مسدلم أزهدر  

اللونع وفى رواية البخارى من حديث أنس ليس بدأبيض أمهدق. وعدن أندس كدان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبديض بياضده إلدى السدمرة قدال البيهقدى يقدال إن 

مرة ما ضحى للشدمس والدريح أى كالوجده والعندق المشرب منه بحمرة وإلى الس

 )وأما طيب ريحه وعرلره وفالرهته(وأما ما تحت الثياب فهو األزهر األبيضع 

صلى هللا عليه وسلم فقد كانت الرائحة الطيبة صفته صلى هللا عليه وسلم وإن لم 

يمس طيبدا قدال أندس مدا شدممت ريحدا قدي وال مسدكا وال عنبدرا أطيدب مدن ريدح 

 صلى هللا عليه وسلم رواه اإلمام أحمد. رسول هللا

 

وعن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد السلمى قالت كنا عند عتبة أربع نسوة فما 

منا امرأة إال وهى تجتهد فى الطيب لتكون أطيدب مدن صداحبتها وال يمدس عتبدة 

الطيب إال أن يمس دهنا يمسدح بده لحيتده ولهدو أطيدب ريحدا مندا وكدان إذا خدرج 

الوا ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة فقلت له يوما إنا لنجتهدد فدى إلى الناس ق

الطيب وألنت أطيب ريحا منا فمم ذلك فقال أخذنى الشرى على عهدد رسدول هللا 
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صلى هللا عليه وسلم فأتيته فشكوت إليه ذلك فأمرنى أن أتجرد فتجدردت وقعددت 

وبطندى بيدده بين يديه وألقيت ثدوبى علدى فرجدى فنفدث فدى يدده ثدم مسدح ظهدرى 

فعبق بى هذا الطيب من يومئذ رواه الطبراندى وروى أيضدا قصدة الدذى اسدتعان 

به صلى هللا عليه وسلم على تجهيز ابنته فلدم يكدن عندده شدل فاسدتدعى بقدارورة 

فسلت له فيهدا مدن عرقده وقدال مرهدا فلتطيدب بده فكاندت إذا تطيبدت بده شدم أهدل 

 المدينة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين.

 

ن أندس قدال كدان رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا مدر فدى طريدق مدن وع

طددرق المدينددة وجدددوا مندده رائحددة الطيددب وقددالوا مددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده 

وسلم من هذا الطريق رواه أبو يعلى وغيره وروى نحوه عن جابر بدن عبدد هللا. 

وسدلم أحسدن وعن عائشة رضى هللا عنهدا قالدت كدان رسدول هللا صدلى هللا عليده 

الناس وجها وأنورهم لونا لم يصفه واصف قي إال شبه وجهده بدالقمر ليلدة البددر 

 وكان عرقه فى وجهه مثل اللؤلؤ أطيب من المسك األذفر رواه أبو نعيم.

 

وعن أنس قال دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فقدال عنددنا فعدرق 

سدتقيقظ صدلى هللا عليده وسدلم وجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلت العدرق فيهدا فا

فقدال يددا أم سدليم مددا هدذا الددذى تصددنعين قالدت هددذا عرقدك نجعلدده فدى طيبنددا وهددو 

أطيب الطيب رواه مسلم قال القاضى عياض كانت محرما له من قبدل الرضداع. 

وعن جابر بن سمرة أنه صلى هللا عليه وسدلم مسدح خدده قدال فوجددت ليدده بدردا 

طار قال غيره مسها بطيب أم لم يمسها يصافح وريحا كأنما أخرجها من جونة ع

المصافح فيظل يومه يجد ريحها ويضع يده على رأس الصدبى فيعدرف مدن بدين 

 الصبيان بريحها.

 

وقددد ورد ممددا عددزاه القاضددى عيدداض لألخبدداريين ومددن ألددف فددى الشددمائل 

الكريمة أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يتغوط انشقت األرض وابتلعت 

له وغائطه وفاحت لذلك رائحة طيبة. وعن ابدن عبداس رضدى هللا عنهمدا قدال بو

حجم النبى صلى هللا عليه وسلم غالم لبعض قدريش فلمدا فدرغ مدن حجامتده أخدذ 

الدم فذهب به من وراء الحائي فنظر يمينا وشماال فلم ير أحددا فحسدى دمده حتدى 

قلدت غيبتده مدن فرغ ثم أقبل فنظر فدى وجهده فقدال ويحدك مدا صدنعت بالددم قدال 

وراء الحائي قال أين غيبته قلدت يدا رسدول هللا نفسدت علدى دمدك أن أهريقده فدى 

 األرض فهو فى بطنى فقال اذهب فقد أحرزت نفسك من النار.
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ولمددا جددرح النبددى صددلى هللا عليدده وسددلم مددص جرحدده مالددك والددد أبددى سددعيد 

بددا ثدم ازدرده الخدرى حتى أنقداه والح أبديض فقدال مجده فقدال ال وهللا ال أمجده أ

فقددال النبددى صددلى هللا عليدده وسددلم مددن أراد أن ينظددر إلددى رجددل مددن أهددل الجنددة 

فلينظر إلى هذا فاستشهده. وعن عبد هللا بن الزبير رضى هللا عنهمدا قدال احدتجم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطانى الددم فقدال اذهدب فغيبده فدذهبت فشدربته 

مدا صددنعت قلدت غيبتده قددال لعلدك شدربته قلددت فأتيتده صدلى هللا عليده وسددلم فقدال 

شربته فقال ويل لك مدن النداس وويدل للنداس مندك وفدى روايدة زيدادة وال تمسدك 

النار. وعن أم أيمن قالت قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل إلى فخارة 

فى جانب البيت فبال فيها فقمت من الليدل وأندا عطشدانة فشدربت مدا فيهدا وأندا ال 

فلما أصبح النبى صلى هللا عليه وسلم قال يا أم أيمن قومى فأهريقى ما فى  أشعر

تلك الفخارة فقلت قد وهللا شربت ما فيها قالت فضحك رسول هللا صدلى هللا عليده 

 وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال أما وهللا ال يبجعن بطنك أبدا.

 

ه وسدلم قدال وفى هذه األحاديث داللده علدى طهدارة بولده ودمده صدلى هللا عليد

شيخ اإلسالم ابن حجدر قدد تكداثرت األدلدة علدى طهدارة فضدالته صدلى هللا عليده 

وسدلم وعددد االئمددة ذلددك فدى خصائصدده صددلى هللا عليدده وسدلم ونقددل النددووى عددن 

القاضى حسين أن األصح القطع بطهارة الجميع وبهذا قال أبو حنيفدة رضدى هللا 

 عليده وسدلم البدول عدن قعدود عنه كما قالده العندىع وكدان أكثدر أحوالده صدلى هللا

وبال قائما لبيان الجواز. وكان صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخالء قال 

اللهم إنى أعدوذ بدك مدن الخبدث والخبائدث. والخبدث ذكدران الشدياطين والخبائدث 

إنائها. وعن أندس رضدى هللا عنده كدان صدلى هللا عليده وسدلم إذا أراد الحاجدة لدم 

يدنو من األرض. وعن عائشة رضى هللا عنها قالت كان رسول  يرفع ثوبه حتى

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من الخالء قال غفراندك وفدى روايدة أندس كدان 

يقول الحمد ع الذى أذهب عندى األذى وعافدانى. وقدال صدلى هللا عليده وسدلم إذا 

ا أو غربدوا رواه أتى أحدكم الغائي فال يستقبل القبلة وال يولها ظهره ولكن شرقو

البخارى وفيه عن أنس أنه صلى هللا عليه وسلم استنجى بالماء وعن أبى هريرة 

 أنه صلى هللا عليه وسلم استنجى بثالثة أحجار.
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 الفصل الثانى

 فيما أكرمه هللا تعالى به من األخهق الزكيل صلى هللا عليه وسلم
 

هم كما أحسنت خلقدى فحسدن خلقدى أخرجده كان صلى هللا عليه وسلم يقول الل

أحمد وغيره وعند مسدلم فدى حدديث دعداء اإلفتتداح واهددنى ألحسدن األخدالق ال 

يهدى ألحسنها إال أنتع ولما اجتمع فيه صلى هللا عليه وسلم مدن خصدال الكمدال 

ما ال يحيي به حد وال يحصره عد أثنى هللا سبحانه وتعالى عليه فى كتابه الكريم 

وحسن الخلق ملكة نفسانية يسدهل علدى المتصدف  نى لعلى خلق عظيم()وإفقال: 

بها اإلتيان باألفعال الجميلة وإنما كان خلقه صلى هللا عليه وسلم عظيما الجتماع 

مكارم األخالق فيه قال عليده الصدالة والسدالم إن هللا تعدالى بعثندى بتمدام مكدارم 

واية مالك رضى هللا عنده األخالق وكمال محاسن األفعال رواه الطبرانى وفى ر

 فى الموطأ بعثت ألتمم مكارم األخالق.
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قالت عائشة رضى هللا عنها كان خلقده صدلى هللا عليده وسدلم القدرآن فكمدا أن 

معانى القرآن ال تتناهى كذلك أوصافه الجميلة الدالة على خلقه العظيم ال تتناهى 

مدن مكدارم األخدالق إذ فى كل حالدة مدن أحوالده صدلى هللا عليده وسدلم يتجددد لده 

ومحاسن الشيم وما يفيضه هللا تعالى عليه من معارفه وعلومه ما ال يعلمه إال هللا 

تعالى فإذا التعرض لحصر جزيئات أخالقه الجميلة تعرض لما ليس مدن مقددور 

اإلنسان وقد كان صلى هللا عليه وسلم مجبدوال علدى األخدالق الكريمدة فدى أصدل 

ل له ذلك برياضة نفس بل بجود إلهى ولهدذا لدم تدزل خلقته الزكية النقية لم يحص

تشددرق أنددوار المعددارف فددى قلبدده حتددى وصددل إلددى الغابددة العليددا والمقددام األسددنى 

وأصل هذه الخصال الحميدة كمال العقل ألن به تقتبس الفضائل وتجتنب الرذائل 

 وهو أمر روحانى به ترك النفس العلوم الضرورية والنظرية.

 

عليده وسدلم مدن كمدال العقدل فدى الغايدة القصدوى التدى لدم  وقد كدان صدلى هللا

يبلغها بشر سواه. قال وهب بدن منبده قدرأت فدى أحدد وسدبعين كتابدا فوجددت فدى 

جميعها أن هللا تعالى لم يعي جميع الناس من بدء الددنيا إلدى انقضدائها مدن العقدل 

وأن فى جنب عقله صدلى هللا عليده وسدلم إال كحبدة رمدل مدن جميدع رمدال الددنيا 

محمدا صلى هللا عليه وسلم أرجح الناس عقالً وأفضدلهم رأيدا رواه أبدو نعديم فدى 

الحلية وابن عساكرع وفى عوارف المعارف عن بعضهم اللب والعقل مائة جزء 

تسعة وتسعون فى النبى صلى هللا عليده وسدلم وجدزء فدى سدائر المدؤمنين. ومدن 

ع الطبدع المتندافر المتباعدد تأمل حسن تدبيره للعرب الذين هم كالوحش الشارد مد

وكيف ساسهم واحتمل جفداهم وصدبر علدى أذاهدم إلدى أن انقدادوا إليده واجتمعدوا 

عليه وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم وأبناءهم واختداروا علدى أنفسدهم وهجدروا فدى 

رضاه أوطانهم وأحباءهم من غير ممارسة سبقت له وال مطالعة كتب يتعلم منها 

 أعقل العالمين صلى هللا عليه وسلم. سير الماضين تحقق أنه

 

ولما كدان عقلده عليده الصدالة والسدالم أوسدع العقدول ال جدرم اتسدعت أخدالق 

نفسه الكريمة اتساعا ال يضيق عن شل. فمن ذلك اتسداع خلقده العظديم صدلى هللا 

عليه وسلم فى الحلم والعفو مع المقددرة وصدبره عليده الصدالة والسدالم علدى مدا 

وعفوه عليه الصالة والسالم عدن الكدافرين بده المقداتلين لده  يكره وحسبك صبره

المحاربين له فى أشد مدا ندالوه منده مدن الجدراح والجهدد بحيدث كسدرت رباعيتده 

وشج وجهه يوم أحد حتى صار الدم يسديل علدى وجهده الشدريف حتدى شدق ذلدك 
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على أصحابه شديدا وقالوا لو دعوت عليهم فقال إنى لم أبعدث لعاندا ولكدن بعثدت 

 داعيا ورحمة اللهم اغفر لقومى فإنهم ال يعلمون وفى رواية اهد قومى.

 

وقد وقع له صلى هللا عليه وسلم أنه غضب ألسدباب مختلفدة مرجعهدا إلدى أن 

ذلك كان فى أمر هللا سبحانه وتعالى فصدبره وعفدوه إنمدا كدان فيمدا يتعلدق بنفسده 

أحبددار اليهددود  الشددريفة. وقددد روى الحدداكم وغيددره عددن زيددد بددن سددعنة وهددو أجددل

الدذين أسدلموا أنده قدال لدم يبدق مدن عالمدات النبدوة شدل إال وقدد عرفتده فدى وجده 

محمد صدلى هللا عليده وسدلم حدين نظدرت إليده إال اثنتدين لدم أخبرهمدا منده يسدبق 

حلمدده جهلدده وال تزيددده شدددة الجهددل عليدده إال حلمددا فكنددت أتلطددف لدده ألن أخالطدده 

ى أجدل فأعطيتده الدثمن فلمدا كدان قبدل فأعرف حلمه وجهلده فابتعدت منده تمدرا إلد

محل األجل بيومين أو ثالثة أتيته فأخذت بمجدامع قميصده وردائده ونظدرت إليده 

بوجه غليظ ثم قلدت أال تقضدينى يدا محمدد حقدى فدوهللا إنكدم يدا بندى عبدد المطلدب 

مطددل فقددال عمددر أى عدددو هللا أتقددول لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا أسددمع 

أحدداذر فوتدده لضددربت بسدديفى رأسددك ورسددول هللا صددلى هللا عليدده فددوهللا لددوال مددا 

 وسلم ينظر إلى عمر فى سكون وتوءدة وتبسم.

 

ثم قال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمدر أن تدأمرنى بحسدن األداء 

وتأمره بحسن التقاضى اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا مكدان 

عالمات النبوة قد عرفتها فى وجده محمدد صدلى  ما رعته ففعل فقلت يا عمر كل

هللا عليه وسلم حين نظرت إليه إال اثنتين لم أخبرهما فقد اختبرتهمدا أشدهدك أندى 

قدد رضديت بدداع ربدا وباإلسدالم دينددا وبمحمدد صدلى هللا عليدده وسدلم نبيددا. وروى 

البخارى عدن أندس قدال كندت أمشدى مدع النبدى صدلى هللا عليده وسدلم وعليده بدرد 

نددى غلدديظ الحاشددية فأدركدده أعرابددى فجبددذ بردائدده حبددذة شددديدة فنظددرت إلددى نجرا

صفحة عاتقه وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جبذته ثم قدال يدا محمدد مدر لدى 

مددن مددال هللا الددذى عندددك فالتفددت إليدده فضددحك ثددم أمددر لدده بعطدداء. وعددن عائشددة 

تفحشدا وال يجدزى رضى هللا عنها لم يكن النبى صلى هللا عليه وسلم فاحشا وال م

بالسديئة السديئة ولكدن يعفددو ويصدفح. وعدن عائشدة أيضددا أن رجدال اسدتأذن علددى 

 النبى صلى هللا عليه وسلم.

 

فلما رآه قدال بدئس أخدو العشديرة وبدئس ابدن العشديرة فلمدا جلدس تطلدق النبدى 

صلى هللا عليه وسلم فى وجهه وانبسي إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشدة يدا 
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حين رأيت الرجل قلدت لده كدذا وكدذا ثدم تطلقدت فدى وجهده وانبسدطت  رسول هللا

إليه فقال يا عائشة متى عهدتينى فحاشا إن شر الناس عند هللا منزلده يدوم القيامدة 

من تركه الناس اتقاء شره رواه البخارى قال ابن بطال هذا الرجل هو عيينة بدن 

وورد عدن عائشدة  حصن الفزارى وكان يقال له األحمق المطداع رواه البخدارى

أيضا مثل هذه القصة مدع مخرمدة بدن نوفدل قدال القاضدى عيداض لدم يكدن عييندة 

وهللا أعلم حينئذ أسدلم وقدد كدان منده فدى حيداة النبدى صدلى هللا عليده وسدلم وبعدده 

أمور تدل علدى ضدعف إيمانده ومدا لعدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مسدلما 

ا قدي إال ان يضدرب فدى سدبيل هللا بذكر اسمه أى بصريحه وما ضدرب بيدده شديئ

وال سئل شيئا قي فمنعه إال أن يسأل مأثما وما انتقم لنفسه مدن شدل إال أن تنتهدك 

 حرمات هللا فيكون ع ينتقم رواه الحاكم.

 

ومما روى من استاع خلقه وحلمه صلى هللا عليه وسلم اتساع خلقه للمندافقين 

ا حضر وذلدك ممدا تنفدر منده النفدوس الذين كانوا يؤذونه إذا غاب ويتملقون له إذ

البشرية حتى تؤيدها العناية الربانية وكان عليه الصالة والسالم. كلما أذن له فى 

التشديد عليهم فدتح لهدم بابدا مدن الرحمدةع ولدم يؤاخدذ لبيدد بدن األعصدم إذ سدحره 

وعفا عن اليهودية التى سمته فى الشاة علدى الصدحيحع ومدن اتسداع خلقده صدلى 

وسلم تواضعه وحسن عشرته مدع أهلده وخدمده وأصدحابه وحسدبك مدن هللا عليه 

تواضعه عليه الصالة والسالم أن خيره ربه تعالى بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيدا 

عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا فأعطاه هللا بتواضعه أن جعله أول من تنشق عنه 

فدارق الددنيا وقدد األرض وأول شافع وأول مشفع فلم يأكدل متكئدا بعدد ذلدك حتدى 

قال عليه الصالة والسدالم ال تطروندى كمدا أطدرت النصدارى ابدن مدريم إنمدا أندا 

 عبد فقولوا عبد هللا ورسوله رواه الترمذى.

 

ومن تواضعه عليه الصالة والسالم أنه كان ال ينهدر خادمدا قدال أندس رضدى 

وال  هللا عنه خدمت النبى صدلى هللا عليده وسدلم عشدر سدنين فمدا قدال لدى أف قدي

قال لشل صنعته لم صنعته وال لشل تركته لم تركته وكذلك كدان صدلى هللا عليده 

وسلم مع عبيدده وإمائده مدا ضدرب مدنهم أحددا قدي وهدذا أمدر ال تتسدع لده الطبداع 

البشرية لوال التأييدات الربانية. وفى رواية مسلم ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من 

عائشة رضى هللا عنها مدا ضدرب صدلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقالت 

هللا عليه وسلم شيئا قي بيده وال امرأة وال خادما إال أن يجاهدد فدى سدبيل هللا ومدا 
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نيل منه شل فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شدل مدن محدارم هللا تعدالى فيندتقم ع 

 رواه مسلم.

 

م إذا وسئلت عائشة رضى هللا عنها كيف كان رسول هللا صدلى هللا عليده وسدل

خال فى بيته قالت ألين الناس بساما ضحاكا لم ير قي مدادا رجليده بدين أصدحابه. 

وعنها ما كان أحد أحسن خلقا من رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدا دعداه أحدد 

من األصحاب إال قال لبيك. وروى عنها اإلمام أحمد وغيره كان صلى هللا عليده 

ويفلدى ثوبده ويحلدب شداته ويخددم  وسلم يخيي ثوبده ويخصدف نعلده ويرقدع دلدوه

نفسه وهذا يتعين حمله على أوقات فإنه ثبت أنه كان لده خددم فتدارة يكدون بنفسده 

وتارة بغيره وتارة بالمشاركةع وكان صلى هللا عليه وسلم يركب الحمار ويردف 

 خلفه وركب يوم بنى قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف رواه الترمذى.

 

هللا عنهمدا قدال زارندا رسدول هللا صدلى هللا عليدده  وعدن قديس بدن سدعد رضدى

وسلم فلما أراد اإلنصراف قرب إليه سعد حمارا وطأ عليده بقطيفدة وركدب عليده 

الصالة والسالم ثم قال سعد يا قيس اصحب رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال 

قيس فقال لى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اركدب فأبيدت فقدال إمدا أن تركدب 

إما أن تنصرف وفى روايدة اركدب أمدامى فصداحب الدابدة أولدى بمقددمها رواه و

أبو داود وغيره. وأردف صلى هللا عليه وسلم بعض نسائه وأردف معاذ بن جبل 

وأردف أسامة بن زيد ولما قدم صلى هللا عليه وسلم مكة استقبله أغلمة بندى عبدد 

 المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.

فدى مختصددر السدديرة النبويدة أندده صددلى هللا عليده وسددلم ركددب  وذكدر الطبددرى

حمارا عريا إلى قباء وأبو هريرة معه قال يا أبا هريرة أأحملك فقال مدا شدئت يدا 

رسول هللا قال اركدب فوثدب أبدو هريدرة ليركدب فلدم يقددر فاستمسدك برسدول هللا 

لم ثم قال يا صلى هللا عليه وسلم فوقعا معا ثم ركب رسول هللا صلى هللا عليه وس

أبا هريرة أأحملك فقال مدا شدئت يدا رسدول هللا فقدال اركدب فلدم يقددر أبدو هريدرة 

على ذلك فتعلق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوقعا جميعا ثم قال يا أبا هريرة 

أأحملك فقال ال والذى بعثك بالحق ال رميتك ثالثدا. وذكدر المحدب الطبدرى أيضدا 

ان فى سفر وأمر أصحابه بإصالح شاة فقال رجدل يدا أنه عليه الصالة والسالم ك

رسول هللا على ذبحها وقال آخر يا رسول هللا على سدلخها وقدال آخدر يدا رسدول 

هللا على طبخها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلدى جمدع الحطدب فقدالوا 

كدن يا رسول هللا نكفيك العمل فقال صلى هللا عليه وسلم قد علمت أنكم تكفونى ول
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أكره أن أتميز عليكم وإن هللا سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يدراه متميدزا بدين 

 أصحابه.

 

وعن أبى قتادة وفد وفد النجاشى فقدام صدلى هللا عليده وسدلم يخددمهم فقدال لده 

أصحابه نكفيك قال إنهم كانوا الصحابنا مكرمين وأنا أحدب أن أكدافئهم. وجاءتده 

فدى عقلهددا شدل فقالددت إن لددى إليدك حاجددة فقددال  صدلى هللا عليدده وسدلم امددرأة كددان

اجلسى فى أى سكك المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضى حاجتك فخال معها فدى 

بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها. وقدال عبدد هللا ابدن أبدى الحمسداء بايعدت 

النبى صلى هللا عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيدت لده بقيدة فوعدتده أن آتيده بهدا فدى 

ت فذكرت بعد ثالث وإذا هو فى مكانه فقال لقد شققت على أنا ها هنا مكانه فنسي

 منذ ثالث أنتظرك رواه أبو داود.

 

وقال ابن أبى أوفى كان عليه الصالة والسالم ال يأنف أن يمشدى مدع األرملدة 

والمسكين فيقضى له الحاجة رواه النسائى وفى روايدة البخدارى إن كاندت األمدة 

ى هللا عليده وسدلم فتنطلدق بده حيدث شداءت وفدى روايدة لتأخذ بيد رسدول هللا صدل

أحمد فتنطلق به فى حاجتها. ودخل الحسن وهو صلى هللا عليده وسدلم يصدلى قدد 

سجد فركب علدى ظهدره فأبطدأ فدى سدجوده حتدى ندزل الحسدن فلمدا فدرغ قدال لده 

بعض أصحابه يا رسول هللا لقد أطلت سجودك قال إن ابنى ارتحلنى فكرهت أن 

لنددى كالراحلددة فركددب علددى ظهددرىع وكددان عليدده الصددالة والسددالم أعجلدده أى جع

يعود المرضى ويشهد الجنازة وحج عليه الصالة والسالم على رحل رث وعليه 

 قطيفة ال تساوى أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا ال رياء فيه وال سمعة.

 

إنداء إال وكان إذا صلى الغداة جاء خدم المديندة بدينيتهم فيهدا المداء فمدا يدؤتى ب

غمس يده فيده فربمدا بالغدداة البداردة فديغمس يدده فيهدا رواه مسدلم وغيدرهع وكدان 

عليه الصالة والسالم حسن العضدرة مدع أزواجده وكدان يندام معهدن قدال الندووى 

وهو ظاهر فعله الذى واظب عليه مدع مواظبتده صدلى هللا عليده وسدلم علدى قيدام 

ظيفتده قدام وتركهدا فيجمدع بدين وظيفتده الليل فينام مع إحدداهن فدإذا أراد القيدام لو

 وأداء المندوب وعشرتها بالمعروف.

 

وقددد كددان عليدده الصددالة والسددالم يسددرب إلددى عائشددة رضددى هللا عنهددا بنددات 

األنصار يلعبن معها رواه الشيخان وإذا شربت من اإلناء أخذه فوضع فمده علدى 
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ليده اللحدم موضع فمها وشرب رواه مسلم وإذا تعرقت عرفا وهدو العظدم الدذى ع

أخدذه فوضدع فمدده علدى موضدع فمهددا رواه مسدلم أيضدا وكددان يتكدل فدى حجرهددا 

ويقبلها وهو صائم رواه الشيخان وكدان يريهدا الحبشدة وهدم يلعبدون فدى المسدجد 

وهى متكئة على منكبه رواه البخدارى. وروى أنده صدلى هللا عليده وسدلم سدابقها 

ها وقال هذه بتلك. وعن أندس بدن فسبقته ثم سابقها فسبقته ثم سابقها بعد ذلك فسبق

مالك أنهم كانوا يوما عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى بيت عائشة رضدى 

هللا عنها إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت أمسلمة فوضعت بين يدى رسول هللا 

صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال ضددعوا أيددديكم فوضددع نبددى هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 

لنا وعائشة تصنع طعامدا عجلتده وقدد رأت الصدحفة التدى أتدى ووضعنا أيدينا فأك

بها فلما فرغت من طعامها جاءت به فوضعته ورفعت صحفة أم سلمة فكسدرتها 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلوا بسم هللا غازت أمكم ثم أعطى صحفتها 

 أم سلمة وقال مكان طعام وإناء مكان إناء رواه الطبرانى وغيره.

 

مثدل ذلدك منهدا مدع صدفية رضدى هللا عنهمدا رواه أحمدد وغيدره. وعددن  ووقدع

عائشة رضى هللا عنها أتيت النبى صلى هللا عليه وسلم بخزيرة طبختها له وقلت 

لسودة والنبى صلى هللا عليده وسدلم بيندى وبينهدا كلدى فأبدت فقلدت لهدا كلدى فأبدت 

لخزيرة فلطخدت فقلت لها لتأكلين أو أللطخن بها وجهك فأبت فوضعت يدى فى ا

بها وجهها فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضع فخذه لهدا وقدال لسدودة 

إلطخى وجهها فلطخت بها وجهى فضحك صلى هللا عليده وسدلم. والخزيدرة لحدم 

 يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق.

 

أصدحابه وغيدرهم وبالجملة فمن تأمل سيرته عليه الصالة والسالم مع أهلده و

مددن الفقددراء واأليتددام واألرامددل واألضددياف والمسدداكين علددم أندده صددلى هللا عليدده 

وسلم قد بل  من رقة القلب ولينه الغاية التدى ال مددى وراءهدا لمخلدوق وأنده كدان 

يشدد فى حدود هللا وحقوقه ودينه حتى قطع يد السارق إلدى غيدر ذلدكع وقدد كدان 

به وكان رجل يسمى زهيراً يهادى النبى صلى صلى هللا عليه وسلم يباسي أصحا

هللا عليده وسدلم بموجددود الباديدة بمددا يسدتطرف منهددا وكدان صددلى هللا عليده وسددلم 

يهاديه ويكافيه بموجود الحاضرة وبما يستطرف منها وكان صلى هللا عليه وسلم 

يقول زهير باديتنا ونحن حاضرته وكان صلى هللا عليه وسلم يحبه فمشى صدلى 

يه وسلم يوما إلى السوق فوجده قائمدا فجداءه مدن قبدل ظهدره وضدمه بيديده هللا عل

إلى صدره فأحس زهير بأنه رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال فجعلدت أمسدح 
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ظهرى فى صدره رجاء بركته فجعل رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم يقدول مدن 

لده صدلى هللا عليده يشترى العبد قال له زهير يا رسول هللا إذا تجدنى كاسدا فقال 

 وسلم أنت عند هللا غال.

 

وعن زيد بن أسلم أن رجال كان يهدى للنبى صدلى هللا عليده وسدلم العكدة مدن 

السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبى صدلى هللا عليده وسدلم 

وقال أعي هدذا حدق متاعده فمدا يزيدد النبدى صدلى هللا عليده وسدلم علدى أن يتبسدم 

ه فيعطىع وكان عليه الصالة والسالم يمزح وال يقول إال حقدا كمدا روى ويأمر ب

أبو هريرة وقد قال له رجل كان فيه بله يا رسدول هللا احملندى فقدال أحملدك علدى 

ابن الناقة فقال يا رسول هللا مدا عسدى يغندى عندى ابدن الناقدة فقدال لده رسدول هللا 

قددة رواه الترمددذىع وروى صددلى هللا عليدده وسددلم ويحددك وهددل يلددد الجمددل إال النا

الترمذى عن الحسن أتته صلى هللا عليه وسلم عجوز فقالت يا رسول هللا ادع هللا 

لى أن يدخلنى الجنة فقال يا أم فالن إن الجنة ال يددخلها عجدوز قدال فولدت تبكدى 

)إنررا أنشررأنا ن فقددال أخبروهددا أنهددا ال تدددخلها وهددى عجددوز إن هللا تعددالى يقددول: 

 [.36]الواقعة: برارا( إنشاء فجعلنا ن أ

 

وكان عليده الصدالة والسدالم يمدازح أصدحابه ويخدالطهم ويحدادثهم ويؤنسدهم 

ويأخذ معهم فى تدبير أمورهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم فى حجره. وعدن أبدى 

هريرة قالوا يا رسول هللا إنك تداعبنا قدال إندى ال أقدول إال حقدا. وقدال أندس كدان 

م أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقال له أبو عميدر رسول هللا صلى هللا عليه وسل

وكان له نغر يلعب به فمات فدخل على النبى صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فدرآه 

حزينددا فقددال مددا شددأنه قددالوا مددات نغددره فقددال يددا أبددا عميددر مددا فعددل النغيددر رواه 

 البخارى ومسلم.

 

فدى وجده  والنغير تصغير نغر طائر صدغير كالعصدفور. ومدج مجدة مدن مداء

محمود بن الربيع وهو ابن خمس سنين يمازحه بها. ودخلت عليده ربيبتده زيندب 

بنت أم سلمة وهو فى مغتسله فنفخ الماء فدى وجههدا فكدان مداء الشدباب ثابتدا فدى 

وجهها ظاهرا فى رونقها وهى عجوز كبيرةع وكان قد القى عليه صلى هللا عليه 

لى هللا عليه وسلم رجدل فقدام بدين يديده وسلم مع الدعابة المهابة ولقد جاء إليه ص

فأخذته رعدة شديدة ومهابة فقال له هون عليك فإنى لست بملك وال جبار إنما أنا 

ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة فنطق الرجدل بحاجتده فقدام صدلى هللا عليده 
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وسلم فقال أيها الناس إندى أوحدى إلدى أن تواضدعوا أال فتواضدعوا حتدى ال يبغدى 

على أحد وال يفخر أحدد علدى أحدد وكوندوا عبداد هللا إخواندا ولمدا رأتده عليده أحد 

الصالة والسالم قيلة بنت مخرمة فى المسجد وهدو قاعدد القرفصداء أرعددت مدن 

 الفرق أى الخوف رواه أبو داود.

 

وروى مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال صحبت رسدول هللا صدلى 

منه قي حياء منه وتعظيما له ولو قيل لى صفه لما هللا عليه وسلم ما مألت عينى 

قددرتع وقدد كانددت مجالسده صدلى هللا عليدده وسدلم مدع أصددحابه رضدى هللا عددنهم 

مجالس تذكير باع سبحانه وتعدالى وترغيدب وترهيدب إمدا بدتالوة القدرآن أو بمدا 

آتددداه هللا مدددن الحكمدددة والموعظدددة الحسدددنة وأن يبشدددر ويندددذر فلدددذلك كاندددت تلدددك 

توجددب ألصدحابه رقددة القلددوب والزهدد فددى الدددنيا والرغبدة فددى اآلخددرة المجدالس 

 روى أحمد وغيره عن أبى هريرة.

 

ومن تواضدعه عليده الصدالة والسدالم أنده لدم يكدن لده بدواب راتدب. ومدا خيدر 

صلى هللا عليه وسلم بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثمدا فدإن كدان إثمدا 

صددلى هللا عليدده وسددلم فحسددبك مددا فددى  اؤوه()وأمررا حيرركددان أبعددد الندداس منددهع 

البخارى عن أبدى سدعيد الخددرى رضدى هللا عنده قدال كدان رسدول هللا صدلى هللا 

عليه وسلم أشد حيداء مدن العدذراء فدى خددرها وقدال القاضدى عيداض روى عنده 

صلى هللا عليه وسلم أنه كان من حيائه ال يثبت بصره فى وجه أحد. والحياء كما 

والسالم ال يأتى إال بخير وهو من اإليمان كمدا رواه البخدارىع  قال عليه الصالة

صدلى هللا عليده وسدلم مدن ربده جدل وعدال فقدد قدال صدلى هللا عليده )وأما خوفه( 

وسلم أنا أتقاكم ع وأشدكم له خشية وقال عليه الصالة والسالم إنى ألعلمكم بداع 

الة والسددالم لددو وأشدددكم لدده خشددية رواه البخددارى وروى أيضددا قولدده عليدده الصدد

 تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيراً.

 

وكان صلى هللا عليده وسدلم يصدلى ولجوفده أزيدز كدأزيز المرجدل مدن البكداء 

)وأمررا مررا روى عررن رواه النسددائى وغيددره. والمرجددل القدددر وأزيزهددا غليانهدداع 

كان صلى هللا عليه وسلم فعن أنس رضى هللا عنه قال  شجاعته ولوته ونج ته(

النبى صلى هللا عليده وسدلم أحسدن النداس وأجدود النداس وأشدجع النداس لقدد فدزع 

أهددل المدينددة ليلددة فددانطلق ندداس قبددل الصددوت فتلقدداهم رسددول هللا صددلى هللا عليدده 

وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس ألبدى طلحدة عدرى 
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غيره وفدى روايدة لده أن والسيف فى عنقه وهو يقول لن تراعوا رواه البخارى و

اهل المدينة فزعوا مرة فركب النبى صلى هللا عليه وسلم فرسا ألبى طلحدة كدان 

يقطف أو فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعدد ال يجدارى. 

 يقال قطف الفرس فى مشيه إذا تضايق خطوه والبحر الواسع الجرى.

 

من رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم.  وقال ابن عمر ما رأيت أشجع وال أنجد

وذكددر ابددن إسددحاق فددى كتابدده وغيددره أندده كددان بمكددة رجددل شددديد القددوة يحسددن 

الصراع وكان الناس يأتونه من البالد للمصارعة فيصرعهم فبينما هو ذات يدوم 

فى شعب من شعاب مكة إذ لقيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له يا ركانة 

قبل ما أدعوك إليه فقال له ركانة يا محمد هل من شاهد يددل علدى أال تتقى هللا وت

صدقك قال أرأيتإن صرعتك أتؤمن باع ورسوله قال نعم يا محمدد فقدال لده تهيدأ 

للمصددارعة قددال تهيددأت فدددنا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فأخددذه ثددم صددرعه 

لثدا فوقدف ركاندة فتعجب ركانة من ذلك ثم سأله اإلقالة والعدوذ ففعدل بده ثانيدا وثا

متعجبا وقال إن شأنك لعجيب ورواه الحاكم فى مستدركه عدن أبدى جعفدر محمدد 

 بن ركانة المصارع.

 

وقد صارع صلى هللا عليه وسلم جماعة غير ركانة منهم أبو االسود الجمحى 

كما قاله السهيلى ورواه البيهقى وكان شديدا بل  من شدته أنه كان يقف على جلد 

أطرافدده عشددرة لينزعددوه مددن تحددت قدميدده فيتفددرى الجلددد ولددم البقددرة ويجدداذب 

يتزحزح عنه فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يؤمن. وفدى البخدارى مدن 

حديث البراء وسأله رجل من قيس أفررتم عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم 

وإندا  يوم حنين فقال لكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يفر كان هوازن رماة

لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا علدى المغدانم فاسدتقبلنا بالسدهام وفدرت أألعدراب 

ومن تعلم من الناس ولقد رأيت النبدى صدلى هللا عليده وسدلم علدى بغلتده البيضداء 

 وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها والنبى يقول:

 

 أنددددددددددددا النبددددددددددددى ال كددددددددددددذب          أنددددددددددددا ابددددددددددددن عبددددددددددددد المطلددددددددددددب

    

فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة ألنه فى مثل هذا اليوم فى حومدة  وهذا 

الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة ليست بسدريعة الجدرى وال 

تصلح لكر وال فر وال هرب وهو مع ذلدك يركضدها إلدى وجدوههم ويندوه باسدمه 
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ا احمددر ليعرفدده مددن لدديس يعرفدده صددلوات هللا وسددالمه عليددهع وفددى حددديث كنددا إذ

صدلى هللا  )وأمرا سرخاؤه وجروده(البأس اتقينا برسول هللا صلى هللا عليده وسدلمع 

عليدده وسددلم فقددد كددان صددلى هللا عليدده وسددلم أحسددن الندداس وأشددجع الندداس وأجددود 

الناس رواه البخارى ومسلم ومدا سدئل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم شديئا إال 

جدع إلدى قومده يدا قدوم أسدلموا فدإن أعطاه فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فر

 محمدا يعطى عطاء من ال يخاف الفقر رواه مسلم.

 

وروى أيضا أن صفوان بن أمية قال لقدد أعطدانى رسدول هللا صدلى هللا عليده 

وسلم ما أعطانى وإنه لمن أبغض الناس إلدى فمدا بدرح يعطيندى حتدى إنده ألحدب 

غدنم ثدم مائدة وفدى مغدازى الناس إلى قال ابن شهاب أعطاه يوم حنين مائدة مدن ال

الواقدى أن النبى صلى هللا عليده وسدلم أعطدى صدفوان يومئدذ واديدا مملدوءاً إبدال 

ونعما فقال صفوان أشهد ما طابت بهذا إال نفس نبى وإنما أعطاه ذلك ألنده عليده 

الصالة والسالم علدم أن داءه ال يدزول إال بهدذا الددواء وهدو اإلحسدان فعالجده بده 

لكفر وأسلم. وكان على كرم هللا وجهه إذا وصدف النبدى صدلى حتى برأ من داء ا

هللا عليه وسلم قال كان أجود الناس كفدا وأصددق النداس لهجدة. وروى عدن أندس 

مرفوعا أنا أجود بنى آدم فهو صدلى هللا عليده وسدلم بدال ريدب أجدود النداس علدى 

اإلطددالق كمددا أندده أفضددلهم وأعلمهددم وأشددجعهم وأكملهددم فددى جميددع االوصدداف 

 حميدة.ال

قال جابر رضى هللا عنده مدا سدئل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن شدل 

فقددال ال رواه البخددارى ومسددلم أى مددا طلددب مندده شددل مددن أمددر الدددنيا فمنعدده قددال 

الحافظ بن حجر إن كان عنده أعطداه إن كدان العطداء سدائغا وإال سدكت كمدا قدال 

أن يفعل قال نعم وإذا لدم يدرد  ابن الحنفية كان صلى هللا عليه وسلم إذا سئل فأراد

 أن يفعل سكت.

 

وروى الترمددذى أندده حمددل إليدده صددلى هللا عليدده وسددلم تسددعون ألددف درهددم 

فوضددعت علددى حصددير ثددم قددام إليهددا يقسددمها فمددا رد سددائال حتددى فددرغ منهددا قددال 

وجاءه رجل فقال ما عندى شل ولكن ابتع على فدإذا جداء ناشدل قضديناه فقدال لده 

ال تقدر عليه فكره النبى صلى هللا عليه وسلم فقال رجل مدن  عمر ما كلفك هللا ما

األنصددار يددا رسددول هللا أنفددق والتخددف مددن ذى العددرت إقددالال فتبسددم رسددول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وعرف البشر فى وجهه وقال بهذا أمرت.
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وذكر ابن فدارس فدى كتابده فدى أسدماء النبدى صدلى هللا عليده وسدلم أنده ف يدوم 

امرأة وأنشدت شعرا تذكره أيام رضاعته فى هوازن فرد علديهم مدا  حنين جاءته

أخذ وأعطاهم عطاء كثيرا حتى قوم ما أعطداهم ذلدك اليدوم فكدان خمسدمائة ألدف 

ألف قدال ابدن دحيدة وهدذا نهايدة الجدود والدذى لدم يسدمع بمثلده فدى الوجدود. وفدى 

عنى صبوه فى البخارى أتى صلى هللا عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه ي

المسدجد وكددان أكثددر مددال أتددى بدده صدلى هللا عليدده وسددلم فخددرج إلددى المسددجد ولددم 

يلتفت إليه فلما قضى الصدالة جداء فجلدس إليده فمدا كدان يدرى أحددا إال أعطداه إذ 

جاءه العباس فقال أعطنى فأعطاه ما استطاع حمله فما قام عليه الصالة والسدالم 

ندده كددان مائددة ألددف أرسددل بدده العددالء بددن وثددم منهددا درهددم وروى ابددن أبددى شدديبة أ

الحضرمى من خراج البحرين قال وهو أول مال حمل إليه صلى هللا عليه وسدلم 

وسايره جابر على جمل له فقال له عليده الصدالة والسدالم بعندى جملدك فقدال هدو 

لك يا رسول هللا بأبى أنت وأمدى فقدال بدل بعنيده فباعده إيداه وأمدر بدالال أن ينقدده 

ثدم قدال لده صدلى هللا عليده وسدلم اذهدب بدالثمن والجمدل بدارك هللا لدك  ثمنه فنقدده

فيهمددا مكافددأة لقولدده بددل هددو لددك فأعطدداه الددثمن ورد عليدده الجمددل وزاده الدددعاء 

 بالبركة فيهما وحديثه فى البخارى ومسلم وغيرهما.

 

وقد كان جوده عليه الصالة والسالم كله ع وفدى ابتغداء مرضداته تعدالى فإنده 

ل المال تارة لفقير أومحتاج وتارة ينفقه فى سبيل هللا تعالى وتدارة يتدألف كان يبذ

به على اإلسالم من يقوى اإلسالم بإسالمه وكان يؤثر على نفسه وأوالده فيعطى 

عطاء يعجز عنده الملدوك مثدل كسدرى وقيصدر ويعديش فدى نفسده عديش الفقدراء 

ربدي الحجدر علدى بطنده فيأتى عليه الشهر والشهران ال يوقد فى بيته نار وربما 

 الشريفة من الجوع.

 

وكان صلى هللا عليه وسلم قد أتاه سبى فشكت إليه فاطمدة مدا تلقدى مدن خدمدة 

البيت وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير 

والتحميددد وقددال ال أعطيددك وأدع أهددل الصددفة تطددوى بطددونهم مددن الجددوع وأتتدده 

دة فقالت يا رسول هللا أكسوك هذه فأخذها صلى هللا عليه وسلم محتاجدا امرأة ببر

إليهددا فلبسددها فرآهددا عليدده رجددل مددن الصددحابة فقددال يددا رسددول هللا مددا أحسددن هددذه 

فاكسينها فقال نعم فلما قام عليه الصالة والسدالم المده أصدحابه قدالوا مدا أحسدنت 

ليهدا ثدم سدألته إياهدا وقدد حين رأيت النبدى صدلى هللا عليده وسدلم أخدذها محتاجدا إ

عرفددت أندده ال يسددأل شدديئا فيمنعدده رواه البخددارىع وبالجملددة فهددو صددلى هللا عليدده 
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وسلم فدى سدائر صدفات الكمدال أفضدل الخلدق علدى اإلطدالق وأكملهدم فدى جميدع 

 أنواع مكارم األخالق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ل الثال  
 ال املبسل امنمحلفيما تدالا  رارتل إليل  ل  هللا الليل اسلم من غذا
 اما يلح  بذلك افيل أربعة أناا 

 
 النا  األال 

 ف  اليشل  ل  هللا الليل اسلم ف  المأمل االمشرت 
 

اعلم أن الشبع بدعه ظهرت بعرد القررن األول قرال صرلى هللا عليره وسرلم مرا 
مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمرات يقمرن صرلبه فرإن غلبرت 

لث للطعام وثلث للشراب وثلث للنف  قال الحافظ بن حجرر قرال اآلدمى نفسه فث
القرطبررى لررو سررمع بقررراط بهررذه القسررمة لعجررب مررن هررذه الحكمررة. قالررت عائشررة 
رضى هللا عنها وعن والديها لم يمتلئ جروف النبرى صرلى هلل عليره وسرلم شربعا 
وه قط وإنه كان فى أهله ال يس لهم طعاما وال يتشهاه إن أطعموه أكل وما أطعمر
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قبل وما سقوه شرب. وعن أبرى هريرر  رضرى هللا عنره قرال مرا شربع آل محمرد 
صررلى هللا عليرره وسررلم ثالثررة أيررام يباعررا حتررى قرربض رواه الشرريخان، وعررن ابررن 
عبا  رضى هللا عنهما قال صلى هللا عليه وسلم يبيت الليالى  المتتابعرة وأهلره 

لترمرذى. وفرى صرحيح طاوياً ال يجدون عشاء وإنما كان خبزهم الشرعير رواه ا
مسررلم مررا شرربع آل محمررد يررومين مررن خبررز البررر إال وأحرردهما تمررر وعررن عائشررة 
رضى هللا عنها قالت خر  تعنى النبى صلى هللا عليه وسلم من الدنيا ولرم يمرأل 
بطنه فى يوم من طعامين كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشرعير وإذا شربع 

 من الشعير لم يشبع من التمر . 
 
ن الحسن قال خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال وهللا مرا أمسرى وع

فى آل محمد صاع من طعام وإنها لتسعة أبيات وهللا ما قالها استقالال لرزق هللا 
سبحانه وتعالى ولكن أراد أن تت سى به أمته رواه الردمياطى فرى السرير . وعرن 

ى هللا صرلى هللا عليره عائشة رضرى هللا عنهرا تعرالى عنهرا قالرت كران يعجرب نبر
وسلم من الدنيا ثالثة الطيب والنساء والطعام أيضا. وفى الشمائل للترمذى عرن 
النعمان بن بشير قال لقد رأيت نبيكم صلى هللا عليه وسلم ومايجد من الردقل مرا 

 يمأل والدقل ردئ التمر. 
 

ر وقالت عائشة رضى هللا عنها إن كنا آل محمد نمكث شهراً مرا نسرتوقد بنرا
إن هو إال الماء والتمر. وقال عتبة بن غزوان لقد رأيتنى وإنى لسابع سبعة مع 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم مررا لنررا طعررام إال ورق السررمر حتررى تقرحررت 
أشررداقنا وكانررت عائشررة رضررى هللا عنهررا تقررول لعرررو  وهللا يررابن أختررى إن كنررا 

مرا أوقرد فرى أبيرات رسرول لننظر إلى الهالل ثم الهالل ثالثة أهلة فى شرهرين و
هللا صلى هللا عليه وسلم نار قال قلت يا خالره فمرا كران يعيشركم قالرت األسرودان 
التمر والماء إال أنه كان لرسول هللا صلى هللا عليره وسرلم جيرران مرن األنصرار 
وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ألبانها 

لبخررارى ومسررلم. وعررن عائشررة أيضررا قالررت لقررد مررات رسررول هللا فيسررقيناه رواه ا
صلى هللا عليه وسلم وماشبع من خبز وزيت فى يوم واحد مرتين رواه مسرلم . 
وقال أن  ما أعلم أن رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم رأى رغيفراً مرققرا حترى 

 لحق باهلل وال رأى شاه سميطا بعينه حتى لحق باهلل رواه البخارى. 
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مرقق الملرين كخبرز الحروارى وهرو الخرالص الرذى ينخرل مرر  بعرد أخررى ال
والسررميط هررو الررذى أزيررل شررعره بالمرراء السررخن وشرروى بجلررده وهررو مررن فعررل 
المترفهين. وعن أبى حازم أنه س ل سهال هرل رأيرتم فرى زمرن النبرى صرلى هللا 

رواه عليه وسلم النقى قال ال فقلت كنت تنخلون الشعير قال ال ولكن كنا ننفخره 
البخررارى وفررى روايررة لرره هررل كانررت لكررم فررى عهررد النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم 
مناخل فقال ما رأى النبى صلى هللا عليه وسلم منخال من حرين ابتعثره هللا حترى 
قبضه هللا. وعن عائشة رضى هللا تعالى عنها قالت تروفى رسرول هللا صرلى هللا 

شعير فى رف لى ف كل منه عليه وسلم ولي  عندى شئ ي كله ذو كبد إال شطر 
حتى طال على فكلته ففنى رواه البخارى ومسلم. وعن عائشة أيضا قالت توفى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودى فرى ثالثرين صراعا 

 من شعير رواه الشيخان . 
 

وعن أبى هرير  رضى هللا عنه قال خر  رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
الساعة قاال  فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذ إذا هو ب بى بكر وعمرذات يوم ف

الجوع يا رسول هللا قال وأنا والذى نفسى بيده ألخرجنرى الرذى أجرجكمرا فر تى 
بهما رجال من األنصرار فرإذا هرو لري  فرى بيتره فلمرا رأتره المررأ  قالرت مرحبرا 

تعذب لنرا النراء إذ وأهال فقال لها صلى هللا عليه وسلم أيرن فرالن قالرت ذهرب يسر
جاء األنصارى فنظر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه فقال الحمد 
هلل ما أحد اليروم أكررم أضريافا منرى قرال فرانطلق فجراءهم بعرذق فيره بسرر وتمرر 
ورطررب فقررال كلرروا وأخررذ المديررة فقررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم إيرراك 

ومرن ذلرك العرذق وشرربوا فلمرا أن شربعوا والحلوب فرذبح لهرم فر كلوا مرن الشرا  
ورووا قال صلى هللا عليه وسلم ألبى بكر وعمر والذى نفسى بيده لتسر لن عرن 
هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيروتكم الجروع ثرم لرم ترجعروا حترى أصرابكم 
هذا النعيم رواه مسلم وغيره. وعن طلحة برن نرافع أنره سرمع جرابر برن عبرد هللا 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم بيدى ذات يوم إلى منزله ف خر  إليره يقول أخذ رسو
فلق من خبز فقال ما من أذم فقالوا ال إال شئ من خرل قرال نعرم األذم الخرل قرال 
جابر فما زلت أحرب الخرل منرذ سرمعتها مرن نبرى هللا صرلى هللا عليره وسرلم قرال 

 طلحة فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رواه مسلم. 
 
وى عن ابن بجير قال أصاب النبى صلى هللا عليه وسلم جوع يوما فعمد ور

إلررى حجررر فوضررعه علررى بطنرره ثررم قررال أال رب نفرر  طاعمررة ناعمررة فررى الرردنيا 
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جائعة عارية يوم القيامرة أال رب مكررم لنفسره وهرو لهرا مهرين لنفسره وهرو لهرا 
ول هللا مكرم رواه ابن أبى الدنيا وعن أن  عن أبى طلحة قرال شركونا إلرى رسر

صلى هللا عليره وسرلم  الجروع ورفعنرا عرن بطوننرا عرن حجرر فرفرع رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عن بطنه عن حجرين . وقد قال عليه الصال  والسالم لقرد 
أخفت فى هللا وما يخاف أحد ولقد أوذيت فى هللا وما ي ذى أحد ولقد أترت علرى 

أحرد إال شرئ يواريره أبرط برالل  ثالثون من يوم وليلرة مرالى ولربالل طعرام ي كلره
 رواه الترمذى . 

 
وقد استشكل كونه صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون األيام جوعا 
مررع مررا ثبررت أنرره كرران يرفررع ألهلرره قرروت سررنة وأنرره قسررم بررين أربعررة أنفرر  مررن 
أصحابه ألف بعير مما أفاء  هللا عليه وأنه سراق فرى عمرتره مائرة بدنرة فنحرهرا 

لمساكين وأنه أمر ألعرابى بقطيع من الغنم وغيرر ذلرك مرع مرن كران وأطعمها ا
معه من أصحاب األموال ك بى بكر وعمر وعثمان  وطلحة وغيرهم مع برذلهم 
أنفسهم وأموالهم بين يديه وقد أمر بالصردقة فجراء أبرو بكرر بجميرع مالره وعمرر 
لك بنصفه وحث على تجهيز جيح العسر  فجهزهم عثمان ألف بعير إلى غير ذ

وأجاب عنه الطبرى كما حكاه فى فتح البارى ب ن ذلك كان منهم فى حاله دون 
حالة ال لعوز وضيق بل ترار  لإليثرار وترار  لكراهيرة الشربع وكثرر  األكرل نعرم 
كان صلى عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسرع والتبسرط فرى الردنيا 

صلى هللا عليره وسرلم قرال له كما أخر  الترمذى من حديث أبى أمامه أن النبى 
عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكرة ذهبرا قلرت ال يرارب ولكرن أشربع يومرا 
 وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . 

 
وعن ابن عبا  رضى هللا عنهما  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم ذات 

ه وسرلم يررا جبريرل والررذى بعثررك يروم وجبريررل علرى الصررفا فقرال رسررول هللا عليرر
بالحق ما أمشى آلل محمد سفه  من دقيرق وال كرف مرن سرويق فلرم يكرن كالمره 
ب سرررع مررن أن سررمع هررد  مررن السررماء أفزعترره فقررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره 
وسلم أمر هللا القيامة أن تقوم قال ال ولكن أمرر إسررافيل فنرزل إليرك حرين سرمع 

الصال  والسالم فقال إن هللا سمع ما ذكرت فبعثنى  كالمك ف تاه إسرافيل عليهما
إليك بمفاتيح حزائن األرض وأمرنى أن أعرض عليك إن شئت أن أسرير معرك 
جبال تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً  وفضة فعلرت فرإن شرئت نبيرا ملكراً وإن شرئت 
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انرى نبياً عبداً ف وما إليه جبريل أن تواضرع فقرال برل نبيرا عبردا ثالثرا رواه الطبر
 بإسناد حسن.

 
مررن عادترره الكريمررة صررلى هللا عليرره وسررلم حررب  نفسرره واعلررم أنرره لررم يكررن 

الشريفة على نوع واحد من األغذية ال يتعداه إلى سواه فإن ذلك يضر بالطبيعة 
لم ي كرل مرا جررت عراد  جداً ولو أنه أفضل األغذية بل كان صرلى هللا عليره وسر

أهل بلد  ب كله من اللحم والفاكهرة والخبرز والتمرر وغيرره ف كرل صرلى هللا عليره 
وسررلم الحلرروى والعسررل وكرران يحبهمررا رواه البخررارى وغيررره وفررى فقرره اللغررة 
للثعالبى أن حلوى النبى صلى هللا عليه وسلم التى كان يحبها هى المجيرع وهرى 

 ارى. تمر يعجن بلبن حكاه فى فتح الب
 

ولررم يصررح ورود أنرره عليرره الصررال  والسررالم رأى السرركر وعررن عبررد هللا بررن 
سالم قال قردمت عيرر فيهرا جمرل لعثمران برن عفران عليره دقيرق حروارى وسرمن 
وعسل ف تى بهرا النبرى صرلى هللا عليره وسرلم فردعا فيهرا بالبركرة ثرم دعرا ببرمرة 

صرد حترى نضرج فنصب على النار وجعل فيها من العسل والدقيق والسمن ثم ع
أوكاد ينضح ثرم أنرزل فقرال صرلى هللا عليره وسرلم كلروا هرذا شرئ تسرميه فرار  
الخبيص . وأكل عليه الصال  والسالم لحم الض ن وعن أبى رافع أنه أهديت له 
شاه فجعلها فى قدر فدخل رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقرال مرا هرذا يرا أبرا 

ختها فى القدر قال ناولنى الذراع يا أبا رافع قال شاه أهديت لنا يارسول هللا فطب
رافع فناولته الذراع ثرم قرال نراولنى فناولتره الرذراع اآلخرر فقرال نراولنى الرذراع 
اآلخر فقلت يا رسول هللا إنما للشاه دراعران فقرال لره صرلى هللا عليره وسرلم أمرا 
إنك لو سكت لناولتنى ذراعا فذراعاً ما سكت ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل 

 راف أصابعه ثم قام فصلى رواه اإلمام أحمد وغيره . أط
 

وقالرت عائشرة مرا كانرت الرذراع أحرب اللحرم إلرى رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم ولكنه كان اليجد اللحم إال غبا وكان يعجل إليها ألنها أعجلها نضجا رواه 
الترمذى وكذلك كان صلى هللا عليه وسرلم يحرب لحرم الرقبرة فعرن ضرباعة بنرت 

لزبير أنها ذبحت فى بيتها شا  ف رسل إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم أن ا
أطعمينا من شاتكم فقالت ما بقى عندنا إال الرقبة وإنرى ألسرتحيى أن أرسرل بهرا 
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجع الرسول ف خبره فقال ارجع إليها فقل 

لشرا  إلرى الخيرر وأبعردها مرن األذى . لها أرسلى بها فإنها هادية الشرا  وأقررب ا
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وكان عليه الصال  والسالم ينهح اللحم وفى البخارى أنه عليه الصال  والسالم 
احتز من كتف شا  فى يده فدعى إلى الصال  ف لقاها والسكين التى يختز بها ثرم 

 قام إلى الصال  ولم يتوض  . وأكل صلى هللا عليه وسلم الشوى . 
 

 عنها أنها قربت إلى النبى صلى هللا عليه وسلم جنبا فعن أم سلمة رضى هللا
مشررويا ف كررل منرره ثررم قررام إلررى الصررال  ومررا توضرر  رواه الترمررذى . وأكررل عليرره 
الصال  والسالم القديد كما فى حديث فرى السرنن عرن رجرل قرال ذبحرت لرسرول 
هللا صلى عليه وسلم شرا  ونحرن مسرافرون فقرال أصرلح لحمهرا فلرم أزل أطعمره 

 لى المدينة . منه إ
 

وأكل عليه الصال  والسالم مرن الكبرد المشروية. وأكرل صرلى هللا عليره وسرلم 
لحررم الرردجا  رواه الشرريخان وغيرهمررا. وأكررل صررلى هللا عليرره وسررلم لحررم حمررار 
الررروحح رواه الشرررريخان . وأكررررل صرررلى هللا عليرررره وسررررلم لحرررم الجمررررل سررررفرا 

شيخان. وأكل صلى هللا وخضرا.وأكل صلى هللا عليه وسلم لحم األرنب رواه ال
عليه وسلم من دواب البحر رواه مسلم . وأكل صلى هللا عليه وسلم الثريد وهو 
أن يثرد الخبز بمررق اللحرم وقرد يكرون معره اللحرم وعرن ابرن عبرا  رضرى هللا 
عنهما قال أحب الطعام إلى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم الثريرد مرن الخبرز 

الصرال  والسرالم بالسرمن. وأكرل صرلى هللا عليره والثريد من الحي  وأكله عليه 
وسلم الخبز بالزيت . وأكرل عليره الصرال  والسرالم الردباء وكانرت تعجبره وكران 
يتتبعها من حوالى القصعة قال أن  فلم أزل أحب الردباء مرن يومئرذ رواه مسرلم 
قال النووى فيه إنه يستحب أن تحب وكذلك كل شئ كران يحبره صرلى هللا عليره 

 وسلم . 
 

وكررذلك أكررل عليرره الصررال  والسررالم السررلق مطبوخرراً بالشررعير رواه الترمررذى 
وكانوا يصبون له عليه شريئا مرن زيرت وشريئا مرن الفلفرل والتوابرل وهرى أبرزار 
الطعام. وأكل عليه الصال  والسالم الخزير  وهى ما يتخذ من الدقيق على هيئة 

ليره وسرلم األقرط وهرو العصيد  لكنه أرق منها قالره الطبررى. وأكرل صرلى هللا ع
جبن اللبن المستخر  زبده. وأكل عليه الصال  والسالم الرطب والتمرر والبسرر 
رواه مسلم وغيره. وأكل الكباث رواه مسلم وهو النضيج من تمر األراك. وأما 
الجبن ففى السنن من حديث ابن عمر قال أتى النبى صلى هللا عليه وسلم بجبنة 

 طع رواه أبو داود . فى تبوك فدعا بسكين فسمى وق
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وكان صلى هللا عليه وسلم ي كل البطين بالرطب ويقول يكسر حرر هرذا بررد 
هذا وبرد هذا حر هذا رواه أبو داود وغيره. وروى الطبرانرى مرن حرديث عبرد 
هللا بن جعفر قال رأيرت فرى يمرين النبرى صرلى اللهعليره وسرلم قثراء وفرى شرماله 

وعررن أنرر  رضررى هللا عنرره رأيررت  رطبررا وهررو ي كررل مررن ذا مررر  ومررن ذا مررر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجمع بين الرطب والخريز رواه أبو نعيم وهرو 
 نوع من البطين األصفر. وكان عليه الصال  والسالم ي كل التمر بالزبد ويحبه . 

 
وسمى رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم اللربن برالتمر األطيبرين رواه أحمرد . 

يره وسرلم ي كرل الخبرز م دومرا مرا وجرد لره إدامرا فترار  ي دمره وكان صرلى هللا عل
باللحم ويقول هو سيد الطعام ألهل الدنيا واآلخر  وترار  برالبطين وترار  برالتمر 
فإنه وضع تمر  على كسر  من خبز الشعير وقال هرذه إدام هرذه رواه أبرو داود 

ه الصررال  وغيررره وتررار  بالخررل ويقررول نعررم األذم الخررل رواه مسررلم . وكرران عليرر
والسالم ي كل من فاكهة بلده عند مجيئها وال يحتمى عنها وهذا من أكبر أسباب 
الصحة روى ابن عبا  قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي كل العنرب 
خرطا. أما البصل فروى أبو داود عن عائشة رضرى هللا عنهرا أنهرا سرئلت عرن 

ى هللا عليره وسرلم فيره بصرل أى البصل فقالت إن آخر طعام آكله رسول هللا صل
 مطبوخ . 

 
وثبت عنه فى الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد . وكان صرلى هللا 
عليه وسلم يترك الثوم دائما ألنه يتوقع مجئ المالئكة والوحى كل ساعة، وكان 
عليه الصال  والسالم ي كل ب صابعه الثالث رواه الترمذى. وكران عليره الصرال  

عق أصابعه إذا فزع ثالثا رواه الترمذى وفى رواية مسلم ويلعرق يرده والسالم يل
قبل أن يمسرحها. وعرن كعرب برن عجرر  رضرى هللا عنره قرال رأيرت رسرول هللا 

ثرم  الوسرطىو  صلى هللا عليه وسلم ي كل ب صابعه الرثالث باإلبهرام والترى تليهرا
ثرم اإلبهرام.  رأيته يلعق أصابعه الثالث قبل أن يمسرحها الوسرطى ثرم الترى تليهرا

وأكل أيضا صلى هللا عليره وسرلم بخمر . وكران صرلى هللا عليره وسرلم ال ي كرل 
متكئا كما صح أنه قال ال آكل متكئا رواه البخارى، وقال عليه الصال  والسرالم 
إنما أنا عبد أجل  كما يجل  العبد وآكل كما ي كل العبد. وأهرديت لره صرلى هللا 

ي كل فقال أعرابى ما هذه الجلسرة فقرال إن هللا عليه وسلم شا  فجثا على ركبتيه 
 تعالى جعلنى كريما ولم يجعلنى جبارا عنيدا رواه الطبرانى وغيره . 
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قال الحافظ بن حجر المستحب فى صفة الجلو  لألكل أن يكون جاثيا على 
ركبتيه وظهرور قدميره أو ينصرب الرجرل اليمنرى ويجلر  علرى اليسررى. وكران 

ذا وضع يده فى الطعرام يسرمى هللا تعرالى وكران يحمرد هللا صلى هللا عليه وسلم إ
فى آخره فيقول الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركاً فيره غيرر موجرع وال مسرتغنى 
عنه ربنا رواه الترمذى . وقد كان صلى هللا عليه وسلم يحب التيرامن فرى شر نه 

ليرك. وقررب كله وقال عليه الصال  والسالم يا غرالم سرم هللا وكرل بيمينرك ممرا ي
إليرره صررلى هللا عليرره وسررلم طعررام فقررالوا أال ن تيررك بوضرروء فقررال إنمررا أمرررت 
بالوضوء إذا قمت إلى الصال  رواه الترمذى . وفى رواية له أنه عليره الصرال  
والسالم قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضروء بعرده فيحمرل الوضروء األول 

 على الشرعى والثانى على اللغوى . 
 

ن صلى هللا عليه وسلم ي كل طعاما حارا فقد أتى بصحفة تفور إن هللا ولم يك
لم يطعمنا نارا رواه الطبرانى . وعن أن  كان صلى هللا عليه وسلم يكره الكى 
والطعام الحار ويقول علريكم بالبرارد فإنره ذو بركرة أال وأن الحرار ال بركرة فيره 

ه وسرلم علرى خروان وال أكرل رواه أبو نعيم فى الحلية . ولم ي كل صرلى هللا علير
خبزا مرققا رواه الترمذى . والخوان المائد  مالم يكن عليها طعام وأمرا السرفر  
فاشررتهرت لمررا يوضررع عليرره الطعررام. وكرران لرره عليرره الصررال  والسررالم قررد  مررن 
خشررب مضرربب بحديررد قررال أنرر  لقررد سررقيته عليرره الصررال  والسررالم بهررذا القررد  

سل وفى البخارى أنه كان قد انصدع فسلسله أن  الشراب كله الماء والنبيذ والع
بفضة وهذا النبذ هو ماء يطر  فيه التمر يحليه وله نفع عظريم فرى زيراد  القرو  

صرلى  اأموا شوربل(ولم يكن يشرربه بعرد ثرالث خوفرا مرن تغيرره إلرى اإلسركار )
اللهعليه وسلم فقد كان يستعذب له الماء أى يطلب له الماء الحلرو. قالرت عائشرة 

 يستعذب له الماء من بيوت السقيا رواه أبو داود .  كان
 

وقد كان عليه الصال  والسالم يشرب العسل الممزو  بالماء البرارد. وقالرت 
عائشة رضى هللا عنها كان أحب الشراب إليه صلى هللا عليه وسلم الحلو البارد 
يرره رواه الترمررذى. ويحتمررل أن تريررد برره المرراء الممررزو  بالعسررل أو الررذى نقررع ف

التمر والزبيب. وكران ينبرذ لره أول الليرل ويشررب إذا أصربح يومره ذلرك والليلرة 
التى تجئ والعد إلى العصر فإن بقرى شرئ سرقاه الخرادم أو أمرر بره فصرب رواه 
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مسلم وكان عليه الصال  والسالم يشرب اللبن خالصا تار  وتار  مشروبا بالمراء 
 البارد . 
 

ل علرى رجرل مرن األنصرار ومعره وعن جابر أنره صرلى هللا عليره وسرلم دخر
صاحب له فسلم فرد الرجل وهو يحرول المراء فرى حائطره فقرال صرلى هللا عليره 
وسلم إن كان عندك ماء بات فى شنه وإال كرعنا فقال عندى ماء برات فرى شرن 
فانطلق إلى العريح فسكب فى قد  ماء ثم حلرب عليره مرن داجرن فشررب عليره 

ابرن القريم ولرم يكرن صرلى هللا عليره وسرلم الصرال  والسرالم رواه البخرارى، قرال 
يشرب على طعامه لئال يفسده والسيما إن كران المراء حرارا أو براردا فإنره ردئ 
جدا وكان عليه الصال  والسالم يشرب قاعدا وكان ذلرك عادتره صرلى هللا عليره 
وسلم رواه مسلم وروى أيضا أنه نهى عن الشرب قائما وفرى حرديث عرن علرى 

البخررارى أنرره شرررب وهررو قررائم ثررم قررال إن ناسررا يكرهررون  رضررى هللا عنرره عنررد
الشرررب قائمررا وإن النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم صررنع مثررل مررا صررنعت فررالنهى 
 محمول على كراهه التنزيه وشربه صلى هللا عليه وسلم قائما لبيان الجواز . 

 
وكان صلى هللا عليه وسلم يتنف  فى الشراب ثالث ويقول إنه أروى وأمررأ 

رواه مسلم ومعنى تنفسه إبانه القد  عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعرود إلرى وأبرأ 
الشراب. وروى الطبرانى عن أبى هرير  أن النبرى صرلى هللا عليره وسرلم كران 
يشرب فى ثالثة أنفا  إذا أدنى اإلناء إلى فيره سرمى هللا تعرالى فرإذا أخرره حمرد 

دعى لطعام وتبعره أحرد أعلرم هللا يفعل ذلك ثالثاً، وكان صلى هللا عليه وسلم إذا 
به رب المنزل قال فيقرول إن هرذه اتبعنرا فرإن شرئت رجرع، وكران عليره الصرال  
والسالم يكرر على أضيافه ويعرض علريهم األكرل مرراراً. وكران عليره الصرال  
والسرالم إذا أكررل مرع قرروم كران آخرررهم أكرال رواه البيهقررى، وكران عليرره الصررال  

خر  حتى يردعو لهرم فردعا فرى منرزل عبرد هللا برن والسالم إذا أكل عند قوم لم ي
يسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفرر لهرم وارحمهرم رواه مسرلم. ودعرا 
فررى منررزل سررعد فقررال أفطررر عنرردكم الصررائمون وأكررل طعررامكم األبرررار وصررلت 
عليكم المالئكة رواه أبرو داود. وسرقاه آخرر لبنرا فقرال اللهرم متعره بشربابه فمررت 

 ون سنة لم ير شعر  بيضاء رواه ابن السنى. عليه ثمان
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 النا  الثان 
 ف  لباسل افراشل  ل  هللا الليل اسلم

 
كرران صررلى هللا عليرره وسررلم يتجرروز مررن اللبررا  يعنررى يتوسررع فررال يضرريق 
باألقتصار على صرنف بعينره وال بطلرب النفري  الغرالى برل يسرتعمل مرا تيسرر. 

وسلم فى ملبسه أتم وأنفع للبدن وأخف عليره فإنره وكانت سيرته صلى هللا عليه 
لم تكن عمامته بالكبير  التى ي ذى حملها وال بالصغير  التى تقصر عرن وقايرة 
الرأ  من الحر والبرد وكذلك األرديرة واألزر أخرف علرى البردن مرن غيرهرا . 
ولم يكن صلى هللا عليه وسلم يطول أكمامه ويوسعها برل كران كمره إلرى الرسرغ 

نتهى الكف عند المفصل. وكان ذيل قميصه وردائه إلى أنصاف الساقين وهو م
لم يتجاوز الكعبين، أخرر  الترمرذى عرن األشرعث برن سرليم قرال سرمعت عمترى 
تحدث عن عمها قال بينا أنا أمشى بالمدينة إذا إنسران خلفرى يقرول ارفرع إزارك 

ا رسول هللا إنما فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت ي
 هى برد  قال أما لك فى أسو  فنظرت فإذا أزاره إلى نصف ساقيه. 

 
وكان له عليه الصال  والسالم عمامة تسمى السحاب ويلب  تحتهرا القالنر  
الالطئرررة. والقالنررر  جمرررع قلنسرررو  وهرررى غشررراء مررربطن يسرررتر الررررأ . وروى 

ى هللا عليره وسرلم الترمذى عن جابر رضى هللا  تعالى عنه قال دخل النبى صرل
مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء . وفى رواية أن  عند البخارى دخل صلى 
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هللا عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفرر وهرو زرد ينسرج مرن الردرع علرى 
 قدر الرأ  ويجمع بينهما ب ن العمامة كانت فوق المغفر. 

 
هللا عليره وسرلم وعن ابن عمر رضى هللا عنهمرا قرال كران رسرول هللا صرلى 

يعتم يدير كور عمامته ويغرسها من ورائه  ويرخى لها ذ ابرة برين كتفيره رواه 
ابن حبان فى كتاب أخالق النبى صرلى هللا عليره وسرلم . وروى ابرن أبرى شريبة 
عن على رضى هللا عنره قرال عممنرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم بعمامرة 

ى يرروم برردر ويرروم حنررين بمالئكررة سرردل طرفهررا علررى منكبررى وقررال إن هللا أمرردن
معممرين هررذه العمرة وقررال إن العمامررة حراجز بررين المسرلمين والمشررركين. وعررن 
عائشة رضى هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت له كمة بيضراء 
رواه الدمياطى . والكمة والقلنسو  . وعرن أبرى كبشرة األنمرارى قرال كران كمرام 

لنبى صلى هللا عليه وسلم بطحا رواه الترمذى وهى وفى رواية أكمة أصحاب ا
جمع كمة القلنسو  يعنى أنها كانت ممطحة غيرر منتصربة . وكران أحرب الثيراب 
 إليه صلى هللا عليه وسلم القميص رواه الترمذى عن أم سلمة رضى اله عنها . 

 
وعن معاوية بن قر  عن أبية قالت أتيت رسول هللا عليه وسلم فى رهط من 

لنبايعررره وإن قميصررره لمطلرررق األزرار أو قرررال زر قميصررره مطلرررق قرررال  مزينرررة
ف دخلت يدى فى جيب قميصره فمسسرت الخراتم رواه الترمرذى. وعرن أنر  قرال 
كرران أحررب الثيرراب إلررى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يلبسرره الحبررر  رواه 
الترمذى. والحبرر  ضررب مرن البررود فيره حمرر ، وعرن أبرى رمثرة قرال أريرت 

 صلى هللا عليره وسرلم وعليره برردان أخضرران رواه الترمرذى. وعرن رسول هللا
أبى يعلى عن أبيه قال رأيته صلى هللا عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعا ببرد 
أخضر رواه أبو داود . وعن المغير  بن شعبة رضرى هللا عنره أن النبرى صرلى 

أبررى ذر هللا عليرره وسررلم لررب  جبررة روميررة ضرريقة الكمررين رواه الترمررذى. وعررن 
رضرررى هللا عنررره أترررى النبرررى صرررلى هللا عليررره وسرررلم وعليررره ثررروب أبررريض رواه 

 البخارى. 
 

عن أن  رضى هللا عنه قال كان النبى صلى هللا عليه وسرلم يلرب  الصروف 
وكان له صلى هللا عليه وسلم كسراء ملبرد يلبسره ويقرول إنمرا أنرا عبرد ألرب  كمرا 

رضرى هللا عنره إنمرا أنرا عبرد   يلب  العبد رواه الشيخان. وعرن جرابر برن سرمر 
ألب  كما يلب  العبد رواه الشيخان. وعن جابر برن سرمر  رضرى هللا عنره قرال 
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رأيت النبى صلى هللا عليه وسلم فى ليلة إضحيان فجعلرت انظرر إليره صرلى هللا 
عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عنردى مرن القمرر رواه 

أبررى جحيفررة قررال رأيررت النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم  الرردارمى والترمررذى. وعررن
وعليه حلة حمراء ك ننى أنظر إلى بريق ساقيه. وعن البراء بن عازب قرال مرا 
رأيت أحد من النا  أحسن فى حلة حمراء من رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم 
رواهما الترمذى وفرى روايرة البخرارى ومسرلم رأيتره صرلى هللا عليره وسرلم فرى 

 اء لم أر شيئا قط أحسن منه.حلة حمر
 

وفررى روايررة ألبررى داود مررا رأيررت مررن ذى لمررة فررى حلررة حمررراء أحسررن مررن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم. واللمرة شرعر الررأح دون الجمرة، وفرى روايرة 
النسائى ما رأيت رجرال أحسرن فرى حلرة حمرراء مرن رسرول هللا صرلى هللا عليره 

ة إال مررن ثرروبين أو ثرروب لرره بطانررة . وسررلم. والحلررة إزار ورداء وال تكررون حلرر
صلى هللا عليه وسلم فعن أبى برد  بن أبى موسى األشعرى  )اأما  فة إ ارل(

قال أخرجت إلينا عائشة كسراء وإزاراً غليظرا قربض رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم فى هذين رواه البخارى وفى رواية كساء ملبدا قال ابن األثيرر أى مرقعرا 

 ذى ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد.وقيل الملبد ال
 

وعن عائشرة أيضرا قالرت خرر  رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ذات غردا  
وعليه مرط مرحل من شعر أسود رواه مسلم والمزط كساء من صوف أو خرز 
ي تزر به. قال النووى والصواب الذى رواه الجمهور وضبطه المتقنون بالحاء 

اإلبل وال ب   بهذه الصور  وإنما يحرم تصوير  المهملة أى عليه صور رحال 
الحيروان. وعررن عررو  أن طررول رداء النبرى صررلى هللا عليره وسررلم أربعررة أذرع 
وعرضه ذرعان وشبر. وعنه أيضا أن ثوب رسروب هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
الذى كران يخرر  فيره إلرى الوفرد رداء أخضرر فرى طرول أربعرة أذرع وعرضره 

د بن هالل قال رأيت  على هشام بن عبرد الملرك بررد ذراعان وشبر. وعن محم
النبى صلى هللا عليه وسرلم مرن حبرر  لره حاشريتان. وعرن ابرن عمرر رضرى هللا 

 عنهما قال دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه إزار يتقعقع. 
 

وعن يزيد بن أبى حبيب أنه صلى هللا عليه وسلم كان يرخى اإلزار من بين 
فعه من روائه. وعن ابن عبا  رضى هللا عنهما قال رأيت رسول هللا يديه وير

صلى هللا عليه وسلم ي تزر تحت سرته وتبدو سرته ورأيرت  عمرر ير تزر فروق 
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سرته رواها كلها الدمياطى . وعن أسرماء بنرت أبرى بكرر رضرى هللا عنهرا أنهرا 
يبا  وقالت أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديبا  وفرجاها مكفوفان بالد

هذه جبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضرت قبضرتها 
وكان النبى صلى هللا عليه وسلم يلبسرها فرنحن نغسرلها للمرضرى ونستشرفى بهرا 
رواه مسلم . وقوله جبة طيالسة بإضافة جبة إلى طيالسة وكسروانية نسربة إلرى 

 كسرى ولبنة رقعة من جيب القميص . 
 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليبدو منه إال طيرب كران آيرة ذلرك  ولما
فى بدنه الشريف أنه اليتسن له ثوب قيل ولم يقمرل ثوبرة. ونقرل الفخرر الررازى 
أن الذباب اليقع على ثيابه صلى هللا عليره وسرلم وأنره اليمرتص دمره البعروض، 

القناع وفى روايرة  وعن أن  رضى هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم كان يكثر
يكثر التقنع. قال العراقى التقنع تغطية الرأ  بطرف العمامة أو بررداء أو نحرو 

ففى الصحيحين عن ابن عمر رضى هللا عنهما أن رسرول  )اأما الخاتم(ذلك . 
هللا صلى هللا عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فكان فى يرده ثرم كران فرى يرد أبرى 

فى يد عثمان رضى هللا عنهم حتى وقع فى بئر  بكر ثم كان فى يد عمر ثم كان
 أري  . 
 

وفررى الصررحيحين أيضررا عررن أنرر  رضررى هللا عنرره أن النبررى صررلى هللا عليرره 
وسلم لب  خاتم فضة فيه فرص حبشرى وكران يجعرل فصره ممرا يلرى كفره. وعرن 
أنرر  رضررى هللا عنرره أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم كتررب إلررى كسرررى 

ه إنهم اليقبلون كتابا إال بختم فصاغ خاتما ونقح عليه وقيصر والنجاشى فقيل ل
محمد رسول هللا وإنما لبسه أبو بكر ألجل وأليته فإنه كان يحتا  إليه كما كران 
النبى صلى هللا عليه وسلم يحترا  إليره وكرذلك عمرر وعثمران رضرى هللا عرنهم. 

اتخرذ  وفى الصحيحين  عن ابن عمر رضى هللا عنهما أنه صلى هللا عليه وسلم
خاتما من ذهب فجعله فى يمينه وجعل فصره ممرا يلرى براطن كفره فاتخرذ النرا  
خواتيم الذهب قال فصرعد رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم المنبرر ف لقراه ونهرى 
عن التختم بالذهب، وأما فص خاتمة عليه الصال  والسرالم فعرن أنر  أن النبرى 

أخرجره البخرارى ومسرلم صلى هللا عليه وسلم اتخذ خاتمرا مرن فضرة فصره منره 
وغيرهما. وفى صحيح مسلم أن خاتمه صلى هللا عليه وسرلم كران فصره حبشريا 

 أى من جزع أو عقيق ومعدنهما بالحبشة واليمن. 
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وأما نقح خاتمه عليه الصال  السالم ففى صحيح مسلم عن أنر  رضرى هللا 
حمرد عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صرنع خاتمرا مرن ورق نقرح فيره م

رسول هللا وقال للنا  إنى اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول هللا 
 فال ينقح أحد على نقشه. 

 
وفى رواية البخارى والترمذى وكان نقح الخاتم ثالثة أسطر محمرد سرطر  

ورسول سطر وهللا سطر. وفى صحيح مسلم عن أن  قال كان خاتم رسول هللا 
 ار إلى الخنصر من يده اليسرى . صلى هللا عليه وسلم فى هذه وأش

 
وعن حماد بن أبى سلمة قال رأيت ابن أبى رافع يتختم فى يمينه وقرال كران 
النبى صرلى هللا عليره وسرلم يتخرتم فرى يمينره رواه اإلمرام أحمرد وغيرره . وكران 
عليه الصال  والسالم يتختم وربما خر  وفى خاتمه خريط مربروط  يسرتذكر بره 

فقررد جررزم بعرض العلمرراء ب نرره )اأمووا السوراايل( يررره. الشرئ رواه ابررن عردى وغ
صلى هللا عليه وسلم لم يلبسها لكن قد ورد فى حديث عند أبرى يعلرى الموصرلى 
بسند ضعيف عن أبى هرير  قال دخلت  السوق يوما مع رسول هللا وزان يزن 
فقررال لرره رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم  اتررزن وأرجررع فقررال الرروزان إن هررذه 

ما سمعتها من أحد قال أبو هرير   فقلت له كفى بك مرن الروهن والجفراء الكلمة 
فى دينك أن ال تعرف نبيك فطر  الميزان ووثرب إلرى يرد رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم يريد أن يقبلها فجذب يده صلى هللا عليه وسلم منه وقال يرا هرذا إنمرا 

كم فروزن فر رجح وأخرذ تفعل هذا األعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل من
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السرراويل قرال أبرو هريرر  فرذهبت ألحملره عنره 
فقال صاحب الشئ أحق بشيئه أن يحمله إال أن يكون ضعيفا يعجز عنره فيعينره 
أخوه المسلم قال قلت يا رسول هللا فإنك لتلرب  السرراويل فقرال أجرل فرى السرفر 

مرت بالستر فلم أجد شريئا أسرتر منره وقرد صرح والحضر وبالليل والنهار فإنى أ
فروى الترمذى عرن  )اأما الخت( شراء النبى صلى هللا عليه وسلم للسراويل. 

بريررد  أن النجاشررى أهرردى للنبررى صررلى هللا عليرره وسررلم خفررين أسررودين سرراذجين 
 فلبسهما ثم توض  ومسح عليهما . 

 
عليره وسرلم خفرين وعن المغير  برن شرعبة قرال أهردى دحيرة للنبرى صرلى هللا 

صرلى هللا عليره وسرلم فعرن أنر  أن نعرل النبرى صرلى هللا )اأما نعلول( فلبسهما. 
عليه وسلم كان لهما قباالن. والقباالن تثنية قبرال وهرو زمرام النعرل وهرو السرير 
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الذى يكون برين اإلصربعين. وعرن عبيرد برن جرريح  أنره قرال ألبرن عمرر رأيترك 
النبى صلى هللا عليه وسلم يلب  النعال الترى تلب  النعال السبتية قال إنى رأيت 

لي  فيها شعر ويتوض  فيها ف نا أحب أن ألبسها . وعن عمررو برن حريرث قرال 
 رأيت النبى صلى هللا عليه وسلم يصلى فى نعلين مخصوفتين. 

 
وعررن عائشررة رضررى هللا عنهررا كرران رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يحررب 

له وطهوره رواه الترمذى . وأفرد تمثال نعله التيمن ما استطاع فى ترجله وتنع
صررلى هللا عليرره وسررلم  بالترر ليف غيررر واحررد ومررن بعررض مررا ذكررر مررن فضررلها 
وجرب من نفعها وبركتها ما ذكره أبو جعفر أحمد بن عبد المجيرد وكران شريخا 
صررالحا قررال حررذوت  هررذا المثررال لرربعض الطلبررة فجرراءنى يومررا فقررال لررى رأيررت 

النعررل عجبررا أصرراب زوجتررى وجررع شررديد كرران يهلكهررا البارحررة مررن بركررة هررذا 
فجعلت النعل علرى موضرع الوجرع وقلرت اللهرم أرنرى بركرة صراحب هرذا النعرل 
فشفاها  هللا للحرين . وممرن أفررد التمثرال الشرريف بالتر ليف أبرو إسرحق السرلمى 
األندلسى المشهور بابن الحا  قال قرال أبرو القاسرم برن محمرد و ممرا جررب مرن 

أمسكه عنده متبركا به كان له أمانا  من بغى البغرا  وغلبرة العردا   بركته أنه من
وحرزا من كل شريطان مرارد وعرين حاسرد وإن أمسركته المررأ  الحامرل بيمينهرا 
وقد اشتد عليها الطلق تيسر أمرها بحول هللا تعالى وقوته. وألبى بكر القرطبى 

 رحمة هللا .
 

 لها أبدا نعل وإنا متى نخضع     ونعل خضعنا هيبة لبهائها
 حقيقتها تا  وصورتها نعل   فضعها على أعلى المفارق إنها
 على التا  حتى باهت المفرق الرجل  ب خمص خير الخلق حازت مزية

 وإن بحار الجود من فيضها طريق الهدى عنها استنارت لمبصر
 نهيم بمعناها الغريب وما نسلو   سلونا ولكن عن سواها وإنم

 حميم وال مال كريم وال نسل    سم عزهافما شاقنا مذراقنا ر
 أمان لذى خوف كذا يحسب الفضل   شفاء لذى سقم رجاء لبائ 

 
السرالم أخرذ مرن هللا عليه وسلم فقد كان عليره الصرال  وصلى )اأما فراشل( 

ذلك بما تدعو ضرورته إليه فعن عائشة رضى هللا تعالى عنها إنما كان فرراح 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذى ينام عليه أدمرا حشروه ليرف رواه الشريخان 
وروى البيهقى من حديثها قالرت دخلرت علرى امررأ  مرن األنصرار فررأت فرراح 
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بعثت إلى بفراح حشوه الصوف فدخل النبى صلى هللا عليه وسلم قطيفة مثنية ف
على النبى صلى هللا عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشرة قلرت يرا رسرول هللا فالنرة 
األنصارية دخلت فرأت فراشك فبعثت إلى بهذا فقرال رديره يرا عائشرة فروهللا لرو 
شئت ألجرى هللا معى جبال الذهب والفضة. وروى الطبرانى عرن عبرد هللا برن 

على رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم وهرو فرى غرفرة ك نهرا مسعود قال دخلت 
بيت حمام وهو نائم على حصير قد أثر بجنبه فبكيت فقال ما يبكيرك يرا عبرد هللا 
قلت يارسول هللا كسرى وقيصرر يطر ون علرى الخرز والرديبا  والحريرر وأنرت 

نيا ولنا نائم على هذا الحصير قد أثر فى جنبك فقال التبك يا عبد هللا فإن لهم الد
 األخر  . 

وعن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه قال دخلت على رسول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم وهرو علرى حصرير قرال فجلسرت فرإذا عليره إزاره ولري  عليره غيرره 
وإذا الحصير قد أثر فى جنبه وإذا بقبضرة مرن الشرعير نحرو الصراع وإذا إهراب 

ب فقلرت يرا نبرى هللا ومرا لرى ال معلق فابتدرت عيناى فقال مايبكيك يرابن الخطرا
أبكى وهرذا الحصرير قرد أثرر فرى جنبرك وهرذه خزائنرك ال أرى فيهرا إال مرا أرى 
وذاك كسرى وقيصر فى الثمار واألنهار وأنت نبى اله وصفوته وهرذه خزائنره 
قال يا بن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا اآلخر  ولهم الردنيا رواه  ابرن ماجره 

قال صحيح على شرط مسلم ولفظره قرال عمرر رضرى بإسناد صحيح والحاكم و
هللا عنه است ذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلت عليه فرى مشرربه وإنره 
لمضطجع على خصفه وإن بعضه لعلرى الترراب  وتحرت رأسره وسراد  محشرو  
ليفررا وإن فرروق رأسرره إلهرراب عطررين وفررى ناحيررة المشررربة قرررظ فسررلمت عليرره 

وصفوته وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرح وجلست فقلت أنت نبى اله 
الررديبا  والحريررر فقررال أولئررك قرروم عجلررت لهررم طيبرراتهم فررى الرردنيا وهررى شرريكة 
االنقطاع وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا فى آخرتنرا. والمشرربة الغرفرة يصرعد إليهرا 
بدرجررة والخصررفة وعرراء مررن خرروص للتمررر واإلهرراب الجلررد والعطررين المنررتن 

الررذى يرردبغ برره وروايررة اإلهرراب والعطررين برردون ألررف مررع والقرررظ ورق السررلم 
 كونهما منصوبين على لغة ربيعة. 

 
وعن عائشة رضرى هللا عنهرا كران لرسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم مرمرل 
بالبردى عليه كساء أسود وقد حشوناه بالبردى فدخل أبو بكر وعمرر عليره فرإذا 

ا استوى جالسرا فرإذا أثرر السررير النبى صلى هللا عليه وسلم نائم عليه فلما رآهم
فى جنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقاال يا رسول هللا مرا ت ذيرك خشرونة 
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ما نرى من فراشك وسريرك وهذا كسرى وقيصر على فرح الديبا  والحرير 
فقال عليه الصال  والسالم ال تقوال هذا فإن فرح كسرى وقيصر فى النار وإن 

ى الجنررة رواه  ابررن حبرران فررى صررحيحه والمرمررل فراشررى وسررريرى عاقبترره إلرر
المنسررو  والبررردى نبررات . ومررا عرراب عليرره الصررال  والسررالم مضررطجعا قررط إن 
فرح لره اضرطجع وإال اضرطجع علرى األرض. وتعطرى صرلى هللا عليره وسرلم 
باللحاف قال عليه الصال  والسالم ما أتانى جبريل وأنا فرى لحراف امررأ  مرنكن 

 غير عائشة . 
 
 
 الثال  النا  

 ف  سيرتل الليل ال بق االسبم ف  نماحل 
 

قال عليه الصال  والسالم حبب إلى من دنياكم النسراء والطيرب وجعلرت قرر  
عينررى فررى الصررال  . وعررن أنرر  رضررى هللا عنرره أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره 
وسلم قال فصلت على النا  بر ربع بالسرماحة والشرجاعة وكثرر  الجمراع وشرد  

الطبرانى . وقال أن  كان صلى هللا عليه وسلم يردور علرى نسرائه البطح رواه 
فى الساعة الواحد  من الليرل وهرن إحردى عشرر  قرال قتراد  قلرت ألنر  أو كران 

 يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطى قو  ثالثين رواه البخارى. 
 

وعن طراو  ومجاهرد أعطرى صرلى هللا عليره وسرلم قرو  أربعرين رجرال فرى 
سعيد وفرى روايرة عرن مجاهرد قرو  بضرع وأربعرين رجرال كرل الجماع رواه ابن 

رجل من أهل الجنة رواه الحارث بن أبى أسامة وعند أحمد  وغيره من حديث 
زيد بن أرقم رفعه إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قو  مائة فى األكل والشرب 
والجماع والشهو  . وعن صفوان برن سرليم مرفوعرا أترانى جبريرل بقردر ف كلرت 

ف عطيت قو  أربعين رجرال فرى الجمراع رواه ابرن سرعيد . ولمرا كران عليره منها 
الصال  والسالم ممن أقدر على القو  فى الجماع وأعطى الكثير منه أبيح له من 
عدد الحرائر مرا لرم يربح لغيرره قرال ابرن عبرا  رضرى هللا عنهمرا تزوجروا فرإن 

 م . أفضل هذه األمة أكثرها نساء يشير إليه صلى هللا عليه وسل
 

 النا  الراب: 
 ف  نامل  ل  هللا الليل اسلم 
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كان عليه الصال  والسرالم ينرام أول الليرل ويسرتيقظ فرى أول النصرف الثرانى 
فيقوم فيستاك ويتوضر  ولرم يكرن ي خرذ مرن النروم فروق القردر المحترا  وال يمنرع 
نفسه مرن القردر المحترا  إليره منره وكران صرلى هللا عليره وسرلم ينرام علرى جنبره 

يمررن ذاكررراً  هللا تعررالى حتررى تغلبرره عينرراه غيررر ممتلررئ الرربطن مررن الطعررام األ
والشراب.  وكان عليه الصال  والسالم ينام على الفراح تار  وعلى النطع تار  
وعلى الحصير تار  وعلى األرض ترار  والنطرع مرن جلرد . وكران فراشره أدمرا 

 حشوه ليف وكان له مسح ينام عليه والمسح فراح خشن . 
 
ان صلى هللا عليره وسرلم إذا أخرذ مضرجعه وضرع كفره تحرت خرذه األيمرن وك

وقال رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك وفى رواية يوم تجمع عبادك.  وقال أبو 
قتاد  كان عليه الصال  واسالم إذا عر  بليرل اضرطجع علرى شرقه األيمرن وإذا 
عر  قبيل الصربح نصرب ذراعره ووضرع رأسره علرى كفره.  وقرال ابرن عبرا  

ضى هللا عنهما كان عليه الصال  والسالم إذا نام نفن . وعن حذيفة رضى هللا ر
عنه قال كان عليه الصال  والسالم إذا أوى إلى فراشه قال باسرمك اللهرم أمروت 

 وأحيا . 
 

وقالت عائشة رضى هللا عنها كان صرلى هللا عليره وسرلم يجمرع كفيره فينفرث 
الفلرق وقرل أعروذ بررب النرا  ثرم  فيهما ويقرأ قل هرو هللا أحرد وقرل أعروذ بررب

يمسح بهما ما استطاع من جسده  ويبدأ بهما على رأسره ووجهره ومرا أقبرل مرن 
جسده يصنع ذلك ثالث مررات . وقرال أنر  رضرى هللا عنره كران عليره الصرال  
والسالم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد هلل الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكرم 

م وى روى ذلك الترمذى . وقد كان عليه الصال  والسالم ممن ال كافى له وال 
تنام عيناه وال ينام قلبه رواه البخارى من حرديث عائشرة قالره لهرا عليره الصرال  

 والسالم لما قالت له أتنام قبل أن توتر. 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الراب:  الباب

 ف  معج اتل الليل ال بق االسبم الدالة 
 خؤ الل  ثباال ا دا رسالتل اما

 بل من خ ااؤ مياتل ابداا: مراماتل افيل ف بن 
 الف ل األال 

 ف  معج اتل  ل  هللا الليل اسلم 
 

اعلررم أن دالئررل نبررو  نبينررا صررلى هللا عليرره وسررلم كثيررر  واألخبررار بظهررور 
معجزاته شرهير  فمرن دالئرل نبوتره صرلى هللا عليرى وسرلم مرا وجرد فرى الترورا  

ة من ذكره ونعته وخروجه ب رض العرب ومرا واإلنجيل وسائر كتب هللا المنزل
خر  بين يدى أيام مولده ومبعثه من األمور الغريبة القادحة فرى سرلطان الكفرر 
الموهنة لكلمتهم الم يد  لش ن العرب المنوهة بذكرهم كقصة الفيل وما أحل هللا 
سرربحانه وتعررالى ب صررحابه مررن العقرروب والنكررال، وخمررود نررار فررار  وسررقوط 

كسرى، وغيض ماء بحير  ساوه، ور يا الموبذان، وما سمع من  شرفات إيوان
الهواتف الصارخة بنعوتره وأوصرافه صرلى هللا عليره وسرلم، وانتكرا  األصرنام 
المعبود  وخرورها لوجهها من غير دافع لهرا مرن أمكنتهرا، إلرى سرائر مرا روى 
ونقررل فررى األخبررار المشررهور  مررن ظهررور العجائررب فررى والدترره وأيررام حضررانته 

عدها إلى أن بعثه هللا تعالى نبيا ولم يكن له صلى هللا عليره وسرلم مرا يسرتميل وب
به القلوب من مال فيطمع فيه وال قو  فيقهر بها الرحال وال أعوان على الررأى 
الذى أظهره والدين الذى دعا إليه وكانوا يجتمعون على عباد  األصنام وتعظيم 

صرربة والحميررة والتعررادى والتبرراغى األزالم مقيمررين علررى عرراد  الجاهليررة فررى الع
وسفك الدماء وشن الغارات ال تجمعهم ألفة دين واليمنعم من سوء أفعالهم نظر 
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فى عاقبة وال خوف عقوبة والئمة ف لف صلى هللا عليه وسلم بين قلوبهم وجمع 
كلمررتهم حتررى اتفقررت اآلراء وتناصرررت القلرروب وترادفررت األيرردى فصرراروا إلبررا 

قرا واحرداً إلرى طلعتره وهجرروا بالدهرم وأوطرانهم وجفروا واحداً فى نصرته وعن
قررومهم وعشررائرهم فررى محبترره وبررذلوا مهجهررم وأرواحهررم فررى نصرررته ونصرربوا 
وجوههم لوقع السيوف فى إعزاز كلمته بال دنيا بسطها لهم وال أمروال أفاضرها 
عليهم وال غرض فى العاجل أطعمهم فى نيله يرجونه أو أمر من مهمات الدنيا 

ه بل كان من ش نه صلى هللا عليه وسلم أن يجعل الغنى فقيرا والشريف يحورون
أسو  الوضيع فهل يلتئم مثل هذه األمور أو يتفق مجموعها ألحد هذه سبيله من 
قبررل االختيررار العقلررى والترردبير الفكرررى ال والررذى بعثرره بررالحق وسررخر لرره هررذه 

شررئ غالررب األمررور مررا يرترراب عاقررل فررى شررئ مررن ذلررك وإنمررا هررو أمررر إلهررى و
سماوى ناقض للعادات تعجز عن بلوغه قوى البشرر وال يقردر عليره إال مرن لره 

)فموون دواوول نب توول  وول  هللا الليوول الخلررق واألمررر تبررارك هللا رب العررالمين ، 
أنه كان عليه الصال  والسالم أميا ال يخط كتابا بيرده وال يقرر ه ولرد فرى اسلم( 

ها عالم يعررف أخبرار الماضرين ولرم قوم أميين ونش  بين أظهرهم فى بلد لي  ب
يخر  فى سفر ضاربا إلى عالم فيعكف عليه فجاءهم ب خبار الترورا  واإلنجيرل 
واألمررم الماضررية وقررد كرران ذهبررت معررالم تلررك الكتررب ودرسررت وحرفررت عررن 
مواضرعها ولرم يبررق مرن المتمسرركين بهرا وأهرل المعرفررة بصرحيحها وسررقيمها إال 

 القليل . 
 

ل الملررل المخالفررة لرره بمررا لررو احتشررد لرره حررذاق ثررم حررا  كررل فريررق مررن أهرر
المتكلمين وجهابذ  النقاد المتفننين لم يتهي  لهم نقض ذلك وهذا أدل شئ على أنه 

فقرد تحردى )امون ذلوك القورمن الع(ويم( أمر جاءه من عند هللا سبحانه وتعرالى.  
نه بما فيه من اإلعجاز ودعاهم إلى معارضته واإلتيان بسور  من مثله فنكلوا ع

وعجزوا عن اإلتيان بشئ منه . قال بعض العلماء إن الذى أورده عليه الصال  
والسالم على العرب من الكالم الذى أعجزهم عن اإلتيان بمثله أعجب فى اآلية 
وأوضح فى الداللة من إحياء المروتى وإبرراء األكمرة واألبررص ألنره آترى أهرل 

مين فرى اللسرن بكرالم مفهروم البالغة وأربراب الفصراحة ور سراء البيران والمتقرد
المعنى عندهم فكان عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد المسيح عند إحيراء 
المرروتى ألنهررم لررم يكونرروا يطمعررون فيرره وال فررى إبررراء األكمررة واألبرررص وال 
يتعاطون علمه وقريح كانت تتعراطى الكرالم الفصريح والبالغرة والخطابرة فردل 
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لمرا علرى رسرالته وصرحة نبوتره وهرذه علرى أن العجرز عنره إنمرا كران ليصرير ع
 حجة قاطعة وبرهان واضح . 

 
قال أبو سليمان الخطابى وقد كان صرلى هللا عليره وسرلم مرن عقرالء الرجرال 
عند أهل زمانه بل هو أعقل خلق هللا تعالى على اإلطالق وقرد قطرع فيمرا أخبرر 

تفعلواا الون فإن لوم )به عن ربه تعالى ب نهم الي تون بمثل ما تحداهم به فقال : 
فلروال علمره بر ن ذلرك مرن عنرد هللا سربحانه وتعرالى عرالم الغيروب وأنره  (تفعلاا

اليقع فيما أخبر عنه خلف وإال لم ي ذن له عقله أن يقطع القول فى شرئ ب نره ال 
يكون وهو يكون انتهى وهذا من أحسن ما يقال فى هذا المجال وأبدعره وأكملره 

دى عليهم بالعجز  قبل المعارضة وبالتقصير وأبينه فإنه صلى هللا عليه وسلم نا
عن بلوغ الغرض فى المناقضة صارخاً بهم علرى ر و  األشرهاد ولرم يسرتطع 
أحد منهم اإللمام به مع تروفر الردواعى وتظراهر االجتهراد فقرال وكران بمرا ألقرى 

قل لان اجتم: اإلن: االجن الل  أن يأتاا بمثل )إليهم من األخبار عليما خبيرا 
[ 88]اإلسررراء: (من ويووأتان بمثلوول الووا مووان بع ووهم لووبع  (هيوورا  هووذا القوور

فرضرريت هممهررم السرررية وأنفسررهم الشررريفة األبيررة بسررفك الرردماء وهتررك الحرررم 
 لعجزهم . 

 
وقد ورد من األخبار فرى قرراء  النبرى صرلى هللا عليره وسرلم بعرض مرا نرزل 

رهم بإعجازه عليه على المشركين الذين كانوا من أهل الفصاحة والبالغة وإقرا
جمل كثير  منها ما روى عن محمرج برن كعرب قرال حردثت أن عتبرة برن ربيعرة 
قررال ذات يرروم وهررو جررال  فررى نررادى قررريح ورسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم 
وحده فى المسجد يا معشر قريح أال أقوم إلى هذا ف عرض عليه أموراً لعله أن 

د فقرام عتبرة فجلر  إلرى رسرول يقبل منا بعضها ويكف عنا قالوا بلى يا أبا الولي
هللا صلى هللا عليه وسلم فرذكر الحرديث فيمرا قالره عتبرة وفيمرا عررض عليره مرن 
المال وغير ذلك فلما فرغ قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أفرغرت يرا أبرا 

بسوم هللا )الوليد قال نعم قال فاسرمع منرى قرال أفعرل فقرال صرلى هللا عليره وسرلم 
[ 3]فصرلت: ( يل من الرحمن الرحيم متاب ف ولال مياتولالرحمن الرحيم حم تن

فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقر ها عليره فلمرا سرمعها عتبرة أنصرت 
لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمردا عليهمرا يسرتمع منره حترى انتهرى رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إلى السرجد  فسرجد فيهرا ثرم قرال  سرمعت يرا أبرا الوليرد قرال 

عت ف نت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضرهم لربعض نحلرف براهلل لقرد سم
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جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به فلما جل  إلريهم قرالوا مرا وراءك يرا 
أبا الوليد قال إنى وهللا قد سمعت قوال ما سمعت بمثلره قرط وهللا مرا هرو بالشرعر 

ين هذا الرجل وبين ما هو فيه وال بالسحر وال الكهانة يا معشر أطيعونى خلو ب
فوهللا ليكونن لقولره الرذى سرمعت نبر  قرال ف جرابنى بشرئ وهللا مرا هرو بشرعر وال 

 (بسم هللا الرحمن الرحيم حم تن يول مون الورحمن الورحيم)سحر وال كهانة قرأ 
ف مسركت  (فقل أنذرتمم  االقة مثل  االقة الاد اثماد)[ حتى بلغ 3]فصلت: 

ف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شريئا لرم يكرذب فخفرت فمه وناشدته الرحم أن يك
 أن ينزل بكم العذاب رواه البيهقى وغيره. 

وعن عكرمة فى قصة الوليد بن المغير  وكان زعريم فرى الفصراحة أنره قرال 
إن هللا يوأمر بالعودل ااإلحسوان )للنبى صلى هللا عليه وسلم اقرأ على فقرأ عليه 

[ إلرى آخرر اآليرة قرال أعرد 90]النحرل:(شواماإيتام ذى القرب  اينهو  الون الفح
ف عاد صلى هللا عليه وسلم فقال وهللا إن له لحالو  وإن عليه لطالو  وإن أعاله 
لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقرول هرذا بشرر ثرم قرال لقومره وهللا مرا فريكم رجرل 
أعلم بالشعر منى وال أعلم برجرزه وال ب شرعار الجرن وهللا مرا يشربه الرذى يقرول 

ا مرن هرذا وهللا إن لقولره الرذى يقررول لحرالو  وإن عليره لطرالو  وإنره لمثمررر شريئ
أعاله مغدق أسفله وإنه ليعلوا وال يعلرى . وفرى خبرره اآلخرر حرين جمرع قريشرا 
عنررد حضررور الموسررم وقررال إن وفررود العرررب ترررد فرر جمعوا فيرره رأيررا ال يكررذب 

بزمزمتره وال  بعضكم بعضا فقالوا نقرول كراهن قرال وهللا مرا هرو بكراهن مرا هرو
سجعه قالوا مجنون قرال مرا هرو بمجنرون وال بخنقره وال بوسوسرته قرالوا فنقرول 
شرراعر قررال مررا هررو بشرراعر قررد عرفنررا الشررعر كلرره رجررزه وهجررزه وقريضررة 
ومبسوطه ومقبوطه ما هرو بشراعر قرالوا فنقرول سراحر قرال مرا هرو بسراحر وال 

هذا شريئا إلرى وأنرا أعررف نفثه وال عقده قالوا فما نقول قال فما أنتم قائلون من 
 أنه باطل رواه ابن إسحق والبيهقى . 

 
ولما أسلم فتيان بنى سلمة قال عمرو برن الجمرو  ألبنره أخبرنرى مرا سرمعت 

ال وراط )إلرى أن بلرغ  (الحمود   رب العوالمين)من كالم هذا الرجل فقرأ عليه 
ه مثرل هرذا [ فقال ما أحسن هذا وأجمله أو كل كل كالمر6-1]الفاتحة: (المستقيم

قال يا أبت وأحسن مرن هرذا . قرال بعضرهم إن هرذا القررآن لرو وجرد مكتوبرا فرى 
مصحف فى فال  من األرض ولم يعلو من وضعه هناك لشهدت العقول السليمة 
أنه منزل من عنرد هللا وأن البشرر ال قردر  لهرم علرى تر ليف مثرل ذلرك فكيرف إذا 

ه كرالم هللا وتحردى الخلرق جاء علرى يرد أصردق الخلرق وأبررهم وأتقراهم وقرال إنر
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كلهم أن ي توا بسور  من مثله فعجزوا فكيف يبقى مع هذا شك وقد قال سربحانه 
قول لوان اجتمعوال اإلنو: االجون اللو  أن يوأتاا بمثول هوذا القورمن و )وتعالى : 

 [. 88]اإلسراء:  (يأتان بمثلل الا مان بع هم لبع  (هيرا  
 

ى زمرن رسرول هللا صرلى هللا عليره فلم يقدر أحد أن ي تى بمثل هرذا القررآن فر
وسلم وال بعده على نظمه وت ليفه وعذوبرة منطقره وصرحة معانيره ومرا فيره مرن 
األمثال واألشياء التى دلت على البعث وآياته واإلنباء بما كان ويكرون ومرا فيره 
مررن األمررر بررالمعروف والنهررى عررن المنكررر واالمتنرراع مررن إراقررة الرردماء وصررلة 

فكيررف يقرردر علررى ذلررك أحررد وقررد عجررزت عنرره العرررب  األرحررام إلررى غيررر ذلررك
الفصحاء والخطباء والبلغاء والشعراء والفهماء من قريح وغيرها وهرو صرلى 
هللا عليرره وسررلم فررى مررد  مررا عرفرروه قبررل نبوترره وأداء رسررالته أربعررين سررنة وال 
يحسن نظم كتراب وال عقرد حسراب وال ينشرد شرعرا وال يحفرظ خبررا وال يرروى 

هللا بالوحى المنزل والكتاب المفصل فردعاهم إليره وحراجهم بره  أثرا حتى أكرمه
قول لوا شوام   موا تلاتول اللويمم او أدراموم بول فقود لبثوال فويمم )قال هللا تعالى 

[ وشهد له فى كتابه بذلك فقال تعالى : 16]يون :  (المرا من قبلل أفب تعقلان
 . (اب المبطلاناما منال تتلا من قبلل من متاب او تخطل بيمينك إذا ورت)

 
وأمررا مررا عرردا القرررآن معجزاترره عليرره الصررال  والسررالم كنبررع المرراء مررن بررين 
أصابعه، وتكثير الطعام  ببركته، وانشقاق القمر، ونطرق الجمراد، فمنره مرا وقرع 
التحدى به ومنه ما وقع داال على صدقه من غير سبق تحد ومجمروع ذلرك يفيرد 

وسرلم مرن خروارق العرادات شرئ كثيرر القطع ب نه ظهر على يده صلى هللا عليه 
 مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قد اشتهر ورواه العدد الكثير والجم الغفير. 

 
وأنررت إذا ت ملررت معجزاترره وبرراهر آياترره وكراماترره عليرره الصررال  والسررالم 
وجدتها شاملة للعلوى والسفلى والصامت والناطق والساكن والمتحرك والمرائع 

الالحررق والغائررب والحاضررر والبرراطن والظرراهر والعاجررل والجامررد والسررابق و
واآلجررل إلررى غيررر ذلررك ممررا لررو عررد لطررال كررالرمى بالشررهب الثواقررب، ومنررع 
الشياطين من استراق السمع، وتسليم الحجر والشجر عليه صلى هللا عليه وسلم 
وشهادتها له بالرسالة ومخاطبتهرا لره بالسرياد ، وحنرين الجرذع، ونبرع المراء مرن 

انشرقاق القمررر، ورد العرين بعررد العرور، ونطرق البعيررر والرذئب، وكررالنور كفره، و
المتوارث من آدم إلى جبهة أبيره ومرا سروى ذلرك مرن المعجرزات الترى ترداولتها 
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الررروا  ممررا لررو أعملنررا أنفسررنا فررى حصرررها لفنررى المرردى فررى ذكرهررا ولررو بررالغ 
الكرريم  األولون واآلخرون فى إحصاء مناقبره لعجرزوا عرن استقصراء  مرا حبراه

من مواهبة صلى هللا عليه وسلم وهو باب فسيح المجال منيع المنرال لكنرى أنبره 
فقرد قرال هللا تعرالى أما معج ق انشوقاا القمور( من ذلك على نبذ  يسير  ف قول )

[ والمررراد وقرروع 1]القمررر: (اقتوورب السوواالة اانشوو  القموور)فررى كتابرره العزيررز 
 (يووراا ميووة يعر وواا سووحر مسووتمراإن )انشررقاقه وي يررده قولرره تعررالى بعررد ذلررك 

[ واعلم أن القمر لم ينشق ألحد غير نبينرا صرلى هللا عليره وسرلم وهرو 2]القمر: 
 من أمهات معجزاته عليه الصال  والسالم . 

 
وقد أجمع المفسرون وأهل السرنة علرى وقوعره ألجلره صرلى هللا عليره وسرلم 

علرى صردقه فررى  فرإن كفرار قرريح لمرا كررذبوه ولرم يصردقوه طلبروا منره آيررة تردل
دعواه ف عطاه هللا تعالى هذه اآلية العظيمة التى القدو  لبشر على إيجادهرا دالرة 
على صدقه عليه الصال  والسالم فى دعواه الوحدانيرة هلل تعرالى. قرال الخطرابى 
انشقاق القمر آية عظيمة اليكاد يعدلها شئ من آيات األنبياء وذلك أنه ظهر فرى 

جملة طباع ما فى هذا العالم المركب مرن الطبرائع ملكوت السموات خارجا عن 
 فلي  مما يطمع فى الوصول إليه بحيلة فلذلك صار البرهان به أظهر . 

فعن عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه قال انشق القمر على عهد رسول هللا 
صررلى هللا عليرره وسررلم فقررال كفررار قررريح هررذا سررحر ابررن أبررى كبشررة قررال فقررالوا 

يكم بره السرفار فرإن محمرداً ال يسرتطيع أن يسرحر النرا  كلهرم قرال انظروا ما ي ت
فجاء السفار ف خبروهم بذلك رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عبا  رضرى هللا 
عنهمررا قررال لمررا اجتمررع المشررركون إلررى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم مررنهم 

المطلرب الوليد ابن المغير  وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائرل واألسرود برن 
والنضررر بررن الحررارث ونظرررا هم فقررالوا للنبررى صررلى هللا عليرره وسررلم إن كنررت 
صادقاً فشق لنا القمر فرقتين فس ل ربه فانشرق رواه أبرو نعريم. ورواه البخرارى 
مختصرا من حديث ابن عبا  بلفظ إن القمر انشق على عهد رسول هللا صرلى 

 عنره أن أهرل مكرة هللا عليه وسلم. وفى الصرحيحين مرن حرديث أنر  رضرى هللا
س لوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يريهم آية ف راهم انشقاق القمر شرقتين 
حتى رأوا حراء بينهما . ومرن حرديث ابرن مسرعود قرال انشرق القمرر علرى عهرد 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم فرررقتين فرقررة فرروق الجبررل وفرقررة دونررة فقررال 

 دوا . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشه
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اقتربوال السواالة اانشو  )وفى الترمذى من حديث ابن عمر فى قوله تعالى 
[ قال قرد كران ذلرك علرى عهرد رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 1]القمر: (القمر

انشق فلقتين فلقة دون الجبل وفلقة خلف الجبل فقرال رسرول هللا صرلى هللا عليره 
م قال انشق القمر على عهد اشهدوا. وعند اإلمام أحمد من حديث جبير بن مطع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرقة على 
هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقالوا إن كان سرحرنا فإنره ال يسرتطيع أن يسرحر 
النا .  قال ابن عبد البر قد روى هذا الحديث يعنرى حرديث انشرقاق القمرر عرن 

ة وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين ثرم نقلره عرنهم جماعة كثير  من الصحاب
 الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا وت يد باآلية الكريمة أ هـ . 

وقال العالمة ابن السبكى فى شرحه لمختصر ابن الحاجب والصحيح عندى 
أن انشررقاق القمررر متررواتر منصرروص عليرره فررى القرررآن مررروى فررى الصررحيحين 

)اأمووا رد الشووم: لوول ث اليمترررى فررى تررواتره. وغيرهمررا ولرره طرررق شررتى بحيرر
فروى عن أسماء بنت عمي  رضرى هللا عنهرا أن النبرى  ل  هللا الليل اسلم( 

صلى هللا عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه فى حجر علرى رضرى هللا عنره فلرم 
يصل العصر حتى غربت الشم  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصليت 

سررول هللا صررلى هللا عليره وسررلم اللهررم إنرره كرران فررى طاتررك يرا علررى قررال الفقررال ر
وطاعررة رسررولك  فرراردد عليرره الشررم  قالررت أسررماء فرأيتهررا غربررت ثررم رأيتهررا 
طلعت بعدما غربت ووقعرت علرى الجبرال واألرض وذلرك بالصرهباء فرى خيبرر 
حكرراء القاضررى عيرراض فررى الشررفاء عررن الطحرراوى ورواه عنهررا الطبرانررى فررى 

عنها ابن منده وابرن شراهين وأخرجره ابرن مردويرة مرن  معجمه الكبير وأخرجه
حديث أبى هرير  رضى هللا عنه. وروى الطبرانى فى معجمه األوسرط بإسرناد 
حسن عن جابر أن رسول هللا صلى هللا وسلم أمرر الشرم  فتر خرت سراعة مرن 

 نهار. 
 

وذكر القاضى عياض عن ابن إسحق أنه لمرا أسررى برالنبى صرلى هللا عليره 
ر قومرره بالرفقررة والعالمررة التررى فررى العيررر قررالوا متررى تجررئ قررال يرروم وسررلم أخبرر

األربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريح ينتظرون وقد ولى النهار ولرم تجرئ 
فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم فزيرد لره فرى النهرار سراعة وحبسرت عليره 

 الشم  . 
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ا يوم الخندق وحين وكذا روى حب  الشم  لنبينا صلى هللا عليه وسلم أيض
شغل عن صال  العصر فيكون حب  الشم  مخصوصرا بنبينرا ويوشرع عليهمرا 
الصررال  والسررالم كمررا ذكررره القاضررى عيرراض فررى اإلكمررال ونقلرره عنرره النررووى 

)اأمووا مووا راى موون طاالوواال الجموواداال والحررافظ بررن حجررر ومغلطرراى وأقررروه 
و ذلرك ممرا وردت بره بالتسبيح والسالم ونحاتمليمها لل  ل  هللا الليل اسلم( 

األخبار فمنها تسبيح الطعرام والحصرى فرى كفره الشرريف صرلى هللا عليره وسرلم 
ففى حديث أبى ذر قال تناول النبى صلى هللا عليه وسلم سربع حصريات فسربحن 
فررى يررده حتررى سررمعت لهررن حنينررا ثررم ثررم وضررعهن فررى يررد أبررى بكررر فسرربحن ثررم 

فسربحن رواه البرزار وضعهن فى يرد عمرر فسربحن ثرم وضرعهن فرى يرد عثمران 
والطبرانى وفى رواية الطبرانى فسمع تسبيحهن من الحلقة ثرم دفعهرن إلينرا فلرم 

 يسبحن مع أحد منا. 
 

وقد أخر  البخارى من حديث ابن مسعود قال كنا ن كل مع النبرى صرلى هللا 
عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، وعن جعفر برن محمرد  عرن أبيره 

صلى هللا عليه وسلم ف تاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب ف كل قال مرض النبى 
منه النبى صرلى هللا عليره وسرلم فسربح رواه القاضرى عيراض فرى الشرفاء، ومرن 
ذلك تسليم الحجر عليه صرلى هللا عليره وسرلم خرر  مسرلم مرن حرديث جرابر برن 
سمر  قال قال رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم إنرى ألعررف حجررا بمكرة كران 

على قبل أن أبعث إنى ألعرفه اآلن. وقد اختلف فى هذا الحجر  فقيل هرو  يسلم
الحجر األسود وقيل حجر غيره بزقاق يعرف به بمكة والنا  يتبركرون بلمسره 
 ويقولون إنه هو الذى كان يسلم على النبى صلى هللا عليه وسلم كلما اجتاز به. 

 
مشرى مرع النبرى وروى الترمذى وغيره عن على رضى هللا عنه قرال كنرت أ

صرلى هللا عليرره وسرلم بمكررة فخرجنرا فررى بعرض نواحيهررا فمرا اسررتقبله شررجر وال 
حجر إال قال السالم عليك يا رسول هللا. وعن عائشة رضى هللا عنها قالت قال 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم لمررا اسررتقبلنى جبريررل بالرسررالة جعلررت ال أمررر 

سول هللا رواه البزار وأبو نعيم، ومن بحجر وال شجر إال قال السالم عليك يا ر
ذلك ت مين أسكفه الباب وحوائط البيرت علرى دعائره عليره الصرال  والسرالم عرن 
أبررى أسررد السرراعدى قررال قررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم للعبررا  بررن عبررد 
المطلب يا أبا الفضل ال ترم منزلرك أنرت وبنروك غردا حترى آتريكم فرإن لرى فريكم 

ى جاء بعدما أضحى فدخل عليهم فقرال السرالم علريكم فقرالوا حاجة فانتظروه حت
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وعليك السالم ورحمة هللا وبركاته قال كيف أصبحتم قالوا أصبحنا بخيرر بحمرد 
هللا فقال لهم تقاربوا فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض حتى إذا أمكنروه اشرتمل 

ترهم عليهم بمالءته فقال يا رب هذا عمى وصرنوا أبرى وهر الء أهرل بيترى فاسر
من النار كسترى إياهم بمالءتى هذه ف منت أسكفه البراب وحروائط البيرت فقالرت 

 آمين آمين آمين رواه البيهقى وغيره. 
 

ومن ذلك كالمه للجبل وكالم الجبل له صلى هللا عليه وسلم عن أن  رضى 
هللا عنه قال صرعد النبرى صرلى هللا عليره وسرلم وأبرو بكرر وعمرر وعثمران أحردا 

ربه النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم برجلرره وقررال اثبررت أحررد فإنمررا فرجررف بهررم فضرر
عليك نبى وصديق وشرهيدان رواه البخرارى وغيرره. وأحرد جبرل بالمدينرة وهرو 
الذى قال فيه صلى هللا عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبره رواه البخرارى ومسرلم 
  وروى تعدد القصة فى جبل ثبير وجبل حراء بمكة . ولمرا طلبتره عليره الصرال
والسررالم قررريح قررال لرره ثبيررر اهرربط يررا رسررول هللا فررإنى أخرراف أن يقتلرروك علررى 

 ظهرى فيعذبنى هللا تعالى فقال له حراء إلى يا رسول هللا رواه فى الشفاء. 
 

وحراء مقابل ثبير والوادى بينهما، ومن ذلك كالم الشجر له وسرالمها عليره 
ه وسرلم تقردم أنره صرلى هللا وطواعيتها لره وشرهادتها لره بالرسرالة صرلى هللا علير

عليه وسلم لما أوحى إليه جعل اليمر بحجر وال شرجر إال قرال السرالم عليرك يرا 
رسول هللا . وأخر  اإلمام أحمد عن طلحة بن نافع قال جاء جبريل إلى رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وهو جال  حزين قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل 

رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فعرل برى هرر الء مكرة فقرال لره مرا لرك فقرال لرره 
وفعلوا فقال له جبريل أتحب أن أريك آية فقال نعم فنظرر إلرى شرجر  مرن وراء 
الوادى فقال ادع تلك الشرجر  فردعاها قرال فجراءت تمشرى حترى قالرت برين يديره 
فقال مرها فلترجع إلى مكانها ف مرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول هللا صلى 

 يه وسلم حسبى حسبى . هللا عل
 

وأخر  الحاكم عن ابن عمر رضى هللا عنهمرا قرال كنرا مرع النبرى صرلى هللا 
عليه وسلم ف قبل أعرابى فلما دنرا منره قرال لره رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
أين تريد قال إلى أهلى قال هل لك إلى خير قال وما هو قال تشهد أن ال إله إال 

محمدا عبده ورسوله قال هرل لرك مرن شراهد علرى مرا  هللا وحده الشريك له وأن
تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه الشجر  فدعاها رسرول هللا صرلى 
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هللا عليه وسلم وهى بشاطئ الروادى ف قبلرت تخرذ األرض خردا فقامرت برين يديره 
 فاستشهدها ثالثا  فشهدت ثم رجعت إلى منبتها وراه الحاكم وغيره. 

 
ى تشق األرض. وعن بريد  س ل أعرابى النبى صرلى هللا عليره وقوله تخد أ

وسلم آية فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرل لتلرك الشرجر  ورسرول هللا 
يدعوك قال فمالت  الشجر  عن يمينها وعن شمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت 

سول عروقها ثم جاءت تخد األرض تجر عروقها مغبر  حتى وقفت بين يدى ر
هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت السالم عليك يا رسول هللا فقرال السرالم عليرك يرا 
رسول هللا هللا فقال  األعرابى مرها فلترجع إلى منبتها فرجعرت فردلت عروقهرا 
فى ذلك الموضع فاستقرت فقال األعرابى ائذن لى أن أسجد لرك قرال لرو أمررت 

 لزوجها رواه فى الشفاء. أحدا أن يسجد الحد ألمرت المرأ  أن تسجد 
 

وعن ابن عبا  رضى هللا عنهما قال جاء أعرابى إلى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسرلم قرال برم أعررف أنرك رسرول هللا قرال إن دعروت هرذا العرذق مرن هرذه 
النخلة أتشهد أنى رسول هللا فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم فجعرل ينرزل 

صلى هللا عليره وسرلم ثرم قرال ارجرع فعراد ف سرلم من النخلة حتى سقط إلى النبى 
األعرابى رواه الترمرذى وصرححه وفرى حرديث يعلرى برن مرر  الثقفرى ثرم سررنا 
حتى نزلنا منزال فنام النبى صرلى هللا عليره وسرلم فجراءت شرجر  تشرق األرض 
حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

هررى شررجر  اسررت ذنت ربهررا فررى أن تسررلم علررى فرر ذن لهررا رواه ذكرررت لرره فقررال 
 اللغوى فى شر  السنة . 

 
وروى مسلم عن جابر بن عبد هللا رضى هللا عنهما قال سرنا مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسرلم حترى نزلنرا واديرا فرذهب رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

 صرلى هللا عليره وسرلم فلرم يقضى حاجته فاتبعته بإداو  من ماء فنظر رسول هللا
ير شيئا يستتر به فإذا شجرتان فى شاطئ الوادى فرانطلق رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم إلى إحداهما ف خذ بغصرن مرن أغصرانها فقرال انقرادى علرى برإذن هللا 
تعرالى فانفررادت معرره كررالبعير المخشرروح الرذى يصررانع قائررده  ثررم فعررل برراألخرى 

بينهمرا قرال التئمرا علرى برإذن هللا تعرالى فالت مترا، كذلك حترى إذا كران بالمنصرف 
ومن ذلك حنين الجذع شوقا إليه صلى هللا عليه وسلم وهى آية كبرى مرن أكبرر 
اآليات والمعجزات الدالة على نبو  نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم قرال اإلمرام 
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صلى هللا الشافعى رضى هللا عنه ما أعطى هللا تعالى نبيا ما أعطى نبينا محمدا 
 عليه وسلم . 

 
فقيل له أعطى عيسى إحياء الموتى قال أعطى محمدا صرلى هللا عليره وسرلم 
حنين الجذع حتى سمع صوته فهى أكبرر مرن ذلرك قرال القاضرى عيراض حرديث 
حنين الجذع مشهور منتشر والخبر به متواتر أخرجه أهل الصحيح ورواه مرن 

ن عبد هللا، وأن  برن مالرك، الصحابة بضعة عشر منهم أبى بن كعب، وجابر ب
وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عبا ، وسهل بن سعيد، وأبرو سرعيد الخردرى، 
وبريد ، وأم سلمة، والمطلب بن أبرى وداعرة أ هرـ والقصرة واحرد  وإن تعرايرت 
بعررض ألفاظهررا وهررى أن مسررجد النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم كرران مسررقوفا علررى 

عليرره وسررلم إذا خطررب يقرروم إلررى جررذع منهررا جررذوع نخررل فكرران النبررى صررلى هللا 
فصنع له المنبر ثالث درجات ليسمع النا  خطبته لما كثروا فلما قعد صلى هللا 
عليه وسلم خار الجذع حتى تصدع وانشق. وفرى روايرة فصراحت النخلرة فنرزل 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وضررمها إليرره فجعلررت تررئن أنررين الصرربى الررذى 

 معنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. يشكى . وفى رواية س
 

وفى رواية اضطربت تلك السارية كحنرين الناقرة الخلرو  وهرى الترى انترزع 
منها ولدها. وفى رواية أن  أنه سمع الخشبة تحن حنين الواله فمرا زالرت تحرن 
حتى نزل رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم عرن المنبرر فمشرى إليهرا فاحتضرنها 

ر الجذع كج ار الثرور حزنرا علرى رسرول هللا صرلى هللا فسكتت. وفى رواية جا
عليه وسلم حتى ارتج المسجد لج اره فنزل إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
من المنبر فالتزمه وهرو يخرور فلمرا التزمره سركت ثرم قرال رسرول هللا صرلى هللا 

سراعة عليه وسلم والذى نف  محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى تقوم ال
 حزنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف مر به صلى هللا عليه وسلم فدفن. 

 
وفررى حررديث بريررد  أن النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم قررال إن شررئت أردك إلررى 
الحائط الذى كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لرك خروص وثمرر  

أصررغى لرره النبررى  وإن شرئت أغرسررك فررى الجنررة فت كرل أوليرراء هللا مررن ثمرررك ثرم
صلى هللا عليره وسرلم ليسرمع مرا يقرول فقرال برل تغرسرنى فرى الجنرة في كرل منرى 
أولياء هللا وأكون فى مكان ال أبلى فيه فسمعه من يليه فقال النبى صلى هللا عليه 
وسلم قد فعلت ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء . وقد روى حرديث حنرين 
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مرن طررق كثيرر  تفيرد القطرع بوقرو ذلرك وقرال  الجذع عن جماعة مرن الصرحابة
العالمة التا  بن السبكى الصحيح عندى أن حنين الجذع متواتر. وقرال الحرافظ 
ابررن حجررر فررى فررتح البررارى حنررين الجررذع وانشررقاق القمررر نقررل كررل منهمررا نقررال 

 مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث. 
 

مور الظاهر  التى حملها الخلف عرن وقال البيهقى قصة حنين الجذع من األ
السلف. قال أبو القاسم البغوى كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا 
عباد هللا الخشبة تحن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من 

)اأموا موبم الحياانواال اطاالتهوا لول  ول  هللا هللا ف نتم أحق أن تشرتاقوا إليره ، 
فمنها سجود الجمل وشكواه إليه صلى هللا عليه وسلم عن أن  بن  يل اسلم( الل

مالك قال كران أهرل بيرت مرن األنصرار لهرم جمرل يسرنون عليره وإنره استعصرب 
عليهم فمنعم ظهرره وإن األنصرار جرا وا إلرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

ظهررره وقررد  فقررالوا إنرره كرران لنررا جمررل نسررنى عليرره وإنرره استصررعب علينررا ومنعنررا
عطرح النخرل والرزرع فقرال رسررول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ألصرحابه قومرروا 
فقاموا فدخل الحائط والجمل فى ناحيرة فمشرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

 نحوه . 
 

فقالت األنصار يا رسول هللا قرد صرار مثرل الكلرب الكلرب وإنرا نخراف عليرك 
م لرري  علررى منرره برر   فلمررا نظررر صررولته فقررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررل

الجمل إلى رسول هللا صلى اللهعليه وسلم أقبل نحوه حتى خر سراجدا برين يديره 
ف خذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بناصيته أذل مرا كران قرط حترى أدخلره فرى 
العمل فقال له أصحابه يا رسول هللا هذه بهيمرة ال تعقرل تسرجد لرك ونحرن نعقرل 

فقال صلى هللا عليه وسلم اليصلح لبشر أن يسجد لبشر فنحن أحق أن نسجد لك 
لو صلح لبشر أن يسجد لبشر ألمررت المررأ  أن تسرجد لزوجهرا مرن عظرم حقره 

 عليها رواه أحمد والنسائى. 
 

والحائط هو البستان وقوله نسنى أى نسقى عليه. وفى حديث يعلى برن مرر  
ذ مررنا ببعير يسنى عليه الثقفى بينا نحن نسير مع النبى صلى هللا عليه وسلم إ

فلمررا رآه البعيررر جرجررر فوضررع جرانرره فوقررف عليرره رسررول هللا صررلى هللا عليرره 
وسلم فقال أين صاحب هذا البعير فجاءه فقال بعنيه فقال بل نهبه لرك يرا رسرول 
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هللا وإن ألهل بيت ما لهم معيشة غيره فقال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكا 
 ف حسنوا إليه رواه الغوى فى شر  السنة .  كثر  العمل وقلة العلف

 
والجران مقدم عنق البعير من مذبحة إلى منحره . وأخر  ابرن شراهين عرن 
عبد هللا بن جعفر رضى هللا عنهمرا أن النبرى صرلى هللا عليره وسرلم دخرل حرائط 
رجل من األنصار فإذا جمل فلما رأى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم حرن فرذوفت 

نبى صلى هللا عليه وسلم فسمح ذفراه فسكن ثم قال رب هذا الجمل عيناه ف تاه ال
لمن هذا الجمل فجاء فتى من األنصار فقال هذا لى يا رسول هللا فقرال أال تتقرى 
هللا فى هذه البهيمة التى ملكك هللا إياها فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه قرال فرى 

الموضرع الرذى يعررق  المصابيح وهو حديث صحيح . ودفراه تثنية ذفرى وهرو
من قفا البعير عند أذنه، ومنها سجو  الغنم له صرلى الره عليره وسرلم عرن أنر  
رضى هللا عنه قال دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حائطا لألنصار ومعره 
أبو بكر وعمر ورجل من األنصار وفى الحائط غنم فسجدت لره فقرال أبرو بكرر 

هرذه الغرنم فقرال رسرول هللا صرلى هللا  يا رسول هللا نحن أحرق بالسرجود لرك مرن
 عليه وسلم ال ينبغى ألحد أن يسجد ألحد . 

 
وذكر القاضى عياض فى الشفاء أن رجرال أترى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم 
وآمن بره وهرو علرى بعرض حصرون خيبرر وكران فرى غرنم يرعاهرا لهرم فقرال يرا 

عنرك أمانترك رسول هللا كيف لى برالغنم قرال احصرب وجوههرا فرإن هللا سري دى 
ويزدها إلى أهلهرا ففعرل فسرارت كرل شرا  حترى دخلرت إلرى أهلهرا، ومنهرا قصرة 
كالم الذئب وشهادته له بالرسالة صلى هللا عليه وسلم رواها كثير من الصحابة 
منهم أبو سعيد الخدرى رضى هللا عنه قال عدا الرذئب علرى شرا  ف خردها فطلبره 

وقال أال تتقرى هللا تنرزع منرى رزقرا  الراعى فانتزها منه ف قعى الذئب على ذنبه
ساقه هللا إلى فقال الراعى يا عجبا ذئب مقع على ذنبه يكلمنى بكالم اإلن  فقال 
الذئب أال أخبرك ب عجب من ذلك محمد بيثرب يخبر النرا  ب نبراء مرا قرد سربق 
قال ف قبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم ف خبره ف مر صلى هللا عليه وسلم فنودى ثم أتى ر
بالصال  جامعة ثم خر  فقال لألعرابى أخبرهم ف خبرهم رواه اإلمام أحمد قال 
القاضى  عياض وفى بعض الطررق عرن أبرى هريرر  فقرال الرذئب أنرت أعجرب 

قردرا قرد منى واقفا علرى غنمرك وتركرت نبيرا لرم يبعرث هللا قرط أعظرم منره عنرده 
فتحت له أبواب الجنة وأشررف أهلهرا علرى أصرحابه ينظررون قترالهم ومرا بينرك 
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وبينه إال هذا الشعب فتكون فى جند هللا قال الراعرى مرن لرى بغنمرى قرال الرذئب 
أنا أرعاها حتى ترجع ف سلم الرجرل إليره غنمره ومضرى وذكرر قصرته وإسرالمه 

النبى صلى هللا عليه وسلم عد ووجوده النبى صلى هللا عليه وسلم يقاتل فقال له 
 إلى غنمك تجدها بوفرها فوجدها كذلك وذبح للذئب شا  منها . 

 
وروى سعيد بن منصور فى سننه عن أبى هرير  قال جاء الذئب ف قعى بين 
يرردى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وجعررل يبصرربص بذنبرره فقررال رسررول هللا 

 لكم أن تعجلوا له من أموالكم شيئا صلى هللا عليه وسلم هذا وافد الذئاب جاء يس
قالوا وهللا ال نفعل وأخذ رجل من القوم حجرا رماه بره فر دبر الرذئب ولره عرواء 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذئب وما الذئب. وروى ابن وهب أن أبرا 
سفيان برن حررب وصرفوان برن أميرة وجردا ذئبرا أخرذ ظبيرا فردخل الظبرى الحررم 

جبنا من ذلك فقال الذئب أعجب مرن ذلرك محمرد برن عبرد هللا فانصرف الذئب فع
بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار فقال أبرو سرفيان والرالت والعرزى 

 لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا أى فاسد  . 
 

ومررن ذلررك حررديث الضررب ذكررره القاضررى عيرراض فررى الشررفاء وقررد روى مررن 
 عليه وسلم كران فرى محفرل مرن أصرحابه إذ حديث عمر أن رسول هللا صلى هللا

جاء أعرابى من بنى سرليم قرد صراد ضربا جعلره فرى كمره ليرذهب بره إلرى رحلرة 
فيشويه وي كله فلما رأى الجماعة قال من هذا قالوا نبى هللا صلى هللا عليه وسلم 
ف خر  الضب من كمه وقال والالت والعزى ال آمنت بك أو ي من هرذا الضرب 

رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقرال النبرى صرلى هللا عليره وطرحه برين يردى 
وسلم يا ضب ف جابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاً لبيرك وسرعديك يرازين مرن 
وافى القيامة من تعبد قرال الرذى فرى السرماء عرشره وفرى األرض سرلطانه وفرى 
 البحر سبيله وفى الجنة رحمته وفرى النرار عقابره قرال فمرن أنرا قرال رسرول رب
 العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك ف سلم األعرابى . 

 
ومن ذلك حديث الغزالة رواه كثير من أئمة الحديث من طرق يقوى بعضها 
بعضا فعن أم سلمة رضى هللا عنها قالت بينما رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم 

ث مرات فالتفرت فرإذا فى صحراء من األرض إذا هاتف يهتف يا رسول هللا ثال
ظبيررة مشرردود  فررى وثرراق وأعرابررى منجرردل فررى شررملة نررائم فررى الشررم  فقررال 
ماحاجتك قالت صادنى هذا االعرابى ولى خشفان فى ذلك الجبل فاطلقنى حترى 
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أذهب ف رضعهما وأرجع قال وتفعلين قالت عذبنى هللا عذاب العشار إن لم أعرد 
 عليه وسلم فانتبه األعرابى وقرال ف طلها فذهب ورجعت ف وثقها النبى صلى هللا

يررا رسررول هللا ألررك حاجررة قررال تطلررق هررذه الظبيررة فاطلقهررا فخرجررت تغرردو فررى 
الصرحراء فرحرا وهرى تضررب برجليهرا األرض وتقرول أشرهد أن ال إلرره إال هللا 

 وأنك رسول هللا. 
 

ومن ذلك داجن البيوت وهو ما ألفها من الحيروان كرالطير والشرا  وغيرهمرا 
ابن ثابت عن عائشة رضى هللا عنها وعن والديها قالرت كران عنردنا روى قاسم 

داجن فإذا كان عندنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قر وثبرت مكانره فلرم يجرئ 
ولررم يررذهب وإذا خررر  رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم جرراء وذهررب وذكررره 

 )اأموا نبو: الموام الطهوار مون بوين أ وابعل  ول  هللاالقاضى عياض بسرنده . 
وهرو أشررف الميراه فقرد روى أحاديثره جماعرة مرن الصرحابة مرنهم الليل اسلم( 

أن  وجابر وابن مسعو  وابن عبا  ففى الصحيحين عن أن  رضى هللا عنه 
قال رأيت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم بوضروء فوضرع يرده فرى ذل اإلنراء 

طررراف فرر مر النررا  أن يتوضررئوا منرره فرأيررت المرراء ينبررع مررن بررين أصررابعه وأ
 أصابعه حتى توض  القوم قال راوية فقلنا ألن  كم كنتم قال كنا ثالثمائة. 

 
وعن أن  أيضا قال كنت مرع النبرى صرلى هللا عليره وسرلم فرى غرزو  تبروك 
فقال المسلمون يا رسول هللا عطشت دوابنا وإبلنا فقال هل من فضله ماء فجراء 

راحته فى الماء قال رجل فى شن بشئ فقال هاتوا صحفة فصب الماء ثم وضع 
فرأيتها تخلل عيونا بين أصابعه قال فسقينا إبلنا ودوابنا فقال أكتفيرتم فقرالوا نعرم 
اكتفينا يا نبى هللا فرفع يده فارتفع الماء رواه ابن شراهين. وأخرر  البيهقرى عرن 
أن  أيضا قال خر  النبى صلى هللا عليه وسلم إلى قباء ف تى من بعض بيوتهم 

خل يده فلم يسعه القد  ف دخل أصرابعه األربعرة ولرم يسرتطع أن بقد  صغير ف د
يدخل إبهامه ثم قال للقوم هلموا إلى الشرراب قرال أنر  بصرر عينرى ينبرع المراء 

 من بين أصابعه فلم يزل القوم يردون القد  حتى رورا منه جميعاً . 
 

وأمررا حررديث جررابر ففررى الصررحيحين وغيرهمررا عنرره قررال عطررح النررا  يرروم 
وكرران رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم بررين يديرره ركررو  يتوضرر  منهررا  الحديبيررة

وجهح النا  نحوه فقال مالكم فقرال يارسرول هللا مرا عنردنا مراء نتوضر  بره وال 
نشربه إال ما بين يديك فوضع يده فى الركو  فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
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جرابر لرو كنرا مائرة ك مثال العيون فشربنا وتوض نا قال راويه قلت كم كنتم قرال 
ألف لكفانا كنرا خمر  عشرر  مائرة . والركرو  إنراء صرغير مرن جلرد يشررب فيره 

 والجهح أن يفزع اإلنسان إلى غيره . 
 

وفى حديث مسلم الطويل فى ذكر غزو  بواط قرال لرى رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم يا جابر ناد الوضوء وذكر الحديث بطوله وأنه لم يجد إال قطر  فرى 

ء شجب ف تى به النبى صلى هللا عليه وسلم فغمزه وتكلم بشئ ال أدرى ما عزال
هو وقال ناد بجفنة الركب ف تيت بها فوضعتها بين يديره وذكرر أن النبرى صرلى 
هللا عليه وسلم بسط يده فى الجفنة وفرق أصابعه وصرب عليره جرابر فقرال بسرم 

استدارت حتى امرتألت هللا فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ثم فارت الجفنة و
وأمر النا  باإلستقاء فاستقوا حتى رورا فقلت هلى بقى من أحد له حاجة فرفع 
رسول اله صلى هللا عليه وسلم يده من الجفنة وهى مألى . والعزالء فم القريرة 
األسفل والشجب السقاء الذى أحلق وبلى وصار شنا والجفنرة إنراء يشربع عشرر  

 ف كثر . 
 

ود ففى الصحيح عنه أنره قرال بينمرا نحرن مرع رسرول هللا وأما حيث ابن مسع
صلى هللا عليه وسلم ولي  معنا فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اطلبوا 
من معه فضل ماء فاتى بماء فصبه فى إناء ثم وضع كفه فيه فجعل المراء ينبرع 
 من بين أصابع رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم . وعرن ابرن عبرا  رضرى هللا
عنهما قال دعا النبى صلى هللا عليه وسرلم برالال فطلرب المراء فقرال ال وهللا ومرا 
وجدت الماء قال فهل من شن فآتاه بشن فبسط كفره فيره فانبعرث تحرت يرده عرين 

 فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوض  رواه الدرامى وغيره . 
 

قررد  قررال القرطبررى قصررة نبررع المرراء مررن بررين أصررابعه صررلى هللا عليرره وسررلم
تكررت منه صلى هللا عليه وسلم فى عرد  مرواطن فرى مشراهد عظيمرة ووردت 
من طرق كثير  يفيد مجموعها العلم القطعى المستفاد من الترواتر المعنروى ولرم 
يسمع بمثل هذه المعجز  عن غير نبينا صلى هللا عليه وسلم حيث نبع الماء من 

نرى نبرع المراء مرن برين بين عصبه ولحمه ودمه صرلى هللا عليره وسرلم قرال المز
أصابعه صلى هللا عليه وسلم أبلغ فى المعجز  من نبع المراء مرن الحجرر  حيرث 
ضرربه موسررى عليرره الصررال  والسررالم بالعصررا فنفجرررت منرره الميرراه ألن خرررو  

 الماء من الحجار  معهود بخالف خرو  الماء من بين اللحم والدم . 
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ودعوتره صرلى هللا عليره وسرلم  ومن ذلك تفجير الماء ببركته وانبعاثره بمسره

روى مسلم فى صحيحه عن معاذ أن رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم قرال لهرم 
إنكم ست تون غدا إن شاء هللا تعرالى عرين تبروك وإنكرم لرن ت توهرا حترى يضرحى 
النهار فمن جاءها فال يم  من مائها شيئا حتى آتى قال فجئناها وقد سبق إليهرا 

ك ترربض برئ مررن مرراء فسرر لهما رسررول هللا صررلى هللا رجرالن والعررين مثررل الشرررا
عليه وسلم هل مستما من مائها شيئا قال نعم فسربهما وقرال لهمرا مرا شراء هللا أن 
يقول ثم غرفوا من العين قليال قليال حتى اجتمع فى شئ ثم غسل عليره الصرال  
ثرم والسالم به وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى النرا  

قال عليه الصال  والسالم يا معاذ يوشك إن طالت بك حيا  ان ترى ما ههنرا قرد 
ملرئ جنانرا أى بسرراتين وعمرانرا وزاد فرى الشررفاء عرن ابرن إسررحق فرانخرق مررن 

 الماء ما له ح  كح  الصواعق . 
 

وفى البخارى فى غزو  الحديبية من حديث المسور برن مخرمرة أنهرم نزلروا 
قليل الماء يتبرضه النا  تبرضا فلم يلبثه النا  حتى  ب قصى الحديبية على ثمد

نزحوه  وشكى إلى رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم العطرح فرانتزع سرهما مرن 
كنانته ثم أمررهم أن يجعلروه فيره فروهللا مرازال يجريح لهرم برالرى حترى صردروا 
عنه. وقوله يتبرضه النا  تبرضا أى ي خذونه قليال قلريال ومعنرى يجريح يفرور 

 ه ويرتفع . وفى رواية أنه صلى هللا عليه وسلم توض  فتمضرمض ومرج فرى ما
بئرر الحديبيررة مرن فمرره فجاشرت بالمرراء . وعررن عررو  أنرره صرلى هللا عليرره وسررلم 
توض  فى الدلو ومضمض فاه ثم مج فيه وأمر أن يصب فى البئر ونرزع سرهما 

علروا يغترفرون من كنانته وألقاه فى البئر ودعا هللا تعرالى ففرارت بالمراء حترى ج
 ب يديهم منها وهم جلو  على شفتيها . 

وفى الصحيحين عن عمران بن الحصين رضى هللا عنه قرال كنرا مرع النبرى 
صلى هللا عليه وسلم فى سفر فاشتكى إليه النرا  مرن العطرح فنرزل فردعا فالنرا 
واسمه أبو رجراء ودعرا عليرا فقرال اذهبرا فابتغيرا المراء فانطلقرا فتلقيرا امررأ  برين 

زادتين أى قرررربتين مرررن مررراء فجررراءا بهرررا إلرررى النبرررى صرررلى هللا عليررره وسرررلم مررر
فاستنزلوها عن بعيرهرا ودعرا النبرى صرلى هللا عليره وسرلم بإنراء ففررغ فيره مرن 
أفواه المزادتين وأوك  أفواههما وأطلق العزالى وهى مصراب المراء ونرودى فرى 

تنظر إلرى مرا  النا  اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وهى قائمة
يفعل بمائه وايم هللا لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملئه منهرا حرين ابتردأ 
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فيها فقرال النبرى صرلى هللا عليره وسرلم اجمعروا لهرا فجمعروا لهرا مرن برين عجرو  
ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه فى ثوب وحملوهرا علرى بعيرهرا 

لها تعلمين ما روئنا من مائك شيئا  ولكن هللا هو  ووضعوا الثوب بين يديها قال
الذى سقانا ف تت أهلهرا فقالرت العجرب لقينرى رجرالن فرذهبا برى إلرى هرذا الرجرل 
الذى يقال له الصابى ففعل كذا وكذا فوهللا إن ألسحر النا  كلهم أو إنه لرسول 

 هللا حقا ثم أسلمت هى وقومها . 
 

بنرا رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم وعن أبى قتاد  رضى هللا عنه قرال خط
فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وت تون الماء غدا إن شراء هللا تعرالى فرانطلق 
النا  ال يلوى أحد على أحد فبينما رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم يسرير حترى 
ابهار الليل أى ابيض فمال عرن الطريرق فوضروع رأسره ثرم قرال احفظروا علينرا 

أول مررن اسررتقيظ رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم والشررم  فررى صررالتنا فكرران 
ظهره ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشم  نزل ثم دعا بميض   
كانت معى فيها شئ من ماء فتوضر  منهرا وضروءا وبقرى شرئ مرن مراء ثرم قرال 
احفظ علينا ميضراتك فسريكون لهرا نبر  ثرم أذن برالل بالصرال  فصرلى رسرول هللا 

لى هللا عليه وسلم ركعتين ثرم صرلى الغردا  وركرب وركبنرا معره فانتهينرا إلرى ص
النا  حين اشتد النهار وحمى كل شئ وهم يقولون يا رسول هللا هلكنا وعطشنا 
فقال ال هلك عليكم ودعا بالميض   فجعل يصرب وأبرو قتراد  يسرقيهم فلرم يعرد أن 

هللا صلى هللا عليره وسرلم  رأى النا  ماء فى الميض   فتكابوا عليها فقال رسول
يصب وأسقيهم حترى مرابقى غيررى وغيرر رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ثرم 
صب ثم قال لى اشرب فقلت ال أشرب حتى تشرب فقال إن ساقى القوم آخرهم 

 قال فشربت وشرب الحديث رواه مسلم . 
 

وعن أن  قال أصابت النا  سنة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بينا النبى صلى هللا عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابرى فقرال يرا رسرول ف

هللا هلك المال وجاع العيال فادع هللا لنا فرفع يديه ومرا نررى فرى السرماء قزعرة 
فوالذى نفسى بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لرم ينرزل عرن 

ا يومنا ذلرك ومرن الغرد ومرن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرن
بعد الغد حتى الجمعة األخرى وقام ذلك األعرابرى أو غيرره فقرال يرا رسرول هللا 
تهدم البناء وغرق المال فادفع هللا لنا فرفع يديره فقرال هللا حوالينرا وال علينرا فمرا 
يشير إلى ناحية من السحاب إال انفرجرت وصرارت المدينرة مثرل الجويرة وسرال 
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را ولرم يجرئ أحرد مرن ناحيرة إال حردث برالجود. والجوبرة الحفرر  الوادى قنا  شه
المستدير  الواسعة أى حتى صار الغيم والسحاب محيطا بآفراق المدينرة والجرود 

 المطر الواسع الغزير . 
 

عن عبد هللا بن عبا  رضى هللا عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضى هللا 
لرى تبروك فرى قريظ شرديد فنزلنرا عنه حدثنا عن ساعة العسر  قال عمر خرجنرا إ

منزال أصابنا عطح حتى ظننا أن رقابنا سرتنقطع حترى إن كران الرجرل ليرذهب 
يلررتم  الرجررل فررال يرجررع حتررى يظررن أن رقبترره سررتنقطع حتررى إن كرران الرجررل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعرل مرا بقرى علرى كبرده فقرال أبرو بكرر يرا 

اء خيرا فرادع هللا لنرا قرال أتحبرون ذلرك قرال رسول هللا إن هللا قد عودك فى الدع
نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت فمل واهرا مرا معهرم مرن 
آنية ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها تجور العسكر أخرجه البيهقى وشخيه ابن بشرران 
وفى مصبا  الظالم عن عمر بن شعيب أن أبرا طالرب قرال كنرت مرع ابرن أخرى 

صررلى هللا عليره وسررلم برذى المجرراز فر دركنى العطررح فشركوت إليرره يعنرى النبرى 
فقلت يا بن أخى عطشت وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده شريئا إال الخرزع فثنرى 
وركه ثرم نرزل وقرال يرا عرم أعطيرت فقلرت نعرم فر هوى بعقبره إلرى األرض فرإذا 

 بالماء فقال اشرب يا عم فشبت وكذا رواه ابن عسد وابن عساكر . 
تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه صلى هللا عليه وسلم عن جابر  ومن ذلك

رضى هللا عنه فى غزو  الخندق قال فانكف ت إلى امرأتى فقلت هل عنردك شرئ 
فإنى رأيت بالنبى صلى هللا عليه وسلم خمصا شديداً ف خرجت جرابا فيه صراع 

م فرى الرمرة من شعير ولنا بهمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللح
ثم جئت النبى صلى هللا عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول هللا ذبحنا بهيمة لنرا 
وطحنررا صرراعا مررن شررعير فتعررال أنررت ونفررر معررك فصررا  عليرره وسررلم ال تنررزلن 
برمتكم وال يخبزن عجينكم حتى أجئ ثم جراء ف خرجرت لره عجينرا وبصرق فيره 

 وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك . 
 

ادعى خابز  فلتخبز معك واقدحى من برمتكم وال تنزلوها وهرم ألرف  ثم قال
ف قسم باهلل لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هى وإن عجيننا 
ليخبر كما هرو رواه البخرارى ومسرلم . وقولره داجرن يعنرى سرمينة والسر ر هنرا 

 أى تغلى .  الطعام وحيهال بكم أى هلموا مسرعين واقدحى أى اغرفى وتغط
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وعن أن  قال أبو طلحرة ألم سرليم لقرد سرمعت صروت رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عنردك مرن شرئ فقالرت نعرم ف خرجرت 
أقراصا من شعير ثم أخرجت خمرارا فلفرت الخبرز ببعضره ثرم دسرته تحرت يردى 

ئم ثرررم والثتنررى ببعضرره أى أدارت بعرررض الخمررار علرررى رأسررى مررررتين كالعمررا
أرسررلتنى إلررى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم فررذهبت برره فوجرردت رسررول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فى المسجد ومعه النا  فسلمت عليره فقرال لرى رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم آرسلك أبو طلحة قلت نعم قال لطعام قلت نعم فقال رسول 

وانطلقت بين أيديهم حتى أتيت هللا صلى هللا عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق 
أبا طلحة ف خبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قرد جراء رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم بالنا  ولي  عنردنا نطعمهرم فقالرت هللا ورسروله أعلرم فرانطلق أبرو طلحرة 
حتى لقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلمى يا أم سليم ما عنردك وأبو طلحة معه 
ف تت بذلك الخبرز فر مر بره رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ففرت وعصررت أم 

 سليم عكة فآدمته . 
 

ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه ما شاء هللا أن يقول ثرم قرال ائرذن 
ثرم قرال ائرذن لعشرر  ثرم لعشرر   لعشر  ف ذن لهم ف كلوا حترى شربعوا ثرم خرجروا

ف كل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجرال رواه البخرارى ومسرلم 
وفى رواية مسلم ثم أكل النبى صلى هللا عليه وسلم وأهل البيرت وتركروا سر را 
أى بقية وفى رواية للبخارى فجعلت انظر هل نقص منها شئ وفى رواية عمر 

ل أبرو طلحرة إنمرا هرو قررص فقرال إن هللا سريبارك فيره بن عبد هللا عن أنر  فقرا
 ووقع . 
 

فى رواية مبارك بن فضالة فقال هل من سرمن فقرال أبرو طلحرة قرد كران فرى 
العكة شئ فجاء بها فجعال يعصرانها حتى خر  ثرم مسرح رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم القررص فرانتفن وقرال بسرم هللا فلرم يرزل يصرنع ذلرك والقررص ينرتفن 

رأيت القرص فى الجفنة يتسع وعن أبى هرير  قال لما كان غرزو  تبروك  حتى
أصاب النا  مجاعة فقال عمر يا رسول هللا ادعهم بفضل أزوادهرم ثرم ادع هللا 
لهم عليهرا بالبركرة فقرال نعرم فردعا بنطرع فبسرط ثرم دعرا بفضرل أزوادهرم فجعرل 

ئ يسرير الرجل يجئ بكف ذر  ويجئ اآلخر بكسر  حتى اجتمرع علرى النطرع شر
فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالبركة ثم قال خرذوا فرى أوعيرتكم ف خرذوا 
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فى أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إال مل وه قال فر كلوا حترى شربعوا 
وفضلت فضلة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشهد أن ال إله إال هللا وأنى 

 شاك فيحجز عن الجنة رواه مسلم . رسول هللا يلقى هللا بهما عبد غير 
 

وعن أن  رضى هللا عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم عروسرا 
بزينب فعمدت أمى أم سليم إلى تمر وسمن وأقط فصنعت حيسا فجعلته فى تور 
فقالت يا أن  اذهب بهذا إلرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقرل بعثرت بهرذا 

الم فقال عليره الصرال  والسرالم ضرعه ثرم قرال اذهرب إليك أمى وهى تقر ك الس
فادع لى فالنا وفالنا رجاال سماهم وادع لى مرن لقيرت فردعوت مرن سرمى ومرن 
لقيررت فرجعررت فررإذا البيررت غرراص ب هلرره قيررل ألنرر  عررددكمن كررانوا قررال زهرراء 

ى صلى هللا عليه وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما بثالثمائة فرأيت الن
تعالى ثم جعل يدعو عشر  عشر  ي كلون منه ويقول لهرم اذكرروا اسرم شائ هللا 

هللا ولي كل كل رجل مما يليه ف كلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة بعد طائفة حتى 
أكلوا كلهم قال لى يا أنر  ارفرع فرفعرت فمرا أدرى حرين وضرعت كران أكثرر أم 

لمتخرذ حين رفعت رواه البخرارى ومسرلم واالقرط لربن مجفرف والحري  الطعرام ا
 من التمر والسمن واألقط والتور إناء من صفر أو حجار  . 

 
وعن جابر رضى هللا عنه قال إن أم مالك كانت تهدى للنبى صلى هللا عليره 
وسلم فى عكة لها سمنا في تيها بنوهرا فيسر لونها األدم ولري  عنردهم شرئ فتعمرد 

ا سرمنا فمرا زال إلى التى كانت تهدى فيها للنبى صلى هللا عليره وسرلم فتجرد فيهر
يقررريم لهرررا أدم بيتهرررا حترررى عصررررته ف ترررت النبرررى صرررلى هللا عليررره وسرررلم فقرررال 
أعصرييها قالت نعم قال لو تركتيها مازال قائما رواه مسلم. وعرن جرابر أيضرا 
أن رجررال أتررى النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم يسررتطعمه ف طعمرره شررطر وسررق مررن 

فر تى النبرى صرلى هللا عليره  شعير فما زال ي كل منه وامرأته وضيفه حتى كالره
وسلم ف خبره فقال لو لم تكله ألكلتم منه ولقام بكم رواه مسلم أيضا . وعرن أبرى 
العالء سمر  بن جندب قال كنا مع النبى صلى هللا عليه وسلم نتداول من قصعة 
من غدو  حتى الليل يقوم عشر  ويقعد عشر  قلنا فما كانت تمد قال من أى شئ 

 د إال من ههنا وأشار بيده إلى السماء رواه الترمذى وغيره. تعجب ما كانت تم
 

وفى حديث عبرد الررحمن برن أبرى بكرر كنرا مرع النبرى صرلى هللا عليره وسرلم 
ثالثن ومائة وذكر فى الحديث أنه عجن صاع وصنعت شا  فشوى سواد بطنها 
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جعرل قال وايم هللا ما من الثالثين ومائة إال وقد حز له حز  من سواد بطنها ثرم 
منها قصرعتين ف كلنرا أجمعرون وفضرل فرى القصرعتين فحملتره علرى البعيرر رواه 
البخارى. وعن أبى هرير  رضى هللا عنه قال أمرنى رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم أن أدعو أهل الصرفة فتتبعرتهم حترى جمعرتهم فوضرعت برين أيردينا صرحفة 

ا أثرر األصرابع رواه ف كلنا ما شئنا وفرغنا وهى مثلها حرين وضرعت إال أن فيهر
الطبرانرى وغيرره. وعررن علرى كرررم هللا وجهره جمرع رسررول هللا صرلى هللا عليرره 
وسررلم بنررى عبررد المطلررب وكررانوا أربعررين مررنهم قرروم يرر كلون الجذعررة ويشررربون 
الفرق فصنع لهم مدا من طعام ف كلوا حتى شبعوا وبقرى كمرا هرو ثرم دعرا بعر  

ئ رواه فى الشفاء. والجذعة من فشربوا حتى رووا وبقى ك نه لم يشرب منه ش
الض ن ما اتى عليها ثمانية أشهر أو تسعة والفرق إناء يسرع اثنرى عشرر صراعا 

 والع  قد  من خشب يروى الثالثة واألربعة . 
 

)ومررن ذلررك إبررراء ذوى العاهررات وإحيرراء المرروتى وكالمهررم وكررالم الصرربيان 
فرى الردالئل أنره صرلى  ( روى البيهقرى تهم له صلى هللا عليه وسلم بالنبووشهاد

هللا عليه وسلم دعا رجال إلى اإلسالم فقا ال أ من بك حتى تحيى لى ابنتى فقال 
صلى هللا عليه وسلم أرنى قبرها ف راه إياه فقرال صرلى هللا عليره وسرلم يرا فالنره 
فقالت لبيرك وسرعديك فقرال صرلى هللا عليره وسرلم أتحبرين أن ترجعرى إلرى الردنيا 

ول هللا إنى وجدت هللا خيرا لى مرن أبروى ووجردت اآلخرر  فقالت ال وهللا يا رس
خيرررا لررى مررن الرردنيا . وروى الطبرانررى عررن عائشررة رضررى هللا عنهررا أن النبررى 
صلى هللا عليه وسلم نزل الحجون كئيبا حزينا ف قام به ما شاء هللا عز وجرل ثرم 
 رجع مسروراً قال س لت ربى عز وجل ف حيا لى أمى فآمنت بى ثم ردها وكرذا
روى من حديث عائشرة أيضرا إحيراء أبويره صرلى هللا عليره وسرلم حترى آمنرا بره 

 رواه السهيلى والخطيب . 
 

وعرررن أنررر  أن شرررابا مرررن االنصرررار تررروفى ولررره أم عجررروز عميررراء فسرررجيناه 
وعزيناها فقالت مات ابنى قلنا نعم قالت إن كنت تعلم أنرى هراجرت إليرك وإلرى 

حملن على هذه المصيبة فما برحنرا أن نبيك رجاء أن تعيننى على كل شد  فال ت
كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا رواه البيهقرى وغيرره. وعرن النعمران برن 
بشير قال كان زيد بن خارجة من سروات األنصار فبينما هو يشمى فى طريق 
من طرق المدينة بين الظهر والعصر إذ خر فتوفى ف علمت األنصار بره وأتروه 

كسراء وبرردين وفرى البيرت نسراء مرن نسراء األنصرار  فاحتملوه إلى بيتره فسرجوه
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يبكين عليه ورجرال مرن رجرالهم فمكرث علرى حالره حترى إذا كران برين المغررب 
 والعشاء اآلخر  سمعوا صوت قائل يقول . 

 
أنصتوا أنصتوا فنظروا فإذا الصوت مرن تحرت الثيراب فحسرروا عرن وجهره 

البنى األمرى خراتم النبيرين وصدره فإذا القائل يقول على لسانه محمد رسول هللا 
ال نبى بعده كان ذلك فى الكتاب األول ثم قال صدق صدق ثرم قرال هرذا رسرول 
هللا السالم عليك يا رسول هللا ورحمة هللا وبركاته رواه أبو بكرر برن أبرى الردنيا 
فى كتاب من عاح بعد الموت . وأخر  أبرو نعريم أن جرابرا ذبرح شرا  وطبخهرا 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم ف كل القوم وكان رسول وثرد فى جفنة وأتى به ر
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لهم كلوا وال تكسروا عظما ثم جمع عليه الصال  
والسالم العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكالم فإذا الشا  قد قامت تنفض أذنيها 

يرت فيهرا . وعن معيقيب اليمانى قال حججت حجة الروداع فردخل دارا بمكرة فرأ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورأيت منه عجبا جاءه رجل من اليمامرة بغرالم 
يوم ولد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يا غالم مرن أنرا فقرال أنرت رسرول 
هللا قال صردقت برارك الره فيرك ثرم إن الغرالم لرم يرتكلم بعرد ذلرك حترى شرب فكنرا 

 نسميه مبارك اليمامة رواه البيهقى . 
 
عن فهد بن عطية أن النبى صلى هللا عليره وسرلم أترى بصربى قرد شرب ولرم و

يتكلم قط فقال من أنا فقال رسول هللا رواه البيهقى. وعن ابن عبا  رضرى هللا 
عنهما أن امرأ  جاءت بابن لها إلرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقالرت يرا 

ائنا فمسرح رسرول هللا رسول هللا إن ابنى به جنون وإن لي خذه عند غردائنا وعشر
صلى هللا عليه وسلم صدره فثع ثعة وخر  من جوفه مثل الجرو األسود يسعى 

 رواه الدارمى وقوله ثع أى قاء . 
 

وأصيب يوم أحد عين قتاد  بن النعمان حتى وقعت على وجنته ف تى به إلى 
النبى صلى هللا عليره وسرلم فقرال يرا رسرول هللا إن لرى امررأ  أحبهرا وأخشرى إن 
رأتنى تقذرنى ف خذها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده وردها إلى موضعها 
وقال اللهم اكسه جماال فكانرت أحسرن عينيره وأحردهما نظررا وكانرت الترمرد إذا 
رمدت األخرى. وفى البخارى فى غزو  خيبر أنه صلى هللا عليه وسلم قال أين 

نيه قرال ف رسرلوا إليره فر تى على بن أبى طالب فقالوا إنه يارسول هللا يشتكى عي
به فبصق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى عينيه ودعا له فبرأ حترى كر ن لرم 
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يكن به وجع وفى رواية مسلم عن إيا  بن سلمة عن أبيره قرال ف رسرلنى النبرى 
صلى هللا عليه وسلم فجئت به أقوده أرمد فبصق فى عينيه فبرأ وعند الطبرانى 

حترى السراعة قرال ودعرا لرى رسرول هللا صرلى هللا عليره عن على فما اشتكيتهما 
وسلم اللهم أذهب عنه الحر والقر قال فمرا اشرتكيتهما حترى يرومى هرذا وأصريب 
سلمة يوم خيبرر بضرربة فرى سراقه فنفرث فيهرا رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
ثالث نفثات فمرا اشرتكاها قرط رواه البخرارى . ونفرث صرلى هللا عليره وسرلم فرى 

ديك وكانتا مبيضتين اليبصر بهما شيئا وكان وقع على بيض حية فكان عينى ف
يدخل الخيط فى اإلبرر  وإنره البرن ثمرانين سرنة وإن عينيره لمبيضرتان رواه ابرن 

 أبى شبية وغيره . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ل الثان 
 فيما خ ل هللا تعال  بل  ل  هللا الليل اسلم من المعج اال 

 ن المراماال ااآلياال البيناال اشرفل بل الل  ساار األنبيام م
 

اعلم أن هللا تعالى قد خص نبينا محمدا صلى هللا عليه وسلم ب شياء لم يعطها 
لنبى قبله وما خص نبى بشرئ إال وقرد كران لسريدنا محمرد صرلى هللا عليره وسرلم 
مثلرره فإنرره أوتررى جوامررع الكلررم وكرران نبيررا وآدم بررين الرررو  والجسررد وغيررره مررن 

ا إال فى حال نبوته وزمران رسرالته ولمرا أعطرى هرذه المنرزل األنبياء لم يكن نبي
علمنا أنه صلى هللا عليه وسلم الممد لكل إنسان كامل مبعوث ويرخم هللا شرف 

 الدين األبوصيرى حيث قال : 
 

 فإنما اتصلت من نوره بهم                وكل آى أتى الرسل الكرام بها
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 يظهرن أنوارها للنا  فى الظلم              فإنه شم  فضل هم كواكبها
 

قال العالمة  ابن مرزوق يعنى أن كل معجز  أتى بها كل واحد مرن الرسرل 
فإنمررا اتصررلت برره مررن نررور محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم أمررا آدم عليرره السررالم 
فالمقصررود مررن خلقرره خلررق نبينررا محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم فررى صررلبه فسرريدنا 

أمررا سررجود المالئكررة لرره عليرره السررالم فقررد قررال محمررد المقصررود وآدم الوسرريلة . و
اإلمام فخر الدين فى تفسيره إن المالئكة أمروا بالسجود آلدم عليه السالم ألجل 
أن نور محمد صلى هللا عليه وسلم كان فى جبهته. وقال اإلمام سهل برن محمرد 

ن إ)هذا التشريف الذى شرف هللا تعالى به محمداً صلى هللا عليه وسلم بقولره : 
[ اآلية أتم وأجمرع مرن تشرريف 56]األحزاب: (هللا امبامتل ي لان الل  النب 

آدم ب مر المالئكة بالسجود له ألنه اليجوز أن يكون هللا تعالى مرع المالئكرة فرى 
ذلك التشريف فتشرريف يصردر عنره تعرالى وعرن المالئكرة والمر منين أبلرغ مرن 

كل شرئ فقرد قرال رسرول هللا  تشريف تختص به المالئكة . وأما تعليم آدم أسماء
صلى هللا عليه وسلم مثلت لى أمتى فى الماء والطين وعلمت األسماء كلها كمرا 

 علم آدم األسماء كلها أخرجه الديلمى عن أبى رافع . 
وأمررا إدريرر   عليرره الصررال  والسررالم فرفعرره هللا مكانررا عليررا وأعطررى سرريدنا 

ان لم يرفرع إليره غيرره، وأمرا محمدا صلى هللا عليه وسلم المعرا  ورفع إلى مك
نوع عليه الصال  والسالم فنجاه هللا تعالى ومن آمن معه من الغررق ونجراه مرن 
الخسف وأعطى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم أنه لم تهلرك أمتره بعرذاب مرن 

[ وفرى 33]األنفرال:  (فويهم )اما مان هللا ليعوذبهم اأنوالالسماء قال هللا تعالى : 
ازى أكرم هللا نوحا ب ن أمسك سفينته علرى المراء وفعرل بمحمرد تفسير الفخر الر

صلى هللا عليه وسلم أعظم منه روى أنره صرلى هللا عليره وسرلم كران علرى شرط 
ماء وقعد عكرمة بن أبى جهل فقال إن كنت صادقا فادع ذلك الحجرر الرذى فرى 

الحجرر الجانب اآلخر فليسبح وال يغرق ف شار إليه عليه الصال  والسالم فرانقلع 
من مكانه وسبح حتى صار بين يدى رسول اله صلى هللا عليه وسرلم وشرهد لره 
بالرسالة فقال له النبرى صرلى هللا عليره وسرلم يكفيرك هرذا فقرال حترى يرجرع إلرى 

 مكانه . 
 

وأمررا إبررراهيم الخليررل عليرره الصررال  والسررالم فكانررت عليرره نررار نمرررود بررردا 
وسلم نظير ذلك إطفراء نرار الحررب وسالما ف عطى سيدنا محمد صلى هللا عليه 

عنرره عليرره الصررال  والسررالم وناهيررك بنررار حطبهررا السرريوف ووهجهررا الحترروف 
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ملمووا أاقووداا نووارا  )وموقرردها الحسررد ومطلبهررا الرررو  والجسررد قررال هللا تعررالى : 
[ وروى النسائى أن محمد ابن حاطب قرال كنرت 64]المائد :(للحرب أطفأها هللا

احترق جلدى كله فحملنى أبى إلى رسول هللا صرلى طفال فانصبت القدر على و
هللا عليه وسلم فتفل عليه الصال  والسالم فى جلدى ومسرح بيرده علرى المحتررق 

 وقال أذهب البا  رب النا  فصرت صحيحا ال ب   بى. 
 

وأما ما أعطيه إبراهيم عليه السرالم مرن مقراوم الخلرة فقرد أعطيره نبينرا عليره 
ام المحبررة وقررد روى فررى حررديث الشررفاعة أن الخليررل الصررال  والسررالم وزاد بمقرر

إبراهيم عليره الصرال  والسرالم إذا قيرل لره اتخرذك هللا خلريال فاشرفع لنرا قرال إنمرا 
كنت خليال من وراء اذهبوا إلى غيرى إلى أن تنتهى الشفاعة إلرى النبرى صرلى 

  والسالم هللا عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها وهذا يدل على أن نبينا عليه الصال
كان خليال مع رفع الحجراب وكشرف الغطراء ولرو كران خلريال مرن وراء العترذر 

 كما اعتذر إبراهيم عليهما الصال  والسالم. 
 

ومما أعطيه إبراهيم عليه الصرال  والسرالم انفرراده فرى أهرل األرض بعبراد  
يه هللا تعالى وتوحيده وكسر االصنام وقد أعطى سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عل

وسلم كسرها بقضيب لي  ممرا يكسرر إال بقردر  إلهيرة حينمرا دخرل مكرة وحرول 
جووام الحوو  )البيررت ثلثمائررة وسررتون صررنما فجعررل يطعنهررا بعررود فررى يررده ويقررول 

[ حترررى سرررقطت رواه 81]اإلسرررراء: (ا هووو  الباطووول إن الباطووول موووان  هاقوووا
طرى سريدنا الشيخان. ومما أعطيه الخليل عليه السالم بناء البيت الحررام وقرد اع

محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم أن قريشررا لمررا بنررت البيررت بعررد تهدمرره ولررم يبررق إال 
وضع الحجر تنافسروا علرى الفخرر ثرم اتفقروا علرى أن يحكمروا أول داخرل فراتفق 
دخول سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم فقالوا هذا األمين فحكموه فى ذلك ف مر 

بطن بطررف فرفعروه جميعرا ثرم ببسط ثوب ووضع الحجر فيه ثم قال يرفع كل 
أخذه سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم فوضعه فى موضعه فادخر هللا تعالى لره 

 ذلك المقام ليكون منقبة له على مدى األيام . 
 

وأما ما أعطيه موسى عليه الصال  والسالم من قلب العصا حية غير ناطقرة 
وقرد مررت قصرته. فقد أعطرى سريدنا محمرد صرلى هللا عليره وسرلم حنرين الجرذع 

وحكى اإلمام الرازى فى تفسيره وغيره أنه لمرا أراد أبرو جهرل أن يرميره عليره 
الصال  والسالم برالحجر رأى علرى كتفيره ثعبرانين فانصررف مرعوبرا. وأمرا مرا 
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اعطيه موسى عليه السالم من اليد البيضاء وكان بياضها يغشى البصر ف عطى 
يرزل نرورا ينتقرل فرى أصرالب اآلبراء سيدنا محمرد صرلى هللا عليره وسرلم أنره لرم 

وبطون األمهات من لدن آدم إلى أن انتقل إلرى عبرد هللا أبيره وأعطرى صرلى هللا 
عليرره وسررلم قترراد  بررن النعمرران وقررد صررلى معرره العشرراء فررى ليلررة مظلمررة مطيررر  
عرجونا وقال انطلق به فإنه سيضئ لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشررا 

ادا فاضررربه حتررى يخررر  فإنرره الشرريطان فررانطلق فررإذا دخلررت بيتررك فسررترى سررو
ف ضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد وضربه حتى خرر  رواه أبرو 

 نعيم . 
 

وأخر  البيهقى وصححه الحاكم عن أن  قال كان عباد بن بشرر وأسريد برن 
حضرير عنررد رسررول هللا صرلى هللا عليرره وسررلم فرى حاجررة حتررى ذهرب مررن الليررل 

يد  الظلمرة ثرم خرجرا وبيرد كرل واحرد مرنهم عصرا ف ضراءت ساعة وهى ليلة شد
لهما عصا أحدهما فمشيا فى ضوئها حتى افترقت بهما الطريق أضاءت ل خرر 

ه ورواه البخرارى عصاه فمشى كل واحد منهما فى ضوء عصاه حترى بلرغ هدير
. وأخر  البخارى فى تاريخه والبيهقى وأبو نعيم عن حمز  بنحوه فى الصحيح

كنا مع النبى صلى هللا عليه وسلم فى سفر فتفرقنا فرى ليلرة ظلمراء  األسلمى قال
ف ضاءت أصابعى حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعى لتنير 
وممررا أعطيرره موسررى عليرره الصررال  والسررالم انفررالق البحررر لرره وقررد أعطررى نبينررا 

رض صلى هللا عليه وسلم انشقاق القمر كما مر فموصرى تصررف فرى عرالم األ
وسرريدنا محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم تصرررف فررى عررالم السررماء والفرررق بينهمررا 
واضح قال ابن المنير وذكرر ابرن حبيرب أن برين السرماء واألرض بحررا يسرمى 
المكفوف يكون بحر األرض بالنسبة إليه كالقطر  من البحر المحريط قرال فعلرى 

جراوزه يعنرى ليلرة  هذا يكون ذلك البحر انفلق لنبينرا صرلى هللا عليره وسرلم حترى
اإلسررراء قررال وهررذا أعظررم مررن انفررالق مررن انفررالق البحررر لموسررى عليرره الصررال  

 والسالم . 
 

وما أعطيه  موسى عليه الصال  والسالم إجابة دعائه وقد أعطى نبينا محمد 
صلى هللا عليه وسلم من ذلك ما اليحصى . وممرا أعطيره موسرى عليره الصرال  

لحجرار  وقرد أعطرى سريدنا محمرد صرلى هللا عليره والسالم تفجير المراء لره مرن ا
وسلم أن الماء تفجر من بين أصابعه وهرذا أبلرغ ألن الحجرر مرن جرن  األرض 
التى ينبع منها الماء ولم تجر العاد  بنبع المراء مرن اللحرم. وممرا أعطيره موسرى 
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عليه الصال  والسالم الكالم وقد أعطى سيدنا محمد صرلى هللا عليره وسرلم مثلره 
اإلسراء وزياد  الدنو أيضا كان مقاوم المناجا  فى حق نبينا صلى هللا عليه ليلة 

وسلم فوق السماوات العال وسدر  المنتهى والمستوى وحجرب النرور والرفررف 
 ومقام المناجا  لموسى عليه الصال  والسالم طور سينا . 

 
وممرا أعطيرره هررارون عليرره الصررال  والسررالم فصرراحة اللسرران وقررد كرران نبينررا 

لى هللا عليه وسلم من الفصاحة والبالغة بالمحل األفضل والموضع الرذى ال ص
يجهررل . وأمررا مررا أعطيرره يوسررف عليرره الصررال  والسررالم مررن شررطر الحسررن فقررد 
أعطى نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم الحسن كله وست تى اإلشار  إلى ذلك إن 

عليره الصرال   شاء هللا تعالى فى مقصرد اإلسرراء ومرن ت مرل مرا نقرل مرن صرفته
والسالم تبين له من ذلك التفضيل التفضيل له على كل مشهور بالحسن فى كرل 
جيل . وأما ما أعطيه يوسف عليه الصال  والسالم من تعبير الر يا فالرذى نقرل 
عنه من ذلك ثالثة منامات أحدها حين رأى أحرد عشرر كوكبرا والشرم  والقمرر 

الملرك وقرد أعطرى نبينرا محمرد صرلى والثانى منام صاحبى السجن والثالث منام 
هللا عليه وسلم من ذلك مرا اليدخلره الحصرر ومرن تصرفح األخبرار وتتبرع اآلثرار 

 وجد من ذلك العجب العجاب وست تى نبذ  من ذلك إن شاء هللا تعالى . 
 

وأما ما أعطيه داود عليه الصال  والسالم من تليين الحديد له فكران إذ مسرح 
ياً صلى هللا عليه وسلم أن العود الياب  أخضر فى يرده الحديد ألن فقد أعطى نب

وأورق.  ومسح صلى هللا عليه وسلم شا  أم معبد الجرباء فبرأت ودرت، وأمرا 
مررا اعطيرره سررليمان عليرره الصررال  والسررالم مررن كررالم الطيررر وتسررخير الشررياطين 
والريح والملك الذى لم يعطره أحرد مرن بعرده فقرد أعطرى سريدنا محمرد صرلى هللا 

يه وسلم مثرل ذلرك وزيراد  أمرا منطرق الطيرر والروحح فنبينرا صرلى هللا عليره عل
وسررلم كلمرره الحجررر وسرربح فررى كفرره الحصررى وهررو جمرراد وكلمرره ذراع الشررا  

 والمسمومة وكلمه الظبى وشكى إليه البعير . 
 

وروى أن طيرا فجع بولده يرفرف على رأسه صلى هللا عليه وسرلم ويكلمره 
ه فقرال رجرل أنرا فقرال اردد ولرده ذكرره الررازى ورواه فيقول أيكم فجع هذا بولد

أبررو داود وقصررة كررالم الررذئب مشررهور . وأمررا الررريح التررى كانررت غرردوها شررهر 
ورواحهررا شررهر تحملرره حيررث أراد مررن أقطررار األرض فقررد أعطررى سرريدنا محمررد 
صلى هللا عليه وسرلم البرراق الرذى هرو أسررع مرن الرريح برل أسررع مرن البررق 
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لفرررض إلررى العرررح فررى سرراعة زمانيررة وأقررل مسررافة ذلررك الخرراطف فحملرره مررن ا
سبعة آالف سنة وتلك مسافة السموات وأما إلرى المسرتوى وإلرى الرفررف فرذلك 
ما اليعلمره إلرى هللا تعرالى وأيضرا فرالريح سرخرت لسرليمان لتحملره إلرى نرواحى 
األرض ونبينررا صررلى هللا عليرره وسررلم زويررت لرره األرض أى جمعررت حتررى رأى 

بهررا وفرررق بررين مررن يسررعى إلررى االرض وبررين مررن تسررعى لرره مشررارقها ومغار
 األرض . 

 
وأما مرا اعطيره مرن تسرخير الشرياطين فقرد روى أن شريطانا اعتررض سريدنا 
محمداً صلى هللا عليه وسلم وهو فى الصال  ف مكنه هللا منه وربطه بسارية مرن 
 سوارى المسجد وخير مما أوتيه سليمان من ذلك إيمان الجرن بمحمرد صرلى هللا

احشر لسليمان )عليه وسلم . وأما عد الجن من جنود سليمان فى قوله تعالى : 
[ فخير منه عد المالئكة على طريق األجناد ، وأما 17]النحل:(جنادل من الجن

عررد الطيررر مررن جملررة أجنرراده ف عجررب منرره حمامررة الغررار وتوكيرهررا فررى السرراعة 
ند إنما هرو الحمايرة وقرد الواحد  حمايتها له من عدوه والغرض من استكثار الج

 حصلت ب يسر شئ . 
 

وأما ما أعطيه من الملك فنبينا  صلى هللا عليه وسلم خير بين أن يكون نبيرا 
ملكا أو نبيا عبدا فاختار صلى هللا عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا. وأما ما أعطيه 
عيسى عليره الصرال  والسرالم مرن إبرراء اإلكمرة واألبررص وإحيراء المروتى فقرد 
أعطى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم أنه رد العين إلى مكانها بعردما سرقطت 
فعادت أحسن ما كانت . وفى دالئل النبو  للبيهقى قصة الرجل الذى قرال للنبرى 
صرلى هللا عليره وسررلم ال أ مرن برك حتررى تحيرى لرى ابنتررى فر تى صرلى هللا عليرره 

ل هللا الحرديث وقرد سربح وسلم قبرها فقال يا فالنرة فقالرت لبيرك وسرعديك يارسرو
الحصى فى كفه صلى هللا عليه وسلم وحن الجرذع لفراقره وذلرك أبلرغ مرن تكلريم 

 الموتى ألن هذا من جن  ما اليتكلم . 
 

وأما ما أعطيه عيسى عليره الصرال  والسرالم مرن أنره كران يعررف مرا يخفيره 
ى النا  فى بيوتهم فقرد أعطرى نبينرا صرلى هللا عليره وسرلم مرن ذلرك مرا اليحصر

وسي تى منه مرا يكفرى ويشرفى إن شراء هللا تعرالى. وأمرا مرا أعطيره عيسرى عليره 
الصال  والسالم من رفعه إلى السماء فقد أعطى نبينا صلى هللا عليه وسلم ذلرك 
ليلة المعررا  وزاد فرى الترقرى لمزيرد الردرجات وسرماع المناجرا  والحظرو  فرى 
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ه وسرلم مرن خصرائص الحضر  المقدسة المشاهدات . وقد خرص صرلى هللا علير
التكريم بما لم يعطه أحد مرن األنبيراء عليره وعلريهم الصرال  والسرالم وقرد روى 
جابر عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال أعطيت خمساً لم يعطهرن أحرد مرن قبلرى 
كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثرت إلرى كرل أحمرر وأسرود وأحلرت لرى 

رض مسجداً وطهوراً ف يما رجل مرن الغنائم ولم تحل ألحد قبلى وجعلت لى األ
أمترررى أدركتررره الصرررال  فليصرررل حيرررث كررران ونصررررت بالرعرررب مسرررير  شرررهر 

 وأعطيت الشفاعة رواه البخارى . 
 

وفررى روايررة وبعثررت إلررى النررا  كافررة وفررى روايررة اإلمررام أحمررد وأعطيررت 
الشفاعة فاخترتها ألمتى فهى لمن ال يشرك باهلل شيئا. وفى حرديث مسرلم زيراد  

جوامع الكلم وخرتم برى النبيرون. وفرى حرديث آخرر لمسرلم زيراد  جعلرت  أعطيت
صفوفنا كصفوف المالئكة. وفى حرديث ابرن خزيمرة والنسرائى زيراد  وأعطيرت 
هذه اآليات من آخر سور  البقر  من كنز تحت العرح يشرير إلرى مرا حطره هللا 

يان تعالى عن أمته من اإلصر وتحميرل مرا ال طاقرة لهرم بره ورفرع الخطر  والنسر
ومعنى الرصر االمر الثقيل ، وفى حديث ألحمد زياد  أعطيت مفراتيح األرض 

 وسميت أحمد وجعلت أمتى خير األمم. 
 

وعند البزار زياد  عفر لى ما تقدم من ذنبى وما ت خر وأعطيت الكوثر وإن 
صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه . وله أيضرا زيراد  

كافرا ف عاننى هللا عليه ف سلم ويمكن أن يوجد أكثرر مرن ذلرك لمرن كان شيطانى 
أمعن التتبع . وذكر أبو سعيد النيسابورى فرى كتراب شررف المصرطفى أن عردد 
الررذى خررص برره صررلى هللا عليرره وسررلم سررتون خصررلة. وذكررر بعررض العلمرراء أنرره 
صلى هللا عليه وسلم أوتى ثالثة آالف معجز  وخصيصية. أما خصائصه صلى 

 عليه وسرلم فهرى علرى أربعرة أقسرام )القسرم األول( مرا اخرتص بره صرلى هللا هللا
عليه وسلم من الواجبات ليكون أجره بها اعظم : فاختص صلى هللا عليه وسرلم 
بوجوب صال  الضرحى، والروتر، وركعترى الفجرر، وصرال  الليرل ، والسرواك ، 

المنكرر إذا  واألضحية ، والمشاور ، ومصابر  العدو وإن كثرر عرددهم، وتغييرر
رآه وال يسقط بالخوف، وقضاء  دين من مات مسلما معسراً، وتخيير نسائه فى 
فراقه وإمساكهن بعد ان اخترته وترك التزو  عليهن والتبردل بهرن مكافر   لهرن 
ثم نسن ذلك لتكرون المنرة لره عليره الصرال  والسرالم علريهن، وإتمرام كرل تطروع 

ل اليبطلهرا، وعردم سرقوط الصروم شرع فيه، ولزوم أداء فرض الصرال  برال خلر
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والصال  وسائر األحكام عنه صلى هللا عليه وسلم حينمرا كران ي خرذ عرن الردنيا 
حالة الوحى ، واستغفاره هللا سبعين مر  حينما كان يغان على قلبه وفرى روايرة 
مسررلم مائررة مررر  والمررراد بهررذا الغررين علررى القلررب سررهوء عررن مداومررة الررذكر 

لى هللا عليه وسلم دفع إليه من مقاسا  البشر وسياسة ومشاهد  الحق بما كان ص
 األمة وقيل غير ذلك . 

 
وعن أبى الحسرن الشراذلى رضرى هللا عنره قرال رأيرت النبرى صرلى هللا عليره 
وسلم فى النوم فس لته عن هذا الحديث إنه ليغان علرى قلبرى فقرال لرى يرا مبرارك 

ما اختص به صرلى هللا عليره ذلك غين األنوار ال غين االغيار )القسم الثانى( في
وسلم مما حرم عليه فاختص صلى هللا عليره وسرلم بتحرريم الزكرا  عليره وعلرى 
آله، وتحرريم الصردقة عليره، وتحرريم مرا لره رائحرة كريهرة كثروم وبصرل لتوقرع 
مجررئ المالئكررة والرروحى، وتحررريم األكررل متكئررا، وتحررريم الكتابررة والشررعر أى 

أى آله حربه إذا لبسها حتى يقاترل أو يحكرم التوصل إليهما، وتحريم نزع المته 
 (او تمونن تسوتمثر)هللا بينه وبين عدوه وتحريم المن ليستكثر قال الره تعرالى : 

[ أى التعط شيئا لتعطى أكثر منه بل أعرط لربرك واقصرد بره وجهره، 6]المدثر: 
وتحريم مد العين إلى ما متع بره النرا  استحسرانا لره وتمنيرا أن يكرون لره مثلره، 

حريم خائية األعين وهى اإليماء إلى مبا  من قتل أو ضرب على خالف مرا وت
يشررعر برره الحررال، وتحررريم نكررا  مررن لرره تهرراجر، وتحررريم إمسرراك مررن كرهترره، 
وتحريم نكا  الكتابية، وتحريم النكا  األمة المسلمة، وتحريم اإلغار  إذا سرمع 

مررن المباحررات  التكبيررر )القسررم الثالررث( فيمررا اخررتص برره صررلى هللا عليرره وسررلم
ومعظمها لم يفعله صرلى هللا عليره وسرلم فراختص صرلى هللا عليره وسرلم بإباحرة 
المكث فى المسجد جنبا، وإنه الينتقص وضوءه بالنوم مضطجعا، ونكرا  أكثرر 

 من أربع نسو  ، والنكا  فى حال اإلحرام . 
 

والنكا  بغيرر رضرا المررأ  فلرو رغرب فرى نكرا  امررأ  خليرة لزمهرا اإلجابرة 
حرم على غيره خطبتها، والنكا  بال ولى وال شهود، وجعله عتق أمته صفية و

صداقها، وجل الجمع بين المرأ  وعمتهرا وخالتهرا وأن لره أن يصرطفى مرا شراء 
من المغنم قبل القسرمة مرن جاريرة وغيرهرا، والقترال بمكرة والقترل بهرا، وجرواز 

ده، ويشهد لنفسه دخول مكة بغير إحرام، وأنه يقضى بعلمه ويقضى لنفسه ولول
ولولده، وال يكره له الفتوى والقضاء فى حال الغضب ألنه اليقول فى الغضرب 
إال كما يقول فى الرضا ، وأنه يدعو لمن شاء بلفظ الصال  ولي  لنا أن نصلى 
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إال على نبى أو ملك، وكان صلى هللا عليه وسلم يقطرع األرض قبرل فتحهرا ألن 
ى الغزالى بكفر من عارض أوالد تميم الدارى هللا تعالى ملكه األرض كلها وأفت

فيما أقطعهم النبى صلى هللا عليه وسلم وقال إنه صلى هللا عليه وسلم كان يقطع 
فيمررا اخررتص برره صررلى هللا  )القسووم الرابوو:( أرض الجنررة فرر رض الرردنيا أولررى.  

عليرره وسررلم مررن الفضررائل والكرامررات اخررتص صررلى هللا عليرره وسررلم ب نرره أول 
قا، وأنه كان نبيرا وآدم برين الررو  والجسرد رواه الترمرذى، وأنره أول النبيين خل

من أخذ عليه الميثاق، وأنه أول من قال بلرى يروم السربت برربكم رواه القطران ، 
 وأن آدم وجميع المخلوقات خلقوا ألجله رواه البيهقى وغيره . 

 
وأن هللا تعررالى كتررب اسررمه الشررريف علررى العرررح وعلررى كررل سررماء وعلررى 

ان وما فيها رواه ابن عساكر، وأن هللا تعالى أخرذ الميثراق علرى النبيرين آدم الجن
اإذ أخوذ هللا ميثواا النبيوين )فمن بعده أن ي منوا به وينصروه قال هللا تعرالى : 

لما متيوتمم مون متواب احمموة ثوم جواممم رسوال م ودا لموا معموم لتو منن بول 
الكترب السرالفة، وأنره لرم [ وأنه وقع التبشرير بره فرى 81]آل عمران: (التن رنل

يقررع فررى نسرربه مررن لرردن آدم سررفا  رواه البيهقررى وغيررره، وأنرره نكسررت األصررنام 
لمولده رواه الخرائطى وغيره، وأنه ولد مختونا مقطوع السر  رواه الطبرانى، 
وأنه خر  نظيفا ما به قذر رواه ابن سعد، وأنه وقع على األرض ساجداً رافعا 

واه أبرو نعريم ، وأنره رأت أمره عنرد والدتره نرورا إصبعيه كالمتصرع المبتهرل ر
 خر  منها أضاء له قصور الشام رواه اإلمام أحمد . 

 
وأن مهده صلى هللا عليه وسلم كان يتحرك بتحريك المالئكة ذكره ابن سربع 
فى الخصائص، وأن القمرر كران يحدثره وهرو فرى مهرده ويميرل حيرث أشرار إليره 

لرم فرى المهرد رواه الواقردى وغيرره، وأنره رواه صاحب النطق المفهوم، وأنره تك
ظللته الغمامة فى الحر رواه أبو نعيم وغيره، وأنه مال إليه فئ الشجر  إذ سبق 
إليه رواه البيهقرى، وأن شرق صردره الشرريف صرلى هللا عليره وسرلم رواه مسرلم 
وغيره، وأنه غطه جبريل عند ابتداء الوحى ثالث غطات، وأن هللا تعالى ذكره 

[ 11]النجم: (ما مذب الف اد ما رأى)ن عضوا عضوا فذكر قلبه بقوله: فى القرآ
اموا )[ ولسرانه بقولره: 194]الشرعراء: (ن ل بل الراح األمين الل  قلبك)وقوله 

[ وبصره 97]مريم:(فإنما يسرنال بلسانك)[ وقوله 3]النجم:  (ينط  الن الهاى
قود نورى تقلوب )[ ووجهره بقولره : 17]الرنجم:(ما  ا  الب ور اموا ط و )بقوله: 

او تجعول يودك م لالوة )[ ويرده وعنقره بقولره 144]البقرر :  (اجهك ف  السمام
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ألووم نشوورح لووك  وودرك )[ وظهررره وصرردره بقولرره: 29]اإلسررراء: (إلوو  النقووك
[ وأنه اشتق اسرمه مرن اسرم 1]الشر :(اا عنا النك ا رك الذى أنق  (هرك

 هللا المحمود قال حسان : 
 

 فذو العرح محمود وهذا محمد             وشق له من اسمه ليجله      
 

وأنه سمى أحمد ولم يسم به أحد قبله رواه مسلم، وأنه صلى هللا عليره وسرلم 
كان يبيت جائعا ويصبح طاعما يطعمه ربه ويسقيه، وأنره كران يررى مرن خلفره 
كما يرى من أمامه رواه مسلم، وأنه كان يررى فرى الليرل فرى الظلمرة كمرا يررى 

ء رواه البيهقى، وأن ريقه كان يعذب الماء الملح رواه أبو نعريم، بالنهار والضو
 وأن ريقه كان يجزى الرضيع رواه البيهقى . 

 
وأنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا مشى فى الصخر غاصت قدماه فيره، وأن 
إبطه صلى هللا عليه وسلم ال شعر قاله القرطبى وكان أبيض غير متغير اللرون 

يره، وأنره عليره الصرال  والسرالم كران صروته وسرمعه مرا كما ذكره الطبرى وغ
اليبلغ صوت غيره وال سمعه، وأنه كان تنام عينه وال ينام قلبه رواه البخارى، 
وأنه ما تثاءب قط رواه ابن أبى شيبة وغيرره وأخرر  الخطرابى مرا تثراءب نبرى 

مرع  قط، وأنه صلى هللا عليه وسلم مرا احرتلم قرط وكرذلك األنبيراء وأنره إذا مشرى
الطويل طاله رواه البيهقى، وأنه لم يقع له ظرل علرى األرض وال رئرى لره ظرل 
فى شم  وال قمر ألنه نور صلى هللا عليه وسلم، وأنه لم يقع على ثيابره ذبراب 
قط، وأنه ال يمتص دمه البعوض، قالهما الفخر الرازى، وأنه ما آذاه القمل قاله 

 ابن سبع وغيره. 
 

مبعثرره صررلى هللا عليرره وسررلم كمررا انقطررع اسررتراق  وأن الكهنررة انقطعرروا عنررد
السمع، وأنه صلى هللا عليه وسلم أتى بالبراق ليلة اإلسرراء مسررجا ملجمرا قيرل 
وكانت األنبياء عليهم الصال  والسالم تركبه عريانا، وأنره أسررى بره صرلى هللا 
عليرره وسررلم مررن المسررجد الحرررام إلررى المسررجد األقصررى وعررر  برره إلررى المحررل 

وأراه من آياته الكبرى وحفظره فرى المعررا  حترى مرا زاع البصرر ومرا  األعلى
طغى وأحضر األنبياء له عليهم الصرال  والسرالم وصرلى بهرم وبالمالئكرة إمامرا 
وأطلعرره علررى الجنررة والنررار وأنرره رأى هللا تعررالى بعينيرره وجمررع لرره بررين الكررالم 

أن المالئكررة والر يررة وكلمرره تعررالى فررى الرقيررع األعلررى وكلررم موسررى بالجبررل، و
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تسير معه حيث سار يمشون خلف ظهره وقاتلرت معره كمرا مرر فرى غرزو  بردر 
إن )وحنين، وأنه يجب علينا أن نصلى ونسلم عليره صرلى هللا عليره وسرلم آليرة 

[ وأنه أوتى الكتاب العزيز وهو 56]األحزاب:(هللا امبامتل ي لان الل  النب 
يأتيل الباطل من بين يديل او من  و)القرآن من التبديل و التحريف قال تعالى: 

إنوا نحون ن لنوا الوذمر )وقرال تعرالى: [ 42]ف لال: (خلفل تن يل من حميم حميد
[ أى من التحريف والزياد  والنقصان فلرو حراول 9]الحجر:  (اإنا لل لحاف(ان

أحررد أن يغيررره بحرررف أو نقطررة لقررال لرره أهررل الرردنيا هررذا كررذاب حتررى إن الشررين 
غيير فى حرف منه لقال الصبيان كلهم أخطر ت أيهرا الشرين المهيب لو اتفق له ت

وصرروابه كررذا ولررم يتفررق ذلررك لغيررره مررن الكتررب فإنرره ال كترراب إال وقررد دخلرره 
التصحيف والتحريف والتغيير سواء مع أن دواعى الملحد  واليهود والنصارى 
متروفر  علرى إبطالره وإفسرراده، وأن كتابره يشرتمل علرى مررا اشرتملت عليره جميررع 

 (القد يسرنا القورمن للوذمر)، وأنه تعالى يسر حفظه لمتعلميه قال تعالى: الكتب
[ فحفظه ميسر للغلمان فرى أقررب مرد  وسرائر األمرم 40، 32، 22، 17]القمر: 

 ال يحفظ كتبها الواحد منهم فكيف بالجم الغفير . 
 

وأنه أنزل على سبعة أحرف تسهيال علينا وتيسيرا، وأنه آية باقيرة مرا بقيرت 
يا، وأنرره عليرره الصررال  والسررالم خررص بآيرره الكرسررى وبالمفصررل وبالمثررانى الرردن

وبالسبع الطروال أمرا المفصرل فرآجره قرل أعروذ بررب وفرى أولره خرالف ورجرح 
النررووى أنرره سررور  الحجرررات والمثررانى هررى سررور  الفاتحررة رواه البخررارى مررن 

ى هللا حديث أبى هرير  والسبع الطوال أولها البقر  وآخرهرا األنفرال، وأنره صرل
عليرره وسررلم أعطررى مفرراتيح الخررزائن قررال بعضررهم وهررى خررزائن أجنررا  العررالم 
ليخر  لهم بقدر ما يطلبونره لرذواتهم فكرل مرا ظهرر مرن رزق العرالم فرإن االسرم 
اإللهى ال يعطيه إلى عن يد محمد صلى هللا عليه وسلم الذى بيرده المفراتيح كمرا 

أعطى هذا السيد الكرريم منزلرة اختص تعالى بمفاتيح الغيب فال يعلمها إال هو و
االختصاص بإعطائه مفاتيح الخزائن، وأنه صلى هللا عليه وسلم أوتى، جوامرع 
الكلم، وأنه صلى هللا عليه وسلم بعث إلى النا  كافة، فقد جاء فى حديث جرابر 
وغيره عنره صرلى هللا عليره وسرلم أنره قرال كران النبرى يبعرث إلرى قومره خاصرة 

ود وفرى روايرة إلرى النرا  كافرة، ونصرره صرلى هللا وبعثت إلى كرل أحمرر وأسر
عليه وسلم بالرعب مسير  شهر ، وإحالل الغنرائم ولرم تحرل ألحرد قبلره، وجعرل 
األرض وألمته مسجدا وطهورا، وأن معجزتره عليره الصرال  والسرالم مسرتمر  
إلى يوم القيامرة ومعجرزات سرائر األنبيراء انقرضرت لوقتهرا فلرم يبرق إال خبرهرا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 174 

لعظيم لم تزل حجته قاهر  ومعارضته ممتنعة ، وأنره صرلى هللا عليره والقرآن ا
 وسلم أكثر األنبياء معجز . 

 
وأنه صلى هللا عليه وسرلم خراتم األنبيراء والمرسرلين، وأن سررعة م يرد إلرى 
يوم الدين وناسن لجميع شرائع النبيين. وأنه صلى هللا عليه وسلم أكثرر األنبيراء 

لى هللا عليرره وسررلم لررو أدركرره األنبيرراء لوجررب عليرره تابعررا يرروم القيامررة، وأنرره صرر
اتباعه ، وأنه صلى هللا عليه وسلم أرسل إلى الجن اتفاقرا، وأنره صرلى هللا عليره 
وسلم أرسل إلرى المالئكرة فرى إحردى القرولين ورجحره السربكى، وأنره صرلى هللا 

 عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين . 
 

سمائهم فى القرآن فقال يرا آدم يرا نرو  وأن هللا تعالى خاطب جميع األنبياء ب 
يا إبراهيم يا داود يا زكريا يا يحيى يا عيسرى ولرم يخاطبره هرو فيره إال بيرا أيهرا 
الرسول يا أيها النبى بيا أيها المزمل يا أيها المدثر، وأنره صرلى هللا عليره وسرلم 

م و تجعلوواا دالووام الرسووال بيوونم)حرررم علررى أمترره نرردا ه باسررمه قررال هللا تعررالى: 
[ أى ال تجعلروا نرداءه وتسرميته كنرداء بعضركم 63]النرور:(مدالام بع ومم بع وا

بعضا باسمه ورفرع الصروت ولكرن قولروا يرا رسرول هللا يرا نبرى هللا مرع التروقير 
والتواضع وخفض الصوت، وأنه صلى هللا عليه وسلم يحررم الجهرر لره برالقول 

ا  وواال النبوو  او يووا أيهووا الووذين ممنوواا وترفعوواا أ ووااتمم فووا)قررال تعررالى : 
 (تجهراا لل بالقال مجهر بع مم لبع  أن تحوبط أالموالمم اأنوتم و تشوعران

[ وأنه صلى هللا عليه وسلم يحرم نردا ه مرن وراء الحجررات قرال 2]الحجرات: 
إن الذين ينادانك من ارام الحجراال أمثرهم ويعقلوان الوا أنهوم )هللا تعالى : 

[  وأنره صرلى هللا عليره 4]الحجررات:( براا حت  تخرج إليهم لمان خيورا لهوم
وسررلم حبيررب هللا تعررالى وجمررع لرره بررين المحبررة والخلررة، وأنرره تعررالى أقسررم علررى 
رسالته وبحياته وببلد  وعصره، وأنه صلى هللا عليه وسلم كلم بجميرع أصرناف 

 الوحى. 
 

وأنه صلى هللا عليه وسلم هبط عليه إسرافيل ولم يهبط على نبى قبله أخرر  
من حديث ابن عمر سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرول لقرد الطبرانى 

هبط على ملك من السماء ما هبط على نبى قبلى وال يهبط على أحد بعدى وهو 
إسرافيل فقال أنرا رسرول ربرك إليرك أمرنرى أن أخيررك إن شرئت نبيرا عبردا وإن 

بيرا ملكرا شئت نبيا ملكا فنظرت إلى جبريل ف وم  إلى أن تواضع فلو أنى قلرت ن
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لصارت الجبال معى ذهبا، وأنه صرلى هللا عليره وسرلم سريد ولرد آدم وراه مسرلم 
من حديث أبى هرير  بلفرظ أنرا سريد ولرد آدم يروم القيامرة وال فخرر وبيردى لرواء 
الحمد وال فخر، وأنه صلى هللا عليه وسلم غفر له مرا تقردم مرن ذنبره ومرا تر خر 

 [ . 2]الفتح:  (دم من ذنبك اما تأخرلي فر لك هللا ما تق)قال هللا تعالى : 
 

قال البيضاوى جميع مافرط منك مما يضرح ان تعاترب عليره وأنره صرلى هللا 
عليه وسلم أكرم الخلق على هللا فهو أفضل مرن كرل المرسرلين وجميرع المالئكرة 
المقرربين، وأنره صرلى هللا عليره وسرلم أسرلم قرينره رواه مسرلم ، وأنره صررلى هللا 

ز عليره الخطر  وال النسريان وأن الميرت يسر ل عنره صرلى هللا عليه وسلم ال يجرو
عليه وسلم فى قبره، وأنه صلى هللا عليه وسلم حرم نكا  أزواجه من بعده قرال 

ات حرررم هرر[ أى هررن فررى الحرمررة كاألم6]األحررزاب:(اأ ااجوول أموواتهم)تعررالى : 
 نكاحهن عليهم بعده تكرمة له وخصوصية . 

 
فى األزر وكذا كشرف وجروههن وأكفهرن وأنه يحرم ر ية أشخاص أزواجه 

للشهاد  وغيرها، وأنه يجوز أن يقسم علرى هللا بره صرلى هللا عليره وسرلم ولري  
ذلررك لغيررره مررن األنبيرراء والمالئكررة واألوليرراء، وأن أوالد بناترره صررلى هللا عليرره 
وسلم ينسبون إليه قال عليه الصال  والسالم فى الحسن إن ابنرى هرذا سريد، وأن 

ب منقطع يوم القيامة إال سرببه ونسربه قرال عليره الصرال  والسرالم كل نسب وسب
كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إال سرببى ونسربى والنسرب برالوالد  والسربب 

 بالزوا  . 
 

وأنه اليجوز  التزو  على بناته الن ذك ي ذيه وأذيته صرلى هللا عليره وسرلم 
طالرب خطرب بنرت أبرى حرام باألتفاق فعن المسور بن مخرمة أن على بن أبى 

جهل وعنده فاطمة بنت النبى صلى هللا عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت 
النبى صلى هللا عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبناتك وهذا 
على ناكح ابنة أبى جهل قال المسرور فقرام النبرى صرلى هللا عليره وسرلم فسرمعته 

كحت أبا العاص بن الربيع فحدثنى فصردقنى وإن حين تشهد قال أما بعد فإنى أن
فاطمة بنت محمد بضعة منرى وإنمرا أكرره أن يفتنوهرا وإنره وهللا ال تجتمرع بنرت 
رسول هللا وبنت عدو هللا عند رجل واحرد أبردا قرال تررك علرى الخطبرة أخرجره 
الشيخان وفى رواية لهما عن المسور أيضرا فرإن ابتنرى بضرعة منرى يريبنرى مرا 

ينى ما آذاها، وأنه صرلى هللا عليره وسرلم ال يجتهرد أحرد فرى محرراب رابها وي ذ
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صلى هللا عليه وسلم يمنه وال يسر  ، وأنه صلى هللا عليه وسلم من رآه بالمنرام 
فقد حقا فإن الشيطان ال يتمثل به وفى رواية مسلم من رآنى فى المنام فسيرانى 

 طان بى . فى اليقظة أو فك نما رآنى فى اليقظة وال يتمثل الشي
 

وفى رواية أبى قتاد  عند مسلم أيضا من رآنى فقد راى الحق وله أيضا من 
حديث جابر من رآنى فى المنام فقد رآنى فإنه الينبغى للشريطان أن يتشربه برى، 
وأن التسمى باسمه نافع فى الدنيا واألخر  فعن أن  بن مالك رضى هللا عنه أن 

قف عبدان بين يدى هللا تعالى في مر بهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يو
إلى الجنة فيوالن ربنا بم است هلنا الجنة ولم نعمل عمال تجازينا به الجنة فيقول 
هللا تعالى ادخال الجنة فإنى آليرت علرى نفسرى أن اليردخل النرار مرن اسرمه أحمرد 
وال محمد . وروى أبو نعيم عن نبيط بن شرريط قرال قرال رسرول هللا صرلى هللا 

ليه وسلم قال هللا تعالى وعزتى وجاللى ال أعذب أحد تسمى باسمك فى النرار ع
 . 

 
وعن على بن أبى طالب رضى هللا عنه قال مرا مرن مائرد  وضرعت فحضرر 
عليها من اسمه أحمد أو محمد إال قد  هللا ذلك المنزل كل يوم مرتين رواه أبو 

واء كان اسمه محمردا منصور الديلمى ولي  ألحد أن يتكنى بكنية أبى القاسم س
أم ال عنررد الشررافعى وجرروزه مالررك ومررن خصائصرره صررلى هللا عليرره وسررلم أنرره 
يستحب الغسل لقراء  حديثه والتطيب وال ترفع عنده األصوات بل تخفض كما 
فى حياته إذ تكلم فإن كالمه الم ثور بعد موته فى الرفعرة مثرل كالمره المسرموع 

تفرع قرال مطررف كران النرا  إذ أتروا فى لفظه الشريف وأن يقرأ على مكران مر
مالكررا رحمررة هللا خرجررت إلرريهم الجاريررة  فتقررول لهررم يقررول لكررم الشررين تريرردون 
الحديث أو المسائل فإن قالوا المسائل خر  إليهم فرى الوقرت وإن قرالوا الحرديث 
دخررل مغتسررله فاغتسررل وتطيررب ولررب  ثيابررا جررددا وتعمررم ولررب  سرراجه والسررا  

 فيخر  يجل  عليها وعليه الخشوع .  الطيلسان وتلقى له منصه
 

وال يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ولم يكن يجل  على تلك المنصة إال إذا حدث قال ابرن أبرى أوير  فقيرل لره فرى 
ذلك فقال أحب ان أعظم حديث رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم وال أحردث بره 

ا ويقال إنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب وقرد كرره قتراده إال على طهار  متمكن
ومالرك وجماعررة التحررديث علررى غيررر طهرار  حتررى كرران األعمررح إذا كرران علررى 
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غيرها تريمم وال شرك أن حرمتره عليره الصرال  والسرالم وتعظيمره وتروقيره بعرد 
مماته وعند ذكره حديثه وسماع اسمه وسيرته كما كان فى حياته ويكره لقارئ 

صلى هللا عليه وسلم أن يقول ألحد وحسبك ما وقع لمالرك رحمره هللا فرى حديثه 
لسع العقرب له سبع عشر  مر  وهو لم يتحررك وتحملره للسرعها تروقيرا لجنراب 

 حديثه عليه الصال  والسالم . 
 

ومن خصائصه عليه الصال  والسالم أنه تثبت الصحبة لمن اجتمع به لحظة 
ثبت إال بطول االجتمراع معره علرى الصرحيح بخالف التابعى مع الصحابى فال ت

عند اهل األصول والفرق عظم منصب النبرو  ونورهرا فبمجررد مرا يقرع بصرره 
على األعرابى الجلف ينطق بالحكمة ، وأن أصحابه كلهم عدول قال هللا تعرالى 

[ أى عردوال 143]البقرر :(امذلك جعلنوامم أموة اسوطا  )خطابا للموجودين حينئذ 
والسالم التسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لرو انفرق احردكم  وقال عليه الصال 

 مثل أُحد هذباً ما بلغ أحدهم وال نصفه . 
 

وقررال عليرره الصررال  والسررالم خيررر النررا  قرنررى ثررم الررذين يلررونهم ثررم الررذين 
يلونهم. ومن خصائصه عليه الصال  والسالم أن المصلى يخاطبه بقوله السرالم 

غيرره، وأنره كران يحرب علرى مرن دعراه وهرو فرى عليك أيهرا النبرى وال يخاطرب 
الصال  أن يجيبه، وأن الكذب عليه لي  كالكذب على غيره فمن كرذب عليره لرم 
تقبل روايته ابدا وإنتاب، وأنه صلى هللا عليه وسلم معصوم من الذنوب كبيرها 
وصغيرها عمدها وسهوها كذلك االنبيراء علريهم الصرال  والسرالم وأنره اليجروز 

ن وال اإلغماء الطويل الزمن وال العمى ألنها نقرص وكرذلك األنبيراء عليه الجنو
عليهم الصال  والسالم وأن من سبه أو انتقصره قترل ذكرره القاضرى عيراض فرى 

 الشفاء وغيره واستدلوا له بالكتاب والسنة واالجماع . 
 

وقال الخطابى ال أعلم أحرداً مرن المسرلمين اختلرف فرى وجروب قتلره إذا كران 
هب المالكيررة يقتررل حرردا ال رد  وال تقبررل توبترره وال عررذره إن ادعررى مسررلما ومررذ

سهوا أو غلطا ومذهب  الشافعية أن ذلك رد  تخر  من اإلسالم إلى الكفر فهرو 
مرتد كافر قطعا ال نزاع فى ذلك عند الجمهور من أئمتنا والمرترد يسرتتاب فرإن 

خرص مرن شراء تاب وإال قتل . ومن خصائصه عليه الصال  والسالم أنره كران ي
بما شاء من األحكام كجعله شهاد  خزيمة شهاد  رجلين فعن النعمان ابرن بشرير 
رضى هللا عنه أن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم اشرترى مرن اعرابرى فرسرا 
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فجحده األعرابى فجراء خزيمرة فقرال يرا أعرراى أنرا أشرهد عليرك أنرك بعتره فقرال 
ل رسرول هللا صرلى هللا عليره األعرابى إن شهد على خزيمة فر عطنى الرثمن فقرا

وسلم يا خزيمة إنا لم نشهدك كيف تشهد قال أنرا أصردقك علرى خبرر السرماء أال 
أصرردقك علررى خبررر ذا األعرابررى فجعررل رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يعرردل 
 شهادته رجلين فلم يكن فى اإلسالم من تعدل شهادته شهاد  رجلين إال خزيمة. 

 
ة ألم عطيه روى مسرلم عنهرا قالرت لمرا نزلرت ومن ذلك ترخيصه فى النياح

يبايعنوووووك اللووووو  أن ويشووووورمن بوووووا  شوووووياا او يع وووووينك فووووو  )هرررررذه األيرررررة 
[ قالت كان منه النياحة فقلرت يرا رسرول الره إال آل فرالن 12]الممتحنة:(معرات

فإنهم كانوا أسعدونى فى الجاهيلية فال بد لى من أن أسرعدهم فقرال إال آل فرالن. 
حرداد ألسرماء بنرت عمري  أخرر  ابرن سرعد عرن أسرماء بنرت ومن ذلك تررك اإل

عمي  قالت لما اصيب جعفر بن أبى طالب قال لى رسول الره صرلى هللا عليره 
وسلم تسلبى ثالثاً ثم اصنعى ما شئت وقوله تسلبى أى البسى ثوب الحداد وهرو 
السالب وتسلبت المرأ  إذا لبسته وهو ثوب أسود تغطى بره المجرد رأسرها ومرن 

األضحية بالعناق ألبى برد  بن نيار . والعنراق األنثرى مرن ولرد المعرز قبرل ذلك 
 استكمالها الحول . 

 
ومن ذلك إنكا  ذلك الرجل بما معه مرن القررآن فقرد زو  رسرول هللا صرلى 
هللا عليه وسلم امرأ  على سرور  مرن القررآن وقرال ال تكرون ألحرد بعردك مهرراً، 

ا يوعررك رجررالن لمضرراعفة األجررر وأن صررلى هللا عليرره وسررلم كرران يوعررك كمرر
والوعرك أذى الحمرى ووجعهررا فرى البرردن، وأن جبريرل عليره السررالم أرسرل إليرره 

 ثالثة أيام فى مرضه يس له عن حاله ذكره البيهقى وغيره . 
 

وأنه عليه الصرال  والسرالم صرلى عليره النرا  أفواجراً أفواجراص بغيرر إمرام 
غيره، وترك برال دفرن ثالثرة أيرام وبغير دعاء الجناز  المعروف ذكره البيهقى و

كما سي تى ، وفرض له فى لحده قطيفه واألمران مكروهان فى حقنا، وأظلمرت 
األرض بعد موته صلى هللا عليه وسلم ، وأنه ال يبلى جسده الشريف صرلى هللا 
عليه وسلم وكذلك األنبياء علريهم الصرال  والسرالم رواه أبرو داود وغيرره، وأنره 

م اليرورث وكرذلك األنبيراء اليورثرون لمرا رواه النسرائى مرن صلى هللا عليه وسل
 حديث الزبير مرفوعا إنا معاشر األنبياء ال نورث . 
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وأنرره صررلى هللا عليرره وسررلم حررى فررى قبررره يصررلى فيرره برر ذان وإقامررة وكررذلك 
األنبياء عليه وعليهم الصال  والسالم ولهذا قيل ال عد  على أزواجه وقرد حكرى 

ن األذان ترك فى أيام الحر  ثالثة أيام وخر  النا  وسعيد ابن النجار وغيره أ
بن المسيب فى المسجد قال سرعيد فاستوحشرت فردنوت إلرى القبرر فلمرا حضررت 
الظهر سمعت األذان فى القبر فصليت الظهر ثم مضى ذلك األذان واإلقامة فى 
القبرر لكررل صررال  حتررى مضرت الررثالث ليررال ، وأنرره وكرل بقبررره صررلى هللا عليرره 

لم ملررك يبلغرره صررال  والمصررلين عليرره رواه اإلمررام أحمررد وغيررره وصررححه وسرر
الحاكم بلفظ إن هلل مالئكه سياحين فى األرض يبلغونى عن أمترى السرالم وعنرد 
األصبهانى عن عمار إن هلل ملكاً أعطراه سرمع العبراد كلهرم فمرا مرن أحرد يصرلى 

لم ويسرتغفر لهرم على إال أبلغنيها ، وأنه تعرض أعمال أمته صلى هللا عليره وسر
روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب لي  من يروم إال وتعررض علرى النبرى 
صلى هللا عليه وسلم أعمال أمته غدو  وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، وأن 

 منبره صلى هللا عليه وسلم على حوضه كما فى الحديث . 
 

روضة على وفى رواية ومنبرى على ترعة من ترع الجنة وأصل الترعة ال
المكان المرتفع خاصة فإن كانت فى المطمرئن فهرى روضرة ، ولرم يختلرف أحرد 
من العلماء أنه على ظاهره وأن هحق محسو  موجرود فرإن القردر  صرالحة ال 
عجررز فيهررا وكررل مررا أخبررر برره الصررادق صررلى هللا عليرره وسررلم مررن أمررور الغيررب 

ه وسرلم روضرة مرن فاإليمان به واجب، وأن ما بين منبره وقبره صرلى هللا علير
رياض الجنة رواه البخارى بلفرظ مرا برين بيترى ومنبررى، وأنره صرلى هللا عليره 

 وسلم أول من ينشق عنه القبر . 
 

وفى رواية مسلم أنا أول من تنشق عنه األرض وهرو صرلى هللا عليره وسرلم 
أول من يفيق من الصعقة وأول من يجوز علرى الصرراط رواه البخرارى، وأنره 

وسلم يحشرر فرى سربعين ألفرا مرن المالئكرة كمرا روى عرن كعرب  صلى هللا عليه
األحبار ما من فجر يطلع إال نزل سبعون ألف ملرك يحفرون بقرره عليره الصرال  
والسالم يضرربون بر جنحتهم حترى إذا أمسروا عرجروا وهربط سربعون ألرف ملرك 
حتى إذا انشقت عنه األرض خر  فى سبعين ألفا مرن المالئكرة يوقرونره صرلى 

يه وسلم وأنه يحشر راكرب البرراق رواه الحرافظ السرلفى، وأن يكسرى فرى هللا عل
الموقرف أعظرم الحلررل مرن الجنرة اليقرروم لهرا البشرر ورواه كعررب برن مالرك بلفررظ 
يحشررر النررا  يرروم القيامررة فرر كون أنررا وأمتررى علررى تررل ويكسررونى ربررى حلررة 
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غيره خضراء، وأنه صلى هللا عليه وسلم يقوم على يمين العرح مقاما اليقومه 
 . األولون واآلخرون رواه ابن مسعوديغبطه فيه 

 
وأنه صلى هللا عليه وسلم يعطى المقام المحمود قال مجاهد هو جلوسه على 

، وأنره صرلى هللا ن سرالم علرى الكرسرى ذكرهمرا البغروىالعرح وقال عبد هللا ب
عليه وسلم يعطرى الشرفاعة العظمرى فرى فضرل القضراء برين أهرل الموقرف حرين 

ليه بعد األنبياء، وأنه صلى هللا عليه وسلم يعطى الشرفاعة فرى إدخرال يفزعون إ
قرروم الجنررة بغيررر حسرراب، وأنرره صررلى هللا عليرره وسررلم يعطررى الشررفاعة فررى رفررع 
درجررات نررا  فررى الجنررة، وأنرره صررلى هللا عليرره وسررلم صرراحب لررواء الحمررد يرروم 

أول مرن  القيامة آدم فمرن دونره تحترع رواه البرزار ، وأنره صرلى هللا عليره وسرلم
 يقرع باب الجنة . 

 
روى مسلم عن أن  رضى هللا عنه قال صلى هللا عليه وسلم أنا أكثر النا  
تبعاً يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وروى مسلم عن أن  أيضا قوله 
صررلى هللا عليرره وسررلم آتررى برراب الجنررة يرروم القيامررة ف سررتفتح فيقررول الخررازن بررك 

قبلررك ورواه الطبرانررى بزيرراد  فيرره قررال فيقرروم الخررازن أمرررت أن ال أفررتح ألحررد 
فيقول ال أفتح الحد قبلك وال أقروم ألحرد بعردك، وأن صرلى هللا عليره وسرلم أول 
من يدخل الجنة قال عليه الصال  واسالم أنرا أول مرن يحررك حلرق الجنرة فيفرتح 
هللا لررررى فيرررردخلنيها ومعررررى فقررررراء المرررر منين وال فخررررر رواه الترمررررذى، ومررررن 

صه صلى هللا عليه وسلم الكوثر نهر فى الجنة يسيل فرى حوضره مجرراه خصائ
على الدر والياقو وما ه أحلى من العسل وأبيض من الثلج ، ومنه الوسيلة وهى 

)ااموا خ وااؤ أمتول  ول  هللا الليول اسولم ا ادهوا اعلى درجرة فرى الجنرة . 
جرت للنرا  فاعلم أن هللا جعل أمته صلى هللا عليره وسرلم خيرر أمرة أخر شرفا( 

وجعلهم ورثرة األنبيراء وأعطراهم االجتهراد فرى األحكرام فيحكمرون بمرا أدى إليره 
اجتهادهم وكل من دخل فى زمان هذه األمة بعد نبيها كعيسى عليه السرالم فرإن 
اليحكررم فررى العررالم إال بمررا شرررعه محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم فهررو تررابع لنبينررا 

ن العلماء بنب   الخضرر عليره السرالم عليهما الصال  والسالم وكذلك من يقول م
وأنه باق إلى اليوم فإنه تابع ألحكام هذه الملة وكذلك إليا  على ما صححه أبو 
عبررد هللا القرطبررى أنرره حررى أيضررا ولرري  فررى الرسررل مررن يتبعرره رسررول إال نبينررا 

 صلى هللا عليه وسلم وكفى بهذا شرفاً لهذه األمة المحمدية . 
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األمة الشريفة بخصرائص لرم ي تهرا أمرة قربلهم أبران وقد خص هللا تعالى هذه 
بها فضلهم واالخبار واآلثار ناطقة بذلك خر  أبو نعين عن أبى هرير  رضى 
هللا عنرره قررال قررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم إن موسررى لمررا نزلررت عليرره 
التورا  وقرأها فوجد فيها ذكر هذه األمة قال يرا رب إنرى أجرد فرى االلروا  أمرة 

األخرون السابقون فاجعلها أمتى قال تلك أمة أحمد قال يا رب إنى أجرد فرى هم 
األلوا  أمة أناجيلهم فى صدورهم يقر ونها ظاهراً فاجعلها أمتى قرال تلرك أمرة 
أحمد قال يا رب إنى أجد فى األلوا  أمرة ير كلون الفرئ فاجعلهرا أمترى قرال تلرك 

لرون الصردقة فرى بطررونهم أمرة أحمرد قرال يرا رب إنرى أجرد فرى االلروا  أمرة يجع
ي جرون  عليها فاجعلها أمتى قال تلك أمة أحمد قال يارب إنى أجد فى االلوا  
أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحرد  وإن عملهرا كتبرت لره 
عشر حسنات فاجعلها أمتى قال تلك أمة أحمد قرال يرارب إنرى أجرد فرى االلروا  

لم يعملهرا لرم تكترب لره وإن عملهرا كتبرت سريئة واحرد  أمة إذا هم أحدهم بسيئة ف
فاجعلها أمتى قال تلك أمة أحمد قال يارب إنى أجد فى االلوا  أمة ي تون العلم 
األول والعلم اآلخر فيقتلون المسيح الدجال فاجعلها أمتى قال تلك أمة أحمد قال 

 يارب فاجعلنى من أمة أحمد ف عطى عند ذلك خصلتين . 
 

سى إنى اصطفيتك على النا  برساالتى وبكالمرى فخرذ مرا آتيترك فقال يا مو
وكن من الشاكرين قال قد رضيت يارب ، وفى كتاب النطرق المفهروم عرن ابرن 
عبا  رفعه قال موسى يا رب فهل فى االمم أكرم عليك من أمتى ظللت عليهم 
الغمام وأنزلت عليهم المن والسلوى فقال سبحانه وتعالى مرا موسرى أمرا عملرت 
أن فضررل أمررة محمررد علررى سررائر األمررم كفضررلى علررى جميررع خلقررى قررال يررا رب 
فرر رنيهم قررال لررن تررراهم ولكررن أسررمعك كالمهررم فنرراداهم هللا تعررالى ف جررابوا كلهررم 
بصرروت واحررد لبيررك اللهررم لبيررك فقررال سرربحانه وتعررالى صررالتى علرريكم ورحمتررى 
ى سبقت غضبى وعفروى سربق عرذابى اسرتجبت لكرم قبرل أن تسر لونى فمرن لقينر

منكم يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسرول هللا غفررت لره ذنوبره قرال صرلى 
اموا منوال بجانوب الطوار إذ )هللا عليه وسلم ف راد هللا أن يمن على برذلك فقرال : 

أى امتك حتى أسمعنا موسى كالمهم وفرى الحليرة ألبرى نعريم عرن أنر    (نادينا
ليره وسرلم أوحرى هللا تعرالى إلرى رضى هللا عنه قال قرال رسرول هللا صرلى هللا ع

موسى نبى بنى إسرائيل أنه من لقينى وهو جاحد ب حمد ادخلته النار قال يارب 
ومن أحمد قال ما خلقت خلقاً أكرم على منه كتبت اسمه مع اسرمى فرى العررح 
قبررل أن أخلررق السررموات واألرض إن الجنررة محرمررة علررى جميررع خلقررى حتررى 
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قال الحمادون يحمدون صعوداً وهبوطراً وعلرى يدخلها هو وامته قال ومن أمته 
كل حال يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالنهرار ورهبران بالليرل 
أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشرهاد  أن ال إلره إال هللا قرال اجعلنرى نبرى تلرك 
األمة قرال نبيهرا منهرا قرال اجعلنرى مرن أمرة ذلرك النبرى قرال اسرتقدمت واسرت خر 

 س جمع بينك وبينه فى دار الجالل . ولكن 
 

وعن وهب بن منبه قال أوحى هللا تعالى إلى شعيا إنى باعث نبيرا أميرا أفرتح 
به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا مولده بمكة ومهاجر  طيبة وملكره بالشر م 
عبدى المتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المنتخب المخترار ال يجرزى بالسريئة 

ن يعفو ويصفح ويغفر رحيما بالم منين يبكى للبهيمة والمثقلة ولليتيم السيئة ولك
فررى حجررر األرملررة لرري  بفررظ وال غلرريظ وال صررخاب فررى األسررواق وال متررزيم 
برالفحح وال قروال للخنرا لرو يمررر إلرى جنرب السررا  لررم يطفئره مرن سركينته ولررو 

بشرا يمشى على القصب الرعراع أى الطويل  لم يسمع من تحت قدميه أبعثه م
ونذيرا إلى أن قال وأجعل أمته خير أمة أخرجت للنا  أمرراً برالمعروف ونهيرا 
عن المنكر وتوحيداً لى وإيمانا بى وإخالصا لى وتصديقا لما جراءت بره رسرلى 
وهم رعا  الشم  والقمر طوبى لتلك القلوب والوجوه واألروا  التى أخلصرت 

فرررى مسررراجدهم ومجالسرررهم لرررى ألهمهرررم التسررربيح والتكبيرررر والتحميرررد والتوحيرررد 
ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم ويصفون فى مساجدهم كما تصف المالئكة حول 
عرشى هم أوليائى وأنصارى أنتقم بهرم مرن أعردائى عبرد  األوثران يصرلون لرى 
قياما وقعودا وركعاً وسجودا ويخرجون من ديارهم وأمروالهم ابتغراء مرضراتى 

تررابهم الكتررب وبشررريعتهم الشرررائع ألوفررا ويقرراتلون فررى سرربيلى صررفوفا أخررتم بك
 وبدينهم األديان فمن أدركهم . 

 
فلم ي من بكترابهم ويردخل فرى ديرنهم وشرريعتهم فلري  منرى وهرو منرى بررئ 
وأجعلهم أفضل األمم وأجعلهم أمة وسطا شهداء على النا  إذا غضبوا هللونى 
وإذا تنرررازعوا سررربحونى يطهررررون الوجررروه واألطرررراف ويشررردون الثيررراب إلرررى 

نصرراف ويهللررون علررى الررتالل واألشررراف قربررانهم دمررا هم وأنرراجيلهم فررى اال
صرردورهم رهبانررا بالليررل ليوثررا بالنهررار طرروبى لمررن كرران معهررم وعلررى ديررنهم 
ومنهاجهم وشريعتهم وذلك فضلى أوتيه من أشاء وأنرا ذو الفضرل العظريم رواه 
أبررو نعرريم ومررن خصائصررها الجمعررة قررال صررلى هللا عليرره وسررلم نحررن اآلخرررون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثرم هرذا يرومهم الرذى فررض 
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هللا عليهم فاختلفوا فيه فهدانا هللا له فالنرا  لنرا فيره تبرع اليهرود غردا والنصرارى 
 بعد غد رواه البخارى . 

 
ومن خصائهم أن هللا تعالى رفرع عرنهم اإلصرر الرذى كران علرى األمرم قربلهم 

أى ويخفف  (اي : النهم إ رهم ااألغبل الت  مانال الليهم ): قال هللا تعالى 
عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة كتعين القصاص فى العمد والخطر  وقطرع 
األعضاء الخاطئة وقطع موضع النجاسة وقتل النف  فى التوبة وقد كان الرجل 

أن تنزع من بنى إسرائيل يذنب الذنب فيصبح قد كتب على باب بيته أن كفارته 
عينيررك فينزعهمررا وأصررل اإلصررر الثقررل الررذى ي صررر صرراحبه أى يحبسرره مررن 

 الحراك لثقله . 
 

ومنها أن هللا أحل لهم كثيرا مما شدد على مرن كران قربلهم ولرم يجعرل علريهم 
 (اموا جعول اللويمم فو  الودين مون حورج)فى الدين مرن حرر  كمرا قرال تعرالى : 

به عليهم عن ابن عبا  رضى هللا  [ أى ضيق بتكليف ما اشتد القيام78]الحج: 
عنهما أنه قال الحر  ما كان على بنى إسرائيل من اإلصر والشدائد وضعه هللا 

 عن هذه األمة . 
 

ومنها أن هللا تعالى رفع عنهم الم اخذ  بالخط  والنسيان وما استكرهوا عليه 
 وا وحديث النف  وقد كران بنرو إسررائيل إذا نسروا شريئا ممرا أمرروا بره أو أخطر

عجلررت لهررم العقوبررة فحرررم علرريهم شررئ مررن مطعررم أو مشرررب علررى حسررب ذلررك 
الذنب قرال صرلى هللا عليره وسرلم إن هللا وضرع عرن أمترى الخطر  والنسريان ومرا 
استكرهوا عليه رواه اإلمام أحمد وغيره. ومنها أن اإلسالم وصرف خراص بهرم 

هووا )تعررالى :  اليشررركهم فيرره غيرررهم إال األنبيرراء علرريهم الصررال  والسررالم لقولرره
]المائرد :  (ار يال لموم اإلسوبم دينوا)[ 78]الحج:  (سمامم المسلمين من قبل 

[ ومنها أن شريعتهم أكمل من جميع شرائع األمم المتقدمة وهذا مما ال يحتا  3
لبيانرره لوضرروحه وانظررر إلررى شررريعة موسررى عليرره الصررال  والسررالم فقررد كانررت 

مرت علريهم الشرحوم وذوات الظفرر شريعة جالل وقهر أمروا بقتل نفوسهم وحر
وغيرها من الطيبات وحرمت عليهم الغنائم وعجل لهم من العقوبرات مرا عجرل 
وحملوا من اآلصار واألغالل ما لم يحمله غيرهم وكان موسى عليه السالم من 
أعظم خلق هللا تعالى هيبة ووقارا وأشدهم ب سا وغضبا هلل تعالى وبطشا ب عداء 

النظرر إليرره وعيسرى عليره السرالم كرران فرى مظهرر الجمررال هللا فكران ال يسرتطاع 
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وكانررت شررريعته شررريعة فضررل وإحسرران وكرران اليقاتررل وال يحررارب ولرري  فررى 
شريعته قتال البتة والنصارى يحرم عليهم فى دينهم القتال وهرم بره عصرا  فرإن 
اإلنجيل ي مر فيه بقوله من لطمك على خدك األيمن ف در له خدك األيسرر ومرن 

 بك ف عطه رداءك ومن سخرك ميال فامح معه ميلين ونحو هذا . نازعك ثو
 

وأمررا نبينررا  صررلى هللا عليرره وسررلم فكرران مظهررر الكمررال الجررامع لتلررك القررو  
والعدل والشد  فى هللا واللرين والرأفرة والرحمرة فشرريعته أكمرل الشررائع وأمتره 

تى شرريعته أكمل األمم وأحوالهم ومقاماتهم أكمل األحروال والمقامرات ولرذلك تر 
بالعدل فرضا بالفضل ندبا وبالشد  فى موضع الشرد  وبراللين فرى موضرع اللرين 
فيررذكر الظلررم ويحرمرره والعرردل ويرر مر برره والفضررل وينرردب إليرره كقولرره تعررالى: 

فمن الفا اأ ول  فوأجرل اللو  )[ فهذا عدل 40]الشورى: (اج ام سياة مثلها)
[ فهررذا 40]الشررورى: (إنوول ويحووب ال(ووالمين)[ فهررذا فضررل 40]الشررورى: (هللا

 (اإن الووواقبتم فعووواقباا بمثووول موووا الووواقبتم بووول)تحرررريم للظلرررم وقولررره تعرررالى : 
الوووان  وووبرتم لهوووا خيووور )[ هرررذا إيجررراب للعررردل وتحرررريم للظلرررم 126]النحرررل:
[ ندب إلى الفضل وكذلك تحريم ما حررم هللا علرى هرذه 126]النحل :(لل ابرين

ل لهرم كرل طيرب ونرافع األمة صيانة وحمية حرم عليهم كل خبيرث وضرار وأحر
فتحريمه عليهم رحمة وعلى من كان قبلهم لرم يخرل مرن وضرار وأحرل لهرم كرل 
طيرب ونررافع فتحريمره علرريهم رحمرة وعلررى مرن كرران قربلهم لررم يخرل مررن عقوبررة 
وهداهم  لما ضلت عنره األم قربلهم كيروم الجمعرة ووهرب لهرم مرن علمره وحملره 

سن ما فرقه فى األمرم كمرا وجعلهم خير أمة أخرجت للنا  وكمل لهم من المحا
كمررل لنبرريهم مررن المحاسررن مررا فرقرره فررى األنبيرراء قبلرره كمررا كمررل فررى كتررابهم مررن 
المحاسن ما فرقه فى الكتب قبله وكرذلك فرى شرريعته فهرذه األمرة هرم المجتبرون 

]الحرج:  (ها اجتبامم اما جعل الليمم ف  الدين مون حورج)كما قال هللا تعالى : 
م يوم القيامة شهداء على النا  ف قامهم فى ذلك مقام [ ومنها أنه تعالى جعله78

الرسل الشاهدين على أممهم، ومنها أنهرم اليجتمعرون علرى ضراللة رواه اإلمرام 
أحمد وغيره فى حديث س لت ربى أن ال تجتمع أمتى علرى ضراللة ف عطانيهرا، 
ومنها أن إجماعهم حجة وأن اختالفهم رحمرة وكران اخرتالف مرن قربلهم عرذابا، 

ا أنهم أقل األمم عمال وأكثرهم أجرا وأقصرهم أعمارا وأوتوا العلرم األول ومنه
واآلخر، وأنهم آخر األمرم فافتضرحت األمرم عنردهم ولرم يفتضرحوا، ومنهرا أنهرم 
أوتوا اإلسناد وهو خصيصة فاضلة مرن خصرائص هرذه األمرة وسرنة بالغرة مرن 

 السنن الم كد  . 
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أكررم هرذه األمرة وشررفها وفضرلها قال محمد بن حاتم بن المظفرر إن هللا قرد 

باإلسناد ولي  ألحد من األمم كلها قرديمها وحرديثها إسرناد إنمرا هرو صرحف فرى 
أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبرارهم فلري  عنردهم تمييرز برين مرانزل مرن الترورا  
واإلنجيل وبرين مرا ألحقروه بكتربهم مرن األخبرار الترى أخرذوها عرن غيرهرا الثقرا  

زادهرررا هللا شررررفا بنبيهررا إنمرررا ترررنص الحرررديث عرررن الثقرررة  وهررذه األمرررة الشرررريفة
المعررروف فررى زمانرره بالصرردق واألمانررة عررن مثلرره حتررى تتنرراهى أخبررارهم ثررم 
يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا األحفظ فاألحفظ واألضبط فاألضبط واألطرول 
مجالسررة بمررن فوقرره ممررن كرران أقصررر مجالسررة ثررم يكتبررون الحررديث مررن عشرررين 

يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعردوه عردا فهرذا وجها وأكثر حتى 
من فضرل هللا علرى هرذه األمرة، ومنهرا أنهرم الترزال طائفرة مرنهم ظراهرين علرى 
الحق حتى ي تى أمر هللا رواه الشيخان ، ومنها أنهم اختصروا فرى اآلخرر  بر نهم 
 أول من تنشق عنهم األرض من األمم رواه أبرو نعريم عرن ابرن عبرا  مرفوعرا

 بلفظ وأنا أول من تنشق األرض عنى وعن أمتى وال فخر . 
 

ومنها أنه يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء رواه البخارى، 
ومنها أنهم يكونون فرى الموقرف علرى مكران عرال رواه ابرن جريرر وغيرره عرن 
جابر مرفوعا بلفظ أنا وأمتى على كوم مشرفين على الخالئق ما من النا  أحد 
إال ود أنه منا وما من نبرى كذبره قومره إال ونحرن نشرهد لره أنره بلرغ رسرالة ربره 
وفى رواية ف كون أنا وأمتى على تل، ومنها أنهم يدخلون الجنة قبل سائر األمم 
روى الطبرانى عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه عن النبى صرلى هللا عليره 

علرى األمرم حترى تردخلها وسلم حرمت الجنة على األنبياء حتى أدخلها وحرمت 
أمتى، ومنها أنهم ي تون كتبهم ب يمانهم رواه أحمد والبرراز ، ومنهرا أن نرورهم 

 يسعى بين أيديهم أخرجه اإلمام أحمد . 
 

ومنها أن لهم ما سعوا وما يسعى لهم ولي  لمن قبلهم إال ما سعى وأما قوله 
وصرة  بالكرافر [ فهرى مخص39]النجم:(اأن لي: لإلنسان إو ما سع )تعالى : 

وأما الم من فله ما سرعى غيرره وذكرره شرم  الردين برن القطران العسرقالنى أن 
وصول ثواب القراء  إلى الميرت مرن قريرب أو أجنبرى هرو الصرحيح كمرا تنفعره 

 الصدقة والدعاء واالستغفار باإلجماع . 
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وأما إهداء القراء  إلى رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فحكرى ابرن القريم أن 
الفقهاء المت خرين من استحبه وإن كان النبى صلى هللا عليه وسلم غنيا عن  من

ذلك فإن له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمتره مرن غيرر أن يرنقص مرن أجرر 
العامل شئ . قال الشافعى رضى هللا عنه ما من خير يعمله أحد مرن أمرة النبرى 

فيره. قرال المراغرى  صلى هللا عليه وسلم إال والنبى صرلى هللا عليره وسرلم أصرل
فى تحقيق النضر  فجميرع حسرنات المسرلمين وأعمرالهم الصرالحة فرى صرحائف 
نبينا صلى هللا عليه وسلم زياد  على ما له من األجر مع مضاعفة ال يحصرها 
إال هللا تعررالى ألن كررل مهتررد وعامررل إلررى يرروم القيامررة يحصررل لرره أجررر ويتجرردد 

وللشين الثالث أربعة وللرابع ثمانية  لشيخه  مثل ذلك األجر ولشين شيخه مثاله
وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد األجور الحاصلة بعده إلى النبرى صرلى هللا عليره 
وسلم وبهذا تعلم تفضيل السلف علرى الخلرف فرإذا فرضرت المراترب عشرر  بعرد 
النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم كرران للنبررى صررلى هللا عليرره وسررلم مررن األجررر ألررف 

اهتدى بالعاشر حرادى عشرر صرار أجرر النبرى صرلى هللا وأربعة وعشرون فإذا 
عليه وسلم ألفين وثمانية وأربعين وهكذا كلما ازداد واحد يتضاعف ما كان قبله 

 أبدا كما قال بعضهم أ هـ 
 

وبهررذا يجرراب عررن استشرركال دعرراء القررارئ لرره صررلى هللا عليرره وسررلم بزيرراد  
ائر أنرواع الشررف فكر ن التشريف مع العلم بكماله عليه الصرال  والسرالم فرى سر

الرداعى لحررظ أن قبرول قراءترره يتضررمن لمعلمره نظيررر أجررره وهكرذا حتررى يكررون 
للمعلم األول وهو الشارع عليه الصال  والسالم نظير جميع ذلك، وبالجملة فقرد 
اختصرررر رسرررول هللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم بفضرررائل ال تحصرررى ومناقرررب ال 

اذلك ف ل هللا ي تيل من )ه وسلم تستقصى وكذلك أمته تكرمه له صلى هللا علي
 .[4، الجمعة:21]الحديد: (يشام اهللا ذا الف ل الع(يم
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 الخام:  الباب
 ف  تخ ي ل  الليل ال بق االسبم بخ ااؤ 
 المعراج ااإلسرام اتعميمل بعمام لطاات التمريم 
 ف  ح رق التقريب بالممالمة االمشاهدق المبرى 

 
م أن قصررة اإلسررراء والمعرررا  مررن أشررهر المعجررزات وأظهررر البررراهين اعلرر

 البينات وأقوى الحجج المحكمات وأصدق األنباء وأعظم اآليات . 
 

والحق أنه إسراء واحد بروحه وجسده يقظه فى القصة كلها وإلى هذا ذهرب 
الجمهررور مررن علمرراء المحرردثين والفقهرراء والمتكلمررين وتررواردت عليرره ظررواهر 

الصحيحة وال ينبغى العدول عنه واإلسراء بالجسم إلى تلك الحضررات األخبار 
العلية لم يكن ألحد سواه من األنبياء عليه وعليهم الصرال  والسرالم. والمعراريج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 188 

ليلة اإلسراء عشر  سبعة إلى السموات والثامن إلى سدر  المنتهى والتاسع إلرى 
الم فررى تصرراريف المسرتوى الررذى سررمع فيرره صررلى هللا عليره وسررلم صررريف األقرر

األقرردار والعاشررر إلررى العرررح والرفرررف والر يررة وسررماع الخطرراب بالمكافحررة 
والكشف الحقيقى.  وقد ورد حديث اإلسرراء عرن كثيرر مرن الصرحابة عرد مرنهم 
فرررى األصرررل سرررتة وعشررررين ثرررم قرررال وبالجملرررة فحرررديث اإلسرررراء أجمرررع عليررره 

نرور هللا بر فواههم المسلمون وأعرض عنه الزنادقة الملحردون يريردون ليطفئروا 
 وهللا متم نوره ولو كره الكافرون . 

 
وقد روى البخارى عرن قتراد  عرن أنر  برن مالرك برن صعصرعة أن نبرى هللا 
صلى هللا عليه وسلم حدثهم عن ليلرة أسررى بره فقرال بينمرا أنرا نرائم فرى الحطريم 
وربما قال فى الحجر مضطجعا إذ أتانى آت فشق ما بين هذه إلرى هرذه أى مرن 

  نحره إلى شعرته فاستخر  قلبى ثم أتيت بطست مرن ذهرب مملروء  إيمانرا ثغر
فغسل ثم حشى ثم أعيد وفى رواية لره ففرر  صردرى ثرم غسرله بمراء زمرزم ثرم 
جاء بطست من ذهب ممتلرئ حكمرة وإيمانرا ف فرغره فرى  صردرى ثرم أطبقره ثرم 
أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمرار أبريض قرال أنر  هرو البرراق يضرع خطرو  
عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بى جبريل حتى أتى السماء الدنيا وساق 
البخارى الحرديث بطولره وسري تى سررده بعرد ذكرر صرال  النبرى صرلى هللا عليره 
وسلم باألنبياء فى بيرت المقرد  ووصرف المعررا  الرذى أترى بره إليره صرلى هللا 

مالرك رضرى  عليه وسلم فصعد منه إلى السماء. وأخر  الترمذى عرن أنر  برن
هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى بالبراق ليلرة أسررى بره مسررجا 
ملجما فاستصعب عليره فقرال لره جبريرل عليره السرالم مرا حملرك علرى هرذا وفرى 

 رواية أما تستحى ما ركبك خلق قط أكرم على هللا منه فارفض عرقا . 
 

ه وإذا هربط ارتفعرت وفى حديث ابن مسعود إذا أتى على جبل ارتفعت رجال
يداه وفى رواية ألبن سعد له جناحان وعرن ابرن عبرا  فرى صرفته لره خرد كخرد 
اإلنسرران وعرررف كعرررف الفررر  وقرروائم كاإلبررل وأظررالف وذنررب كررالبقر وكرران 
صدره ياقوته حمراء، وكان الرذى أمسرك بركابره صرلى هللا عليره وسرلم جبريرل 

 وبزمامه ميكائيل رواه ابن سعد . 
 

يهقى وغيره عن شداد بن أو  أنه أول ما أسرى بره صرلى هللا وقد روى الب
عليه وسلم مر ب رض ذات نخل فقال له جبريل انزل فصل فصلى فقال صليت 
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بيثرب ثم مر ب رض بيضاء فقال انزل فصل فصلى فقال صليت بمدين ثرم مرر 
ببيت لحم فقال انزل فصل فنزل فصلى فقرال صرليت حيرث ولرد عيسرى. وروى 

ن  لما جاء جبريل عليه السالم بالبراق إليه صلى هللا عليره وسرلم البيهقى عن أ
فك نما أصرت أذنيها فقرال لهرا جبريرل مره يرا برراق فروهللا مرا ركبرك مثلره فسرار 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو بعجوز على جنب الطريق فقال ما هرذا 

و بشرين يردعوه يا جبريل قال سرر يرا محمرج فسرار مرا شراء هللا أن يسرير فرإذا هر
متنحيا عن عليك يا أول السرالم عليرك يرا آخرر السرالم عليرك يرا حاشرر فقرال لره 
جبريل اردد عليهم السالم فرد، ثم قال له جبريل أما العجوز التى رأيرت جانرب 
الطريق فلم يبق من الدنيا إال ما بقى من عمر تلك العجوز والذى دعراك إبلري  

تررارت أمتررك الرردنيا علررى اآلخررر  وأمررا الررذين والعجرروز الرردنيا أمررا لررو أجبتهررا الخ
 سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصال  والسالم . 

 
وفى رواية أنه مر بموسى عليه الصال  والسالم وهو يصلى فرى قبرره فقرال 
أشهد أنك رسرول هللا وال مرانع أن األنبيراء علريهم الصرال  والسرالم يصرلون فرى 

هم يرزقون . وفى حديث أبى هرير  عند الطبرانرى قبورهم ألنهم أحياء عند رب
والبزار أنه عليه الصال  والسالم مرر علرى قروم يزرعرون ويحصردون فرى يروم 
كلمررا حصرردوا عرراد كمررا كرران فقررال لجبريررل عليرره السررالم مررا هررذا قررال هرر الء 
المجاهدون فى سبيل هللا تضاعف لهم الحسرنة إلرى سربعمائه ضرعف ومرا أنفقروا 

وهررو خيررر الرررازقين ثررم أتررى علررى قرروم ترضررن ر وسررهم مررن شررئ فهررو يخلفرره 
بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت واليفتر عنهم من ذلك شئ فقال ما هذا 

 يا جبريل قال ه الء الذين تتثاقل ر وسهم عن الصال  المكتوبة . 
 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسر  
ريع والزقوم ورضف جهنم فقال ما ه الء قال ه الء الذين األنعام ي كلون الص

الي دون زكا  أموالهم وما ظلمهم هللا وما ربك بظالم للعبيد . ثم أتى علرى قروم 
بين أيديهم لحم نضيج فى قدر ولحم نئ فى قدر خبيث فجعلوا ي كلون مرن النرئ 

جرل مرن الخبيث ويدعون النضيج فقال ما ه الء يا جبريرل قرال جبريرل هرذا الر
أمتك تكون عنده المررأ  الحرالل الطيرب فير تى امررأ  خبيثرة فيبيرت عنردها حترى 
يصبح والمرأ  تقوم من عند زوجها حالال طيبا فت تى رجرال خبيثرا فتبيرت عنرده 

 حتى تصبح . 
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ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة ال يستطيع حملها وهو يزيد 
لرجل من أمتك تكون عليه أمانرات النرا  عليها فقال ما هذا يا جبريل قال هذا ا

اليقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض  ألسرنتهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضرت عرادت كمرا كانرت اليفترر عرنهم مرن 
ذلك شئ قال ما هذا يا جبريل قال ه الء خطباء القتنة . قال ثم أتى على حجرر 

ور عظيم فجعل الثرور يريرد أن يرجرع مرن حيرث خرر  فرال صغير يخر  منه ث
يستطيع فقال ما هذا يرا جبريرل قرال هرذا الرجرل يرتكلم بالكلمرة العظيمرة ثرم ينردم 

 عليها فال يستطيع أن يردها . 
 

ثم أتى على واد فوجد فيه ريحا طيبة بارد  وريح مسرك وسرمع صروتا فقرال 
تنرى بمرا وعردتنى فقرد كثررت ما هذا يا جبريل قال هذا صوت الجنة تقول رب آ

غرفررى واسررتبرقى وحريرررى وسندسررى وعبقريررى ول لرر ى ومرجررانى وفضررتى 
وذهبى وأكوابى وصحافى وأباريقى ومراكبى وعسرلى ومرائى ولبنرى وخمررى 
فرآتنى بمرا وعرردتنى قرال لرك كررل مسرلم ومسررلمة ومر من وم منرة ومررن آمرن بررى 

ى أنرردادا ومررن وبرسرلى وعمررل صررالحا ولرم يشرررك بررى شريئا ولررم يتخررذ مرن دونرر
خشينى فهو آمن ومن س لنى فقد أعطيته ومن أقرضنى جازيته ومن توكل على 
كفيته إننى أنا اله ال إله إال أنرا ال أخلرف الميعراد قرد أفلرح الم منرون وتبرارك هللا 
أحسن الخارقين قالت قد رضيت. ثرم أترى علرى واد فسرمع صروتا منكررا ووجرد 

ل هرذا صروت جهرنم تقرول رب آتنرى بمرا ريحا منتنة فقرال مرا هرذا يرا جبريرل قرا
وعدتنى فقد كثررت سالسرلى وأغاللرى وسرعيرى وحميمرى وضرريعى وغسراقى 
وعرذابى وقررد بعررد قعرررى واشرتد حرررى فررآتنى بمررا وعردتنى قررال لررك كررل مشرررك 
ومشركة وكافر وكافر  وكل جبار الي من بيوم الحساب قالت قد رضيت فسار 

 حتى أتى بيت المقد  . 
 

سعيد عند البيهقى دعانى داع عن يمينى انظرنى أسالك فلرم وفى رواية أبى 
أجبرره ثررم دعررانى آخررر عررن يسررارى كررذلك فلررم أجبرره وفيرره إذا امرررأ  حاسررر  عررن 
ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها هللا تعالى فقالت يا محمد انظرنى أس لك فلم 

د ولررو ألتفررت إليهررا وفيرره أن جبريررل قررال لرره أمررا الررداعى األول فهررو داعررى اليهررو
أجبته لتهرودت أمترك وأمرا الثرانى فرداعى النصرارى ولرو أجبتره لتنصررت أمترك 

 وأما المرأ  فالدنيا . 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 191 

وفررى حررديث أبررى سررعيد أنرره رأى أخوبرره عليهررا لحررم طيررب لرري  عليهررا أحررد 
وأخرى عليهرا لحرم نرتن عليهرا نرا  ير كلون قرال جبريرل هر الء الرذين يتركرون 

بقروم بطرونهم أمثرال البيروت كلمرا نهرض الحالل وير كلون الحررام وفيره أنره مرر 
أحدهم خر وأن جبريرل قرال لره هرم أكلره الربرا وأنره مرن بقروم مشرافرهم كاإلبرل 
يلتقمون جمرا فيخر  من أسافلهم وأن جبريل قرال هر الء الرذين ير كلون أمروال 
اليتامى ظلماً وأنه مر بنساء  تعلقن بثديهن وأنهن الزوانى وأنه مرر بقروم يقطرع 

للحررم فيطعمرون وأنهررم الغمرازون اللمررازون وفيره حتررى اتيرت بيررت مرن جنروبهم ا
المقررد  وأوثقررت دابتررى بالحلقررة التررى كانررت األنبيرراء تربطهررا فيهررا فرردخلت أنررا 

 وجبريل بيت المقد  فصلى كل واحد منا ركعتين . 
 

وفى رواية أن  عند مسلم ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت 
م بإناء مرن خمرر وإنراء مرن لربن فراخترت اللربن فقرال فجاءنى جبريل عليه السال

جبريل اخترت الفطر  أى اخترت اللبن الرذى عليره بنيرت الخلقرة وقرال النرووى 
 المراد بالفطر  هنا اإلسالم واالستقامة . 

 
وفى رواية ابن مسعود نحوه وزاد ثم دخلت المسجد فعرفت النبيرين مرا برين 

ت الصال  فقمنا صفوفا فانتظر من يومنرا قائم وراكع وساجد ثم إذن م ذن ف قيم
ف خررذ بيرردى جبريررل فقرردمنى فصررليت بهررم . وفررى روايررة بهررم . وفررى روايررة أبررى 
أمامرة عنررد الطبرانرى ثررم أقيمرت الصررال  فتردافعوا حتررى قردموا محمرردا صررلى هللا 

 عليه وسلم . 
 

وعن أبى سعيد ثم أتى بيت المقد  فنزل فربط فرسه إلرى صرخر  ثرم دخرل 
لمالئكة فلما قضيت الصال  قالوا يرا جبريرل مرن هرذا معرك قرال هرذا فصلى مع ا

محمد رسول هللا خاتم النبيين قالوا وقد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه هللا من أخ 
وخليفه فرنعم األخ ونعرم الخليفرة ثرم لقروا أروا  األنبيراء فر ثنوا علرى ربهرم فقرال 

خررذنى خلرريال وأعطررانى ملكررا إبررراهيم عليرره الصررال  والسررالم الحمررد هلل الررذى ات
عظيما وجعلنى أمة قانتا ي تم بى وأنقذنى من النار وجعلها على برردا وسرالما. 
ثررم إن موسررى عليرره السررالم أثنررى علررى ربرره فقررال الحمررد هلل الررذى كلمنررى تكليمررا 
واصطفانى وأنزل على التورا  وجعل هالك فرعون ونجا  بنرى إسررائيل علرى 

بالحق وبه يعدلون . ثم إن داود أثنى على ربه  يدى جعل من أمتى قوما يهدون
فقررال الحمررد هلل الررذى جعررل لررى ملكررا عظيمررا وعلمنررى الزبررور واألن لررى الحديررد 
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وسخر لى الجبال يسبحن معى سخر لى الريا  وسخر لى الشياطين يعملون ما 
شئت من محاريب وتماثيل وعلمنى منطق الطير وآتانى من كل شئ وسخر لى 

واإلن  والجرن والطيرر وآترانى ملكرا ال ينبغرى ألحرد مرن بعردى جنود الشياطين 
 وجعل ملكى ملكا طيبا لي  فيه حساب . 

 
ثم إن عيسى عليه السالم أثنى على ربه فقرال الحمرد هللا الرذى جعلنرى كلمتره 
وجعلنررى مثررل آدم مررن تررراب ثررم قررال لرره كررن فيكررون وعلمنررى الكترراب والحكمررة 

أصور من الطرين كهيئرة الطيرر فر نفن فيره  والتورا  واإلنجيل وجعلنى أخلق أى
فيكون طيرا بإذن هللا وجعلنى أبرئ األكمة واألبرص وأحيرى المروتى برإذن هللا 
ورفعنى وطهرنى وأعاذنى وأمى من الشيطان الرجيم فلرم يكرن للشريطان علينرا 
سبيل . وإن محمدا ً صلى هللا عليه وسلم أثنرى علرى ربره فقرال كلهرم أثنرى علرى 

نى على ربرى الحمرد هلل الرذى أرسرلنى رحمرة للعرالمين وكافرة للنرا  ربه وأنا أث
بشرريراً ونررذيرا وأنررزل علررى الفرقرران فيرره تبيرران كررل شررئ وجعررل أمتررى خيررر أمررة 
أخرجررت للنررا  وجعررل أمتررى وسررطا وجعررل أمتررى هررو األولررون وهررو اآلخرررون 
وشر  لى صدرى ووضع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاتحا وخاتمرا 

م بهذا فضلكم محمد . ثم ذكر أنه عر  به صلى هللا عليه وسلم إلرى فقال إبراهي
 سماء الدنيا ومن سماء إلى سماء وذكره فى الشفاء مختصراً . 

وفى رواية ابن أبى خراتم فرى تفسريره عرن أنر  فلمرا بلرغ بيرت المقرد  فبلرغ 
المكان الذى يقال له باب محمد أتى إلى الحجر الذى به فغمزه جبريرل بإصربعه 

به ثم ربطها ثم صعد فلما استويا فى سرحة المسجد أى فنائه قرال جبريرل يرا فثق
محمد هلى س لت ربك أن يريك الحرور العرين قرال نعرم قرال فرانطلق إلرى أولئرك 
النسو  فسلم عليهن قال فسلمت عليهن فرددن على السالم فقلت لمرن أنرتن فقلرن 

لرم يظعنروا وخلردوا فلرم خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يردرنوا وأقراموا ف
يموتوا قال ثم انصرفت فلم ألبث إال يسيرا حتى اجتمع نا  كثير ثم أذن م ذن 
وأقيمررت الصررال  قررال فقمنررا صررفوفا ننتظررر مررن ي منررا ف خررذ بيرردى جبريررل عليرره 
الصال  والسالم فقدمنى فصليت بهم فلما انصررفت قرال لرى جبريرل أتردرى مرن 

نبرى بعثره هللا . قرال القاضرى عيراض  صلى خلفك قلرت ال قرال صرلى خلفرك كرل 
واألظهر  أن صالته بهم فرى بيرت المقرد  كانرت قبرل العررو  وقرال ابرن كثيرر 
صلى بهم ببيت المقد  قبل العرو  وبعده فرإن فرى الحرديث مرا يردل علرى ذلرك 

 وال مانع منه . 
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ووقع فى بعض طرق الحديث أنه صلى هللا عليره وسرلم صرلى باألنبيراء فرى 
ى ابن اسحاق أنه عليه الصال  والسالم قال لما فرغرت ممرا كران السموات ورو

فى بيت المقد  أتى بالمعرا  ولم أر قط شريئا أحسرن منره وهرو الرذى يمرد إليره 
الميت عينيه إذا احتضر ف صعدنى صاحبى فيه حتى انتهى إلى باب من أبرواب 
السماء وفى رواية كعب فوضعت لره مرقرا  مرن فضرة ومرقرا  مرن ذهرب حترى 

  هررو وجبريررل وفررى كترراب شرررف المصررطفى أنرره أتررى بررالمعرا  مررن جنررة عررر
الفررردو  وأنرره منضررد بررالل ل  عررن يمينرره  مالئكررة وعررن ياسررره مالئكررة . وفررى 
حررديث البخررارى الررذى تقرردم صرردره عررن قترراد  عررن أنرر  بررن مالررك فررانطلق بررى 
جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قرال جبريرل قرال ومرن معرك 

ل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجئ جاء ففرتح فلمرا قا
خلصت فإذا فيها آدم قال هذا أبوك آدم فسلم عليره فسرلمت عليره فررد السرالم ثرم 

 قال مرحبا باإلبن الصالح والنبى الصالح . 
 

ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانيرة فاسرتفتح قيرل مرن هرذا قرال جبريرل قيرل 
ك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجئ جاء ومن مع

ففتح فلما خلصرت إذا يحيرى وعيسرى وهمرا ابنرا الخالرة قرال هرذا يحيرى وعيسرى 
فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قاال مرحبا باألخ الصالح والنبى الصالح . ثم صعد 

يل ومن معك قال محمد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل ق
قيل وقد أرسل إليه نعرم قيرل مرحبرا بره فرنعم المجرئ جراء ففرتح فلمرا خلصرت إذ 
يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا باألخ الصالح 
والنبى الصالح . ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال 

قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم جبريل قيل ومن معك قال محمد 
المجئ جاء ففرتح فلمرا خلصرت إذا إدرير  قرال هرذا إدرير  فسرلم عليره فسرلمت 

 عليه فر  ثم قال مرحبا باألخ الصالح والنبى الصالح . 
 

ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قرال جبريرل قيرل 
ه فنعم المجئ جراء فلمرا خلصرت فرإذا هرارون ومن معك قال محمد قيل مرحبا ب

قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا باألخ الصالح والنبى 
الصررالح . ثررم صررعد بررى حتررى أتررى السررماء السادسررة فاسررتفتح قيررل مررن هررذا قررال 
جبريل قيل ومن معك قال محمد  قيل وقد أرسل إليه قال نعرم قيرل مرحبرا فرنعم 

ما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد المجئ جاء فل
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ثررم قررال مرحبررا برراألخ الصررالح والنبررى الصررالح فلمررا تجرراوزت بكررى قيررل لرره ومررا 
يبكيك قال أبكى ألن غالما بعث بعدى يردخل يردخل الجنرة مرن أمتره أكثرر ممرن 

 يدخلها من أمتى . 
 

من هذا قال جبريل قيل ثم صعد بى إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل 
ومن معك قال محمد وقيل وقد أرسل إليه قرال نعرم قرال مرحبرا بره فرنعم المجرئ 
جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه قال فسلمت عليه 
فرد السالم فقال مرحبرا براألبن الصرالح والنبرى الصرالح . ثرم رفعرت إلرى سردر  

ل هجرر وإذا ورقهرا مثرل آذان الفيلرة قرال هرذه سردر  المنتهى فإذا نبقها مثرل قرال
المنتهررى وإذا أربعررة أنهررار نهررران باطنرران ونهررران ظرراهران فقلررت مررا هررذا يررا 

 جبريل قال أما الباطنان فنهران فى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات . 
 

ثم رفع لى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألرف ملرك . ثرم أتيرت بإنراء 
خمر وإناء من لبن وإناء من عسل ف خذت اللبن فقال هى الفطر  الترى أنرت من 

عليها وأمتك ثم فرضت على الصال  خمسين صرال  كرل يروم فرجعرت فمرررت 
على موسى فقال بم أمرت قلت أمرت بخمسين صال  كرل يروم قرال إن أمترك ال 
ى تستطيع خمسين صال  كل يوم وإنى وهللا قد جربت النرا  قبلرك وعالجرت بنر

إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاس له التخفيرف ألمترك فرجعرت فوضرع 
عنى عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشررا فرجعرت 
فوضررع عنررى عشرررا فرجعررت إلررى موسررى فقررال مثلرره فرجعررت فرر مرت بعشررر 
صلوات فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت ف مرت بخم  صلوات كل يوم 

ك ال تسرتطيع خمر  صرلوات كرل يروم وإنرى قرد جربرت النرا  قبلرك قال إن أمت
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاس له التخفيف ألمتك قال 
س لت ربى حتى استحييت ولكرن أرضرى وأسرلم قرال فلمرا جراوزت نرادانى منراد 

 أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى . 
 

 عليه وسلم قال حين خلص إلى وفى البخارى فى الصال  أن النبى صلى هللا
السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسود  وعلى يساره أسود  إذا نظر قبرل 
يمينرره ضررحك وإذا نظررر قبررل شررماله بكررى فقررال مرحبررا بررالنبى الصررالح واالبررن 
الصالح قلت لجبريل من هذا قال قال هذا آدم وهذه األسرود  عرن يمينره وشرماله 

ين منهم أهل الجنة واألسود  التى عن شرماله أهرل النرار فرإذا نسم بنيه ف هل اليم
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نظررر عررن يمينرره ضررحك وإذا نظررر عررن شررماله بكررى واألسررود  جمررع سررواد هررى 
األشخاص والنسم جمع نسمة وهى الرو  وفى رواية مسلم من حديث أنر  ثرم 
عر  بنا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم عليه الصال  والسالم مسندا ظهره 
إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثرم اليعرودون إليره. 

 وفيه فى السماء الثالثة فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحسن . 
 

وفى حديث البيهقى وغيره فإذا أنا برجل أحسن ما خلق هللا قد فضرل النرا  
ل علرى غيررر نبينررا بالحسرن كررالقمر ليلررة البردر علررى سررائر الكواكرب وهررو محمررو

صررلى هللا عليرره وسررلم فقررد روى الترمررذى مررن حررديث أنرر  مررا بعررث هللا نبيررا إال 
حسن الوجه حسن الصوت وكان نبريكم أحسرنهم وجهرا وأحسرنهم صروتا، ووقرع 
فى غير رواية البخارى هنا زياد  .  فمنها ما وقع فى رواية أبى سعيد الخدرى  

ماء السابعة فإذا إبراهيم الخليل  سراند عند البيهقى فى دالئله ثم صعدت إلى الس
ظهره إلرى البيرت المعمرور ك حسرن الرجرال ومعره نفرر مرن قومره فسرلمت عليره 
وسلم على وإذا ب متى شطرين شطر عليهم ثياب بيض ك نهم القراطي  وشطر 
عليهم ثياب رمد  قال فردخلت البيرت المعمرور ودخرل معرى الرذين علريهم الثيراب 

ذين عليهم الثياب الرمد  فصرليت أنرا ومرن معرى فرى البيض وحجب اآلخرون ال
 البيت المعمور . 

 
وفررى روايررة الطبرانررى فررإذا هررو برجررل أشررمط جالسررا علررى برراب الجنررة علررى 
كرسى وعنده قوم جلو  بيض الوجوه أمثال القراطي  وقوم فرى ألروانهم شرئ 
 فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلرص مرن ألروانهم شرئ ثرم دخلروا نهرراً 
آخررر فاغتسررلوا فيرره فخرجرروا وقررد خلررص مررن ألرروانهم شررئ ثررم دخلرروا نهررراً آخررر 
فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم وصارت مثرل ألروان البريض الوجروه 
فقال من هذا ومن ه الء الذين فى ألوانهم شئ وما هذه األنهار التى دخلوا فيها 

لررى األرض وأمررا وقررد صررفت ألرروانهم قررال هررذا أبرروك إبررراهيم أول مررن شررمط ع
ه الء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلرم وأمرا هر الء النفرر الرذين فرى 
ألوانهم شئ فقوم خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا فتراب هللا علريهم وأمرا األنهرار 

 ف ولها رحمة هللا والثانى نعمة هللا والثالث وسقاهم ربهم شرابا طهوراً . 
براهيم عليه الصرال  والسرالم قرال للنبرى صرلى وعن عبد هللا بن مسعود أن إ

هللا عليه وسلم يا بنى إنك الق ربرك الليلرة وإن أمترك آخرر األمرم وأضرعفها فرإن 
استطعت أن تكون حاجتك فى أمتك فافعل، وروى ابن أبى حراتم عرن أنر  أنره 
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عليه الصال  والسالم بعد أن رأى إبراهيم قال ثم انطلق بى علرى ظهرر السرماء 
حتى انتهى إلى نهر عليه خيام الياقوت  والل ل  والزبرجد وعليره طيرر السابعة 

أخضر أنعم طير رأيت قال جبريل هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فرإذا فيره آنيرة 
الذهب والفضة يجرى على رضراض مرن اليراقوت والزمررد مرا ه أشرد بياضرا 

و أحلرى من اللبن قال ف خذت من آنيته فاغترفت مرن ذلرك المراء فشرربت فرإذا هر
من العسل وأشد رائحة من المسك وروى مسلم عن أن  بينا أنا أسير فى الجنة 
إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجروف وإذا طينره مسرك أذفرر فقرال جبريرل هرذا 
الكوثر . وقد وقع فى رواية أبى ذر عند مسلم وغيره ثم أدخلت الجنة فإذا فيهرا 

 ابذ القباب . جنابذ الل ل  وإذا ترابها المسك والجن
 

وفى حديث أبى سعيد الخدرى عند البيهقى ثم صعد بى إلى السرماء السرابعة 
قال ثم رفعت لى سدر  المنتهى فإذا كل ورقة منهرا تغطرى هرذه األمرة وإذا فيهرا 
عين تجرى يقال لها السلسبيل فينشق منها نهران أحردهما الكروثر واآلخرر يقرال 

قردم مرن ذنبرى ومرا تر خر ثرم رفعرت إلرى له الرحمة فاغتسلت فيه فعفرر لرى مرا ت
الجنة فاستقبلتنى جارية فقلت لها لمن أنت يا جارية قالت لزيد برن حارثرة وفيره 
وإذا رمانها ك ه الدالء عظمرا وإذا طيرهرا ك نره البخرت ثرم عرضرت علرى النرار 
فإذا فيها غضب هللا ورجزه ونقمته لو طرحت فيها الحجار  والحديد ألكلتها ثرم 

 .  أغلقت دونى
 

وفى رواية البخارى فى الصال  ثرم عرر  برى حترى ظهررت لمسرتوى أسرمع 
فيه صريف األقالم الحديث والمستوى المصعد وصريف األقالم تصويتها حالة 
الكتابة والمراد ما تكتبره المالئكرة مرن أقضرية هللا تعرالى، وذكرر أبرو الحسرن برن 

ة والسرربعين ألررف غالررب فيمررا تكلررم فيرره علررى أحاديررث الحجررب السرربعة والسرربعمائ
حجاب وعزاها ألبى الربيع بن سبع فى شفاء الصدور من حديث ابن عبا  أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بعد أن ذكر مبدأ حديث اإلسراء . 
 

أتانى جبريل وكان السفير بى إلى ربى إلى أن انتهى إلى مقام ثم وقف عنرد 
الخليرل خليلره فقرال إن تجراوزت ذلك فقلت يا جبريل فرى مثرل هرذا المقرام يتررك 

احترقت بالنور فقال النبى صلى هللا عليه وسلم يا جبريل هل لك من حاجة إلى 
ربررك فقررال يررا محمررد سررل هللا فررى أن أبسررط جنرراحى علررى الصررراط ألمتررك حتررى 
يجوزوا عليه قال النبى صلى هللا عليه وسلم ثم ز  برى فرى النرور زجرا فخررق  
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ا حجراب يشربه حجابرا وانقطرع عنرى حر  كرل بى سبعون ألف حجراب لري  فيهر
ملك وإنسى فلحقنى عند ذلك استيحاح فعند ذلك نادانى مناد بلغة أبى بكرر فرإذا 
النررداء مررن العلررى األعلررى ادن يرراخير البريررة ادن يررا أحمررد ادن يررا محمررد ليرردن 

ثووم دنووا فتوودل  فمووان قوواب )الحبيررب ف دنررانى ربررى حتررى كنررت كمررا قررال تعررالى : 
[ قرال وسر لنى ربرى فلرم أسرتطع أن أجيبره فوضرع يرده 8]النجم:(قاسين أا أدن 

بين كتفئ بال تكييف وال تحديد فوجدت بردها برين ثرديى فر ورثنى علرم األولرين 
واآلخرين وعلمنى علوما شرتى فعلرم أخرذ علرى كتمانرة إذ علرم أنره اليقردر علرى 
 حمله أحد غيرى وعلم خيرنى فيره وعلمنرى القررآن فكران جبريرل عليره الصرال 
والسررالم يررذكرنى برره وعلررم أمرنررى بتبليغرره إلررى العررام والخرراص مررن أمتررى ولقررد 
عاجلت جبريل عليه الصال  والسالم فى آية نزل على بها فعاتبنى ربرى وأنرزل 

او تعجووول بوووالقرمن مووون قبووول أن يق ووو  إليوووك احيووول اقووول رب  دنووو  )علرررى 
عليررك [ ثررم قلررت اللهررم إنرره لمررا لحقنررى اسررتيحاض قبررل قرردومى 114]طرره:(اللمووا  

سررمعت مناديررا ينررادى بلغررة تشرربه لغررة أبررى بكررر فقررال لررى قررف إن ربررك يصررلى 
فعجبنت من هاتين هل سبقنى أبرو بكرر إلرى هرذا المقرام وإن ربرى لغنرى عرن أن 
يصلى قال فنرادانى أنرا الغنرى عرن أن أصرلى ألحرد وإنمرا أقرول سربحانى سربقت 

خورجمم مون ها الذى ي ول  اللويمم امبامتول لي)رحمتى غضبى اقرأ يا محمد 
 [. 43]االحزاب:  (ال(لماال إل  النار امان بالم منين رحيما

 
فصالتى رحمة لرك وألمترك وأمرا أمرر صراحبك يرا محمرد فرإن أخراك موسرى 
كرران أنسرره بالعصررا فلمررا أردنررا كالمرره قلنررا ومررا تلررك بيمينررك يررا موسررى قررال هررى 
عصراى وشرغل بررذكر العصرا عررن عظريم الهيبررة وكرذلك أنررت يرا محمررد لمرا كرران 

نسك بصاحبك أبى بكر وإنك خلقت أنت وهو من طينة واحد  وهو أنيسك فرى أ
الدنيا واآلخر  خلقنا ملكراً علرى صرورته يناديرك بلغتره ليرزول عنرك اإلسرتيحاح 

 لئال يلحقك من عظيم الهيبة ما يقطعك عن فهم ما يراد منك . 
 

مرد قرد ثم قال هللا تعالى وأين حاجة جبريل فقلت اللهم أنرت أعلرم فقرال يرا مح
أجبته فيما س ل ولكرن فرى مرن أحبرك وصرحبك . وفرى روايرة فتقردمت وجبريرل 
على أثرى حتى انتهى بى إلى حجاب فرراح الرذهب فحررك الحجراب فقيرل مرن 
هررذا قررال أنررا جبريررل ومعررى محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم فقررال الملررك هللا أكبررر 

من طرفة ف خر  يده من تحت الحجاب فاحتملنى فوضعنى بين يديه فى أسرع 
عين وغلظ الحجاب مسير  خمسمائة عام فقال لى تقدم يامحمد فمضيت فانطلق 
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بى الملرك فرى أسررع مرن طرفرة عرين إلرى حجراب الل لر  فحررك الحجراب فقرال 
الملررك مررن وراء الحجرراب مررن هررذا قررال أنررا فررالن صرراحب حجرراب الررذهب وهررذا 

أكبرر فر خر   محمد صلى هللا عليه وسلم رسول رب العز  معى فقال الملرك هللا
يررده مررن تحررت الحجرراب فرراحتملنى حتررى وضررعنى بررين يديرره فلررم أزل كررذلك مررن 
حجرراب إلررى حجرراب حتررى جرراوزت  سرربعين حجابررا غلررظ كررل حجرراب مسررير  
خمسمائه عام ثم دلى لرى رفررف أخضرر تغلرب حضررته ضروء الشرم  فرالتمع 
بصرررى ووضررعت علررى ذلررك الرفرررف ثررم احتملررت حتررى وصررلت إلررى العرررح 

عظيماً ال تناله األلسن ثم دلى لى قطر  من العرح فوقعت على  ف بصرت أمراً 
لسرررانى فمرررا ذاق الرررذائقون شررريئا قرررط أحلرررى منهرررا ف نبررر نى هللا بهرررا نبررر  األولرررين 
واآلخرررين ونررور قلبررى وغشررى نررور عرشرره بصرررى فلررم أر شرريئا فجعلررت أرى 
بقلبررى وال أرى بعينررى ورأيررت مررن خلفررى ومررن بررين كتفررى كمررا رأيررت أمررامى 

رواه والررذى قبلرره فررى كترراب شررفاء الصرردور كمررا ذكررره ابررن غالررب .  الحررديث
 والرفرف البساط . 

 
واعلم أن ما ذكر فى هذا المحل الرفيع من الحجب فهو فى حق المخلروق ال 
فرى حررق الخررالق عررز وجررل فرراهلل سرربحانه وتعررالى منررزه عمررا يحجبرره، وعررن ابررن 

 صلى هللا عليره عبا  وعرو  بن الزبير وكعب األحبار وغيرهم أن رسول هللا
وسلم رأى ربه بعينه بال تكييف وال تشبيه ولما رجع صلى هللا عليره وسرلم مرن 
سفر اإلسراء مر فى بعض طريقه بعيرر لقرريح تحمرل طعامراً فيهرا جمرل عليره 
غرارتان غرار  سوداء وغرار  بيضاء فلما حاذى العير نفرت منه واستدارت 

أضرلوا بعيررا لهرم قرد جمعره فرالن  وصرع ذلك الجمل وفى رواية ومر بعير قد
قال  صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمرد ثرم أترى 
مكة كذا وكذا وقد أضلوا بعيررا لهرم فجمعره فرالن وإن مسريرهم ينزلرون بمكران 
كذا وكذا وي تونكم يوم كذا وكذا يقردمهم جمرل آدم عليره مسرح أسرود وغرارتران 

ف النا  ينظرون حتى إذا كان قريب من نصف النهار فلما كان ذلك اليوم أشر
 أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه عليه الصال  والسالم . 

 
وفى رواية س لوه آية ف خبرهم بقدوم العير يوم األربعاء فلما كان ذلك اليروم 
لرم يقردموا حتررى كرادت الشررم  أن تغررب فرردعا هللا تعرالى فحررب  الشرم  حتررى 

صف . وعن عائشة رضى هللا عنها أنه سعى رجال من المشركين قدموا كما و
إلى أبى بكر رضرى هللا عنره فقرالوا هرل لرك إلرى صراحبك يرزعم أنره أسررى بره 
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الليلة إلى بيت المقد  قال وقد كان ذلك قالوا نعم قرال لرئن قرال ذلرك لقرد صردق 
نرى قالوا تصدقه أنه قد ذهب إلى بيت المقرد  وجراء قبرل أن يصربح فقرال نعرم إ

ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه فى خبر السماء فى غدو  أو روحة فلذلك 
سمى الصديق رواه الحاكم فى المستدرك وابن إسحق وزاد ثم اقبل حتى انتهرى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يرا نبرى هللا أحردثت هر الء أنرك جئرت بيرت 

فرإنى قرد جئتره قرال الحسرن فقرال المقد  الليلة قال نعم فقال يا نبى هللا صفه لى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصفه ألبرى بكرر فيقرول أبرو بكرر صردقت أشرهد 
أنك رسول هللا كلما وصف له منه شيئا. وقول ابى بكرر صرفه لرى لرم يكرن عرن 
شررك فإنرره صرردقه مررن أول وهلررة ولكنرره أراد إظهررار صرردقه لقومرره وفررى روايررة 

أى كشرف الحجرب بينرى وبينره حترى رأيتره البخارى فجلى هللا لى بيرت المقرد  
وفى رواية مسلم فس لونى عن أشياء لم أثبتها فكربت كربا شديدا لم أكرب مثله 

 قط فرفعه هللا إلى أنظر إليه ما يس لونى عن شئ إال أنب تهم به . 
 

وفى حديث ابن عبا  فجرئ بالمسرجد وأنرا أنظرر إليره حترى وضرع عنرد دار 
وهذا أبلغ فرى المعجرز  وال اسرتحالة فيره فقرد أحضرر  عقيل فنعته وأنا أنظر إليه

عرح بلقي  بطرفه عين . وفى حديث أم هانئ أنهم قالوا كم للمسجد مرن براب 
قال ولم أكن عددتها قال فجعلت أنظر إليره وأعردها بابرا بابرا، وفرى كرالم بعرض 
أهل اإلشارات لما كران صرلى هللا عليره وسرلم ثمرر  شرجر  الكرون ودر  صردفه 

وسررر معنررى كلمررة كررن ولررم يكررن بررد مررن عرررض هررذه الثمررر  بررين يرردى  الوجررود
مثمرها ورفعها إلى حضر  قدسه والطواف بها على ندمان حضرته أرسل إليه 
أعز خدام الملك عليه فلما ورد عليه قادما وافاه على فراشه نائما فقال له قرم يرا 

رفرع األيرن مرن نائم فقد هيئت لك الغنائم قال يا جبريرل إلرى أيرن قرال يرا محمرد ا
 البين إنما أنا رسول القدم أرسلت إليك ألكون من جملة الخدم . 

يا محمد أنا مرراد اإلراد  الكرل مرراد ألجلرك وأنرت مرراد ألجلره أنرت صرفو  
ك   المحبرة أنرا در  هرذه الصردفة أنرت شرم  المعرارف أنرت بردر اللطرائف مرا 

وق ك   المحبة إال مهدت الدار إال ألجلك ما حمى هذا الحمى إال لوصلك ما ر
 لشربك . 

 
فقال عليه الصال  والسالم يا جبريل فالكريم يدعونى إليه فما الذى يفعل برى 
قررال ليغفررر لررك مررا تقرردم مررن ذنبررك ومررا ترر خر قررال ياجبريررل هررذا لررى فمررا لعيررالى 
وأطفالى قال ولسوف يعطيك ربك فترضى قرال يرا جبريرل اآلن طراب قلبرى هرا 
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بريل يا محمد إنما جئ بى إليك الليلرة ألكرون خرادم أنا ذاهب إلى ربى ثم قال ج
دولتك وحاجب حاشيتك وحامل غاشيتك وجئ بالمركوب إليك إلظهار كرامتك 
ألن مررن عرراد  الملرروك إذا اسررتزاروا حبيبررا أو اسررتدعوا قريبررا وأرادوا ظهررور 
إكرامه واحترامه أرسلوا أخص خدامهم وأعز نوابهم لنقل أقدامهم فجئناك على 

  الملوك وآداب السلوك ومن اعتقد أنه يصل إليه بالخط  فقرد وقرع فرى رسم عاد
 الخط  ومن ظن أنه محجوب بالغطا فقد حرم العطا . 

 
ولبعض أهل اإلشارات أيضا ك ن هللا تعالى قال له صرلى هللا عليره وسرلم يرا 
محمد قد أعطيتك نورا تنظر به جمالى وسرمعا تسرمع بره كالمرى يرا محمرد إنرى 

الحررال معنررى عروجررك إلررى يامحمررد أرسررلتك إلررى النررا  شرراهدا  أعرفررك بلسرران
ومبشرراً ونررذيرا والشرراهد مطالرب بحقيقررة مررا يشرهد برره ف ريررك جنترى لتشرراهد مررا 
أعددت فيها ألوليائى  وأريك نارى لتشاهد ما أعددت فيهرا ألعردائى ثرم أشرهدك 
جاللى وأكشف لك عن جمرالى لرتعلم أنرى منرز  فرى كمرال عرن الشربيه والنظيرر 

الوزير والمشير فرآه صلى هللا عليه وسرلم برالنور الرذى قرواه مرن غيرر إدراك و
وال إحاطة فردا صمدا ال فى شئ وال من شئ وال قائما بشئ وال على شئ وال 
مفتقرا إلى شئ لي  كمثله شئ فلما كلمه شفاها وشاهده كفاحا قيل لره يرا محمرد 

ى علرى عبرده مرا أوحرى البد لهذه الخلو  من سرر ال يرذاع ورمرز ال يشراع فر وح
فكان سرا من سر لم يقفعليه ملك مقرب وال نبى مرسل ولما انتهى إلى العرح 
تمسك العرح ب ذياله وناداه بلسان حاله يا محمد أنت فى صفاء وقترك آمرن مرن 
مقتررك أشررهدك جمررال أحديترره وأطلعررك علررى جررالل صررمديته وأنررا الظمررآن إليرره 

أى وجره آتيره جعلنرى أعظرم خلقره فكنرت اللهفان عليه المتحير فيه ال أدرى مرن 
أعظمهم منه هيبة وأكثرهم فيه حير  وأشهدهم منه خوفا يا محمد خلقنرى فكنرت 
أرعد لهيبة جالله فكتب على قائمتى ال إله إال هللا فرازددت ليهبرة اسرمه ارتعرادا 
وارتعاشاً فكترب محمرد رسرول هللا فسركن لرذلك قلقرى وهردأ روعرى فكران اسرمك 

م نينه لسرى فهذه بركة اسمك على فكيف إذا وقع جميل نظررك لقاحا لقلبى وط
إلى يا محمد أنت المرسل رحمة للعالمين والبد لى من نصيب من هذه الرحمرة 
ونصيبى يا حبيبى أن تشهد لى بالبراء  مما نسبه أهرل الرزور إلرى وتقولره أهرل 

محمرد الغرور على زعموا أنى أسع من ال مثيل له وأحريط بمرن ال كيفيرة لره يرا 
من ال لذاتره وال عرد لصرفاته كيرف يكرون مفتقررا إلرى أو محمروالً علرى إذا كران 
الرررحمن اسررمه واالسررتواء صررفته وصررفته متصررلة بذاترره فكيررف يتصررل بررى أو 
ينفصل عنى يا محمد وعزته لست بالقريرب منره وصرال وال بالبعيرد منره فضرال 
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ن حقرا منره وال بالمطيق لره حمرال أوجردنى منره رحمرة وفضرال ولرو محقنرى لكرا
 وعدال يا محمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته . 

 
ف جاب لسان حال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيها العرح إليك عنرى أنرا 
مشغول عنك فال تكدر على صفوتى وال تشوح على خلروتى فمرا أعراره صرلى 

 هللا عليه وسلم منه طرفا وال أقرأه من مسطور ما أوحى إليه خوفا . 
 

 الساد: بالبا
فررى بعررض مررا ورد فررى أى التنزيررل مررن عظررم قرردره ورفعرره ذكررره وشررهادته 
تعالى له بصدق نبوته وقسمه على تحقيق رسالته واتباع سنته ووجوب طاعتره 
وأخررذه تعررالى لرره الميثرراق علررى سررائر النبررين ليرر منن برره إن أدركرروه ولينصرررنه 

 لك وفيه عشر  أنواع. والتنوية به فى الكتب السالفة كالتورا  واإلنجيل وغير ذ
 

 النا  األال
 ف  مياال تت من ال(م قدرل ارفعة ذمرل اجليل مرتبتل االلا درجتل

 الل  األنبيام اتشريت من لتل  ل  هللا الليل اسلم
 

 (تلوك الرسول ف ولنا بع وهم اللو  بعو  مونهم مون ملووم هللا)قرال هللا تعرالى 
برال واسرطة ولري  [ قال المفسرون يعنى موسى عليه السالم كلمرة 253]البقر :

نصا فى اختصاص موسى بالكالم وقرد ثبرت أنره تعرالى كلرم نبينرا أيضرا. وقولره 
[ يعنررى محمرردا صررلى هللا عليرره 253]البقررر : (ارفوو: بع ووهم درجوواال)تعررالى : 

وسلم رفعه هللا تعالى من ثالثة أوجه بالذات فى المعرا  وبالسرياد  علرى جميرع 
سالم أوتى من المعجرزات مرا لرم ي تره البشر وبالمعجزات ألنه عليه الصال  وال

نبى قبله قال الزمخشرى وفى هذا اإلبهام من تفخريم فضرله وإعرالء قردره مرا ال 
 يخفى لما فيه من الشهاد  على أنه العلم الذى ال يشتبه والمتميز الذى اليلتب  . 

القوود ف وولنا بعوو  النبيووين اللوو  )وقررد بينررت هررذه اآليررة وكررذا قولرره تعررالى : 
[ أن مراتررب الرسرل واألنبيرراء متفاوتررة.  قرال بعررض أهررل 55اء: ]اإلسررر (بعو 

العلم فيما حكاه القاضى عياض والتفضيل المراد لهم هنا فى الدنيا وذلك بثالثرة 
أحوال أن تكون آياته ومعجزاتره أظهرر وأشرهر أو تكرون أمتره أزكرى وأكثرر أو 

كرامتره يكون فى ذاته أفضل فرى ذاتره  راجرع إلرى مرا خصره هللا تعرالى بره مرن 
وتفضرريله بكررالم أو خلررة أو ر يررة أو مررا شرراء هللا مررن ألطافرره وتحررف واليترره 
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واختصاصرره. فررال مريررة أن آيررات نبينررا صررلى هللا عليرره وسررلم ومعجزاترره أظهررر 
وأبهرر وأكثررر وأبقرى وأقرروى ومنصرربه أعلرى ودولترره أعررظ وأوفرر وذاترره أفضررل 

جتره أرفرع مرن وأطهر وخصوصياته على جميع األنبياء أشهر من أن تذكر فدر
 درجات جميع المرسلين وذاته أزكى وأفضل من سائر المخلوقين . 

 
وت مل حديث الشفاعة فى المحشر وانتهائها إليه وانفراد هنراك بالسر دد كمرا 
قررال صررلى هللا عليرره وسررلم أنررا سرريد ولررد آدم وأول مررن تنشررق عنرره األرض يرروم 

ا أكررم ولرد آدم يومئرذ القيامة رواه ابن ماجه. وفى حديث أن  عنرد الترمرذى أنر
علررى ربررى وال فخررر قررال الفخررر الرررازى فررى المعررالم إنرره تعررال وصررف األنبيرراء 

أالاوك الوذين هودى هللا )باألوصاف الحميد  ثم قال لمحمد صلى هللا عليه وسرلم 
[ وقد أتى بجميع ما أتوا به مرن الخصرال الحميرد  فقرد 90]أنعام: (فبهداهم اقتدل

هم فيكرون أفضرل مرنهم ، وإن دعوتره عليره الصرال  اجتمع فيه ما كران مفرقرا فري
والسالم وصلت إلى أكثر بالد العالم بخالف سائر األنبياء فظهر أن انتفاع أهل 
الدنيا بدعوتره صرلى هللا عليره وسرلم أكمرل مرن انتفراع سرائر األمرم بردعو  سرائر 
األنبياء فوجب أن يكون أفضل من سائر األنبياء . وقد روى الترمذى عرن أبرى 

عيد الخدرى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنرا سريد ولرد آدم يروم القيامرة س
 وال فخر وبيدى لواء الحمد وال فخر وما من نبى آدم فمن سواه إال تحت لوائى. 

 
وفرى حرديث أبرى هريرر  مرفوعرا عنررد البخرارى أنرا سريد النرا  يروم القيامررة 

ل أوالده. ولرم يقرل صرلى وهذا يدل على أنه أفضل من آدم عليه السالم ومرن كر
هللا عليه وسلم أنا سيد النا  عجبا وافتخارا علرى مرن دونره حاشره هللا مرن ذلرك 
وإنما قاله عليره الصرال  والسرالم إظهراراً لنعمرة هللا تعرالى عليره وإعالمرا لألمرة 
بقدر إمامهم ومتبوعهم عند هللا تعالى وعلو منزلته لديه تعالى لتعرف نعمرة هللا 

قول بف ول هللا )فرذلك فرر  بفضرل هللا وبرحمتره كمرا قرال تعرالى : عليهم وعليه 
 [ . 58]يون :  (ابرحمتل فبذلك فليفرحاا

 
[ روى ابرن خزيمرة مرن 4]االنشررا :  (ارفعنا للك ذمرك)وقال هللا تعالى : 

حررديث أبررى سررعيد أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم قررال أتررانى جبريررل عليرره 
ول تدرى كيرف رفعرت ذكررك قلرت قلرت هللا أعلرم السالم فقال إن ربى وربك يق

قال إذا ذكرت ذكرت معى وذكرره الطبرانرى وصرححه ابرن حبران وعرن اإلمرام 
الشافعى يعنى وهللا أعلم ذكره عند اإليمان باهلل واألذان قال ويحتمل ذكرره عنرد 
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تالو  الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. وقرال يحيرى برن آدم 
بو  وعن ابن عطاء جعلتك ذكرا من ذكرى فمرن ذكررك ذكررى وعنره رفعه بالن

 أيضا جعلت تمام اإليمان بذكرك معى . 
 

قال البيضاوى وأى رفع مثل أن قرن اسمه باسمه فى كلمتى الشهاد  وجعل 
 (موون يطوو: الرسووال فقوود أطووا  هللا)طاعترره طاعترره يشررير إلررى قولرره تعررالى : 

امووون يطووو: هللا )[ 62]التوبرررة:( وووالاهللا ارسوووالل أحووو  أن ير)[ 80]النسررراء:
اأطيعواا )[ 46ع20]االنفرال : (اأطيعواا هللا ارسوالل)[ 13]النسراء : (ارسالل

[ وقال قتاد  ورفع هللا ذكره فى الدنيا واآلخر  132]آل عمران:  (هللا االرسال
فلي  خطيب وال متشهد وال صاحب صال  إال يقول أشهد أن ال إله إال هللا وأن 

هللا. فهو مذكور معه فى الشرهاد  والتشرهد ومقررون ذكرره برذكره محمداً رسول 
 فى القرآن والخطب واألذان وي ذن باسمه فى موقف القيامة. 

 
وأخر  أبو نعيم فى الحلبة عن أبى هرير  رضى هللا عنه عرن النبرى صرلى 
هللا عليه وسلم لما نزل آدم عليه الصال  والسالم بالهند اسرتوحح فنرزل جبريرل 

صررال  والسررالم فنررادى برراألذان هللا أكبررر مرررتين أشررهد أن ال إلرره إال هللا عليرره ال
مرتين أشهد أن محمدا رسول هللا مررتين الحرديث، وكترب اسرمه الشرريف علرى 
العرح وعلى كل سماء وعلى الجنان وما فيها رواه ابن عساكر وأخر  البزار 

 وجردت عن ابن عمر مرفرعا لمرا عرر  برى إلرى السرماء مرا مرررت بسرماء إال
اسمى فيها مكتوبا محمد رسول هللا. وفى الحلية عن ابن عبا  عن النبى صلى 
هللا عليه وسلم ما فرى الجنرة شرجر  عليهرا ورقرة إال مكتروب عليهرا ال إال إال هللا 

 محمد رسول هللا، وشق اسمه الكريم من اسمه تعالى كما قال حسان . 
 

 لعرح محمود وهذا محمدوشق له من اسمه ليجله                 فذو ا
 

سمائه الحسنى بنحو سبعين اسما، وصلى عليه فى مالئكته وأمر وسماه من أ
إن هللا امبامتول ي ولان اللو  النبو  يوا )الم منين بالصال  عليه فقال تعرالى : 

[ فرر خبر عبرراده 56حررزاب:]األ (أيهووا الووذين ممنوواا  وولاا الليوول اسوولماا تسووليما
علرى ب نره يثنرى عليره عنرد المالئكرة وأن المالئكرة بمنزلة نبيه عنده فى المرأل األ

تصلى عليه ثم  أمر العالم السفلى بالصال  والتسليم عليه فيجتمع الثناء عليه من 
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هللا وأهررل العررالمين العلرروى والسررفلى جميعررا وغيررر ذلررك مررن وجرروه رفعررة ذكررره 
 صلى هللا عليه وسلم . 

 
[ ذكرروا فرى سربب 2]طره:(ما أن لنا الليك القرمن لتشوق )وقال تعالى طه : 

نزولهررا أقررواال أحرردها أن أبررا جهررل والوليررد بررن المغيررر  ومطعررم بررن عرردى قررالوا 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنك تشقى حيث تركرت ديرن آبائرك فقرال صرلى 
هللا عليه وسلم بل بعثت رحمة للعاملين وأنزل هللا هذه اآلية ردا عليهم وتعريفرا 

ن ديرن اإلسرالم والقررآن هرو السرلم إلرى نيرل كرل فروز له صلى هللا عليه وسلم ب 
 والسبب فى إدراك كل سعاد  وما فيه الكفر  هو الشقاو  بعينها . 

 
وثانيها أنه صرلى هللا عليره وسرلم صرلى بالليرل حترى تورمرت قردماه فقرال لره 
جبريل عليه السالم أبق على نفسك فإن لها عليك حقا أى ما أنزلناه عليك لتنهك 

باد  وتذيقها المشقة العظيمة وما بعثت إال بالحنيفية السمحة . ومعنرى  نفسك بالع
 (إنوا أالطينواك المواثر)طه يا رجل قاله ابرن عبرا  وغيرره . وقرال هللا تعرالى : 

[ قال اإلمام فخر الدين الرازى فى هذه السور  كثير من الفوائد منها 1]الكوثر :
تعرالى جعرل سرور  الضرحى فرى أنها كالمتممة لما قبلهرا مرن السرور وذلرك ألنره 

مرد  نبينررا صررلى هللا عليرره وسررلم وتفصرريل أحوالره فررذكر فررى أولهررا ثالثررة أشررياء 
ما ادالك ربك اما قل  الآلخر خير لك مون األالو  )تتعلق بنبوته وهى قوله : 

[ ثم ختمها كرذلك بر حوال ثالثرة 4 – 3]الضحى :(السات يعطيك ربك فتر  
ألوووم يجووودك يتيموووا فووو اى ااجووودك )لى: فيمرررا يتعلرررق الررردنيا وهرررى قولررره تعرررا

 (فهودى ااجودك الوااب فوأغن )[ أى عن علم الحكم واألحكام 6]الضحى:( او
[ ثررم ذكررر فررى سررور  ألررم نشررر  أنرره تعررالى شرررفه عليرره الصررال  8-7]الضررحى:

[ أى ألرم نفسرحه 1]الشرر : (ألم نشورح لوك  ودرك)والسالم بثالثة أشياء وهى 
[ أى 2]الشرر : (اا وعنا النوك ا رك)ق حتى وسع مناجا  الحرق ودعرو  الخلر

[ وهكرذا 4-3]الشرر  :  (الذى أنقو  (هورك ارفعنوا لوك ذمورك)عناءك الثقيل 
أى أعطيناك هذه المناقب المتكاثر  (إنا أالطيناك الماثر)سور  سور  حتى قال 

التى كل واحد  منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيراها وإذ أنعمنا عليك بهذه النعم 
 تنا وال تبال بقولهم . فاشتغل بطاع

 
وإمرا   (ف ول لربوك)ثم إن االشتغال بالعباد  إما أن يكون بالنف  وهرو قولره 

كيف ذكره بلفرظ الماضرى  (إنا أالطيناك)وت مل قوله  (اانحر)بالمال وهو قوله 
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ولررم يقررل سررنعطيك ليرردل علررى أن هررذا اإلعطرراء فررى الزمرران الماضررى قررال عليرره 
برين الررو  والجسرد  وال شرك أن مرن كران فرى  الصال  والسالم كنرت نبيرا وآدم

الزمرران الماضررى عزيررزاً مرعررى الجانررب أشرررف ممررن سيصررير كررذلك سرربحانه 
وتعررالى يقررول يررا محمررد قررد هي نررا أسررباب سررعادتك قبررل دخولررك فررى هررذا الوجررود 
فكيرف أمررك بعرد وجررودك واشرتغالك بعبوديتنرا يررا أيهرا العبرد إنررا لرم نعطرك هررذا 

 اخترناك بمجرد فضلنا وإحسابنا من غير موجب .  الفضل ألجل طاعتك وإنما
واختلف المفسرون فرى تفسرير الكروثر علرى وجروه منهرا أنره نهرر فرى الجنرة 
وهذا هو المشهور المستفيض عنرد السرلف والخلرف روى أنر  رضرى هللا عنره 
أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم قررال بينررا أنررا أسررير فررى الجنررة إذا أنررا بنهررر 

لدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قرال هرذا الكروثر الرذى أعطراك حافتاه قباب ا
ربك فإذا طينة مسك أذفرر رواه البخرارى. وفرى صرحيح مسرلم مرن حرديث أنر  

غفراء  ثرم سرلم ذات يروم برين أظهرنرا إذ أغفرى ابينا رسول هللا صرلى هللا عليره و
ت رفع رأسه متبسما فقلنرا مرا يضرحك أضرحك هللا سرنك يرا رسرول هللا قرال أنزلر

بسم هللا الرحمن الرحيم إنا أالطيناك الماثر ف ل لربوك اانحور )على آنفا فقرأ 
[ قال أتدرون ما الكوثر قلنا هللا ورسوله أعلم 3-1]الكوثر:(إن شاناك ها األبتر

قال فإنه نهرر وعدنيره ربرى عليره خيرر كثيرر وهرو حروض تررد عليره أمترى يروم 
فر قول رب إنره مرن أمترى فيقرول مرا القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد مرنهم 

تدرى ما أحدث بعدك وهو تفسير صريح منه صلى هللا عليه وسرلم بر ن المرراد 
بالكوثر هنا الحوض فالمصير إليه أولى وهو المشهور فسبحان من أعطاه هرذه 
الفضائل العظيمة وشرفه بهذه الخصال العميمة وحباه ما أفاضه عليه من نعمره 

 الجسيمة. 
 

د  هللا مرع أنبيائره علريهم الصرال  والسرالم أن ينراديهم ب سرمائهم وقد جرت عا
 (يوووا نووواح اهوووبط)[ 19، االعرررراف:35]البقرررر :(يوووا مدم اسووومن)األعرررالم نحرررو 

يووا اليسوو  بوون مووريم اذموور )[ 30]القصررص:(يووا ماسوو  إنوو  أنووا هللا)[ 48]هررود:
[ وأمرررا نبينرررا محمررد صرررلى هللا عليررره وسرررلم فنررراداه 110]المائرررد :(نعمتوو  الليوووك

لوصف الشريف من اإلنباء واإلرسال فقال يا أيها النبى يا أيها الرسول هلل در با
 القائل : 

 
 فدعا جميع الرسل كال باسمه          ودعاك وحدك بالرسول وبالنبى
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قال الشين عز الدين برن عبرد السرالم وال يخفرى علرى أحرد أن السريد إذا دعرا 
واألخالق السرنية ودعرا آخررين عبيده ب فضل ما أوجد لهم من األوصاف العلية 

ب سمائهم األعالم التى التشعر بوصف من األوصاف وال بخلق من األخالق أن 
منزلة من دعاه ب فضل األسماء واألوصاف أعرز عليره وأقررب إليره ممرن دعراه 
باسمه العلم وهذا معلوم بالعرف أن من دعى ب فضل أوصافه وأخالقه كان ذلك 

 . مبالغة فى تعظيمه واحترامه 
 

اإذ قال ربك للمبامة إن  جاالل ف  األر  )وانظر ما فى نحو قوله تعالى 
[ من ذكر الررب وإضرافته إلرى كراف خطراب النبرى صرلى هللا 30]البقر :(خليفة

عليه وسلم وما فى ذلك من التنبيره علرى شررفه واختصاصره بخطابره صرلى هللا 
ح بجليرل رتبترره عليره وسرلم . وبالجملرة فقرد تضرمن الكتراب العزيرز مرن التصرري

وعظيم قدره وعلوم منصبه ورفعة ذكره صرلى هللا عليره وسرلم مرا يقضرى ب نره 
استولى على أقصى درجات التكريم ويكفرى إخبراره تعرالى برالعفو عنرد مالطفرة 

[ 43]التوبررة:(الفووا هللا النووك لووم أذنووال لهووم)قبررل ذكررر العترراب فررى قولرره تعررالى : 
خره عنهم فى الزمان فى قوله تعرالى وتقديم ذكره على األنبياء تعظيما له مع ت 

[ 7]االحررزاب:  (امنووك اموون نوواح اإبووراهيم اماسوو  االيسوو  ابوون مووريم): 
وإخباره تعالى بتمنى أهل النار طاعته صرلى هللا عليره وسرلم فرى قولره تعرالى : 

هرذا  (يام تقلب اجاههم ف  النار يقالان يا ليتنوا أطعنوا هللا اأطعنوا الرسوال)
 عد . بحر ال ينفذ وقطر الي

 
 النا  الثان  

 ف  أخذ الميثاا لل  ل  هللا الليل اسلم الل  النبيين لي منن بل 
 إذا أدرمال الين رنل 

 
اإذ أخذ هللا ميثاا النبين لما متيوتمم مون متواب احمموة ثوم )قال هللا تعالى : 

[ اآلية . 81]آل عمران: (جاممم رسال م دا لما معمم لت منن بل التن رنل
طالرب وابرن عبرا  رضرى هللا عرنهم مرا بعرص هللا نبيرا مرن  وعن على بن أبرى

األنبياء إال أخذ عليره الميثراق لرئن بعرث محمرد صرلى هللا عليره وسرلم وهرو حرى 
ليرر منن برره ولينصرررنه وقيررل معنرراه أنرره تعررالى أخررذ الميثرراق مررن النبيررين وأممهررم 

 واستغنى بذكرهم عن ذكر األمم . 
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 عليره وسرلم علرى تقردير مجيرئهم فرى قال السبكى فى هذه اآلية أنره صرلى هللا
زمانه يكون مرسال إليهم فتكون نب ته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم 
إلى يوم القيامة وتكون األنبياء وأممهم كلهم من أمته ويكون قوله عليه الصرال  
والسالم وبعثت إلى النا  كافة ال يختص به النا  فرى زمانره إلرى يروم القيامرة 

ل من قبلهم أيضرا إنمرا أخرذ المواثيرق علرى األنبيراء ليعلمروا أنره  المقردم بل يتناو
عليهم وأنه نبيهم ورسولهم فالنبى محمد صلى هللا عليه وسلم نبى األنبياء ولهذا 
ظهر ذلك فى اآلخر  جميع األنبياء تحرت لوائره وفرى الردنيا كرذلك ليلرة اإلسرراء 

هيم وموسى وعيسرى وجرب صلى بهم ول اتفق مجيئه فى زمن آدم ونو  وإبرا
عليهم وعلى أممهم اتباعه واإليمان به ونصررته وبرذلك أخرذ هللا الميثراق علريهم 
فنب ته عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل له وإنما أمرر يتوقرف علرى اجتمراعهم 
معرره فترر خر ذلررك األمررر راجررع إلررى وجررودهم ال إلررى عرردم اتصررافهم بمررا يقتضرره 

لمحرل وتوقفره علرى أهليرة الفاعرل فههنرا ال وفرق بين توقف الفعرل علرى قبرول ا
 توقف من جهة الفاعل وال من جهة ذاته الشريفة صلى هللا عليه وسلم . 

 
وإنما هو من جهة وجود العصر لمشتمل عليه فلو وجد فى عصرهم لرزمهم 
اتباعه بال شك ولهذا ير تى عيسرى عليره السرالم فرى آخرر الزمران علرى شرريعته 

نبرى كرريم علرى حالره ال كمرا يظرن بعرض النرا  أنره صلى هللا عليه وسلم وهو 
ي تى واحدا من هذه األمة نعم هو واحد من هذه األمة لما قلنرا مرن اتباعره للنبرى 
صررلى هللا عليرره وسررلم وإنمررا يحكررم بشررريعة نبينررا محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم 
بالقرآن والسنة وكل ما فيهما مرن أمرر ونهرى فهرو متعلرق بره كمرا يتعلرق بسرائر 

مة وكذلك لو بعث النبى صلى هللا عليه وسلم فى زمانه أو فى زمران موسرى األ
تهم  ورسالته أعم وأشمل وأعظرم ونو  وآدم كانوا مستمرين على نبو وإبراهيم

وتتفق مع شرائعهم فى األصول ألنها ال تختلف وتقردم شرريعته صرلى هللا عليره 
لنا معنى حرديثين كانرا ن  وسلم فيما عساه يقع االختالف فيه من الفروع وبهذا ب

خفيا عنا أحدهما قوله صلى هللا عليه وسلم بعثت إلى النا  كافرة كنرا نظرن أنره 
من زمانه إلى يوم القيامة فبان أنه إلى جميع النا  أولهم وآخرهم والثانى قوله 
صلى هللا عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الرو  والجسد كنا نظن أنه بالعلم فبران 

 لك . أنه زائد على ذ
 

 النا  الثال  
 ف  ا فل تعال  لل الليل ال بق االسبم بالشهادق اشهادتل لل بالرسالة 
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قال هللا تعالى حكاية عن إبراهيم وإسرماعيل عليهمرا السرالم عنرد بنراء البيرت 

ربنا تقبل منا إنك أنال السمي: العلويم ربنوا ااجعلنوا مسولمين لوك امون )الحرام 
مناسمنا اتب اللينا إنوك أنوال التوااب الورحيم ربنوا ذريتنا أمة مسلمة لك اأرنا 

اابع  فيهم رساو منهم يتلا الليهم مياتك ايعلمهم المتاب االحممة ايو ميهم 
[ فاستجاب هللا تعالى دعاءهما وبعث 129-127]البقر :(إنك أنال الع ي  الحميم

فررى أهررل مكررة مررنهم رسرروال بهررذه الصررفة مررن ولررد إسررماعيل الررذى دعررا مررع أبيرره 
يم عليهمررا السرالم بهررذا الردعاء وقررد اجتمرع المفسرررون علرى أنرره صررلى هللا إبرراه

عليه وسلم هو المراد مرن هرذ اآليرة وقرال عليره الصرال  والسرالم أنرا عرود  أبرى 
إبراهيم وبشار  عيسى قالوا وأراد بالدعو  هذ اآلية وبشار  عيسى هى ما ذكر 

 (مل أحموودامبشوورا برسووال يووأت  موون بعوودى اسوو)فررى سررور  الصررف مررن قولرره 
[ وإنما دعرا إبرراهيم بهرذا الردعاء بمكرة لذريتره الرذين كرانوا بهرا ومرا 6]الصف :

داً صرلى هللا عليره وسرلم وقرد حولها ولم يبعث هللا تعرالى إلرى مرن بمكرة إال محمر
هللا تعالى على الم منين بعث هذا النبى منهم على هذه الصفة فقرال تعرالى  امتن
ع  فيهم رساو من أنفسهم يتلوا اللويهم مياتول لقد من هللا الل  الم منين إذ ب)

[ اآلية فلي  هلل منه على المر منين 164]آل عمران: (اي ميهم ايعلمهم المتاب
أعظرم مررن إرسراله محمرردا صرلى هللا عليرره وسررلم يهردى إلررى الحرق وإلررى طريررق 

 مستقيم . 
 

وإنما كانت النعمة على هذه األمة بإرساله أعظم النعم ألن النعمرة بره صرلى 
هللا عليرره وسررلم تمررت بهررا مصررالح الرردنيا واآلخررر  وكمررل بسررببها ديررن هللا الررذى 

يعنرى أنره بشرر مرثلهم وإنمرا امتراز علريهم  (من أنفسوهم)رضيه لعباده . وقوله: 
يعنى من اشرفهم ألنه من بنى هاشرم وبنرو  (أنفسهم)بالوحى وقرئ فى الشواذ 

يررهم. وقرال هاشم أفضل قرريح وقرريح أفضرل العررب والعررب أفضرل مرن غ
هووا الووذى بعوو  فوو  األميووين رسوواو موونهم يتلووا اللوويهم مياتوول ايوو ميهم )تعررالى 

[  2]الجمعررة: (ايعلمهووم المتوواب االحممووة اإن موواناا موون قبوول لفوو   ووبل مبووين
والمراد باألميين العرب تنبيها لهم علرى قردر هرذه النعمرة وعظمهرا حيرث كرانوا 

لنبو  كما عند أهل الكتراب فمرن أميين ال كتاب لهم ولي  عندهم شئ من آثار  ا
هللا تعالى عليهم بهذا الرسول وبهذا الكتاب حتى صاروا أفضرل األمرم وأعلمهرم 

 وعرفوا ضاللة من ضل قبلهم من األمم . 
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وفى كونه عليه الصال  والسالم منهم فائدتان إحداهما أن هرذا الرسرول كران 
يخطه بيمينه كما قال تعالى  أيضا أميا ك مية المبعوث إليهم لم يقرأ كتابا قط ولم

[ وال خر  48]العنكبوت: (اما منال تتلا من قبلل من متاب او تخطل بيمينك)
عن ديار قومه ف قام عند غيرهم حتى تعلم منهم بل لم يزل أميا بين أمة أمية ال 
ال يكتب وال يقرأ حتى بلرغ األربعرين مرن عمرره ثرم جراء بعرد ذلرك بهرذا الكتراب 

عة الباهر  وهذا الدين القيم الذى اعترف حذاق أهرل األرض المبين وهذه الشري
ونظارها أنره لرم يقررع العرالم نرامو  أعظرم منره وفرى هرذا برهران عظريم علرى 
صدقة عليه الصال  والسالم الفائرد  الثانيرة التنبيره علرى أن المبعروث مرنهم وهرم 
 االميون خصوصا أهل مكة يعرفون نسبة وشرفه وصدقه وأمانتره وعفتره وأنره
نش  بينهم معروفاً بذلك وأنه لم يكذب قط فكيف كان يدع الكذب علرى النرا  ثرم 
يفتررى الكرذب علرى هللا عرز وجررل هرذا هرو الباطرل ولهررذا سر ل هرقرل عرن هررذه 
األوصرراف واسررتدل بهررا علررى صرردقه فيمررا ادعرراه مررن النبررو  والرسررالة وقررال هللا 

أن رجرال قرال وهللا يرا [ ويرروى 33]األنعام:(فإنهم و يمذباك)تعالى خطابا لهم 
محمد ما كذبتنا قرط فنتهمرك اليروم ولكرن إن نتبعرك نتخطرف مرن أرضرنا فنزلرت 

 هذه اآلية قاله ابن عبا  . 
 

ه وسرلم فرى وعن مقاترل كران الحرارث برن عرامر يكرذب النبرى صرلى هللا علير
هررل بيترره قررال مررا محمررد مررن أهررل الكررذب ويررروى أن العالنيررة فررإذا خررال مررع أ

إذا رأوه عليرره الصررال  والسررالم قررالوا إنرره لنبررى . وعررن علررى المشررركين كررانوا 
رضى هللا عنه قال قال أبو جهل للنبى صلى هللا عليه وسلم إنرا ال نكرذبك ولكرن 
 نكذب بما جئت به ف نزل هللا اآلية والمعنى أنهم ينكرونه مع العلم بصحته . 

 
صافحه فقال وروى أن أبا جهل لقيه صلى هللا عليه وسلم فصافحه فقيل له أت

وهللا إنى ألعلم أنه نبى ولكن متى كنا تبعا لبنى عبد مناف ف نزل هللا اآلية رواه 
ابن أبى حاتم والقرآن كله ممل  باآليات الدالة علرى صردق هرذا الرسرول الكرريم 
صلى هللا عليه وسلم وتحقيق رسالته وكيرف يليرق بكمرال هللا أن يقرر مرن يكرذب 

خالف ما هو األمر عليره ثرم ينصرره علرى ذلرك  عليه أعظم الكذب ويخبر عنه ب
ويهلك عدوه ويظهرر علرى يرده  وي يده ويعلى كلمته ويرفع ش نه ويجيب دعوته

يات والبراهين واألدلرة مرا يضرعف عرن مثلره قروى البشرر وهرو مرع ذلرك من اآل
كاذب عليه مفتر ساع فرى األرض بالفسراد ومعلروم أن شرهادته سربحانه وتعرالى 

على كل شئ وحكمتره وعزتره وكمالره المقرد  ير بى ذلرك على كل شئ وقدرته 
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كل اإلباء ومن ظن ذلك به وجوزه عليه فهو مرن أبعرد الخلرق عرن معرفتره وإذا 
تدبرت القرآن رأيته ينادى على ذلك ويبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع علرى 

يمين الا تقال اللينا بع  األقاايول ألخوذنا منول بوال)هللا تعالى قال هللا تعالى : 
[ وقال تعالى 47]الحاقة: (ثم لقطعنا منل الاتين فما منمم من أحد النل حاج ين

أا لم يمفهم أنا أن لنا الليك المتاب يتل  )لمن طلب آية تدل على صدق رسوله 
اللوويهم إن فوو  ذلووك لرحمووة اذموورى لقووام ي منووان قوول مفوو  بووا  بينوو  ابيوونمم 

اا بالباطل امفراا با  أالاك شهيدا  يعلم ما ف  السمااال ااألر  االذين ممن
[ ف خبر سبحانه أن الكتاب الذى أنزله يكفرى 52-51]العنكبوت: (هم الخاسران

من كل آية ففيه الحجة والداللة على أنه من هللا وأن هللا سربحانه وتعرالى أرسرل 
به رسول وفيه بيران مرا يوجرب لمرن اتبعره السرعاد  وينجيره مرن العرذاب ثرم قرال 

 (بينووو  ابيووونمم شوووهيدا يعلوووم موووا فووو  السووومااال ااألر قووول مفووو  بوووا  ):
[ فرإذا كران سربحانه وتعرالى عالمرا بجميرع األشرياء كانرت شرهادته 52]العنكبوت:

إنا )أصدق شهاد  وأعدلها فإنها شهاد  بعلم تام محيط بالمشهود به وقال تعالى: 
 (أرسووولناك شووواهدا امبشووورا انوووذيرا ادااليوووا إلووو  هللا بإذنووول اسوووراجا منيووورا

[ فك نه تعالى يقول يا أيها  المشرف من قبلنا إنا أرسلناك شراهدا 46حزاب: ]األ
بوحرردانيتنا ومشرراهداً كمررال فردانيتنررا تبشررر عبادنررا عنررا وتحررذرهم مخالفررة أمرنررا 
وتعلمهم مواضع الخوف منا وداعيا الخلق إلينا وسراجا يستضيئون بك وشمسا 

ينرا إال مرن اتبعرك تبسط شعاعك على جميرع مرن صردقك وآمرن برك وال يصرل إل
 وخدمك وقدمك فبشر  بفضلنا وطولنا عليهم وإحساننا إليه . 

 
ولما كان هللا قد جعله عليه الصال  والسالم شاهداً على الوحدانية والشاهد ال 
يكون مدعيا فاهلل تعالى لم يجعل النبى صلى هللا عليه وسلم فى مس لة الوحدانية 

على خالف الظاهر والوحدانية أظهر من مدعيا لها ألن المدعى من يقول شيئا 
الشرم  والنبرى صررلى هللا عليره وسرلم كرران ادعرى النبرو  فجعررل هللا تعرالى نفسرره 

 يشهد تعالى  نفسه شاهداً له فى مجازا  كونه شاهدا له تعالى فقال سبحانه "وهللا
ايقال الذين مفراا لسال مرسب قول مفو  )" ومن هذا قوله تعالى "إنك لرسوله
[ فاستشرهد علرى 43]الرعرد: (يدا بين  ابيونمم امون النودل اللوم المتواببا  شه

قل أى شئ أمبر شهادق قل هللا شهيد )رسالته بشهاد  هللا له وكذلك قوله تعالى :
المن هللا يشهد بما أن ل إليك أن لل بعملل )[ وقوله : 19]األنعام: (بين  ابينمم

)اهللا يعلوم أنوك [ وقولره : 166]النسراء:(االمبامة يشهدان امفو  بوا  شوهيدا  
[ فهرذا كلره منره 29]الفرتح: (محمود رسوال هللا)[ وقولره : 1]المنافقون: لرسالل(
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تعالى شهاد  لرسوله قد أظهرنرا وبينهرا وبرين صرحتها غايرة البيران بحيرث قطرع 
العذر بينه وبين عباده وأقام الحجة  عليهم بكونه سبحانه شاهدا لرسوله . وقال 

أرسل رسالل بالهدى اديون الحو  لي(هورل اللو  الودين ملول ها الذى )تعالى : 
[  فيظهررر ظهررورين ظهررورا بالحجررة والبيرران 28]الفررتح:  (امفوو  بووا  شووهيدا

 وظهورا بالنصر والغلبة والت ييد حتى يظهر على مخالفيه ويكون منصوراً . 
 

ومن شهادته تعالى أيضرا مرا أودعره فرى قلروب عبراده مرن التصرديق الجرازم 
لثابت والطم نينة بكالمه ووحيه فإن هللا تعالى فطر القلوب علرى قبرول واليقين ا

الحق واالنقياد له والطم نينة والسكون إليه ومحبته وفطرها على بعرض الكرذب 
والباطل والنفور عنه وعدم السكون إليه ولو بقيت الفطر  على حالها لما آثرت 

ه وال أحبرت غيرره ولهرذا على الحق سواه  لما سكنت إال إليه وال اطم نرت إال بر
ندب الحق سبحانه إلى تدبر القرآن فإن كل من تدبره أوجب له علمرا ضرروريا 

أفوب )ويقينا جازما أنره حرق برل أحرق كرل حرق وأصردق كرل صردق قرال تعرال : 
[ فلررو رفعررت األقفررال عررن 24]محمرد:  (يتودبران القوورمن أم اللوو  قلوواب أقفالهووا
ت فيهرا مصرابيح اإليمران وعلمرت علمرا القلوب لباشرتها حقائق القرآن واسرتنار

ضروريا كسرائر األمرور الوجدانيرة كاللرذ  واأللرم أنره مرن عنرد هللا تكلرم بره حقرا 
وبلغه رسوله جبريل عليه السالم إلى رسوله محمرد صرلى هللا عليره وسرلم فهرذا 

 الشاهد فى القلب من أعظم الشواهد انتهى ملخصاً من مدار  السالكين . 
 

]األعرراف  (ل يوا أيهوا النوا: إنو  رسوال هللا إلويمم جميعوا  قو)وقال تعرالى : 
[ ففرى هرذه اآليرة داللرة علرى أنرره صرلى هللا عليره وسرلم مبعروث إلرى كافررة 158:

]األعرراض  (قل يا أيها النا: إن  رسال هللا إلويمم جميعوا  )الثقلين وقال تعالى 
نره قرال [ وعن أبى هرير  رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا عليه وسرلم أ158

والذى نف  بيده ال يسمع بى أحد من هذه األمة وال يهودى وال نصرانى ومات 
ولررم يرر من بالررذى أرسررلت برره إال كرران مررن أصررحاب النررار رواه مسررلم وفررى هررذا 

يوا )، وقرال تعرالى : برسرالة نبينرا صرلى هللا عليره وسرلمالحديث نسن الملل كلها 
[ 19]المائرد :  (ق مون الرسولأهل المتاب قد جاممم رسالنا يبوين لموم اللو  فتور

اآلية خاطب تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ب نه قد أرسل إليه رسوله 
محمداً خاتم النبيين الذى ال نبى بعده وال رسول بل هو المعقب لجمريعهم ولهرذا 

[ أى بعرد مرد  متطاولرة مرا برين 19]المائرد :(الل  فترق من الرسول)قال تعالى : 
عليه وسلم وإرسال عيسى ابن مريم عليه السرالم وقرد اختلفروا إرساله صلى هللا 
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فى مقدار هذه الفتر  قال الحافظ بن كثير والمشهور أنها ستمائة سنة قال صلى 
هللا عليرره وسررلم أنررا أولررى النررا  بررابن مررريم ألنرره لرري  بينررى وبينرره نبررى رواه 

 البخارى. 
 

  مررن السرربل والمقصررود أن هللا بعررث محمرردا علررى فتررر  مررن الرسررل وطمررو
وتغير األديان وكثرر  عبراد  االوثران والنيرران والصرلبان فكانرت النعمرة بره أترم 
والنفررع برره أعررم. وفررى حررديث عررن اإلمررام أحمررد مرفوعررا إن هللا نظررر إلررى أهررل 
األرض فمقتهم عجمهم وعربهم إال بقايا من بنرى إسررائيل وفرى لفرظ مسرلم مرن 

ألرض كلهرم حترى بعرث هللا محمردا أهل الكتاب فكان الدين قد التب  على أهل ا
صلى هللا عليه وسلم فهدى به الخالئق وأخرجهم هللا به من الظلمات إلى النرور 

، ة الغررراء صررلوات هللا وسررالمه عليررهوتررركهم علررى المحجررة البيضرراء والشررريع
لقد جاممم رسال من أنفسمم ال ي  الليل ما النتم حريؤ الليمم )وقال تعالى: 

[ أى عزيرررز عليررره عنرررتكم أى إثمكرررم 128التوبرررة:] (بوووالم منين ر ات رحووويم
بالشرك والمعاصى قال الحسن عزيز عليه أن تردخلوا النرار حرريض علريكم أن 
تدخلوا الجنة ومن حرصه صلى هللا عليه وسلم علينرا أنره لرم يخاطبنرا بمرا يريرد 

اموا )إبالغه إلينا وفهمنا إياه على قدر منزلته بل على قدر منزلتنرا قرال تعرالى: 
[ وال رحمة مع التكليرف بمرا اليفهرم 107]األنبياء:(ناك إل  رحمة للعالمينأرسل

ولذلك كان صلى هللا عليره وسرلم كثيررا مرا يضررب المثرل بالمحسرو  ليحصرل 
 الفهم ومن تتبع الكتاب والسنة رأى من ذلك العجب العجاب . 

 
ولمررا سرراوى سرربحانه وتعررالى بررين النررا  فررى حرررص رسرروله عليرره الصررال  

اموا )لى إسالمهم خص الم منين برأفته ورحمته لهرم، وقرال تعرالى : واسالم ع
[ قرال أبرو بكرر برن ظراهر زيرن هللا 107]األنبياء: (أرسلناك إل  رحمة للعالمين

تعررالى محمرردا صررلى هللا عليرره وسررلم بزينررة الرحمررة فكرران كونرره رحمررة وجميررع 
ى فرى شمائله وصفاته رحمة على الخلق فمن أصابه شئ من رحمته فهرو النراج

 الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. 
 

وقال ابن عبا  رحمة للبر والفاجر ألن كل نبى إذا كذب أهلك هللا من كذبه 
ومحمد صلى هللا عليه وسلم أخر من كذبه إلى المروت أو إلرى القيامرة وأمرا مرن 

 صدقه فله الرحمة فى الدنيا واآلخر  . 
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لمين يعنرى الجرن واإلنر . وقيرل لجميرع الخلرق وقال السرمرقندى رحمرة للعرا
للم من رحمة بالهداية ورحمة للمنافق باألمان من القتل ورحمة للكرافر بتر خير 
العذاب فذاته عليه الصال  والسالم رحمة تعرم المر من والكرافر قرال هللا تعرالى : 

م [ وقرال عليره الصرال  والسرال33]األنفرال:  (اما مان هللا ليعذبهم اأنوال فويهم)
 إنما أنا رحمة مهدا  رواه البيهقى وغيره . 

 
وقال بعض العارفين األنبياء خلقوا كلهم مرن الرحمرة ونبينرا صرلى هللا عليره 

 وسلم عين الرحمة . 
 

وفى الشفاء للقاضى عياض حكى أنه صلى هللا عليه وسلم قرال لجبريرل هرل 
ء هللا تعرالى أصابك من هذه الرحمة شئ قال نعم كنت أخشى العاقبة ف منت بثنرا

 (ذى قوواق النوود ذى العوور  ممووين مطووا  ثووم أمووين)علررى بقولرره عررز وجررل : 
ما مان محمدا أبا أحد من رجالمم المن رسال هللا ): [ وقال تعالى20]التكوير:

[ هرذه اآليرة نرص فرى أنره ال نبرى بعرده فرال رسرول 40]األحزاب:(اخاتم النبيين
لنبو  فإن كل رسول نبى وال بطريق األولى ألن مقام الرسالة أخص من مقاوم ا

ينعك  وبذلك وردت األحاديث عنه صلى هللا عليه وسلم فعرن أنر  رضرى هللا 
عنه قال صلى هللا عليه وسلم إن الرسالة والنبو  قد انقطعرت فرال رسرول بعردى 

 وال نبى رواه الترمذى وغيره. 
 

وعررن جررابر رضررى هللا عنرره قررال صررلى هللا عليرره وسررلم مثلررى ومثررل األنبيرراء 
كمثل رجل بنرى داراً ف كملهرا وأحسرنها إال موضرع لبنرة فكران مرن دخلهرا فنظرر 
إليها قال ما أحسرنها إال موضرع هرذه اللبنرة ف نرا موضرع اللبنرة خرتم برى االنبيراء 
رواه البخارى ومسلم وغيرهما . وفى حرديث ابرى هريرر  رضرى هللا عنره عنرد 

بررر هللا فررى كتابررة مسررلم وأرسررلت إلررى الخلررق كافررة وخررتم بررى النبيررون، وقررد أخ
ورسوله فى السنة المتواتر  عنه أنه ال نبى بعرده صرلى هللا عليره وسرلم ليعلمروا 
أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ولو تحرذلق 
وتشعبذ وأتى ب نواع السحر والطالسرلم والنيرنيجرات فكلهرا محرال وضرالل وال 

م بعرده ألنره إذا نرزل كران علرى ديرن نبينرا يقد  فى هذا نزول عيسى عليه السال
صلى هللا عليه وسلم ومنهاجه فنبينا صلى هللا عليه وسلم هو آخرر مرن نبرئ مرن 

 األنبياء عليهم الصال  والسالم . 
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 النا  الراب: 
فرررى التنويرررة برسرررالته صرررلى هللا عليررره وسرررلم فرررى الكترررب السرررالفة كرررالتورا  

عووان الرسووال النبوو  األموو  الووذى يجدانوول الووذين يتب)واإلنجيررل قررال هللا تعررالى: 
[ وهرذا يردل علرى كمرال 157]األعرراف: (ممتابا النودهم فو  التواراق ااإلنجيول

صدقه صلى هللا عليه وسرلم ألنره لرو لرم يكرن مكتوبراً لكران ذكرر هرذا الكرالم مرن 
أعظم المنفرات لليهرود والنصرارى عرن قبرول قولره ألن اإلصررار علرى الكرذب 

نفرات والعاقل ال يسعى فيما يوجرب نقصران حالره وينفرر والبهتان من أعظم الم
النا  عن قبول مقاله فلما قال لهم عليه الصرال  والسرالم هرذا دل علرى أن ذلرك 
النعت كان مذكوراً فى التروار  واإلنجيرل وذلرك مرن اعظرم الردالئل علرى صرحة 

لحو  يمتموان ا)نبوته صلى هللا عليه وسلم لكن أهل الكتاب كما قال هللا تعرالى: 
وإال فهم قاتلهم هللا  (ايحرفان الملم الن ماا عل)[ 146]البقر : (اهم يعلمان

قد عرفوا محمداً صلى هللا عليه وسلم كمرا عرفروا أبنراءهم ووجردوه مكتوبراً فرى 
التورا  واإلنجيل لكنهم حرفوهما وبدلوهما ليطفئوا نور هللا ب فواههم وير بى هللا 

فردالئل نبرو  نبينرا صرلى هللا عليره وسرلم فرى  إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون
كتابيهما بعد تحريفهما طافحة وأعالم شرائعه ورسالته فيهما الئحة كيرف يغنرى 
عنهم إنكارهم وهذا اسم النبى صلى هللا عليه وسلم بالسرريانية "مشرفح" فمشرفح 
ان محمد بغير شك فإنهم يقولون شفحا الها إذا أرادوا أن يقولوا الحمد هلل وإذا ك
لرره الحمررد شررفحا فمشررفح محمررد وألن السررفات التررى أقررروا بهررا هررى وفرراق ألحوا

صلى هللا عليه وسلم فليردلونا علرى مرن هرذه  وزمانه ومخرجه ومبعثه وشريعته
الصفات له ومن خرجت له األمم من بين يديه وانقادت له واسرتجابت لدعودتره 

لرم نر ت بهرذه  ومن صاحب الجمل الرذى هلكرت بابرل وأصرنامها بره علرى أنرا لرو
األنباء والقصص من كتبهم ألم يكن فيما أودع هللا عرز وجرل القررآن دليرل علرى 
ذلك وفى تركهم جحد ذلك وإنكاره وهو يقرعهم به دليل  على اعترافهم له فإنه 

الووذين يتبعووان الرسووال النبوو  األموو  الووذى يجدانوول ممتابووا النوودهم فوو  )يقررول 
إنو  رسوال )ول حكايرة عرن المسريح [ ويقر175األعراض: ) (التاارق ااإلنجيل

الل إلويمم م ودقا لموا بوين يودى مون التواراق امبشورا  برسوال يوأت  مون بعودى 
هوول المتوواب لووم تلبسووان الحوو  بالباطوول )يووا أ[  ويقررول 6]الصررف: (إسوومل أحموود

الذين متينواهم المتواب )[ ويقول 71]آل عمران:  (اتمتمان الح  اأنتم تعلمان
[ وكرانوا يقولرولن  لمخرالفيهم عنرد 146]البقرر :(ميعرفانل مما يعرافان أبنامه

فلموا )القتال هذا نبى قد أظل مولده ويذكرون من صفته مرا يجدونره فرى كترابهم 
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فلعنة هللا )[ حسدا وخوفا على الرياسة 89]البقر :  (جامهم ما الرفاا مفراا بل
 [ . 89]البقر : (الل  المافرين

 
اتباعه وتصديقه فكيرف يجروز أن وقد كان صلى هللا عليه وسلم يدعوهم إلى 

يحرتج بباطرل مرن الحجرج ثرم يحيرل علرى مرا عنردهم ومرا فرى أيرديهم ويقرول مررن 
عالمة نب تى وصدقى انكم تجدوننى عندكم مكتوبا وهرم اليجدونره كمرا ذكرر أو 
لي  ذلك مما يزيدهم عنه بعدا وقد كان غنيا عرن أن يردعوهم بمرا ينفررهم وكرم 

د هللا بن سرالم وتمريم الردارى وكعرب وقرد  وقفروا أسلم من أسلم من علمائهم كعب
 منه على مثل هذه الدعاوى . 

وقد روى ابن عساكر فى تارين دمشق عن عبرد هللا برن سرالم أنره لمرا سرمع 
بمخر  النبى صرلى هللا عليره وسرلم بمكرة خرر  فلقيره فقرال لره النبرى صرلى هللا 

دتك براهلل الرذى أنرزل عليه وسلم أنا ابن سالم عالم أهل يثرب قرال نعرم قرال ناشر
التورا  على موسى هل تجد صفتى فى كتاب هللا قال انسب ربك يامحمد ف رتج 

قول هوا هللا أحوود هللا )النبرى صرلى هللا عليرره وسرلم فقرال لرره جبريرل عليره السررالم 
[ فقرال ابرن سرالم 2]اإلخرالص:(ال مد لم يلد الوم يالود الوم يمون لول مفو ا أحود

مظهرك ومظهرره دينرك علرى األديران وإنرى ألجرد أشهد أنك رسول هللا وأن هللا 
صفتك فى كتاب هللا يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونرذير أنرت عبردى 
ورسررولى سررميتك المتوكررل لرري  بفررظ وال غلرريظ وال سررخاب فررى  االسررواق وال 
يجررزى بالسرريئة مثلهررا ولكررن يعفررو ويصررفح ولررن يقبضرره هللا حتررى يقرريم برره الملررة 

قولوا ال إله إال هللا ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفرا. العوجاء حتى ي
فبما رحمة من هللا لنال لهم الا )وقوله لي  بفظ وال غليظ موافق لقوله تعالى: 

 [ . 159]آل عمران: (منال ف(ا غلي( القلب ونف اا من حالك 
 

ورواه البخارى عن عطاء بن يسار عرن عمررو برن العراص بزيراد  وحررزا 
ألميين ورواه البيهقى عن أم الدرداء عرن كعرب بزيراد  يعرين المظلروم ويمنعره ل

سواق وال متزين برالفحح ضعف وعند ابن اسحق وال صخب فى األمن أن يست
وال قوال للخنا اسدده بكل جميل وأهب له كل خلق كريم ثم أجعل السكينة لباسه 

فاء طبيعته والعفو والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقولة والصدق والو
والمعروف خلقه والعردل سريرته والحرق شرريعته والهردى إمامره واإلسرالم ملتره 
وأحمد اسمه أهدى به بعد الضاللة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع بره بعرد الخمالرة 
وأسمى به بعد النكر  وأكثر به بعرد القلرة وأغنرى بره بعرد العيلرة وأجمرع بره بعرد 
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ختلفرة وأهرواء متشرتتة وأمرم متفرقرة وأجعرل أمتره الفرقة وأ لف به بين قلروب م
 خير أمة أخرجت للنا  . 

 
وأخر  البيهقى عن ابرن عبرا  قرال قردم الجرارود ف سرلم وقرال والرذى بعثرك 
بالحق لقد وجدت وصرفك فرى اإلنجيرل ولقرد بشرر برك ابرن البترول. وأخرر  ابرن 

ر بر رض سعد قال لما أمر إبراهيم بإخرا  هاجر حمل علرى البرراق فكران اليمر
عذبة  سهلة إال قال أنزل ههنا يا جبريل فيقرول ال حترى اترى مكرة فقرال جبريرل 
أنزل يا إبراهيم قال حيث ال ضرع وال زرع قال نعرم ههنرا يخرر  النبرى الرذى 
من ذرية ابنك الذى تتم به الكلمة العليا، وفى التورا  ممرا اختراروه بعرد الحرذف 

 البشر وابن قتيبة فى أعالم النبو .  والتحريف والتبديل مما ذكره ابن ظفر فى
 

تحلى هللا فى سينا وأشرق مرن سراعير واسرتعلن مرن جبرال فراران فسرينا هرو 
الجبل الذى كلم هللا فيه موسى وساعير هو الجبل الذى ظهرت فيه نبر   عيسرى 
وجبال فاران وهو اسم عبرانى جبال بنى هاشم التى كران رسرول هللا صرلى هللا 

ى يتعبد فى أحدها وفيه فاتحة الوحى وهو أحرد ثالثرة جبرال عليه وسلم يتحنث أ
أحدها أبو قبي  والمقابل له قعيقعان إلرى بطرن الروادى والثالرث الشررقى فراران 
ومنفتحره الررذى يلررى قعيقعرران إلرى بطررن الرروادى هررو شرعب بنررى هاشررم وفيرره ولررد 

 صلى هللا عليه وسلم على أحد األقوال . 
 

ألن تجلى هللا من سينا إنزاله التورا  على  قال ابن قتيبه ولي  بهذا غموض
السرالم بطرور سرينا ويجرب أن يكرون إشرراقه مرن سراعير و موسى عليه الصال 

إنزالرره اإلنجيررل علررى عيسررى عليرره الصررال  والسررالم وكرران المسرريح يسرركن مررن 
ساعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصر  وباسمها سمى من اتبعه نصارى فكما 

من ساعير إنزاله على المسيح اإلنجيل فكرذلك يحرب أن وجب ان يكون إِشراقه 
يكون استعالنه من جبال فاران انزاله القرآن على محمرد صرلى هللا عليره وسرلم 

الف فرى أن فراران هرى وهى جبال مكة ولي  بين المسرلمين وأهرل الكتراب اخرت
أنهررا غيررر مكررة قلنررا ألرري  فررى التررورا  أن هللا اسرركن هررراجر  مكررة وإن ادعررى

فاران وقلنا دلونا على الموضع الرذى اسرتعلن هللا منره واسرمه فراران  واسماعيل
والنبى الذى أنزل عليه كتاب بعرد المسريح أو لري  اسرتعلن وعلرن بمعنرى واحرد 
وهو ما ظهر وانكشف فهل تعلمون دينا ظهر ظهور اإلسالم وفشا فرى مشرارق 

 األرض ومغاربها فشوه. 
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بررا لموسررى والمررراد برره الررذين وفررى التررورا  أيضررا ممررا ذكررره ابررن ظفررر خطا

اختارهم لميقات ربه الرذين أخرذتهم الرجفرة خصوصرا ثرم بنرى اسررائيل عمومرا 
وهللا ربك يقيم نبيا من إخوتك فاستمع له كالرذى سرمعت ربرك فرى حوريرت يروم 
االجتماع حين قلت ال أعرود أسرمع صروت هللا ربرى لرئال أمروت فقرال هللا تعرالى 

مثلك من إخوتهم وأجعل كالمى فى فمه فيقول لهرم  نعم ما قالوا وس قيم لهم نبيا
 كل شئ أمرته به وأيما رجل لم يطع من تكلم باسمى فإنى أنتقم منه . 

 
قال وفى هذا الكالم أدلة على نبو  محمد صلى هللا عليه وسلم فقوله نبيا مرن 
إخوتهم وموسى وقومه من بنى إسحاق وإخوتهم من بنى اسماعيل ولو كان هذا 

موعود به من بنى إسحق لكان من أنفسهم ال من إخوتهم وأما قولره نبيرا النبى ال
مثلك فقد قال فى التورا  مثل موسى اليقوم فى بنى إسرائيل أبدا فذهبت اليهرود 
إلى أن هذا النبى الموعود به هو يوشع ابن نون وذلك باطل ألن يوشع لرم يكرن 

فى حياته وم كدا لدعوته كفوأ لموسى عليهما الصال  والسالم بل كان خادما له 
بعد مماته فتعين أن يكون المراد به محمد صلى هللا عليه وسلم فإنه كف  موسى 
ألنه ماثله فى نصب الدعو  والتحدى بالمعجز  وشررع األحكرام وإجرراء النسرن 
علرى الشررائع السرالفة وقولرره تعرالى أجعرل كالمرى فررى فمره فإنره واضرح فررى أن 

يه وسلم ألن معناه أوحى إليه بكالمى فينطق به المقصود به محمد صلى هللا عل
على نحو ما سمعه وال أنزل عليه صحفا وال ألواحا ألنه أمى ال يحسن أن يقرأ 

 المكتوب. 
 

وفى اإلنجيل مما ذكره ابن طغر بك فى الدر المرنظم قرال يوحنرا فرى إنجيلره 
ثبت معكم عن المسيح أنه قال: أنا أطلب لكم من األب أن يعطيكم فارقليط آخر ي

إلى األبد رو  الحق الذى لن يطيرق العرالم أن يقتلروه وهرو عبرد برن ظفرر بلفرظ: 
غرن أحببتمررونى فرراحفظوا وصرريتى وأنررا أطلرب إلررى أبررى فيعطرريكم فررارقليط آخررر 
يكون معكم الدهر كله. قال فهرذا تصرريح بر ن هللا سريبعث إليره مرن يقروم مقامره 

وتكون شريعته باقية مخلد  أبداً  وينوب فى تبليغ رسالة ربه وسياسة خلقه منابه
 . هذا إال محمد صلى هللا عليه وسلمفهل 
 

وقد اختلف النصارى فى تفسير )الفارقليط( فقيل هو الحامد وقيرل المخلرص 
األمرر إلرى أن المخلرص رسرول ير تى  افقناهم على أنه المخلص أفضى بنافإن و
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الكفرر ويشرهد بخالص العالم وذلك من غرضنا ألن كل نبى مخلرص ألمتره مرن 
له قول المسيح فى اإلنجيل: إنى جئت لخالص العالم . فإذا ثبت أن المسيح هرو 
الذى وصف نفسه ب نه مخلص العالم وهو الذى سر ل األب أن يعطريهم فرارقليط 
آخر ففى مقتضى اللفظ ما يدل على أنه قد تقدم فارقليط أول حتى ي تى فارقليط 

 ف ى لفظ أقرب إلى أحمد ومحمد من هذا . آخر وإن قلنا معهم إن معناه الحامد 
 

قال ابن ظفر وفى اإلنجيل مما ترجموه مرا يردل علرى أن الفرارقليط الرسرول 
فإنه قال: إن هذا الكالم الذى تسمعونه لي  هو لى بل األب الرذى أرسرلنى بهرذا 
الكالم لكم وأما الفارقليط رو  القد  الذى يرسله أبرى باسرمى فهرو يعلمكرم كرل 

ذكركم كل ما قلته لكم فهل بعرد هرذا بيران ألري  هرذا صرريحا فرى أن شئ وهو ي
الفررارقليط رسررول يرسررله هللا وهررو رو  القررد  وهررو يصرردق بالمسرريح ويظهررر 
اسمه أنه رسول حق من هللا ولي  بإله وهو يعلم الخلق كرل شرئ ويرذكرهم كرل 

 وأمرا ما قاله المسيح عليه الصال  والسالم لهم وكل ما أمرهم به مرن توحيرد هللا
قوله أبى فهذه اللفظة مبدلة محرفرة ولري  منكرر  االسرتعمال عنرد أهرل الكترابين 
إشار  إلى الرب سبحانه وتعالى ألنها عنردهم لفظرة تعظريم يخاطرب بهرا المرتعلم 
معمله الذى يسرتمد منره العلرم ومرن المشرهور مخاطبرة النصرارى عظمراء ديرنهم 

عيصررو يقولررون نحررن أبنرراء هللا  باإلبرراء الروحانيررة ولررم تررزل بنررو إسرررائيل وبنررو
بسرروء فهمهررم عررن هللا تعررالى وأمررا قولرره يرسررله باسررمى فهررو إشررار  إلررى شررهاد  
المصطفى صلى هللا عليه وسلم بالصدق والرسالة وما تضمنه القرآن من مدحه 
وتنزيهه عما افترى فى أمره. وفى ترجمرة أخررى لإلنجيرل أنره قرال: الفرارقليط 

لخطيئة وال يقول من تلقراء نفسره مرا يسرمع يكلمهرم بره إذا جاء وبن العالم على ا
ويسوسهم بالحق ويخبرهم بالحوادث وهو عنرد ابرن طغرر برك بلفرظ : فرإذا جراء 
رو  الحق لي  ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع من هللا ويخبرهم بكل ما 
ي تى وهو يمجدنى ألنه ي خذ مما هو لى ويخبرركم فقولره لري  ينطرق مرن عنرده 

وال يقول من تلقاء نفسه بل يتكلم بكل ما يسمع أى من هللا  لرواية األخرىوفى ا
اموا ينطو  ) :عليره وسرلم صرلى هللا الذى أرسله وهذا كما قال تعالى فرى صرفته

[ وقولره وهرو يمجردنى فلرم يمجرده 3]الرنجم:(الن الهاى إن ها إو احو  يواح 
وصفه ب نره رسرول  عليه السالم حق تمجيده إال محمد صلى هللا عليه وسلم ألنه

هللا وبرأه وبرأ أمه عليهما السالم مما نسرب إليهمرا وأمرر برذلك . قرال ابرن ظفرر 
فمن ذا الذى وبن العلماء على كتمان الحق وتحريرف الكلرم عرن مواضرعه وبيرع 
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الدين بالثمن البخص ومن الذى أنذر بالحوادث وأخبر بالغيوب إال محمد صرلى 
 هللا عليه وسلم . 

 
للبيهقى عن هشام بن العاص األموى قال بعثت أنا ورجل آخرر وفى الدالئل 

إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى اإلسالم فذكر الحديث وأنه أرسل إليهم ليال 
قررال فرردخلنا عليرره فرردعا بشررئ كهيئررة الربعررة العظيمررة مذهبررة فيهررا بيرروت صررغار 
 عليها أبواب ففرتح واسرتخر  حريرر  سروداء فنشررها فرإذا فيهرا صرور  حمرراء
وإذا رجل ضخم العينين عظيم اإلليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا له ضرفيرتان 
أحسن ما خلق هللا تعالى قال أتعرفرون هرذا قلنرا ال قرال هرذا آدم عليره السرالم ثرم 
فتح بابا آخر فاستخر  حرير  سوداء وإذا فيها صور  بيضاء فإذا رجرل أحمرر 

هرذا قلنرا ال قرال هرذانو  عليره العينين ضخم الهامة حسن اللحية فقرال أتعرفرون 
السالم ثم فتح بابا آخر وأخر  حريرر  فرإذا فيهرا صرور  بيضراء وإذا فيهرا وهللا 
رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فقرال أتعرفرون هرذا قلنرا نعرم محمرد رسرول هللا 
ونبينا وهللا إنه أى هرقل قام قائما ثم جل  وقال إنه لهو فقلنا نعم إنه لهرو ك نرك 

ه ف مسررك سرراعة ينظررر إليهررا ثررم قررال أمررا وهللا إنرره آلخررر البيرروت ولكررن تنظررر إليرر
عجلته لكم ألنظر ما عندكم الحديث وفيه ذكرر صرور األنبيراء إبرراهيم وموسرى 
وعيسى وسليمان وغيرهم قال فقلنا له من أين لك هذه الصور فقال إن آدم س ل 

زانرة آدم عليره ربه أن يريه األنبياء من ولده ف نزل عليه صورهم فكانرت فرى خ
الصال  والسالم عند مغرب الشم  فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشرم  

 فدفعها إلى دانيا . 
 

وفى زبور داود عليه السالم من مزمور أربعة وأربعين فاضرت النعمرة مرن 
شفتيك من أجل هذا باركرك هللا إلرى األبرد تقلرد أيهرا الجبرار سريفك فرإن شررائعك 

ينك وسهامك مسنونة وجميع األمم يخرون تحتك . فهذا وسنتك مقرونة بهيية يم
المزمور ينوه بمحمد صلى هللا عليه وسرلم فالنعمرة الترى فاضرت مرن شرفتيه هرو 
القول الذى يقوله الذى يقولره وهرو الكتراب الرذى أنرزل عليره والسرنة الترى سرنها 
د وفررى قولرره تقلررد سرريفك أيهررا الجبررار داللررة علررى أنرره النبررى العربررى إذ لرري  يتقلرر

السيوف أمة من األمم إال العرب وكلهم يتقلدونها على عرواتقهم وفرى قولره فرإن 
شرائعك وسنتك نص صريح على أنه صاحب شريعة وسرنة وأنهرا تقروم بسريفه 

 والجبار الذى يجبر الخلق بالسيف على الحق ويصرفهم عن الكفر جبرا . 
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: وعزترى وعن وهب بن منبه قال قررأت فرى بعرض الكترب القديمرة قرال هللا 
وجاللى ألنزلن على جبال العرب نورا يمأل ما بين المشرق وألخرجن من ولد 
إسماعيل نبيا عربيا أميا ي من به عدد نجوم السماء ونبات األرض كلهرم ير من 
بى ربرا وبره رسروال ويكفررون بملرل آبرائهم ويفررون منهرا قرال موسرى سربحانك 

 يا موسرى إنرى أنرتقم مرن وتقدست أسما ك لقد كرمت هذا النبى وشرفته قال هللا
عردوه فررى الرردنيا وفررى اآلخرر  وأظهررر دعوترره علررى كرل دعررو  وأذل مررن خررالف 
شرريعته وبالعردل زينتره وللقسررط أخرجتره وعزترى ألسرتنقذن برره أممرا مرن النررار 
فتحت الدنيا بإبراهيم وختمتها بمحمد مثل كتابره الرذى يجرئ بره فراعقلوه يرا بنرى 

بنررا يمخررض فيخررر  زبجررا بكتابررة أخررتم الكتررب إسرررائيل كمثررل السررقاء المملرروء ل
وبشريعته أختم الشرائع فمن أدركه ولم ي من به ولم يدخل فى شريعته فهو من 
هللا برئ أجعل أمته يبنون فى مشارق األرض ومغاربها مساجد إذا ذكر اسرمى 
فيها ذكر اسم ذلرك النبرى معرى اليرزول ذكرره مرن الردنيا حترى ترزول ذكرره ابرن 

 تعالى وغيره:  ظفر رحمه هللا
 

 النا  الخام: 
 ف  مياال تت من إقسامل تعال  الل  تحقي  رسالتل اثباال ما أاح  إليل 

 من مياتل االلا رتبتل الرفيعة اممانتل افيل خمسة ف ال 
 الف ل األال 

 ف  قسمل تعال  الل  ما خ ل بل من الخل  الع(يم االف ل العميم 
 

نوال بنعموة ربوك بمجنوان اإن لوك ن االقلم اما يسطران ما أ)قال تعالى : 
[ قيرل إن ن لرو  مرن نرور 1]القلرم: (ألجرا  غير ممنوان اإنوك لعو  خلو  ال(ويم

تكتب فيره المالئكرة مرا ير مرهم بره هللا ولقرد سرئلت عائشرة رضرى هللا عنهرا عرن 
خلقه صلى اله عليه وسلم فقالرت كران خلقره القررآن فكران كالمره مطابقرا للقررآن 

وم القرررآن وإرادترره وأعمالرره مررا أوجبرره ونرردب إليرره تفصرريال وتبيينررا وعلومرره علرر
القرآن وإعراضه وتركه لما منه منه القرآن ورغبته فيما رغب فيه وزهده فيما 
زهد فيه وكراهته لما كرهه ومحبته لما أحبه وسعيه فى تنفيذ أوامرره فترجمرت 
رضى هللا عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها عن هرذا كلره 

قولهررا كرران خلقرره القرررآن ، ولمررا وصررفه تعررالى ب نرره علررى خلررق عظرريم قررال : ب
[ أى فسررترى يامحمررد وسرريرى 6]القلررم: (فستب وور ايب ووران بووأيمم المفتووان)
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المشركون عاقبة أمرك فإنك تصير معظما ويصريرون أذالء مغلروين وتسرتولى 
 عليهم . 

 
 
 

 الف ل الثان  
 رل من قدر العل  لديل ف  قسمل تعال  الل  ما أنعم بل الليل اأ(ه

 
اال وووووح  االليووووول إذا سوووووج  موووووا ادالوووووك ربوووووك اموووووا )قرررررال تعرررررالى : 

[ ت مل مطابقة هذا القسرم وهرو نرور الضرحى الرذى يروافى 3ع2ع1]الضحى:(قل 
بعد ظالم الليل للمقسم عليه وهو نور الوحى الذى وافاه صلىاهلل عليه وسلم بعرد 

فررى سرربحانه أن يكررون ودع اختباسرره عنررد حتررى قررال أعرردا ه ودع محمرردا ربرره فن
نبيبرره أو قرراله فررالتوديع الترررك والقلررى الرربغض أى مرراترك منررذ اعتنررى بررك وال 

[ هذا يعم أحوالره 4]الضحى : (الآلخرق خير لك من األال )أبغضك منذ أحبك 
صلى هللا عليه وسلم يدل على ان كل حاله يرقيه إليهرا  هرى خيرر لره ممرا قبلهرا 

له مما قبلها ثم وعده صلى هللا عليه وسلم بما تقر كما أن الدار اآلخر  هى خير 
به عينه وينشر  بره صردره وهرو أن يعطيره فيرضرى وهرذا يعرم مرا يعطيره مرن 
القرآن فى موقف القيامة من الشفاعة والمقام المحمود وماي طيه فى الحنة مرن 
الوسيلة و الدرجة الرفيعة والكوثر وبالجملة فقد دلت هذه اآلية علرى أنره تعرالى 

 يعطيه عليه الصال  والسالم كل ما يرضيه . 
 

ثم ذكره سبحانه بنعمة عليه وأمره أني قابلها بمرا يليرق بهرا مرن الشركر فقرال 
 [ إلى آخر السور  . 6بالضحى : (ألم يجدك يتميا ف اى)تعالى : 

 
 الف ل الثال  

 ف  قسمل تعال  الل  ت ديقل اتن يهل الن الهاى ف  نطقل 
 

إذا هوواى مووا  ول  وواحبمم امووا غواى اموواينط  الوون  االونجم)قرال تعررالى: 
[ أقسم تعالى بالنجم علرى برراء  رسروله ممرا نسربه إليره أعردا ه 1]النجم:(الهاى

 ى . ل والغمن الضال
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ما  ل )قال ابن عبا  أقسم بالثريا إذا سقطت وغابت، وت مل قوله تعالى : 
ب نره صراحبهم  [ ولرم يقرل محمرد ت كيردا إلقامرة الحجرة علريهم1]الرنجم: ( احبمم

وهم أعلم الخلق به وبحالة أقواله وأعماله وأنهم اليعرفونره بكرذب وال غرى وال 
ضالل وال ينقمون عليه أمرا واحداً وقد نبه تعالى علرى هرذا المغنرى بقولره عرز 

رسروله صرلى هللا  ق[ ثرم نرزه نطر69برالم منون:  (أم لم يعرفاا رسالهم)وجل 
اما ينط  الن الهاى إن ها )تعال : عليه وسلم عن أن يصدر عن هوى فقال 

[ وذكرر األوزاعرى عرن حسران برن عطيره قرال كران 3] النجم : (إو اح  ياح 
جبريررل ينررزل علررى رسررول هللا صررلى هللا عليرره نوسررلم بالسررنة كمررا ينررزل عليرره 

 بالقرآن يعمله إياها. 
 

ثم أخبر تعالى عن وصف مرن علمره صرلى هللا عليره وسرلم الروحى والقررآن 
وهو جبريل والشك أن مرد  المعلرم مرد   [5]النجم: (مل شديد القاىالل)فقال: 

[ 20]التكروير:(ذى قاق الند ذى العر  ممين)للمتعلم وهذا نظير قوله تعالى : 
[ 11]الرنجم:(فأاح  إل  البدل ما أاح  ما مذب الف اد موا رأى)ثم قال تعالى : 

عيناه وأن القلب ف خبر سبحانه عن تصديق ف اده صلى هللا عليه وسلم لما رأته 
صدق العين ولي  كمن رأى شيئا على خالف ما هو به فكذب ف اده بصره بل 

فوب أقسوم بوالخن: )ما رآه ببصره صردقه الفر اد وعلرم أنره كرذلك وقرال تعرالى: 
 [ أى ال أقسم إذا األمر أوضح مرن أن يحترا  إلرى25]التكوير:(الجاارى المن:

 رسول كريم. قسم وفيه أقوال أخرى أنه أى القرآن قول 
 

هنا جبريل وأما الرسول  الكريم فى سور  الحاقة فهو محمد صرلى هللا  وهو
ار  وإلررى البشرررى أخرررى وإضررافته عليره وسررلم فإضررافة إلررى الرسررول الملكررى ترر

دهما ولفظ الرسول يدل على ذلك فإن ة إنشاء من عنتبليغ ال إضاف اضافة ماهيإل
صريح فى أنه كالم من أرسل فهرذا الرسول هو الذى ييلغ كالم من أرسله فهذا 

صريح فى أنه كرالم مرن أرسرل جبريرل ومحمرداً صرلى هللا عليره وسرلم فجبريرل 
تلقرراء عررن هللا ومحمررد صررلى هللا عليرره وسررلم تلقرراء عررن جبريررل وقررد وصررف هللا 
تعالى رسوله الملكى فى هذه السور  ب نه كريم يعطى أفضل العطايا وهى العلم 

[ كمرا 20]التكروير: (اذى قواى)واإلرشاد وهرذا غايرة  والمعرفة والهداية والبر
قال فى النجم علمه شديد القوى فيمنع بقوته السياطين أ يدنوا منه وأن يزوا فيه 
أوينقصوا منه وروى أنه رفع قريات قوم لوط األربع علرى قروادم جناحره حترى 

 (النووود ذى العووور  مموووين)سرررمع أهرررل السرررماء نبرررا  كالبهرررا وأصررروات بهيهرررا 
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[ أى مرررتمكن المنزلرررة وهرررذه العنديرررة عنديرررة اإلكررررام والتشرررريف 20ر:]التكررروي
[ فى مالئكرة هللا تعرالى المقرربين يصردرون عرن 20]التكوير: (مطا )والتعظيم 

أمره ويرجعون إلى رأيه "ثم" هناك "أمين" على وحى هللا رسرالته فقرد عصرمه 
وأنه سماع هللا من الخيانة والزلل فهذه خم  صفات تتضمن تزكية سند القرآن 

محمد صلى هللا عليه وسلم من جبريل وسماع جبريل من رب العالمين فناهيرك 
بهذا السند علروا وجاللرة فقرد ترولى هللا تزكيتره بنفسره . ثرم نرزه رسروله البشررى 

امووا  ووواحبمم )صررلى هللا عليرره وسرررلم وزكرراه ممرررا يقررول فيررره أعرردا ه فقرررال : 
كون فيره وإن قرالوا ب لسرنتهم [ وهرذا أمرر يعلمونره وال يشر22]التكوير:(بمجنان

خالفرره فهررم يعلمررون أنهررم كرراذبون ثررم أخبررر عررن ر يترره صررلى هللا عليرره وسررلم 
[ 23]التكروير: (القود رمل بواألف  المبوين)لجبريل عليه الصال  والسرالم بقولره: 

اموا )وهذا يتضمن أنه ملك موجود فرى الخرار  يررى بالعيران ويردرك بالبصرر 
[ قال ابن عبا  لي  ببخيل بمرا أنرزل هللا 24ر:]التكوي (ها الل  ال يب ب نين

 (ب(نوووين)وأجمرررع المفسررررون علرررى أن الغيرررب ههنرررا القررررآن والررروحى وقررررئ 
[ ومعنراه المرتهم والمعنرى ومرا هرذا الرسرول وهرو محمرد صرلى هللا 24]التكوير:

 عليه وسلم على القرآن بمتهم بل هو أمين فيه اليزيد فيه وال ينقص منه . 
 

 ( أقسم بما تب ران اما وتب ران إنل لقال رسال مريمفب)وقال تعالى: 
[ اآلية أقسم تعالى باألشياء كلها ما يبصر منهرا ومرا ال يبصرر وهرذا 38]الحاقة:

أعم قسم وقع فى القرآن فإنه يعم العلويات والسفليات والدنيا واآلخر  وما يرى 
وما اليرى فذلك كله دليل على صدق رسوله صلى هللا عليه وسلم وأن ما جراء 

أن سائر الموجودات ما يرى منهرا به هو من عند هللا تعالى وأنه حق ثابت كما 
فارب السمام ااألر  إنل لح  مثل ما أنمم )وما اليرى حق كما قال تعالى : 

[ فك نررره سررربحانه وتعرررالى يقرررول أنررره حرررق كمرررا أن مرررا 23]الرررذاريات: (تنطقوووان
تشاهدونه من الخلق وما التشاهدونه حق موجود ويكفى اإلنسران مرن جميرع مرا 

دأ خلقه ونشر ته ومرا يشراهده مرن أحوالره ظراهراً يبصره وما اليبصره نفسه ومب
وباطناً ففى ذلك أبين داللة على وحدانية الرب وثبوت صفاته وصدق مرا أخبرر 
به رسوله صلى هللا عليه وسلم ومن لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لرم تخرالط بشاشرة 

 اإليمان قلبه. 
 

عليره فيمرا  ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله وأنه لرم يتقرول
قالرره وأنرره لررو تقررول عليرره وافترررى لمررا أقررره ولعاجلرره برراإلهالك فررإن كمررا علمرره 
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وقدرته وحكمته ي بى أن يقر من تقول عليه وافترى عليه وأضل عباده واستبا  
دماء من كذبه وحريمهم وأموالهم فكيف يليق بر حكم الحراكمين وأقردر القرادرين 

ده وينصرره ويعليره ويظهرره ويظفرره أن يقر على ذلك بل كيف يليق بره أن ي ير
بهم فيسفك دمراءهم ويسرتبيح أمروالهم وأوالدهرم وبالدهرم ونسراءهم قرائال إن هللا 
أمرنررى بررذلك وأباحرره لررى بررل كيررف يليررق برره أن يصرردقه برر نواع التصررديق كلهررا 
فيصرردقه بررإقراره وباآليررات المسررتلزمة لصرردقه ثررم يصرردقه ب نواعهررا كلهررا علررى 

انفرادها مصدقة له ثم يقيم الدالئل القاطعرة علرى أن هرذا اختالفها فكل آية على 
قوله وكالمه فيشهد له بإقراره وفعله وقولره فمرن أعظرم المحرال وأبطرل الباطرل 
وأبين البهتران أن يجروز علرى أحكرم الحراكمين أن يفعرل ذلرك والمرراد بالرسرول 

 الكريم هنا محمد صلى هللا عليه وسلم . 
 

أقسوم بمااقو: النجوام اإنول لقسوم لوا تعلموان فوب )ومن ذلرك قولره تعرالى : 
[ 8]المرسرالت: (ال(يم إنل لقرمن مريم ف  متاب ممنان ويسمل إو المطهران

قيررل هررو اللررو  المحفرروظ وقيررل الكترراب الررذى بايرردى المالئكررة وقيررل المصررحف 
 ورجحه ابن الرفعة . 

 
 الف ل الراب: 

  ف  قسمل تعال  الل  تحقي  رسالتل  ل  هللا الليل اسلم
 

يوو: االقوورمن الحموويم إنووك لموون المرسوولين اللوو   ووراط )قررال هللا تعررالى : 
 [ اآلية قال ابن الحنفية يا محمد . 2]ي : (مستقيم

وعررن ابررن عبررا  أنرره قسررم أقسررم هللا تعررالى برره وهررو مررن أسررمائه. ثررم قررال : 
[ وهو رد على الكفار حيث قالوا 2]ي  : (االقرمن الحميم إنك لمن المرسلين)

ف قسم هللا باسمه وكتابه إنه صلى عليه وسلم لمن المرسلين بوحيره  لست مرسال
إلى عباده وعلى طريق مستقيم من إيمانه أى طريق ال اعوجا  فيه وال عردول 
عن الحق قال النقاح لم يقسم هللا تعالى ألحد من أنبيائره بالرسرالة فرى كتابره إال 

 له صلى هللا عليه وسلم . 
 
 
 

 الف ل الخام:
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 حياتل  ل  هللا الليل اسلم اال رل ابلدل ف  قسمل ب
 

[ العمر هو 72]الحجر: (لعمرك إنهم لف  سمرتهم يعمهان)قال هللا تعالى : 
العمر ويفتح فرى القسرم ويعمهرون يتحيررون وفرى المخاطرب قروالن أحردهما أن 
المالئكة قالته للوط عليه الصال  والسالم والثانى أن الخطاب لرسول هللا صرلى 

سررلم وأنرره تعررالى أقسررم بحياترره وفرى هررذا تشررريف عظرريم ومقررام رفيررع هللا عليره و
وجاء عريض قال ابن عبا  ما خلق هللا وما ذرأ وما برأ نفسا أكررم عليره مرن 
محمد صلى هللا عليه وسلم وما سمعت هللا أقسم بحيا  أحد غيره قال هللا تعرالى: 

عمرررك [ يقررول وحياتررك و72]الحجررر:  (لعموورك إنهووم لفوو  سوومرتهم يعمهووان)
وبقائك فى الدنيا إنهم لفى سكرتهم يعمهون رواه ابن جريرر ورواه البغروى فرى 
تفسيره بلفظ وما أقسم هللا بحيا  أحد إال بحياتره صرلى هللا عليره وسرلم ومرا أقسرم 

 بحيا  أحد غيره وذلك يدل على أنه أكرم خلق هللا على هللا . 
 

[ اآليرة 2- 1]البلرد: (لبلودو أقسم بهوذا البلود اأنوال حول بهوذا ا)وقال تعالى : 
أقسم تعالى بالبلرد األمرين وهرو مكرة أم القررى وهرو بلرده عليره الصرال  والسرالم 
وقيده بحلوله فيه إظهاراً لمزيد فضله وإِشعاره ب ن شررف المكران بشررف أهلره 
قاله البيضاوى ثم أقسم بالوالد ومرا ولرد وهرو فيمرا قيرل إبرراهيم وإسرماعيل ومرا 

عليرره وسررلم وقولرره وأنررت حررل بهررذا البلررد هررو مررن الحلررول ولررد محمررد صررلى هللا 
فيتضررمن إقسررامه تعررالى ببلررده المشررتمل علررى عبررده ورسرروله فهررو خيررر البقرراع 
واشتمل على خير العباد فقد جعل هللا تعالى بينه هدى للنا  ونبيبه إماما وهادياً 
بلرد لهم وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه وال يخفى ما فى قسرمه تعرالى ب

رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم مررن زيرراد  التعظرريم. وقررد روى أن عمررر بررن 
الخطاب رضى هللا عن تعالى  عنه قرال للنبرى صرلى هللا عليره وسرلم بر بى أنرت 
وأمررى يررا رسررول هللا لقررد بلررغ مررن فضرريلتك عنررد هللا أن أقسررم بحياتررك دون سررائر 

 (و اقسوم بهوذا البلود)ل: األنبياء ولقد بلغ من فضريلتك عنرده أن أقسرم ببلردك فقرا
 ]البلد[ قيل مكة وقيل المدينة. 

 
[ وفرى تفسرير 2 – 1]العصرر: (االع رإن اإلنسوان لفو  خسور)وقال تعالى 

الفخر الرازى والبيضاوى وغيرهمرا أنره أقسرم بزمران الرسرول صرلى هللا عليره 
مثل وسلم قال اإلمام الرازى واحتجوا له بقوله صلى هللا عليه وسلم إنما مثلكم و

من كان قبلكم مثل رجل است جر أجرراء فقرال مرن يعمرل مرن الفجرر إلرى الظهرر 
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بقيراط فعملت اليهود ثم قال مرن يعمرل مرن الظهرر إلرى العصرر بقيرراط فعملرت 
النصارى ثم قال من يعمل من العصر إلى المغررب بقيرراطين فعملرتم فغضربت 

 تعررالى وهررل اليهررود والنصررارى وقررالوا نحررن أكثررر عمررالً وأقررل أجرررا فقررال هللا
نقصتكم مرن أجرركم شريئا قرالوا ال قرال فرذلك فضرلى أوتيره مرن أشراء فكنرتم أقرل 
عمررال وأكثررر أجرررا رواه البخررارى قررالوا فهررذا الحررديث دل علررى أن العصررر هررو 
عصره صلى هللا عليه وسلم الذى هو فيه فيكون علرى هرذا أقسرم تعرالى بزمانره 

[ وبعمرره 2]البلرد:(ال حول بهوذا البلوداأنو)فى هذه اآلية وبمكانه فى قوله تعالى: 
[ وذلك كله كالظرف فكيف حران المظرروف قرال 72]الحجر: (لعمرك)فى قوله 

ووجه القسم ك نه تعالى قال ما أعظم خسررانهم  إذ أعرضروا عنرك فرانظر شرد  
اعتناء الحق سبحانه وتعالى فى ش ن نبينا محمد صلى هللا عليره وسرلم تعلرم أنره 

  . أحب خلق هللا إلى هللا
 

 النا  الساد: 
 ف  ا فل تعال  لل الليل ال بق االسبم بالنار االسراج المنير 

 
اعلم ان هللا تعالى قد وصرف رسروله صرلى هللا عليره وسرلم برالنور فرى قولره 

[ وقيرل المرراد القررآن 15]المائرد : (قد جاممم من هللا نار امتاب مبين)تعالى: 
يوا أيهوا )ا  المنيرر فرى قولره تعرالى : ووصفه عليه الصال  والسالم أيضا بالسر

النبوو  إنووا أرسوولناك شوواهدا امبشوورا  انووذيرا ادااليووا إلوو  هللا بإذنوول اسووراجا 
[ والمراد كونره هاديرا مبينرا كالسررا   الرذى يررى الطريرق 45]األحزاب:(منيرا  

ويبين الهدى والرشاد فبيانه أقوى وأتم وأنفرع مرن نرور الشرم  وإذا كران كرذلك 
فسه القدسية أعظم فرى النورانيرة مرن الشرم  فكمرا أن الشرم  وجب أن تكون ن

فى عالم األجسام تفيد لغيرها وال تستفيد من غيرهرا فكرذا نفر  النبرى صرلى هللا 
ف هللا الشم  عليه وسلم تفيد األنوار العقلية لسائر األنف  البشرية وكذلك وص

 [ . 61:]الفرقان (اجعل فيها سراجا اقمرا منيرا): ب نها سرا  حيث قال
 

هللا نار )وكما وصف هللا رسوله ب نه نور وصف نفسه المقدسة بذلك فقال : 
[ فلرري  فيهمررا إال هللا ونرروره المقررد  هررو سررر 35]النررور:(السوومااال ااألر 

الوجرود والحيرا  والجمرال والكمرال وهرو الرذى أشررق علرى العرالم ف شررق علررى 
يسرتمد منهرا مرن دونهرا العوالم الروحانية وهرم المالئكرة فصرارت سررجا منيرر  

بجود هللا ثم سرى النرور إلرى عرالم النفرو  اإلنسرانية ثرم طرحتره النفرو  علرى 
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صررفحات الجسرروم فلرري  فررى الوجررود إال نررور هللا السررارى إلررى الشررئ منرره بقرردر 
قبوله ووسع استعداده ورحب تلقيه وقوله : "مثرل نروره" أى مثرل هرداه سربحانه 

فى قلب محمد صلى هللا عليه وسلم كمشكاه وتعالى وعن مقاتل أى مثل اإليمان 
فيها مصبا  فالمشكاه نظير صلب عبد هللا والزجاجرة نظيرر جسرد محمرد صرلى 
هللا عليه وسلم والمصبا  نظير اإليمان والنبرو  فرى قلرب محمرد صرلى هللا عليره 
وسلم . وعن غيره المشكا  نظير إبراهيم والزجاجة نظير إسماعيل والمصربا  

 . يه وسلم والشجر  النبو  والرسالة علجسد محمد صلى هللا
 

 النا  الساب: 
 ف  مياال تت من اجاب طاالتل ااتبا  سنتل  ل  هللا الليل اسلم 

 
 59]النسرراء:  (يووا أيهووا الووذين ممنوواا أطيعوواا هللا ارسووالل)قررال هللا تعررالى: 

]مل  (اأطيعوواا هللا االرسووال لعلمووم ترحمووان)[ وقررال هللا تعررالى: 33ومحمررد:
قل أطيعاا هللا االرسال فإن تالاا فوإن هللا ويحوب )[ اقال تعال  132المران:
[ قررال القاضرى عيرراض فجعررل طاعتره طاعررة رسرروله 32]آل عمررران: (الموافرين

وقرن طاعته بطاعته ووعد على ذلك بجزيل الثواب وأوعد على مخالفته بسوء 
يعنرى مرن [  80]النسراء: (من يط: الرسال فقد أطا  هللا)العقاب وقال تعالى : 

أطاع الرسول لكونه رسوال مبلغا إلى الخلق أحكام هللا فهو فى الحقيقة ما أطاع 
امن تال  فما أرسولناك اللويهم )إال هلل وذلك فى الحقيقة اليكون إال بتوفيق هللا 

[ فإن من أعماه هللا عن الرشد وأضله عن الطريق فرإن أحردا 80]النساء:(حفي(ا
وهذه اآليرة مرن أقروى األدلرة علرى أن الرسرول  من خلق هللا اليقدر على إرشاده

معصوم فى جميع األوامر والنواهى وفى كل ما يبلغه عن هللا ألنه لو أخط  فى 
شئ منها لم تكن طاعته طاعرة هلل تعرالى وأيضرا وجرب أن يكرون معصروما فرى 

[ 158]األعررراف:(ااتبعووال)جميررع أفعالرره ألنرره تعررالى أمررر بمتابعترره فررى قولرره 
ر  عن اإلتيان بمثل فعل الغير فثبت أن األنقياد له فى جميع أقواله والمتابعة عبا

: لحكرم هللا تعرالى قرال هللا تعرالى وأفعاله إال ما خصه الدليل به طاعة لره وانقيراد
امووون يطووو: هللا االرسوووال فأالاوووك مووو: الوووذين أنعوووم هللا اللووويهم مووون النبيوووين )

هذا عام فى المطيعرين [ اآلية و69]النساء: (اال ديقين االشهدام اال الحين 
 هلل من أصحاب الرسول ومن بعدهم وقد ذكروا فى . 
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سبب نزول هذه اآلية أن ثوبان مولى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم كران 
شديد الحب لرسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم قليرل الصربر عنره ف تراه يومرا وقرد 

 صرلى هللا تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجهره فسر له رسرول هللا
عليه وسلم عن حاله فقال يا رسول هللا ما بى وجع غير أنى إذا لم أرك اشتقتك 
واستوحشررت وحشررة عظيمررة حتررى ألقرراك فررذكرت اآلخررر  بحيررث ال أراك هنرراك 
ألنى إن دخلرت الجنرة ف نرت تكرون فرى درجرات النبيرين وإن أنرا لرم أدخرل الجنرة 

 فحينئذ ال أراك أبدا فنزلت هذه اآلية . 
 

ابن أبى حاتم عن مسروق قال أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم يا  وذكر
رسول هللا ما ينبغى لنا أن نفارقك فإنك لو قدمت لرفعت فوقنا ولرم نررك فر نزل 
هللا اآلية.  وذكر عن عكرمة مرسال قرال أترى فترى للنبرى صرلى هللا عليره وسرلم 

مرة ال نرراك فإنرك فرى فقال يا رسول هللا إن لنا منرك نظرر  فرى الردنيا ويروم القيا
الجنة فى الدرجات العلى ف نزل هللا هذه اآلية فقال له رسول هللا صلى هللا عليره 

ن ن ال تنكرر صرحة هرذه الروايرات إال أوسلم أنت معى فى الجنرة. قرال المحققرو
سرربب نررزول هررذه اآليررة يجررب أن يكررون شرريئا أعظررم مررن ذلررك وهررو الحررث علررى 

خصروص السربب ال يقرد  فرى عمروم اللفرظ  الطاعو الترغيب فيهرا فإنرا نعلرم أن
فهررذه اآليررة عامررة فررى حررق جميررع المكلفررين وهررو أن كررل مررن اطرراع هللا وأطرراع 
الرسول فقد فاز بالدرجات العاليرة فرى المراترب الشرريفة عنرده تعرالى وقرد ثبرت 
وصح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال المررء مرع مرن أحرب وثبرت عنره أيضرا 

ه قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا وال نزلتم منزال عليه الصال  والسالم أن
 إال وهم معكم حبسهم العذر . 

 
قوول إن منووتم تحبووان هللا فوواتبعان  يحبووبمم هللا اي فوور لمووم )وقررال تعررالى : 

[ وهررذه اآليررة الشررريفة تسررمى آيررة المحبررة قررال بعررض 31]آل عمررران: (ذنووابمم
اآلية إشار  إلى دليل المحبة وثمرتهرا السلف ادعى قوم محبة هللا ف نزل هللا هذه 

وفائدتها فدليلها وعالمتها اتباع الرسول وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم فما 
لم تحصل المتابعة فرال محبرة لكرم حاصرلة ومحبتره لكرم منتفيرة ويسرتحيل ثبروت 
محبتهم هلل وثبوت محبة هللا لهم بدون المتابعة لرسوله صلى هللا عليه وسلم فدل 

ى أن متابعة الرسول هى حب هللا ورسوله وطاعرة أمرره وال يكفرى ذلرك فرى عل
العبودية حتى يكون هللا ورسوله أحرب إليره ممرا سرواهما ومترى كران شرئ عنرده 
أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذى اليغفر لصاحبه البتهوال يهديه هللا قال هللا 
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جموم االشويرتمم اأمواال قل إن مان مبوا مم اأبنوا مم اإخواانمم اأ اا)تعالى: 
اقترفتماهووا اتجووارق تخشووان مسووادها امسووامن تر ووانها أحووب إلوويمم موون هللا 

 ويهودى القوام ارسالل اجهاد ف  سبيلل فترب واا حتو  يوأت  هللا بوأمرل اهللا
 [. 24]التوبة: (الفاسقين
 

فكل من قدم طاعة أحد من ه الء على طاعة هللا ورسوله أو قول أحد منهم 
 ورسوله أو مرضاه أحد منهم على مرضا  هللا ورسوله أو خروف على قوله هللا

أحد منهم أو رجاءه أو التوكرل عليره علرى خروف هللا ورجائره والتوكرل عليره أو 
معاملة أحد منهم على معاملة هللا ورسوله فهو ممن لي  هللا ورسوله أحب إليه 

ه انتهرى مما سواهما وإن قرال بلسرانه فهرو كرذب منره وإخبرار بمرا لري  هرو علير
فأمنارا با  ارسالل النبو  )ملخصا من كتاب مدار  السالكين. وقال تعالى : 

[ أى 158]األعرراف: (األم  الذى ي من بوا  املماتول ااتبعوال لعلموم تهتودان
إلررى الصررراط المسررتقيم فجعررل رجرراء االهتررداء أثررر األمرررين اإليمرران بالرسررول 

برالتزام شررعه فهرو فرى الضراللة واتباعه تنبيها على ان من صردقه ولرم يتابعره 
فكل ما أتى به الرسول عليه الصرال  والسرالم يجرب علينرا اتباعره إال مرا خصره 

 الدليل به . 
 

[ يعنرى 8]التغرابن: (فأمناا با  ارسالل االنار الوذى أن لنوا)وقال تعالى : 
القرآن فاإليمان به صلى هللا عليه وسلم واجب متعين على كل أحد اليرتم إيمران 

امن لم يو من بوا  ارسوالل فإنوا ) به وال يصح إسالم إال معه قال تعالى:  إال
[ أى ومرن لرم ير من براهلل ورسروله فهرو مرن 13]الفرتح: (أالتدنا للمافرين سوعيرا

فب اربك و ي منان حت  )الكافرين وإنا أعتدنا للكافرين سعيراً . وقال تعالى : 
عناهرا فوربرك وال مزيرد  للت كيرد [ اآليرة م65]النساء:(يحمماك فيما شجر بينهم

لمغنى القسم وال ي منون جواب القسم أقسم هللا تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه 
الي من أحد حتى يحكم الرسول فرى جميرع أمروره ويرضرى بجميرع مرا حكرم بره 
وينقاد له ظراهراً وباطنرا سرواء كران الحكرم بمرا يوافرق أهرواءهم أو يخالفهرا كمرا 

الرذى نفسرى بيرده ال ير من أحردكم حترى يكرون هرواه تبعرا لمرا ورد فى الحديث و
جئت به وهذا يدل على أن مرن لرم يررض بحكرم الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم 
اليكون م منا وعلى أنه البد مرن حصرول الرضرا بحكمره فرى القلرب وذلرك بر ن 
يحصل الجزم والتيقن فى القلب بر ن الرذى يحكرم بره عليره الصرال  والسرالم هرو 

 لصدق فالبد من األنقياد له صلى اله عليه وسلم باطناً وظاهراً . الحق وا
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 النا  الثامن 

 فيما يت من األدب معل  ل  الليل اسلم 
 

 (يووا أيهووا الووذين ممنوواا و تقوودماا بووين يوودى هللا ارسووالل)قررال الرره تعررالى : 
[ قال مجاهد ال تفتاتوا على رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم بشرئ 1]الحجرات:

يقضرريه هللا تعررالى علررى لسررانه وانظررر أدب الصررديق رضررى هللا عنرره معرره حتررى 
عليه الصال  والسالم فى الصال  أن تقدم بين يديه كيف ت خر فقال ما كان ألبن 
أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول هللا صلى الره عليره وسرلم وكيرف أورثره هللا 

رسرول هللا صرلى هللا مقامه واإلمامة بعده. وقال الضرحاك ال تقضروا أمررا دون 
 عليه وسلم وقال غيره ال ت مروا حتى ي مر وال تنهوا حتى ينهى. 

 
فمررن األدب أن اليتقرردم بررين يديرره برر مر وال نهررى وال إذن وال تصرررف حتررى 
ي مر هو وينهى وي ذن كما أمر هللا تعالى بذلك فى هذه اآلية وهذا باق إلرى يروم 

عرد وفاتره كالتقردم برين يديره فرى حياتره القيامة لرم ينسرن فالتقردم برين يردى سرنته ب
الفرق بينهما عند ذى عقل سليم، ومرن األدب معره صرلى هللا عليره وسرلم أن ال 

يووا أيهووا الووذين ممنوواا و ترفعوواا )ترفررع األصرروات فرروق صرروته كمررا قررال تعررالى 
 (أ ووااتمم فوواا  وواال النبوو  او تجهووراا لوول بووالقال مجهوور بع وومم لووبع 

اد أنرره ينبغررى أن اليررتكلم المرر من عنررده صررلى هللا [ قررال الرررازى أفرر2]الحجرررات:
ته مرع سريده عليه وسلم كما يتكلم العبد عند سيده أى بل يكون صوته دون صرو

صرروات فرروق صرروته صررلى هللا عليرره وسررلم موجبررا لحبرروط وإذا كرران رفررع األ
األعمال فما الظن برفع اآلراء ونتائج األفكار على سنته وما جاء بره صرلى هللا 

 .  عليه وسلم
 

وروى أن أبا بكر لما نزلرت هرذه اآليرة قرال وهللا يرا رسرول هللا ال أكلمرك إال 
ك خى السرار أى الكالم الخفى الذى يرراد كتمره وأن عمرر رضرى هللا عنره كران 
إذاحدثه حدثه ك خى السرار ما كان يسمع النبى صلى هللا عليه وسلم حديثه بعد 

أميرر المر منين نراظر مالكرا فرى  برا جعفررذه اآلية حتى يسرتفهمه . وروى أن أه
و ترفعوواا أ ووااتمم فوواا )مسررجد رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم فقررال لرره : 

إن الذين ي  ان أ ااتهم النود ) :[ ومد  قوما فقال2]الحجرات:( اال النب 
إن الوذين ينادانوك مون ارام )[ اآليرة وذم قومرا فقرال: 3]الحجرات: (رسال هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 231 

ة وإن حرمتره ميترا كحرمتره حيرا فاسرتكان لهرا أبرو [ اآلير4]الحجرات:(الحجراال
 جعفر . 
 

ومررن األدب معرره صررلى هللا عليرره وسررلم أن ال يجعررل دعررا ه كرردعاء بعضررنا 
وفيره (و تجعلاا دالوام الرسوال بيونمم مودالام بع ومم بع وا)بعضا قال تعالى: 

قوالن للمفسرين أحدهما ال تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضرا برل قولروا يرا 
هللا يا نبى هللا مع التروير والتواضرع الثرانى أن المغنرى ال تجعلروا دعراءه رسول 

لكم بمنزلرة دعراء بعضركم بعضرا إن شراء المردعو أجراب وإن شراء تررك برل إذا 
دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته ولم يسعكم التخلف عنها البتة فإن المبرادر  إلرى 

 إجابته واجبة والمراجعة بغير إذنه محرمة . 
 

األدب معه صلى هللا عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من ومن 
خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد مذهبا فى حاجة له حتى يست ذنه كما قرال 

إنما الم منان الذين ممناا با  ارسالل اإذا ماناا معل الل  أمر )هللا تعالى : 
دب معره صرلى هللا عليره [ ومرن األ62]النرور:(جام: لم يوذهباا حتو  يسوتأذنال

وسلم أنه اليستشكل قوله بل تستشكل اآلراء بقوله وال يعارض نصه بقيا  برل 
تهرردر االقيسررة وتلقررى لنصوصرره وال يحرررف كالمرره عررن حقيقترره لخيررال مخررالف 
تسمه أصحابه معقوال نعم هو مجهول وعن الصواب معزول وال يتوقف قبرول 

األدب معه وهو عرين الجررأ  عليره  ما جاء به على موافقة احد فكل هذا من قلة
 صلى هللا عليه وسلم . 

 
ورأ  األدب معرره صررلى هللا عليرره وسررلم كمررال التسررليم لرره واالنقيرراد ألمررره 
وتلقى خبره برالقبول والتصرديق دون أن يحملره معارضره خيرال باطرل علرى أن 
يقرردم عليرره أراء الرجررال فيوحررد التحكرريم والتسررليم واالنقيرراد للرسررول كمررا وحررد 

لمرسررل بالعبرراد  فهمررا توحيرردان ال نجررا  إال بهمررا . والقرررآن مملرروء باآليررات ا
 المرشد  إلى اآلدب معه صلى هللا عليه وسلم . 

 
 النا  التاس: 

 ف  مياال تت من ردل تعال  بنفسل المقدسة الل  الدال 
  ل  هللا الليل اسلم ترفيعا لشأنل 
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]القلم: (نعمة ربك بمجنانن االقلم اما يسطران ما أنال ب)قال هللا تعالى : 
 (يوووا أيهوووا الوووذى نووو ل الليووول الوووذمر إنوووك لمجنوووان)[ لمرررا قرررال المشرررركون : 2

[ أجاب تعالى عنه عدوه بنفسه من غير واسطة وهكذا سرنة األحبراب 6]الحجر:
فررإن الحبيررب إذا سررمع مررن يسررب حبيبرره تررولى بنفسرره جوابرره فههنررا  تررولى الحررق 

مرن نصررته له أتم  ه ألن نصرته تعالىسبحانه وتعالى جوابهم بنفسه منتصراً ل
و أرفع لمنزلته ف قسم تعالى بما أقسم به من عظيم آياته على تنزيه رسوله ممرا 

موووا أنوووال بنعموووة ربوووك )افتررررت بررره عليررره أعررردا ه الكفرررر  وتكرررذيبهم لررره بقولررره: 
[ وسيعلم أعدا ه المكذبون له أيهم المفتون هو أو هم فى الردنيا 2]القلم:(بمجنان
مهم به فى البرزخ وينكشرف ويظهرر كرل الظهرور فرى اآلخرر  بحيرث ويزداد عل

امووا )يتسرراوى الخلررق كلهررم فررى العلررم برره صررلى هللا عليرره وسررلم وقررال تعررالى : 
 [ . 22]التكوير: ( احبمم بمجنان

 
لما رأى العاصى برن وائرل السرهمى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم يخرر  مرن 

وتحدثا وأنا  مرن صرناديد قرريح  المسجد وهو يدخل ف لتقيا عند باب بنى سهم
جلو  فى المسجد فلما دخل العاصرى قرالوا مرن ذا الرذى كنرت تحردث معره قرال 
ذلررك األبتررر يعنررى النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم وكرران قررد ترروفى ابررن لرسررول هللا 

إن )صلى هللا عليه وسلم من خديجه فرد هللا  تعالى عليره وترولى جوابره بقولره: 
[ أى عدوك ومبغضك هو الذليل الحقير. ولما قرالوا 3ثر:]الكو(شاناك ها األبتر

بول الوذين وي منوان )[ وغيرهرا قرال تعرالى: 21]األنعام :(افترى الل  هللا مذبا)
لسوووووال )[ ولمرررررا قرررررالوا : 8]سرررررب  :(بووووواآلخرق فووووو  العوووووذاب اال وووووبل البعيووووود

ي: االقرمن الحمويم إنوك لمون )[ أجاب هللا تعالى عنه فقال: 43]الرعد:(مرسب  
أإنوووووووا لتوووووووارما ملهتنوووووووا لشووووووواالر )[ ولمرررررررا قرررررررالوا : 3]يررررررر :(رسووووووولينالم

إنمووم لووذااقا )[ فصرردقه ثررم ذكررر وعيررد خصررمائه فقررال : 37]الصررافات:(مجنووان
أم يقالوان شواالر نتوربؤ بول ريوب )[ ولمرا قرالوا :38]الصافات:(العذاب األليم

 اما اللمنال الشعر اما ينب   لول إن)[ رد هللا عليهم بقوله: 30]الطور:(المنان
 [69]ي  :(ها إو ذمر اقرمن مبين

 
إن هووذا إو إفووك افتوورال اأالانوول الليوول قووام )ولمررا حكررى هللا عررنهم قررولهم : 

فقوووووود جووووووا اا (لمووووووا )[ كررررررذبهم هللا تعررررررالى بقولرررررره: 4]الفرقرررررران:(مخووووووران
قل أن لل الذى يعلم السر )[ وقال رداً لقولهم أساطير األولين 4]الفرقان:(ا ارا

[ولما قالوا يلقيه إليه الشيطان قال هللا تعالى: 6قان:]الفر (ف  السمااال ااألر 
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[ اآلية. ولما تال عليهم نب  األولين قال 210]الشعراء: (اماتن لال بل الشياطين)
 (لووا نشووام لقلنووا مثوول هووذا إن هووذا إو أسوواطير األالووين)النضررر بررن الحررارث : 

: االجن الل  قل لان اجتمعال اإلن)[ قال هللا تعالى تكذبيا لهم : 83]الم منون:
أن يووووأتاا بمثوووول هووووذا القوووورمن و يووووأتان بمثلوووول الووووا مووووان بع ووووهم لووووبع  

 [ . 88]اإلسراء:((هيرا  
 

إن هوووذا إو سوووحر يووو ثر إن هوووذا إو قوووال )ولمرررا قرررال الوليرررد برررن المغيرررر : 
مذلك ما أت  الوذين مون قوبلهم مون رسوال )[ قال هللا تعالى : 24]المدثر:(البشر

[ تسررلية لرره عليرره الصررال  والسررالم . 52الررذاريات:] (إو قووالاا سوواحر أا مجنووان
موووا ادالوووك ربوووك اموووا )ولمرررا قرررالوا محمرررد قررراله ربررره رد هللا علررريهم بقولررره :

موووا لهوووذا الرسوووال يأمووول الطعوووام ايمشووو  فووو  )[ ولمرررا قرررالوا 3]الضرررحى:(قلووو 
امووا أرسوولناك قبلووك موون المرسوولين إو )[ قررال هللا تعررالى : 7]الفرقرران:(األسووااا

[ ولما حسدته أعداء هللا 20]الفرقان:(ام ايمشان ف  األساااإنهم ليأمان الطع
اليهررود علررى كثررر  النكررا  والزوجررات وقررالوا مررا همترره إال النكررا  رد هللا تعررالى 

أم يحسوودان النوا: اللوو  مووا )علريهم عررن رسروله صررلى هللا عليره وسررلك فقرال: 
ملمووا  متوواهم هللا موون ف وولل فقوود متينووا مل إبووراهيم المتوواب االحممووة امتينوواهم 

[ ولما استبعدوا أن يبعث هللا رسوال مرن البشرر بقرولهم الرذى 54]النساء:(ال(يما  
اما من: النا: أن ي مناا إذ جا هم الهدى إو أن قوالاا )حكاه هللا تعالى عنهم 
[ وجهلروا أن التجران  يرورث الترآن  وأن 94]اإلسراء: (أبع  هللا بشرا  رساو  

قل لا موان فو  األر  مباموة يمشوان )الى: التخالف يورث التباين قال هللا تع
[ أى لرو كرانوا 95]اإلسرراء :(مطمانين لن لنوا اللويهم مون السومام ملموا  رسواو

مالئكة لوجرب أن يكرون رسرولهم مرن المالئكرة لكرن لمرا كران أهرل األرض مرن 
البشر وجب أن يكون رسولهم من البشر وقرد كانرت األنبيراء إنمرا يردافعون عرن 

يوووووا قوووووام لوووووي: بووووو  )أعررررردائهم كقرررررول نرررررو  :  أنفسرررررهم ويرررررردون علرررررى
 [. 67]األعراض: (يا قام لي: رب  سفاهة)[ وقول هود 61]األعراف:( بلة

 
 النا  العاشر 

فى إزالة الشبهات عن آيات وردت فى حقه عليه الصال  والسالم متشابهات 
[ اعلرم أنره قرد اتفرق العلمراء 7]الضرحى: (ااجودك  واو فهودى)قال هللا تعرالى: 

أنرره صررلى هللا عليرره وسررلم مررا ضررل لحظررة واحررد  قررط قررال فررى الشررفاء لعلررى 
والصواب أن األنبياء معصومون قبل النبو  من الجهل باهلل وصرفاته والتشركيك 
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فى شئ من ذلك وقد تعاضدت األخبار واآلثار عرن األنبيراء بتنرزيههم عرن هرذه 
نرروار النقيصررة منررذ ولرردوا ونشرر تهم علررى التوحيررد واإليمرران بررل علررى إشررراق أ

المعارف ونفحات آلطاف السعاد  ولم ينقل أحرد مرن أهرل األخبرار أن أحردا نبرئ 
 واصطفى ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك ومستند هذا الباب النقل. 

 
واختلف فى تفسير هذه اآلية قال ابن عبا  وجماعة وجدك ضاال عن معالم 

[ 52]الشورى: (يمانما منال تدرى ما المتاب او اإل)النبو  وي يده قوله تعالى: 
أى ما كنت تدرى قبل الوحى أن تقرأ القرآن وال كيف تدعو الخلق إلى اإليمان 
قاله السمرقندى. قال بكر القاضى وال اإليمان الذى الفرائض واألحكام وقد كان 
عليه الصال  والسالم قبل م منا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التى لم يكن يردريها 

يمانا . وذكر اإلمرام فخرر الردين أنره صرلى هللا عليره وسرلم قبل فازداد بالتكليف إ
قال ضللت عن جدى عبد المطلب وأن صبى حتى كاد الجوع يقتلنى فهدانى هللا 

 . 
 

وعن على رضى هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم قال ما هممرت بشرئ ممرا 
أريرد كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين كل ذلك يحلو هللا بينرى وبرين مرا 

ثم ما هممت بعدها بشئ حترى أكرمنرى هللا برسرالته قلرت ليلرة لغرالم مرن قرريح 
كان يرعى غنما ب على مكة لو حفظت لى غنمى حتى أدخل مكة ف سمر بها كا 
يسررمر الشررباب فخرجررت حتررى أتيررت أول دار مررن دور أهررل مكررة سررمعت عزفررا 

ت فمررا بالرردفوف والمزاميررر فجلسررت أنظررر إلرريهم وضرررب هللا علررى أذنررى فنمرر
أيقظنى إال م  الشم  ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك فضرب هللا على أذنرى فمرا 
 أيقظنى إال م  الشم  ثم ما هممت بعدهما بسوء حتى أكرمنى هللا برسالته . 

 
[ 3]الشرر : (اا وعنا النوك ا رك الوذى أنقو  (هورك)وأما قوله تعالى : 

نبرو  الترى يثقرل الظهرر فقد اختلف فى تفسيره فقيرل المرراد منره تخفيرف أعبراء ال
القيام ب مرها وحفظ موجباتها والمحافظة على حقوقها فسهل هللا ذلك عليه وحط 
عنه ثقلها ب ن يسرها عليه حتى تيسررت لره . وقيرل الروزر مرا كران يكرهره مرن 
تغييرهم لسنه الخليل عليه الصال  والسالم وكان اليقدر على منعم إلرى أن قرواه 

إبرراهيم ومعنررى أنقرض أعيرى وأثقررل، وأمرا قولره تعررالى: هللا تعرالى لره اتبررع ملرة 
[ فقرال ابرن عبرا  أى إنرك 2]الفرتح:(لي فر لك الل ما تقدم من ذنبك اموا توأخر)

مغفور لك غير م اخذه بذنب أن لو كان وقيل المراد أمته صلى هللا عليه وسرلم 
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 وقيررل المررراد بالررذنب ترررك األولررى كمررا قيررل حسررنات االبرررار سرريئات المقررربين.
وقال السبكى قد ت ملتهما يعنى اآلية مع ما قبلهرا ومرا بعردها فوجردتها ال تحتمرل 
إال وجهررا واحرردا وهررو تشررريف النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم مررن غيررر أن يكررون 

 هناك ذنب. 
 

وقد سبقه ابن عطيه فقال وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولرم تكرن ذنروب 
يه السالم منقسمة إلى قرول وفعرل أمرا البتة وكيف يتخيل خالف ذلك وأحواله عل

[ 3]الرنجم: (اما ينطو  الون الهواى إن هوا إو احو  يواح )القول فقال تعالى: 
وأما الفعل فإجماع الصحابة على اتباعه والتآسى به فى كرل مرا يفعلره مرن قليرل 
أو كثير أو صغير أو كبير لم يكن عندهم فى ذلك توقف وال بحث حتى أعمالره 

يحرصون على العلرم بهرا وعلرى اتباعهرا علرم بهرم أو لرم يعلرم فى السر والخلو  
ومن ت مل أحوال الصحابة معه صلى هللا عليه وسلم استحيى من هللا أن يخطرر 

يوا أيهوا النبو  اتو  هللا او تطو: الموافرين )بباله خالف ذلك . واما قوله تعالى: 
دامة الحضرور [ فإنما أمره هللا تعالى بتقوى توجب اسرت1]األحزاب:(االمنافقين

وقيررل المررراد دم علررى التقرروى وقيررل الخطرراب مررع النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم 
]النسراء (إن هللا موان بموا تعملوان خبيورا)والمرا  أمته ويدل عليه قوله تعرالى: 

 [ ولم يقل بما تعمل . 94:
 

[ فاعلم أنه تعرالى لمرا ذكرر مرا 8]القلم:(فب تط: الممذبين)وأما قوله تعالى : 
لكفار فى أمره صلى هللا عليه وسلم ونسبته إلى ما نسبوه إليه مع ما أنعرم عليه ا

هللا برره عليرره مررن الكمررال فررى أمررر الرردين والخلررق العظرريم أتبعرره بمررا يقرروى قلبرره 
ويدعوه إلى التسديد مع قومه وقوى قلبه بذلك مرع قلرة العردد وكثرر  الكفرار فرإن 

[ والمرراد 8]القلرم: (مموذبينفوب تطو: ال)هذه السرور  مرن أوائرل مرا نرزل فقرال : 
ر ساء الكفار مرن أهرل مكرة وذلرك أنهرم دعروه إلرى ديرنهم فنهراه هللا أن يطعريهم 

فإن منوال فو  شوك )وهذا من هللا تهييج للتشديد فى مخالفتهم ، وأما قوله تعالى: 
[ اآليرة فقرال 94]يرون : (مما أن لنا إليك فأسال الذين يقر ان المتاب من قبلك

غير النبى صلى هللا عليك وسلم وقرال آلخررون المخاطرب بره قوم المخاطب به 
يوا أيهوا )النبى عليه الصرال  والسرالم فرى الظراهر والمرراد غيرره كقولره تعرالى: 

[ وأمثالرره كثيررر  أو يكررون علررى سرربيل 1]الطررالق: (النبوو  إذا طلقووتهم النسووام
وهللا الفرض والتقدير ال إمكان وقوع الشك له ولذلك قال صرلى هللا عليره وسرلم 

 ال أشك وال أس ل . 
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الذين متيناهم المتاب يعلمان أنل من ل مون ربوك بوالح  )وأما قوله تعالى : 

[ أى فى أنهم ال يعلمون ذلك، وأمرا قولره 114]األنعام:(فب تمانن من الممترين
]األنعام ك  (الا شائ هللا لجمعهم الل  الهدى فب تمانن من الجاهلين)تعالى: 

بالتزام الصبر على إعراض قومه وأن ال يضيق صردره عنرد  [ فقد أمره هللا35
ذلررك فيقررارب حررال الجاهررل بشررد  التحسررر وقيررل الخطرراب ألمترره عليرره الصررال  

 والسالم أى فال تكونوا من الجاهلين ومثله فى القرآن كثير . 
 

[ فالمراد 116]األنعام: (اإن تط: أمثر من ف  األر )وكذلك قوله تعالى : 
إن )[ وقوله تعالى : 149]آل عمران:  (إن تطيعاا الذين مفراا غيره كما قال :

]الزمر (الان أشرمال ليحبطن الملك)[ 24]الشورى: (يشأ هللا يختم الل  قلبك 
اإن )[ وما أشبه ذلك فالمراد غيره صلى اله عليه وسلم، وأما قوله تعالى: 65:

ن هوم الون االوذي)[ فلري  بمعنرى قولره:3]يوسرف : (منال من قبلل لمن ال وافلين
[ وإنمرا المعنرى لمرن الغرافلين عرن قصرة يوسرف عليره 7]يرون : (مياتنا غوافلان

السالم إذ لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط فلرم تعلمهرا إال بوحينرا وأمرا قولره 
[ اآليرة 200]األعراف : (اإما ين غنك من الشيطان ن   فاستعذ با  )تعالى: 

عراض عنهم والنزع أدنى حركرة فمعناه يستخفنك بغضب يحملك على ترك اإل
 كما قاله الزجا  . 

 
اما أرسولنا مون قبلوك مون رسوال او نبو  إو إذا تمنو  )وأما قولع تعالى : 

[ اآلية ف حسن ما قيل فيها ما عليره جمهرور 52]الحج:(ألق  الشيطان ف  أمنيتل

اطر المفسرين أن التمنى المرا  به هنا التالو  وإلقاء الشيطان فيها إشغاله بخرو
وأذكررار مررن أمررور الرردنيا للتررالى حتررى يرردخل عليرره الرروهم والنسرريان فيمررا ترراله أو 
يدخل غير ذلك على أفهام السامعين مرن التحريرف وسروء الت ويرل مرا يزيلره هللا 

الب: اتوال  أن جوامل )وينسخه ويكشف لبسه ويحكم آياته ، وأما قوله تعالى: 
لرره عليرره الصررال  والسررالم  [ اآليررات فلرري  فيهررا إثبررات ذنررب2]عررب  : (األالموو 

وفعل النبى صلى هللا عليه وسرلم لمرا فعرل وتصرديه لرذلك الكرافر كران طاعرة هلل 
وتبليغا عنره واسرتئالفا لره كمرا شررعه هللا ال معصرية وال مخالفرة هلل تعرالى ومرا 
قصة اله عليه من ذلك إعالم بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عنده واإلشرار  

[ أى لري  عليرك 7]عرب : (اموا الليوك أن و ي مو )ولره: إلى اإلعراض عنه بق
برر   فررى أن اليتزكررى باإلسررالم أى اليررربلغن بررك الحرررص علررى إسرررالمهم أن 
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تعرض عمن أسلم باالشتغال بدعوتهم إن عليرك إال الربالغ، وأمرا قولره تعرالى : 
[اآلية فروى ابن أبى حراتم عرن مسرعر 43]التوبة :  (عفا هللا عنك لم أذنت لهم)

ن قال هل سمعتم بمعاتبه أحسرن مرن هرذا بردأ برالعفو قبرل المعاتبرة وكرذا عن عو
 قال غيره . 

 
وقال قتاد  عاتبه هللا كما تسمعون ثم أنزل التى فى سور  النور فررخص لره 

فوإذا اسوتأذناا لوبع  شوأنهم فوأذن لمون )فى أن ي ذن لهم إن شاء فقرال تعرالى: 
عليه الصرال  والسرالم . وقرال [ ففوض األمر إلى رأيه 62]النور:  (شاال منهم

عمرو بن ميمرون اثنتران فعلهمرا الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم لرم ير مر فيهمرا 
بشئ إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من األسرى فعاتبه هللا كما تسمعون وذلك يردل 
علررى مبالغررة هللا تعررالى فررى ترروقيره وتعظيمرره كمررا يقررول الرجررل لغيررره إذا كرران 

 عنك ما جوابك عن كالمى وعافاك هللا أال عرفت حقى فال عظيما عنده عفا هللا
يكون غرضه مرن هرذا الكرالم إال زيراد  التبجيرل والتعظريم . وإمرا الجرواب عرن 

[ فذهب نا  إلى أن النبى صلى هللا عليه 43]التوبة: (لم أذنال لهم)قوله تعالى: 
مخيررا  وسلم معاتب بهذه اآلية وحاشاه مرن ذلرك برل كران صرلى هللا عليره وسرلم

فلما أذن لهم أعلمه هللا أنه لو لم ي ذن لهم لقعدوا لنفاقهم وأنه ال حرر  عليره فرى 
 اإلذن لهم . 

 
موا موان لنبو  أن تموان لول أسورى حتو  )وأما قوله تعالى فى أسارى بردر : 

إلووو  قالووول  (يوووثخن فووو  األر  تريووودان الووور  الووودنيا اهللا يريووود اآلخووورق
ديث عمر برن الخطراب رضرى هللا عنره [ فروى مسلم من ح67]األنفال:(ال(يم)

قال لما هزم هللا المشركين يوم بدر وقترل مرنهم سربعون وأسرر سربعون استشرار 
النبى صلى هللا عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا فقال أبو بكر يرا نبرى هللا هر الء 
بنو العم والعشير  واإلخوان وإنى أرى أن ت خرذ مرنهم الفديرة فيكرون مرا أخرذناه 

 نا على الكفار وعسى أن يهديهم هللا فيكونوا لنا عضداً . منهم قو  ل
 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ترى يا بن الخطاب قال قلت وهللا ما 
أرى مررا رأى أبررو بكررر ولكررن أرى أن تمكننررى مررن فررالن قريررب لعمررر ف ضرررب 
عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقره وتمكرن حمرزه مرن فرالن أخيره يعنرى 

با  فيضرب عنقه حتى يعلم هللا أنه لي  فى قلوبنا هواد  أى ميل للمشركين الع
فهوى صلى هللا عليه وسلم ما هوى أبو بكر ولم يهو ما قلرت ف خرذ مرنهم الفرداء 
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فلما كان من الغد غدوت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو 
برنرى مرا يبكيرك أنرا وصراحبك بكر الصديق وهما يبكيان فقلت يرا رسرول هللا أخ

فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت فقال النبى صلى هللا عليه وسلم أبكى 
للذى عرض على أصحابك مرن الفرداء لقرد عررض علرى عرذابكم أدنرى مرن هرذه 

موا موان لبنو  أن تموان لول أسورى )الشجر  لشجر  قريبة منه فر نزل هللا تعرالى 
[ وقولره حترى يرثخن فرى 67]األنفرال:(ال(ويمحت  يثخن ف  األر  إل  قالول : 

األرض أى يكثر القتل ويبرالغ فيره حترى يرذل الكفرر ويقرل حزبره ويعرز اإلسرالم 
ويستولى أهله ولي  فى هذا إلزام ذنب للنبى صلى هللا عليه وسلم بل فيره بيران 
ما خص به وفضل من بين سرائر األنبيراء علريهم الصرال  والسرالم فك نره تعرالى 

ذا لنبى غيرك كما قال عليه الصال  والسالم أحلت لى الغنائم ولرم قال ما كان ه
 تحل لنبى قبلى . 

 
[ فقيرررل المرررراد 67]األنفرررال: (تريووودان الووور  الووودنيا)وأمرررا قولررره تعرررالى : 

بالخطاب من أراد ذلك منهم وتجرد غرضه الدنيا وحده واالستكثار منها ولي  
أصررحابه بررل قررد روى عررن  المررراد بهررذا النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم وال عليرره

الضررحاك أنهررا نزلررت حررين انهررزم المشررركون يرروم برردر واشررتغل النررا  بالسررلب 
وجمع الغنائم عن القتال حتى خشى عمر أن يعطف عليهم العدو ثم قال تعرالى: 

[ فاختلف المفسرون فى معنى هرذه اآليرة 68]األنفال: (لاو متاب من هللا سب )
ال أعرذب أحردا إال بعرد النهرى لعرذبنكم فهرذا  فقيل معناها لروال أنره سربق منرى أن

ينفرى أن يكررون أمررر األسرررى معصررية وقيررل لرروال إيمررانكم بررالقرآن وهررو الكترراب 
السرابق فاسرتوجبتهم برره الصرفح لعروقبتهم علررى الغنرائم وقيرل لرروال أنره سربق فررى 

 اللو  المحفوظ أنها خالل لكم لعوقبتم. 
 

مرا أجرل لره لرم يعرص قرال هللا وهذا كله ينفى الذنب والمعصية ألن مرن فعرل 
[ قال القاضرى بكرر برن العرالء 69]األنفال:(فملاا مما غنمتم حبو طيبا)تعالى: 

أخبر هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم فى هذه اآلية ت ويله وافرق مرا كترب لره 
من إحالل الغنائم والفداء فهذا كله يدل على أن فعل النبى صلى هللا عليره وسرلم 

ألسارى كان على ت ويل وبصرير  فلرم ينكرره هللا عليره لكرن هللا تعرالى فى ش ن ا
أراد لعظم أمر بدر وكثر  أسراها إظهار نعمته وت كيرد منتره بتعرريفهم مرا كتبره 

 فى اللو  المحفوظ من حل ذلك ال على وجه عتاب أو إنكار . 
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ا الوواو أن ثبتنوواك لقوود موودال توورمن إلوويهم شووياا قلوويب إذ)وأمررا قولرره تعررالى: 
[ اآليررة فررالمعنى لرروال أن 75]إسررراء:(ألذقنوواك  ووعت الحيوواق ا ووعت المموواال

ثبتنرراك لقاربررت أن تميررل إلررى اتبرراع مرررادهم لكررن أدركتررك عصررمتنا فمنعررت أن 
تقرب فضال عن أن تركن إليهم وهو صرريح فرى أنره صرلى هللا عليره وسرلم مرا 

، وأمرا قولره هو بإجرابتهم مرع قرو  الردواعى إليهرا فالعصرمة بتوفيرق هللا وحفظره 
الا تقوال اللينوا بعو  األقاايول ألخوذنا منول بواليمين ثوم لقطعنوا منول )تعالى : 
[ فرالمعنى لرو افتررى علينرا بشرئ مرن عنرد نفسره ألخرذنا منره 46]الحاقرة:(الاتين

باليمين وقطعنا بيراط قلبره وأهلكنراه وقرد أعراده هللا مرن التقرول عليره، وأمرا قولره 
[ فقيرل معنراه مرا 52]الشرورى: (او اإليموان ما منال تودرى موا المتواب)تعالى : 

كنت تدرى اإليمران علرى التفصريل الرذى شررع لرك فرى القررآن وقرد اشرتهر فرى 
 الحديث أنه صلى هللا عليه وسلم كان يوحد هللا ويبغض األوثان ويحج ويعتمر. 

 
وعن على رضى هللا عنره قرال قيرل للنبرى صرلى هللا عليره وسرلم هرل عبردت 

فهل شربت خمرا قط قرال ال ومرا زلرت أعررف أن الرذى هرم  وثناقط قال ال قيل
عليه كفر وما كنت أدرى ما الكتاب وال اإليمان وقرد ورد أن العررب لرم يزالروا 
على بقايا من دين إسماعيل كحج البيت والختان والغسل من الجنابة وكان عليه 

رعها الصال  والسالم الي قرب األوثان ويعيبها وال يعررف شررائع هللا الترى شر
 (موا منوال تودرى موا المتواب او اإليموان) لعباده على لسرانه فرذلك قولره تعرالى :

 [ . 52]الشورى:
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 الساب:  الباب

ف  اجاب محبتل ااتبا  سنتل ااوهتدام بهديل افر  محبة ملل 
 اأ حابل 

 احمم ال بق االتسليم الليل  ل  هللا الليل اسلم افيل ثبثة ف ال 
 األال الف ل 

 ف  اجاب محبتل ااتبا  سنتل ااوهتدام بهديل 
 

اعلم أن محبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هى المنزلة التى يتنراف  فيهرا 
المتنافسررون وإليهررا يشررخص العرراملون وعليهررا يتفررانى المحبررون وبرررو  نسرريمها 
يترو  العابدون فهرى قروت القلروب وغرذاء األروا  وقرر  العيرون وهرى الحيرا  

لتى من حرمها فهرو مرن جملرة األمروات والنرور الرذى مرن فقرده فهرو فرى بحرار ا
 الظلمات وهى رو  اإليمان واألعمال واألحوال والمقاماما . 

 
وإذا كرران اإلنسرران يحررب مررن منحرره فررى دنيرراه مررر  أو مرررتين معروفررا فانيررا 
يرد  منقطعا أو استنقذه من مهلكه أو مضر  ال تدوم فما بالك بمن منحه منحرا التب

وال تزول ووقاه من العذاب األلريم مرا اليفنرى وال يحرول وإذا كران المررء يحرب 
غيرره علرى مررا فيره مررن صرور  جميلررة وسرير  حميررد  فكيرف بهررذا النبرى الكررريم 
والرسول العظيم الجامع لمحاسن األخالق والتكرريم المرانح لنرا جوامرع المكرارم 

خرر  وأسربغ علينرا نعمره باطنرة والفضل العميم فقد منحنا هللا بره مرنح الردنيا واآل
وظاهر  فاستحق أن يكون حظه من حبتنا له أوفرى وأزكرى مرن محبتنرا ألنفسرنا 
وأوالدنا وأهلينا وأموالنا والنا  أجمعين برل لرو كران فرى منبرت كرل شرعر  منرا 

 محبة تامة له صلوات هللا وسالمه عليه لكان ذلك بعض ما يستحقه علينا . 
 

هللا عنره أنره صرلى هللا عليره وسرلم قرال الير من وقد روى أبو هرير  رضى 
أحردكم حترى أكرون أحررب إليره مرن والرده وولررده والنرا  أجمعرين رواه البخررارى 
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وفى صحيح ابرن خزيمرة مرن أهلره ومالره، وفرى كرالم القاضرى عيراض أن ذلرك 
شرط فى صحة اإليمان ألنه حمل المحبرة علرى معنرى التعظريم واإلجرالل وقرال 

ة لي  مستلزما للمحبة إذ قد يجد اإلنسان إعظرام شرئ مرع غيره اعتقاد األعظمي
خلوه من محبته فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لرم يكمرل إيمانره وإلرى 
هذا يومى قول عمر رضى هللا عنه فى الحديث الذى رواه البخارى فى اإليمان 

ى من كل والنذور أنه قال للنبى صلى هللا عليه وسلم ألنت يا رسول هللا أحب إل
شئ إال نفسى التى بين جنبى فقال النبى صلى هللا عليره وسرلم لرن ير من أحردكم 
حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر والذى أنزل عليك الكتاب ألنرت أحرب 
إلى من نفسى التى بين جنبى فقال له النبى صرلى هللا عليره وسرلم اآلن يرا عمرر 

نهرا كانرت حاصرلة لعمرر قبرل ذلرك فهذه المحبة ليسرت باعتقراد األعظميرة فقرط فإ
 قطعا. 
 

ومن عالمات الحرب المرذكور لرسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أن يعررض 
اإلنسان على نفسه أنه لو خير بين فقد غررض مرن أغراضره وفقرد ر يرة النبرى 

فإن كان فقردها أشرد عليره مرن فقرد شرئ ممكنة صلى هللا عليه وسلم أن لو كانت 
حبيرة المرذكور  لرسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم من أغراضره فقرد اتصرف باأل

 ومن ال فال . 
 

قرال القرطبررى  كرل مررن آمرن بررالنبى صرلى هللا عليرره وسرلم إيمانررا صررحيحا ال 
يخلو عن وجدان شئ من تلك المحبة الراجحة غير أنه متفاوتون فمنهم من أخذ 

سرتغرقا من تلك المرتبة بالحظ األوفى ومنهم من أخذ بالحظ االدنى كمن كران م
فى الشهوات محجوبا بالغفالت فى أكثر األوقات لكن الكثير منهم إذا ذكر النبى 
صلى هللا عليه وسلم اشرتاق إلرى ر يتره بحيرث ي ثرهرا علرى أهلره ومالره وولرده 
ويبذل نفسه فى األمور الخطير  ويجد رجحان ذلك من نفسه وجدانا التردد فيه 

ره ور يرة مواضرع آثراره علررى وقرد شروهد مرن هرذا الجرن  مرن يرر ثر زيرار  قبر
جميع ما ذكر لما وقر فى قلوبهم من محبته صلى هللا عليره وسرلم غيرر أن ذلرك 
سريع الزوال لتوالى الغفالت أ هـ . فكل مسلم فى قلبه محبرة هللا ورسروله إذ ال 
يرردخل فررى اإلسررالم إال بهررا والنررا  متفرراوتون فررى محبترره صررلى هللا عليرره وسررلم 

إلرريهم مررن جهترره عليرره الصررال  والسررالم مررن النفررع بحسررب استحضررار مررا وصررل 
الشررامل لخيررر الرردارين والغفلررة عررن ذلررك وال شررك أن حررظ الصررحابة رضررى هللا 

 عنهم فى هذا المعنى أتم ألن هذا ثمر  المعرفة وهم بها أعلم . 
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وقد روى ابن إسحق أن امرأ  من األنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يروم 
 عليه وسلم فقالت ما فعل رسول هللا صلى هللا عليه أحد مع رسول هللا صلى هللا

وسلم قالوا خيرا هو بحمد هللا كما تحبين فقالت أرونيه حتى أنظر إليه فلما رأته 
قالت كل مصيبة بعدك جلل أى صرغير . وقرال علرى برن أبرى طالرب رضرى هللا 

وآبائنرا عنه كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحب إلينا من أموالنرا وأوالدنرا 
وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظم . ولما أخر  أهل مكرة زيرد برن الدثنرة مرن 
الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان بن حررب أنشردك براهلل يرا زيرد أتحرب أن محمرداً 
اآلن عندنا نضرب عنقه وأنك فى أهلك فقال زيد وهللا مرا أحرب أن محمرداً اآلن 

إنى جال  فى أهلرى فقرال أبرو سرفيان مرا فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة و
 رأيت أحداً من النا  يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمداً . 

 
امون يطو: هللا االرسوال )قال اإلمام البغوى فى تفسيره نرزل قولره تعرالى : 

فأالاك م: الذين أنعم هللا الليهم من النبيين اال ديقين االشهدام اال الحين 
[ فرى ثوبران مرولى رسرول هللا صرلى هللا عليره 69]النسراء:(احسن أالاوك رفيقوا

وسلم وكان شديد الحب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قليل الصبر عليره فآتراه 
ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن فرى وجهره فقرال لره رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم ما غير لونك فقال يا رسول هللا ما بى مرض وال وجع غير أنى إذا 

استوحشررت وحشررة شررديد  حتررى ألقرراك ثررم ذكرررت اآلخررر  ف خرراف أن ال  لررم أرك
أراك ألنك ترفع مع النبيين وإنى إن دخلت الجنرة فرى منزلرة أدنرى مرن منزلترك 

 وإن لم أدخل الجنة ال أراك أبدا فنزلت هذه اآلية وكذا ذكره الواحدى . 
 

ه ومرن عررامر الشررعبى قررال إن رجررال مررن األنصررار أتررى النبررى صررلى هللا عليرر
وسلم فقال وهللا يا رسول هللا ألنت أحرب إلرى مرن نفسرى ومرالى وولردى وأهلرى 
ولوال أنرى آتيرك فر راك لرأيرت أن أمروت وبكرى األنصرارى فقرال لره رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ما أبكاك قال بكيت أن ذكرت أنك سرتموت ونمروت فترفرع 

برى صررلى هللا عليرره مرع النبيررين ونكررون نحرن إن دخلنررا الجنررة دونرك فلررم يحررر الن
وسلم إليه بمعنى أى لم يرجع إليه بقول ف نزل هللا اآلية وذكر مقاتل بن سرليمان 
أن هذا األنصارى هو عبد هللا بن زيد الذى رأى األذان وذكر أيضا أن عبد هللا 
بن زيد هذا كران يعمرل فرى جنرة لره ف تراه ابنره فر خبره أن النبرى صرلى هللا عليره 

 لهرم أذهرب بصررى حترى ال أرى بعرد حبيبرى محمرد أحرداوسلم قد تروفى فقرال ال
 فكف بصره. 
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وبالجملة فال حيا  للقلب إال بمحبة هللا تعرالى ومحبرة رسروله صرلى هللا عليره 
وسلم وال عيح إال عيح المحبين الذين قرت أعيرنهم بحبيربهم وسركنت نفوسرهم 

ه وتنعمرروا بمحبترره ففررى القلررب طاقررة إليرره واطم نررت قلرروبهم برره واست نسرروا بقربرر
اليسدها إال محبة هللا ورسروله ومرن لرم يظفرر برذلك فحياتره كلهرا همروم وغمروم 
وآالم وحسرات قال صاحب المدار  ولرن يصرل العبرد إلرى هرذه المنزلرة العليرة 
والمرتبررة السررنية حتررى يعرررف هللا ويهترردى إليرره بطريررق توصررله إليرره ويخرررق 

ر  فيقوم بقلبه شاهد من شواهد اآلخر  فينجذب إليها ظلمات الطبع ب شعة البصي
بكليته وبزهد فى التعلقات الفانية ويداب فى تصحيح التوبة والقيرام بالمر مورات 

 الظاهر  والباطنة وترك المنهبات الظاهر  والباطنة . 
 

ثم يقوم حارسا على قلبه فال يسامحه بخطرر  يكرههرا اللهتعرالى وال بخطرر  
فيصفو لذلك بذكر ربه ومحبته وإإلنابة إليه فحينئذ يجتمرع قلبره فضول ال تنفعه 

وخواطره وحديث نفسه على إراد  ربه وطلبه والشوق إليه فإذا صدق فى ذلرك 
رزق محبة الرسول واستولت روحانيته على قلبه فجعله إمامه وأستاذه ومعلمه 

ى هللا عليه وشيخه وقدوته كما جعله هللا نبيه وروسله وهادية فيطالع سيرته صل
وسلم ومبادئ أموره وكيفية نزول الوحى عليه ويعرف صفاته وأخالقره وآدابره 
وحركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته ألهله وأصحابه إلى غير 

)المحبوة ذلك مما منحه هللا تعالى حتى يصير  ك نه معه من بعض أصحابه .  
قترداء بره واسرتعمال سرنته وسرلوك أعظمها األرسال هللا  ل  هللا الليل اسلم( 

طريقته واالهتداء بهديه وسيرته والوقوف على ما حده لنا من شرريعته قرال هللا 
 [. 31]آل عمران:  (قل إن منتم تحبان هللا فاتبعان  يحببمم هللا)تعالى :  

 
فجعل تعالى متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم آية محبة العبد ربه وجعرل 

حسن متابعة الرسول  محبة هللا تعالى إياه وبحسب هذا االتباع جزاء العبد على 
تحصل المحبة والمحبوبية معا وال يتم األمر إال بهما فلري  الشر ن أن تحرب هللا 
فقط بل الش ن أن يحبك هللا وال يحبك إال إذا اتبعت حبيبه صرلى هللا عليره وسرلم 

وآثرتره طوعرا وفنيرت ظاهراً وباطناً وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبتره دعرو  
عرن حكرم غيرره بحكمره وعنمحبرة غيررره مرن الخلرق بمحبتره وعرن طاعرة غيررره 
بطاعترره وإن لررم تكررن كررذلك فررال تررتعن فلسررت علررى شررئ وت مررل قولرره تعررالى: 
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[ أى الش ن فى أن هللا يحبكم ال فى أنكم 31]آل عمران:  (فاتبعان  يحببمم هللا)
 عليه الصال  والسالم .  تحبونه وهذا ال ينالونه إال باتباع الحبيب

 
وقال المحاسبى عالمة حرب العبرد هلل عرز وجرل اتبراع مرضراه هللا والتمسرك 
بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا ذاق العبد حالو  اإليمان ووجد طعمه 
ظهرت ثمر  ذلرك علرى جوارحره ولسرانه فاسرتحلى اللسران ذكرر هللا تعرالى ومرا 

عة هللا فحينئرذ يردخل حرب اإليمران بالقلرب كمرا وااله وأسرعت الجوار  إلى طا
يرردخل حررب المرراء البررارد الشررديد برررده فررى اليرروم الشررديد الحررر للظمررآن الشررديد 
العطح فيرتفع عنه تعب الطاعة السرتلذاذه بهرا برل تبقرى الطاعرات غرذاءه لقلبره 
وسرررورا لرره وقررر  عررين فررى حقرره ونعميررا لروحرره يلتررذ بهررا أعظررم مررن اللررذات 

 يجد فى أوراد العباد  كلفة .  الجسمانية فال
 

وفى الترمذى عن أن  عن النبى صلى هللا عليه وسلم ومن أحيى سنتى فقرد 
أحبنى ومن أحبنى كان معى فى الجنة  . وعن ابن عطاء مرن ألرزم نفسره آداب 
السنة نور هللا قلبه بنور المعرفة وال مقاوم أشرف من مقام متابعرة الحبيرب فرى 

لرره وأخالقرره. وقررال أبررو إسررحق الرقررى مررن أقررران الجنيررد أوامررره ونواهيرره وأفعا
 عالمة محبة هللا إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى هللا عليه وسلم . 

 
وعن غيره ال يظهر على أحد شئ من نور اإليمان إال باتباع السنة ومجانية 
البدعة ف ما من أعرض عن الكتاب والسنة ولرم يتلرق العلرم مرن مشركا  الرسرول 

ال  والسرالم بردعواه علمرا لردنيا أوتيره فهرو مرن لردن الرنف  والشريطان عليه الص
وإنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته  لما جاء به الرسول عليه الصال  
والسالم عن ربه تعالى والعلم اللدنى الرحمانى هو ثمر  العبودية والمتابعة لهذا 

وبرره يحصررل الفهررم فررى الكترراب  النبررى الكررريم عليرره أزكررى الصررال  وأتررم التسررليم 
والسررنة برر مر يخررتص برره صرراحبه كمررا قررال علررى بررن أبررى طالررب وقررد سررئل هررل 
خصكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشئ دون النا  فقال ال إال فهمرا ي تيره 
هللا عبدا فى كتابه فهذا هو العلرم اللردنى الحقيقرى فاتبراع هرذا النبرى الكرريم حيرا  

شرفاء الصردور وريراض النفرو  ولرذ  األروا  وأنر  القلوب ونرور البصرائر و
المستوحشين ودليل المتحيرين ، )ومرن عالمرات محبتره صرلى هللا عليره وسرلم( 
أن يرضى مدعيها بما شرعه حترى اليجرد فرى نفسره حرجرا ممرا قضرى قرال هللا 

فب اربك وي منوان حتو  يحممواك فيموا شوجر بيونهم ثوم ويجوداا فو  )تعالى: 
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[ فسررلب اسرم اإليمرران 65]النسراء:(ق وويال ايسولماا تسووليماأنفسوهم حرجووا مموا 
عمن وجد فى صدره حرجا من قضائه ولم يسلم له قال تا  الدين بن عطاء هللا 
أذاقنا هللا حالو  مشربه فى هذه اآلية داللة على أن اإليمران الحقيقرى ال يحصرل 

أخررذا إال لمرن حكرم هللا ورسرروله صرلى هللا عليرره وسرلم علررى نفسره قرروال وفعرال و
 وتركا وحبا وبغضا. 

 
ثم إنه سبحانه لم يكتف بنفى اإليمان عمن لم يحكم أو حكم ووجد الحر  فى 
نفسه حتى أقسم على ذلك بالربوبيرة الخاصرة برسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

فب اربوك )رأفة وعناية وتخصيصا ورعاية ألنه لمي قل فال والرب إنما قال : 
[ ففرى ذلرك ت كيرد بالقسرم 65]النساء:(ا شجر بينهمو ي منان حت  يحمماك فيم

وت كيد فى القسرم علمرا منره سربحانه بمرا النفرو  منطويرة عليره مرن حرب الغلبرة 
ووجود النصر  سواء كان الحق عليها أولهرا وفرى ذلرك إظهرار لعنايتره برسروله 
صلى هللا عليه وسلم إذ جعل حكمه حكمه وقضاءه قضراءه ف وجرب علرى العبراد 

لحكمه واألنقيراد ألمرره ولرم يقبرل مرنهم اإليمران بإلهيتره حترى يرذعنوا  االستسالم
امووا ينطوو  الوون )ألحكررام رسرروله صررلى هللا عليرره وسررلك ألنرره كمررا وصررفه ربرره 

[ فحكمره حكرم هللا وقضرا ه قضراء هللا 3]الرنجم: (الهاى إن ها إو اح  يواح 
يد )ذلك بقوله :  [ وأكد10]الفتح:(إن الذين يبايعانك إنما يبايعان هللا)كما قال: 

[ وفى اآلية إشرار  أخررى إلرى تعظريم قردره وتفخريم 10]الفتح: (هللا فاا أيديهم
]ف ضراف نفسره إليره كمرا  (اربوك)أمره صلى هللا عليه وسلم وهى قولره تعرالى: 

[ 2]مررريم: (ذموور رحمووة ربووك البوودل  مريووا)قررال فررى اآليررة األخرررى كهرريعص 
 عليه وسلم وأضاف زكريا إليه ف ضاف الحق سبحانه نفسه إلى محمد صلى هللا

 ليعلم العباد فرق ما بين المنزلتين وتفاوت الرتبتين. 
 

ثم إنه تعالى لم يكتف بالتحكيم بالظاهر فيكونوا به م منين بل اشترط فقردان 
الحر  وهو الضيق من نفوسهم فى أحكامه صلى هللا عليه وسلم كان الحكم بما 

ق النفو  لفقدان األنروار ووجرود األغيرار يوافق أهواءهم أو يخالفها وإنما تضي
فعنرره يكررون الحررر  وهررو الضرريق والم منررون ليسرروا كررذلك إذ نررور اإليمرران مررأل 
قلروبهم فاتسرعت وانشررحت فكانرت واسرعة بنرور الواسرع العلريم ممردود  بوجررود 

 فضله العظيم مهي   لواردات أحكامه مفوضه له فى نقضه وإبرامه . 
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لم ير والية الرسرول صرلى هللا عليره وسرلن عليره وقال سهل بن عبد هللا من 
فى جميع أحواله ويرى نفسه فى ملكه لم يذق حالو  سنته ألنره صرلى هللا عليره 
وسلم قال الي من أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، )ومن عالمرات محبتره 
صلى هللا عليه وسرلم( نصرر دينره برالقول والفعرل والرذب عرن شرريعته والتخلرق 

ى الجود واإليثار والحلم والصبر والتواضع وغيرها فمن جاهرد نفسره ب خالقه ف
على ذلك وجد حالو  اإليمان ومن وجدها اسرتلذ الطاعرات وتحمرل المشراق فرى 
الدين وآثرر ذلرك علرى أعرراض الردنيا الفانيرة، )ومرن عالمرات محبتره صرلى هللا 

نسرريه عليره وسرلم( التسرلى عرن المصرائب فرإن المحرب يجرد فرى لرذ  المحبرة مرا ي
المصائب وال يجد مرن مسرها مرا يجرد غيرره حترى ك نره قرد اكتسرى طبيعرة ثانيرة 
ليسررت طبيعررة الخلررق بررل يقرروى سررلطان المحبررة حتررى يلتررذ بكثيررر مررن المصررائب 
أعظررم مررن التررذاذ الخلررى بحظوظرره وشررهواته، )ومررن عالمررات محبترره صررلى هللا 

ت محبتره عليه وسلم( كثر  ذكره فمن أحرب شريئا أكثرر مرن ذكرره )ومرن عالمرا
صلى هللا عليه وسلم تعظيمه عند ذكره وإظهار الخشوع والخضوع واإلنكسرار 
مع سماع اسمه فكل من أحب شيئا خضل له كما كان كثيرر مرن الصرحابة بعرده 
إذا ذكروه خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا وكذلك كان كثير مرن الترابعين فمرن 

 را . بعدهم يفعلون ذلك محبة له وشوقا إليه وتهيبا وتوقي
 

قال أبو إبراهيم التجيبى واجرب علرى كرل مر من مترى ذكرره صرلى هللا عليره 
وسلم أو ذكر عنرده أن يخضرع ويخشرع ويتروفر ويسركن مرن حركتره وي خرذ فرى 
هيبته وإجالله بما كان ي خذ به نفسه لو كان بين يديه ويت دب بما أدبنرا هللا بره . 

يرره وسررلم عنررده بكررى حتررى وكرران أيرروب السررختيانى إذا ذكررر النبررى صررلى هللا عل
نرحمه . وكان جعفر بن محمد كثير الدعابة والتبسرم فرإذا ذكرر النبرى صرلى هللا 

 عليه وسلم اصفر لونه . 
 

وكان عبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر النبى صلى هللا عليره وسرلم ينظرر إلرى 
لونه ك نه قد نزف منه الدم وقد جف لسانه فرى فمره هيبرة لرسرول هللا صرلى هللا 

ليه وسلم . وكان عبد هللا بن الزبير إذا ذكر عنده النبرى صرلى هللا عليره وسرلم ع
 بكى حتى اليبقى فى عينيه دموع. 

وكان الزهرى من أهن  النا  وأقربهم فإذا ذكرر عنرده النبرى صرلى هللا عليره 
 وسلم فك نك ما عرفته وال عرفك . 
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عنرده النبرى صرلى وكان صفوان بن سليم من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكرر 
هللا عليه وسلم بكى فال يزال يبكى حتى يقوم النا  عنه ويتركوه . وكران قتراد  
إذا سمع الحديث أخذه البكاء والعويرل والزويرل أى القلرق واالنزعرا  أشرار إلرى 
ذلك القاضى عياض، )ومن عالمات محبته صلى هللا عليه وسلم(  كثر  الشوق 

هللا عرنهم إذا اشرتد بهرم الشروق وأزعجرتهم إلى لقائره وقرد كران الصرحابة رضرى 
لررواعج المجبررة قصرردوا رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم واستشررفوا بمشرراهدته 
وتلذذوا بالجلو   معره والنظرر إليره والتبررك بره صرلى هللا عليره وسرلم . وعرن 
عبد  بنت خالج بن معدان وهو من التابعين قالت ما كان خالد ي وى إلى فرراح 

من شوقه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإلى أصرحابه مرن إال وهو يذكر 
المهاجرين واألنصار يسميهم ويقول هم أصلى وفضلى وإليهم يحرن قلبرى طرال 

 شوقى إليهم فعجل رب قبضى إليك حتى يغلبه النوم . 
 

طربراه غردا ألقرى األحبرة  حربراه فقرال وا ولما احتضر بالل نرادت امرأتره وا
عالمات محبته صلى هللا عليه وسلم( حرب القررآن الرذى محمدا وصحبه، )ومن 

أتى به وهدى به واهتردى بره وتخلرق بره وإذا أردت أن تعررف مرا عنردك وعنرد 
غيرك من محبة هللا ورسوله فانظر محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه هل 
هو أعظم من التذاذ أصرحاب المالهرى والغنرى المطررب بسرماعهم. ويرروى أن 

 عفان قال لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كالم هللا . عثمان بن 
 

وقال النبى صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن مسعود اقرأ على قال اقرأ عليك 
وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه مرن غيررى فاسرتفتح وقررأ سرور  النسراء 

فميووت إذا جانووا موون موول أمووة بشووهيد اجانووا بووك اللوو  هوو وم )حتررى إذا بلررغ 
[ قال حسبك فرفع رأسه فإذا عينا رسرول هللا صرلى هللا عليره 41]النساء:(شهيدا  

وسلم تذرفان من البكاء رواه البخارى وهذا يجده من سمع الكتاب العزيز بر ذن 
اإذا سمعاا ما أن ل إل  الرسال ترى أالينهم تفي  من )قلبه قال هللا تعالى : 

بن عمرر رضرى هللا عنهمرا [ وقد كان ا83]المائد : (الدم: مما الرفاا من الح 
ربما مر بآية فى ورده فتخنقه العبر  ويسقط ويلزم البيت اليروم واليرومين حترى 

 يعاد ويحسب مريضا . 
 

وإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونش ته فى سماع األبيات دون سماع 
اآليات وفرى سرماع األلحران دون سرماع القررآن فر علم أن هرذا مرن أقروى األدلرة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 248 

قلبه من محبرة هللا ورسروله رزقنرا هللا حرالو  محبتره بمنره ورحمتره،  على فراغ
)ومن عالمات محبته صلى هللا عليه وسلم(  محبة سنته وقراء  حديثه فإن مرن 
دخلت حالو  اإليمان فى قلبه إذا سرمع كلمرة مرن كرالم هللا تعرالى أو مرن حرديث 

عالمات محبته  ، )ومنه وقلبه ونفسهرسوله صلى هللا عليه وسلم تشربتها روح
صلى هللا عليه وسلم( أن يلتذ محبره برذكره الشرريف ويطررب عنرد سرماع اسرمه 
المنيف وقد يوجب له ذلك سكرا يستغرق قلبه روحه وسمعه، فمن اتصف بهذه 
العالمات فهو كامل المحبة هلل ورسرولهومن خرالف بعضرها فهرو نراقص المحبرة 

سالم للذى حده فى الخمرر لمرا وال يخر  عن اسمها بدليل قوله عليه الصال  وال
لعنه بعضهم وقال ما أكثر ما ي تى به فقال صرلى هللا عليره وسرلم ال تلعنره فإنره 
يحب هللا ورسوله ف خبر أنه يحب هللا ورسوله مع وجود مرا صردر منره )تنبيره( 
المحبة أرفع من الخلة وقيل بالعك  وقيل هما سواء ونبينا صلى هللا عليه وسلم 

خليلة وإن اشتهر هو بالحبيب وإبراهيم عليه السالم بالخليل وقد هو حبيب هللا و
وقع اإلجماع على فضله صلى هللا عليه وسلم على جميع األنبياء بل هو أفضل 

 خلق هللا تعالى على اإلطالق. 
 

 الف ل الثان  
 ف  حمم ال بق االتسليم الليل  ل  هللا الليل اسلم 

 
ي وولان اللوو  النبوو  يووا أيهووا الووذين ممنوواا إن هللا امبامتوول )قررال هللا تعررالى: 

[ قيررل نزلررت هررذه اآليررة فررى شررهر 56]األحررزاب:( وولاا الليوول اسوولماا تسووليما
شعبان ولذلك يقال له شهر الصال  على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو 
العالية معنى صال  هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم ثنرا ه عليره عنرد مالئكتره 

المالئكررة عليرره الرردعاء قررال فررى فررتح البررارى وهررذا أولررى األقرروال ومعنررى صررال  
فيكون معنرى صرال  هللا تعرالى عليره ثنراءه وتعظيمره وصرال  المالئكرة وغيررهم 

 طلب ذلك له من هللا تعالى والمراد طلب الزياد  ال طلب أصل الصال  . 
 

وحكى القاضى عياض عن بكر القشيرى أنه قال الصرال  علرى النبرى صرلى 
 عليه وسلم من هللا تشريف وزياد  تكرمه وعلى من دون النبى رحمة وبهذا هللا

يظهر الفرق بين النبى صلى هللا عليه وسلم وبين سائر الم منين حيرث قرال هللا 
[ 56]األحزاب:(إن هللا ومالئكته يصلون على النبى)تعالى فى سور  األحزاب: 

اللووووويمم هوووووا الوووووذى ي ووووول  )وقرررررال قبرررررل ذلرررررك فرررررى السرررررور  المرررررذكور  
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[ ومررن المعلرروم أن القرردر الررذى يليررق بررالنبى صررلى هللا 43]االحررزاب:(امبامتوول
عليه وسلم من ذلك أرفع مما يليق بغيره واإلجماع منعقد على أن فى هذه اآلية 

 من تعظيم النبى صلى هللا عليه وسلم والتنوية به مالي  فى غيرها . 
 

عليه وسلم تعظيمره فمعنرى وقال الحليمى معنى الصال  على النبى صلى هللا 
قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا والمراد تعظيمه فى الدنيا بإعالء ذكرره 
وإظهرار دينره وإبقرراء شرريعته  وفرى اآلخررر  برإجزال مثوبتره وتشررفيعه فرى أمترره 

 ( ولاا الليول)وإبداء فضيلته بالمقام المحمود وعلى هرذا فرالمراد بقولره تعرالى: 
بالصرال  عليره والمقصرود بالصرال  عليره صرلى هللا  [ ادعرو ربكرم56]األحزاب:

عليه وسلم التقرب إلى هللا تعالى بامتثال أمره تعرالى وقضراء بعرض حرق النبرى 
صلى هللا عليه وسلم علينا، قال ابن عبد السالم ليست صالتنا على النبى صرلى 

  مرن هللا عليه وسلم شرفاعة لره فرإن مثلنرا ال يشرفع لمثلره ولكرن هللا أمرنرا بمكافر 
أحسن إلينا فإن عجزنرا عنهرا كافآنراه بالردعاء ف رشردنا هللا لمرا علرم عجزنرا عرن 

 مكاف   نبينا إلى الصال  عليه . 
 

وقال ابن العربى فائد  الصال  عليه ترجع إلى الذى يصلى عليه لداللرة ذلرك 
علررى نصررو  العقيررد  وخلرروص النيررة وإظهررار المحبررة والمداومررة علررى الطاعررة 

طة الكريمة صلى هللا عليه وسلم . واختلف فى حكم الصال  عليه واحترام الواس
صررلى هللا عليرره وسررلم علررى أقرروال: أحرردها: تجررب فررى القعررود آخررر الصررال  بررين 
التشهد وسالم التحلل قاله  اإلمام الشافعى رضى هللا عنره ومرن تبعره ، الثرانى : 

، الثالرث: أنها تجب فى الجملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل بره اإلجرزاء مرر 
يجررب اإلكثررار منهررا مررن غيررر تقييررد بعرردد قالرره أبررو بكررر بررن بكيررر مررن المالكيررة، 
الرابررع: تجررب كلمررا ذكررر وهررو قررول كثيرررين مررن الحنفيررة والشررافعية والمالكيررة 
واستدلوا بحديث من ذكرت عنرده فلرم يصرل علرى فمرات فردخل النرار ف بعرده هللا 

يث شرقى عبرد ذكررت وحديث رغم أنف مرن ذكررت عنرده فلرم يصرل علرى وحرد
عنده فلم يصل على ، الخام :فى كرل مجلر  مرر  ولرو تكررر ذكرره صرلى هللا 
عليرره وسررلم ، السرراد  : فررى كررل دعرراء حكاهمررا الزمخشرررى، السررابع:أنها مررن 
المسررتحبات وهررو قررول ابررن جريررر الطبرررى، الثررامن: تجررب فررى العمررر مررر  فررى 

لتاسرع، تجرب فرى الصرال  الصال  أو غيرها قاله أبو بكر الرازى مرن الحنفيرة، ا
من غير تعيين المحل ونقل ذلك عن أبى جعفر الباقر، العاشر: تجب فى التشهد 

 األول واألخير وهو قول الشعبى واسحق بن راهويه. 
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وأما صفة الصال  عليه صلى هللا عليه وسلم فعن عبد الرحمن بن أبرى ليلرى 

بى صلى هللا عليه وسلم قال لقينى كعب بن عجز  فقال أال أهدى لك هدية إن الن
خر  علينا فقلنا يا رسول هللا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صرليت علرى آل إبرراهيم إنرك 
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبرراهيم 

سلم والترمذى وأبو داود والنسائى ورواه ابن إنك حميد مجيد رواه البخارى وم
إن هللا امبامتول ي ولان اللو  النبو  يوا أيهوا الوذين )أبى حاتم بلفرظ لمرا نزلرت 

[ قلنررا يررا رسررول هللا فكيررف 56]األحررزاب:(ممنووا  وولاا الليوول اسوولماا تسووليما
الصال  عليك قال قولروا : اللهرم صرل علرى محمرد وعلرى آل محمرد كمرا صرليت 

لرى آل إبرراهيم إنرك حميرد مجيرد وبرارك علرى محمرد وعلرى آل على إبراهيم وع
 محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 

 
وعن أبرى حميرد السراعدى أنهرم قرالوا يرا رسرول هللا كيرف نصرلى عليرك قرال 
قولوا: اللهم صلى على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك 

اجه وذريته كما راكت على آل إبرراهيم إنرك حميرد مجيرد رواه على محمد وأزو
اإلمام أحمد، وعن أبى مسعود األنصرارى قرال آتانرا رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم ونحن فى مجل  سعد بن عباد  فقال له بشير بن سعد أمرنا هللا أن نصلى 

تمنينا عليك فكيف نصلى عليك قال فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى 
أنه لم يس له ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صرليت علرى إبرراهيم وبرارك علرى محمرد وعلرى آل محمرد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد والسالم 

 كما قد علمتم رواه مالك ومسلم وغيرهما . 
 

فإن قلت ما موقع التشبيه فى قوله كمرا صرليت علرى إبرراهيم مرع أن المقررر 
أن المشبه دون المشبه به والواقع هنرا عكسره ألن محمردا صرلى هللا عليره وسرلم 
وحده أفضل من إبراهيم ومن آل إبرراهيم وال سريما وقرد أضريف إليره آل محمرد 

صال  حصلت  وقضية كونه أفضل أن تكون الصال  المطلوبة له أفضل من كل
أو تحصل لغيره فقرد أجراب العلمراء عنره ب جوبرة كثيرر منهرا أن قولره صرلى هللا 
عليه وسلم اللهم صرلى علرى محمرد مقطروع عرن التشربيه فيكرون التشربيه متعلقرا 
بقوله وعلى آل محمد ونقل هذا عن اإلمرام الشرافعى رضرى هللا عنره. ومنهرا أن 
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يكون التشبيه بالمثرل برل بالردون  كون المشبه دون المشبه به لي  مطردا بل قد
[ وأين يقع نور المشكا  من 35]النور: (مثل نارل ممشمال)كما فى قوله تعالى: 

 نوره تعالى. 
 

وقال النووى أحسن األجوبة ما نسب إلى الشافعى رضى هللا عنه أن التشبيه 
ألصررل الصررال  ب صررل الصررال  أو للمجمرروع بررالمجموع ، وممررا يعررزى للعررارف 

أبى محمد المرجانى أنه قال وسر قوله صلى هللا عليه وسلم كما صليت الربانى 
على إبراهيم وكما باركت على إبرراهيم ولرم يقرل كمرا صرليت علرى موسرى ألن 
موسررى عليرره الصررال  والسررالم كرران التجلررى لرره بررالجالل  فخررر موسررى صررعقا 

تجلررى والخليرل إبررراهيم كرران التجلرى لرره بالجمررال ألن المحبررة والخلرة مررن آثررار ال
بالجمال وهرذا ال يقتضرى التسروية فيمرا بينره وبرين الخليرل صرلوات هللا وسرالمه 
عليهما ألنه إنمرا أمررهم أن يسر لوا لره التجلرى بالوصرف الرذى تجلرى بره للخليرل 

 عليه الصال  والسالم . 
 

فالذى يقتضيه الحديث المشاركة فى الوصف الرذى هرو التجلرى بالجمرال وال 
مين وال فى الرتبتين فإن الحق سبحانه يتجلى بالجمرال يقتضى التسوية فى المقا

لشخصين بحسب مقاميهما وإن اشتركا فى وصف التجلى بالجمال فيتجلى لكرل 
واحد منهما بحسب مقامه عنده ورتبته منه ومكانته فيتجلى للخليل عليه الصال  
والسررالم بالجمررال بحسررب مقامرره ويتجلررى لسرريدنا محمررد صررلى هللا عليرره وسررلم 

مال بحسب مقامه فعلى هذا يفهم الحرديث ا هرـ والمرراد برآل محمرد فرى هرذا بالج
الحديث من حرمت عليهم الصردقة كمرا نرص عليره الشرافعى واختراره الجمهرور 
وقيل أزواجه صلى هللا عليه وسلم وذريته وقيل جميع األمرة أمرة اإلجابرة وقيرل 

 األتقياء منهم . 
 

عليره وسرلم ألنره اليخترار لنفسره وهذه أفضل كيفيات الصال  عليه صرلى هللا 
إال األشرف األفضل ويترتب على ذلك أنه لو حلف أن يصلى على النبى صلى 
هللا عليه وسلم أفضل الصال  فطريرق البرر أن ير تى برذلك هكرذا صروبه النرووى 
وقيررل يبررر إذا قررال كلمررا ذكررره الررذاكرون وكلمررا غفررل عررن ذكررره الغررافلون لررذكر 

الكيفية فى حطبة الرسالة له. وقال القاضى حسرين الشافعى رضى هللا عنه هذه 
فى طريق البر أن يقول اللهم صلى على محمد كما هو أهله ويستحقه ولو جمع 
بينهرا فقررال مررا فررى الحررديث وأضرراف إليرره أثررر الشررافعى ومررا قالرره القاضررى لكرران 
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أشمل ولو قيل إنه يعمدا إلى جميع ما اشرتملت عليره الروايرات الثابترة فيسرتعمل  
هرا ذكرررا يحصرل برره البرر لكرران حسررنا، وعرن ابررن مسرعود رضررى هللا عنرره أن من

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فى الصال  فليقل اللهم صل 
علررى محمررد وعلررى آل محمررد وارحررم محمررداً وآل محمررد كمررا صررليت وباركررت 

 . وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه الحاكم 
 

وعن سالمة الكندى أن عليرا رضرى هللا عنره كران يعلرم النرا  الصرال  علرى 
رسرررول هللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم فيقرررول : اللهرررم داحرررى المررردحوات وبرررارئ 
المسموكات اجعل شرائف صلواتك ونوامى بركاتك ورأفرة تحننرك علرى محمرد 

والردامغ  عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحرق برالحق
لجيشات األباطيل كمرا حمرل فاضرطلع بر مرك بطاعترك مسرتوفزا فرى مرضراتك 
واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقاب  آالء 
هللا تصررل ب هلرره أسرربابه برره هررديت القلرروب بعررد خوضررات الفررتن واإلثررم وأبهررج 

أمينررك المرر مون  موضررحات األعررالم ونررائرات األحكررام ومنيرررات اإلسررالم فهررو
وخررازن علمررك  المخررزون وشررهيدك يرروم الرردين وبعيثررك نعمررة ورسررولك بررالحق 
رحمة هللا افسح له فى عردنك وأجرزه مضراعفات الخيرر مرن فضرلك مهنئرات لره 
غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعرل علرى 

نوره واجره مرن ابتعاثرك لره بناء النا  بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له 
 مقبول الشهاد  مرضى المقالة ذا منطق عدل وخطة فضل وبرهان عظيم . 

 
ومعنى داحى باسط والمدحورات األرضون وبارئ خرالق والمسرموكات أى 
المرفوعات يعنى السموات ونوامى بركاتك زوائدها والفراتح لمرا أغلرق أى مرن 

لرسررالة والرردامغ الرردافع والمزيررل الشرررائع والخرراتم لمررا سرربق أى مررن النبررو  وا
وجيشات األباطيل ارتفاعاتها واضطلع قوى والمستوفز المستعجل وأورى أنار 
القب  أصله الشغلة من النار والقاب  طالب االقتبرا  والمرراد هنرا طالرب نرور 
الحق والهداية وآالء هللا نعمره وأبهرج أنرار واألعرالم العالمرات الترى يهتردى بهرا 

ضيئات والمحلول الذى يحل فيه وهو الجنة والمعلرول مرن العلرل والنائرات  الم
وهو الشرب بعد الشرب ومثواه مقامه والنرزل مرا يعرد إلكررام الضريف إذ نرزل 

 والخطة األمر والش ن الجزل والفصل الفاصل بين الحق والباطل . 
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وعررن عبررد هللا بررن مسررعود رضررى هللا عنرره قررال إذا صررليتم علررى رسررول هللا 
عليه وسلم ف حسرنوا الصرال  عليره فرإنكم ال تردرون لعرل ذلرك يعررض صلى هللا 

عليه فقالوا له علمنرا قرال قولروا اللهرم اجعرل صرلواتك وبركاترك ورحمترك علرى 
سيد المرسلين وإمرام المتقرين وخراتم النبيرين محمرد عبردك ورسرولك إمرام الخيرر 

رون اللهرم ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيره األولرون واآلخر
صلى علرى محمرد وعلرى آل محمرد كمرا صرليت علرى إبرراهيم إنرك حميرد مجيرد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركرت علرى إبرراهيم وآل إبرراهيم إنرك 
حميد مجيرد . وعرن رويفرع برن ثابرت األنصرارى أن رسرول هللا صرلى هللا عليره 

ق المقررب عنردك وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعرد الصرد
 يوم القيامة وجبت له شفاعتى رواه الطبرانى . 

 
وعن أبى هرير  رضى هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 
سره أن يكتال بالمكيال األوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صرل علرى 

مرا صرليت محمد النبرى األمرى وأزواجره أمهرات المر منين وذريتره وأهرل بيتره ك
على إبراهيم إنك حميد مجيرد رواه أبرو داود. وعرن طراو  سرمعت ابرن عبرا  
يقول اللهرم تقبرل شرفاعة محمرد الكبررى ورافرع درجتره العليرا وأعطره سر له فرى 
اآلخررر  واألولررى كمررا آتيررت إبررراهيم وموسررى، وأمررا المررواطن التررى تشرررع فيهررا 

ر وهى واجبة فيه، ومنها الصال  عليه صلى هللا عليه وسلم فمنها: التشهد األخي
 التشهد األول وهى سنة فيه وأقلها اللهم صل على محمد . 

 
ومنها خطبتا الجمعة وغيرها فال تصح خطبتا الجمعرة إال بهرا. ومنهرا عقرب 
إجابة الم ذن لما رواه اإلمام أحمد عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول 

ذن فقولروا مثرل مرايقول ثرم صرلوا هللا صلى هللا عليره وسرلم قرال إذا سرمعتم المر 
علررى فإنرره مررن صررلى علررى واحررد  صررلى هللا عليرره بهررا عشرررا ثررم سررلوا هللا لررى 
الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة ال تبتغى إال لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن س ل هللا لرى الوسريلة حلرت عليره الشرفاعة أخرجره مسرلم وغيرره وقولره 

أى وجبت وقيل غشيته ونزلت به. وروى البخرارى وغيرره حلت عليه الشفاعة 
عن جابر عن النبى صلى هللا عليه وسلم مرن قرال حرين يسرمع النرداء اللهرم رب 
هذه الدعو  التامة والصال  القائمة أت محمردا الوسريلة  والفضريلة وابعثره مقامرا 

وسرطه محموداً الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة . ومنها أول الردعاء وأ
وآخررره لمررا روى اإلمررام أحمررد مررن حررديث جررابر أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره 
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وسلم قرال ال تجعلرونى كقرد  الراكرب يمرأل قدحره ثرم يضرعه ويرفرع متاعره فرإن 
احتا  إلى شراب شربه أو الوضوء توض  وإال أهراقه ولكن اجعلونى فرى أول 

 الدعاء وأوسطه وآخره . 
 

القنوت لما رواه أحمد وغيرره عرن الحسرن ومنها وهو من أكدها عقب دعاء 
بن على رضى هللا عنهما قرال علمنرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم كلمرات 
أقولهن فى الوتر اللهم اهدنى فريمن هرديت وعرافنى فريمن عافيرت وترولنى فريمن 
توليت وبارك لرى فيمرا أعطيرت وقنرى شرر مرا قضريت فإنرك تقضرى وال يقضرى 

وال يعز من عاديت تباركت ربنرا وتعاليرت وصرلى  عليك وإنه اليذل من واليت
هللا على النبى . ومنها أثناء تكبيرات العيدين روى ذلك عن ابن مسعود رضرى 
هللا  عنه ومنهرا عنرد دخرول المسرجد والخررو  منره لمرا رواه أحمرد عرن فاطمرة 
رضررى هللا عنهررا قالررت كرران رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم إذا دخررل المسررجد 

محمد وسلم ثم قرال هللا اغفرر لرى ذنروبى وافرتح لرى أبرواب رحمترك صلى  على 
وإذا خر  صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب 

 فضلك . 
 

ومنهرا فرى صرال  الجنراز  فرإن السررنة أن يقررأ الفاتحرة بعرد إحردى التكبيرررات 
بعد الثانية ويدعو  وبعد األولى أولى وأن يصلى على النبى صلى هللا عليه وسلم

للميت بعد الثالثة ويقول بعرد الرابعرة اللهرم التحرمنرا أجرره وال تفتنرا بعرده وفرى 
ذلررك حررديث رواه الشررافعى والنسررائى ومنهررا عنررد التلبيررة أى بعررد الفررراغ منهررا. 
ومنها عند الصفا والمرو  ومنها عند االجتماع والتفرق لما روى الترمذى عرن 

صررلى هللا عليرره وسررلم قررال مررا جلرر  قرروم مجلسررا لررم أبررى هريررر  أن رسررول هللا 
يذكروا هللا فيه ولم يصلوا علرى نبيره إال كران علريهم ترر  فرإن شرائ عرذبهم وإن 
شاء غفر لهم والتر  النقص أو التبعة أو الحسر  وعن أبى سعيد قال ما من قوم 
يقعدون ثم يقومون وال يصلون على النبى صلى هللا عليه وسرلم إال كران علريهم 

 حسر  وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب لمن يصلى عليه . 
 

ومنها عند الصبا  والمساء لما روى الطبرانى من حديث أبرى الردرداء عرن 
النبى صلى هللا عليه وسلم قال من صلى على حين يصبح عشررا وحرين يمسرى 
عشرا أدركته شفاعتى يوم القيامة . ومنها عند الوضوء لحديث ابرن ماجره عرن 
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هل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال وضروء لمرن لرم يصرل س
 على النبى صلى هللا عليه وسلم . 

 
ومنها عند نسيان الشئ لحديث أن  عن النبى صلى هللا عليه وسلم إذا نسيتم 
شيئا فصلوا على تذكروه إن شاء هللا تعالى رواه أبو موسى المدينى. ومنها بعد 

إليره أبرو موسرى المردينى وجماعرة. ومنهرا عنرد زيرار  قبرره العطا  كمرا ذهرب 
الشريف صلى هللا عليه وسلم لحرديث أبرى داود عرن أبرى هريرر  أن رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال ما من أحد يسلم على إال رد هللا على روحى حتى أرد 
عليه السالم وروى ابن عساكر من صلى على عند قبرى سرمعته. وورد األمرر 

إلكثار منها يوم الجمعة وليلتها فعن أو  بن أو  الثقفى قرال قرال رسرول هللا با
صلى هللا عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلرق هللا آدم وفيره قربض 
وفيه النفخة وفيه الصعقة ف كثروا على من الصال  فيه فرإن صرالتكم معروضرة 

قرد أرمرت أى بليرت قرال على قالوا يا رسول هللا وكيف تعرض صالتنا عليرك و
إن هللا حرم على األرض أن ت كل أجسراد األنبيراء رواه أحمرد وغيرره وصرححه 

 ابن خزيمة وغيره . 
 

وقد روى البيهقى من حديث أبى أمامة عن النبى صلى هللا عليه وسلم األمر 
باإلكثار من الصال  عليه صلى هللا عليه وسلم ليلرة الجمعرة ويروم الجمعرة. فرإن 

حكمة فى خصوصية اإلكثرار مرن الصرال  عليره صرلى هللا عليره وسرلم قلت ما ال
يوم الجمعة وليلتهرا أجراب ابرن القريم بر ن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم سريد 
األنام ويوم الجمعة سيد األيام فالصال  عليره فيره مزيرة ليسرت لغيرره مرع حكمره 

ته على يده صرلى أخرى وهى أن كل خير نالته أمته فى الدنيا واآلخر  فإنما نال
هللا عليه وسلم فجمع هللا ألمته بين خيرى الدنيا واآلخر  وأعظم كرامة تحصرل 
لهرم إنمرا تحصرل لهرم يروم الجمعرة فرإن فيره بعرثهم إلرى منرازلهم وقصرورهم فررى 
الجنة وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة وهو يوم  عيدهم فى الدنيا ويوم يروم 

هم وحوائجهم وال يرد سائلهم وهذا كله إنما عرفروه فيه يسعفهم هللا تعالى بطلبات
وحصررل لهررم بسررببه وعلررى يررده صررلى هللا عليرره وسررلم فمررن شرركره وحمررده وأداء 
القليل من حقه أن يكثروا من الصال  عليه فى هذا النروم وليلتره صرلى هللا عليره 

 وسلم . 
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ى وأما فضيلة الصرال  عليره صرلى هللا عليره وسرلم فقرد ورد التصرريح بهرا فر
أحاديث قوية أمثلها ما أخرجه مسلم من حديث أبى هرير  عن النبرى صرلى هللا 
عليه وسرلم مرن صرلى علرى واحرد  صرلى هللا عليره بهرا عشررا. وعرن عمرر برن 
الخطاب رضى هللا عنه أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال إن جبريل أتانى فقال 

رفعره عشرر من صلى عليرك مرن أمترك واحرد  صرلى هللا عليره عشرر صرلوات و
درجررات رواه الطبرانررى والترمررذى وصررححه. وعررن أبررى طلحررة أن رسررول هللا 
صلى هللا عليه وسلم جاء ذات يوم والسررور يررى فرى وجهره فقرالوا يرا رسرول 
هللا إنا لنرى السرور فى وجهك فقال إنه أتانى الملك فقال يا محمد أما يرضريك 

إال صليت عليه عشرا  أن ربك عز وجل يقول إنه اليصلى عليك أحد من أمتك
وال يسلم عليك أحد من أمتك إال سلمت عليه عشرا قرال بلرى رواه اإلمرام أحمرد 

 وغيره . 
 

وعن عامر بن ربيعه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من صلى على 
صال  لم تزل المالئكة تصلى عليه ما صلى على فليقلل عبد مرن ذلرك أو ليكثرر 

.  وعن عبد هللا بن عمرو بن العراص مرن صرلى علرى رواه اإلمام أحمد وغيره
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم صررال  صررلى هللا عليرره ومالئكترره بهررا سرربعين 
صال  وفليقلل عند من ذلك أو ليكثر رواه اإلمام أحمد . وعن أبى بن كعب قال 
يا رسول هللا إنرى أكثرر الصرال  فكرم أجعرل لرك مرن صرالتى قرال مرا شرئت قلرت 

مررا شررئت وإن زدت فهررو خيررر لررك قلررت فالنصررف قررال مررا شررئت وإن  الربررع قررال
زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعرل 
لك صالتى كلها قال إذا تكفرى همرك ويغفرر ذنبرك رواه الترمرذى ، قرال النرووى 

واستدل بورود األمر بهما معا فى قرول تعرالى: ويكره إفراد الصال  عن السالم 
إن هللا امبامتل ي لان الل  النب  يا أيها الوذين ممنواا  ولاا الليول اسولماا )

[ وقال فى فتح البارى إنه يكره أن يفرد الصال  وال يسلم 56]األحزاب:(تسليما
 تثالً . أصال أما لو صلى فى وقت وسلم فى وقت آخر فإنه يكون مم

 
 الف ل الثال  

 ف  ذمر محبة أ حابل الليل ال بق االسبم املل 
 اقرابتل اأهل بيتل اذريتل ر   هللا النهم أجمعين 
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قررال الطبرانررى اعلررم أن هللا تعررالى لمررا اصررطفى نبيرره محمرردا صررلى هللا عليرره 
وسلم على جميع من سواه وخصه بمرا عمره بره مرن فضرله البراهر وحبراه أعلرى 

ن انتمى  إليه نسربا أو نسربة ورفرع مرن النطروى عليره نصرر  وصرحبة ببركته م
وألزم مود  قرباه كافة بريته وفرض محبة جملة أهل بيته المعظم وذريته فقرال 

[ ويروى 23]الشورى: (قل و أسألمم الليل أجرا إو المادق ف  القرب )تعالى : 
ى وفاطمرة وابناهمرا أنها لما نزلت قالوا يا رسول هللا من قرابتك ه الء قرال علر

إنموووا يريووود هللا ليوووذهب الووونمم الووورج: أقووول البيوووال ايطهووورمم )وقرررال تعرررالى: 
[ وقد اختلف فى المرراد ب هرل البيرت فرى هرذه األمرة فعرن 33]األحزاب:(تطهيرا

ابن عبا  رضى هللا عنهما أنا نزلت فى نساء النبى صلى هللا عليه وسرلم رواه 
 ابن أبى حاتم عن عكرمة . 

 
ة رضى هللا عنها أن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم كران فرى وعن أم سلم

بيته إذ جاءت فاطمرة ببرمرة فيهرا خزيرر  فردخلت عليره بهرا فقرال ادعرى زوجرك 
وابنتك قالت فجراء علرى وحسرن وحسرين فردخلوا عليره فجعلروا ير كلون مرن تلرك 
الخزير  وتحتره كسراء قالرت وأنرا فرى الحجرر  أصرلى فر نزل هللا عرز وجرل هرذه 

 (إنمووا يريوود هللا ليووذهب الوونمم الوورج: أهوول البيووال ايطهوورمم تطهيوورا  )ة : اآليرر
[ قالت ف خذ فضل الكساء وغشاهم به ثم أخر  يده ف لوى بها إلى 33]األحزاب:

السماء ثم قال اللهم ه الء أهرل بيترى وحرامتى ف ذهرب عرنهم الررج  وطهررهم 
هللا فقرال إنرك تطهيراً قالت ف دخلت رأسى من البري فقلرت وأنرا معكرم يرا رسرول 

إلى خير إنك إلى خير رواه اإلمام أحمد . والخزير  لحم يقطع صغاراً ويصرب 
عليه ماء كثيرر فرإذا نضرج ذر عليره الردقيق فرإن لرم يكرن فيره لحرم فهرى عصريد  
 والكساء مرط من شعر والمرط هو كل ثوب غير مخيط وحامتى أى خاصتى . 

 
رسرول هللا صرلى هللا عليره وعن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه قرال قرال 

إنموا )وسلم نزلت هذه اآلية فى خمسة فى  وفى علرى وحسرن وحسرين وفاطمرة 
[ 33]األحرزاب: (يريد هللا ليوذهب الونمم الورج: أهول النبوه ايطهورمم تطهيورا

وعن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطيبرا فحمرد هللا 
هررا النررا  إنمررا أنررا بشررر مررثلكم يوشررك أن يرر تينى وأثنررى عليرره ثررم قررال أمررا بعررد أي

رسول ربى عز وجل ف جيبه وإنى تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب هللا عرز وجرل 
فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب هللا عز وجل وخدوا به وحث فيه ورغب فيه 
ثم قال وأهل بيتى أذكركم هللا فى أهل بيتى ثالث مرات فقيل لزيد من أهل بيته 
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  يسا ه من أهل بيته قال بلى إن نسراءه مرن أهرل بيتره ولكرن أهرل بيتره مرن ألي
حرم الصدقة قيل من هم قال آل على وآل جعفر وآل عقيل وآل العبا  قيل كل 

 ه الء حرم الصدقة قال نعم خرجه مسلم والثقل كل شئ نف  مصون. 
 

داخالت العظيم أن نساء النبى صلى هللا عليه وسلم  واليشك من تدبر القرآن
فى اآلية الكريمة فإن سياق الكرالم معهرن وهرذا اختيرار ابرن عطيره بعرد نقرل أن 
الجمهور على أنهم على وفاطمة والحسن والحسين وروى أبو سعيد عرن النبرى 
صلى هللا عليه وسلم إنى أوشك أن أدعى ف جيب وإنى تارك فيكم الثقلرين كتراب 

لرى األرض وعترترى أهرل بيترى هللا وعترتى كتاب هللا حبل ممدود من السرماء إ
وإن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا حترى يرردا علرى الحروض فرانظروا 

 بماذا تخلفونى فيهما . وعتر  الرجل أهله وأقاربه . 
 

وعن أبى بكر رضى هللا عنه أنه قال أيها النا  ارقبوا محمد فرى أهرل بيتره 
قررول احفظرروهم وال ترر ذهم ، رواه البخررارى. والمراقبررة للشررئ المحافظررة عليرره ي

وقررال أيضررا لقرابررة رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم أحررب إلررى أن أصررل مررن 
قرابتى، وقال صلى اله عليه وسلم أحبو هللا لمرا يغرذوكم بره وأحبرونى بحرب هللا 
وأحبوا أهل  بيتى بحبى رواه الترمذى ، وفرى المناقرب ألحمرد مرن أبغرض أهرل 

 البيت فهو منافق . 
 

رى من حديث سعد بن أبى وقاص أن النبى صلى هللا عليره وسرلم وفى البخا
قال لعلى أنت منى بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبى بعدى وفى لفظ آخر 
أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ولما كان هارون إنما كران 
 خليفه فى حيا  موسى دل ذلك على تخصيص خالفة على للنبى صلى هللا عليره
وسلم بحياته وأما حديث الترمذى والنسائى من كنت مواله فعلى مواله فقد قرال 

ذلوك بوأن هللا )الشافعى رضى هللا عنره يعنرى برذلك والء اإلسرالم كقولره تعرالى: 
[ وروى أنره صرلى 11]محمرد :  (مال  الذين ممناا اأن المافرين و مال  لهم

ه اإلمام أحمد وأخر  المخلص هللا عليه وسلم قال من آذى عليا فقد آذانى أخرج
إن الوذين )الذهبى من أحب عليا فقرد أحبنرى وقرد ذكرر النقراح أن قولره تعرالى : 

[ نزلرت فرى علرى 96]مرريم:(ممناا االملاا ال الحاال سيجعل لهم الرحمن ادا
 وقال محمد بن الحنفية ال تجد م منا إال وهو يحب عليا وأهل بيته . 
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ت فاطمة أحب النا  إلى رسول هللا صلى وقالت عائشة رضى هللا عنها كان
هللا عليرره وسررلم وزوجهررا أحررب الرجررال إليرره رواه الترمررذى وفررى البخررارى إن 
فاطمة بضعة منى فمن أغضربها أغضربنى . والبضرعة قطعرة اللحرم واسرتدل بره 
السهيلى على أن من سبها يكفر، وفرى الترمرذى مرن حرديث أسرامة برن زيرد أنره 

ى حسن وحسين اللهم إنى أحبهما ف حبهما وأحب من صلى هللا عليه وسلم قال ف
يحبهما، وفى حديث  أبى هرير  عند الحرافظ السرلفى قرال مرا رأيرت الحسرن برن 
علررى قررط إال فاضررت عينرراى دموعررا وذلررك أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم 
خر  يوماً وأنا فى المسجد ف خذ بيدى واتك  على حتى جئنا سوق قينقراع فنظرر 

ع حتى جل  فى المسجد ثم قال ادع ابنى قرال فر تى الحسرن برن علرى فيه ثم رج
يشتد حتى وقع فى حجره فجعرل رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يفرتح فمره ثرم 
 يدخل فمه فى فمه ويقول اللهم إنى أحبه ف حبه وأحب من يحبه ثالث مرات . 

 
وقال صرلى هللا عليره وسرلم مرن أحبنرى وأحرب هرذين وب همرا كران معرى فرى 
درجتى يوم القيامة رواه أحمد ولي  المراد بالمعية هنا المعية مرن حيرث المقرام 

فأالاوك مو: الوذين أنعووم هللا )برل مرن جهرة رفرع الحجراب كمرا فرى قولره تعرالى : 
[ وعن عقبرة برن الحرارث قرال رأيرت 69]النساء:(الليهم من النبيين اال ديقين

شرربيها بعلررى وعلررى  أبررا بكررر حمررل الحسررن وهررو يقررول: برر بى شرربيه بررالنبى لرري 
يضحك ، وقال صلى هللا عليه وسلم للعبا  رضى هللا عنه والذى نفسى بيده ال 
يدخل قلب رجل اإليمان حتى يحبكم هلل ولرسوله ثم قال يا أيهرا النرا  مرن آذى 
عمى فقد آذانى فإنما عم الرجل صنو أبيه رواه الترمذى وقرال حسرن صرحيح . 

ع نخلتران مرن عررق واحرد يريرد أن أصرل قال ابرن األثيرر أصرل الصرنو أن تطلر
 العبا  وأصل أبى واحد . 

 
وجللرره عليرره الصررال  والسررالم وبنيرره بكسرراء ثررم قررال هللا اغفررر للعبررا  وولررده 
مغفر  ظاهر  وباطنة ال تغادر إال سترته اللهرم احفظره فرى ولرده رواه الترمرذى 

للهرم إن وفى رواية ابن السرى غطاهم بشملة له سوداء مخططة بحمرر  وقرال ا
ه الء أهل بيتى وعترتى فاسترهم من النار كسترهم بهذه الشرملة قرال فلرم يبرق 

 فى البيت مدر  وال باب إال أمن . 
 

والمردر  الترراب وأمررن قرال آمررين معجرز  لرره صرلى هللا عليرره وسرلم والشررملة 
الكساء سمى شملة ألن يشتمل به ، وروى أنه صلى هللا عليره وسرلم قرال لعقيرل 
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ب إنى أحبك حبين حبا لقرابتك منرى وحبرا لمرا كنرت أعلرم مرن حرب بن أبى طال
عمى لك ، وقال صلى هللا عليه وسلم يوم حنين أبو سفيان بن الحارث من خير 
أهلى ، وأخر  الحراكم وصرححه عرن أبرى سرعيد أن رسرول هللا صرلى هللا عليره 

األربعة آله  وسلم قال اليبغضنا أهل البيت إال أدخله هللا النار، واعلم أن االلفاظ
واهرل بيتره وعترتره وذوى القربرى معانيهرا متقاربرة وقرد وقرع اإلصرطال  علرى 
اختصاصهم من بين ذوى الشرف بالشطفة الخضراء أيام المر مون العباسرى ثرم 
انقطررع إلررى أواخررر القرررن الثررامن فرر مر السررلطان األشرررف سررنة ثررالث وسرربعين 

عمائم ففعل ذلك بمصر وسبعمائة أن يمتازوا عن النا  بعصائب خضر على ال
 والشام وغيرهما . 

 
محمود رسوال هللا )وأما الصحابة رضوان هللا علريهم فقرال سربحانه وتعرال : 

[ إلررى آخررر السررور  29]الفرتح: (االوذين معوول أشوودام اللو  المفووار رحمووام بيوونهم
أخبر سبحانه وتعالى أن سيدنا محمدا صلى هللا عليه وسلم رسوله حقا من غير 

[ ثررم ثنررى بالثنرراء علررى 29]الفررتح: (محموود رسووال هللا)ل : شررك وال ريررب فقررا
[ كمرا 29]الفتح: (االذين معل أشدام الل  المفار رحمام بينهم)أصحابه فقال : 

فسات يأت  هللا بقوام يحوبهم ايحبانول أذلوة اللو  المو منين أالو ق )قال تعالى 
ار ثرم [ فوصفهم بالشد  على الكفار والرحمرة باألخير54]المائد : (الل  المافرين

أثنررى علرريهم بكثررر  األعمررال مررع اإلخررالص التررام فمررن نظررر إليرره أعجبرره سررمتهم 
ذلوك موثلهم فو  )وهديهم لخلوص نياتهم وحسن أعمالهم ثم قال سبحانه وتعرالى 

[ أى أفراخرره 29]الفررتح : (التوواراق امووثلهم فوو  اإلنجيوول موو ر  أخوورج شووطأل
[ شرررب فطرررال 29]الفرررتح :  (فاسوووت ل()[ أى شرررده وقرررواه 29]الفرررتح: (فوووأ رل)
[ قوتره وغلظره وحسرن منظرره 29]الفرتح :(فاستاى الل  ساقل يعجب ال را )

فكذلك أصحاب محمرد صرلى هللا عليره وسرلم آزروه وأيردوه ونصرروه فهرم معره 
كالشطء مع الزرع ليغيظ بهم الكفار ومن هذه اآلية انتزع اإلمام مالك رحرم هللا 

 . 
 

الصحابة قال ألنهم يغيطونهم فى رواية عنه تكفير الروافض الذي يبغضون 
ومررن غاظرره الصررحابة فهررو كررافر وقررد وافقرره علررى ذلررك جماعررة مررن العلمرراء 
واألحاديث فى فضل الصحابة كثير  ويكفى ثنراء هللا علريهم ورضراه عرنهم وقرد 
وعدهم هللا مغفر  وأجررا عظيمرا ووعرد هللا حرق وصردق ال مبردل لكلماتره وهرو 

هللا عنهبلغنرى أن النصرارى كرانوا إذا رأوا  السميع العليم، قرال اإلمرام مالرك رى
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الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون وهللا له الء خيرر مرن الحرواريين فيمرا بلغنرا 
وصدقوا فإن هذه األمة المحمدية خصوصا الصحابة لم يزل ذكرهم معظما فرى 

ذلوك موثلهم فو  التواراق اموثلهم فو  )الكتب اإللهية كمرا قرال سربحانه وتعرالى : 
 [ . 29]الفتح : (يلاإلنج

والصحابى من صحب النبى صلى هللا عليه وسلم أو رآه مرن المسرلمين ولرو 
ساعة ومات على ذلك ، وقد أجمع جمهور العلماء من السلف والخلف علرى أن 
أصررحابه صررلى هللا عليرره وسررلم خيررر خلررق هللا وأفضررلهم بعررد النبيررين وخررواص 

عبرد هللا برن مسرعود أن النبرى المالئكة المقرربين لمرا روى البخرارى مرن حرديث 
 صلى هللا عليه وسلم قال خير النا  قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 

 
قال فى فتح البارى  والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فرى أمرر مرن 
األمور المقصود  ويطلق على مد  من الزمان اختلفروا فرى تحديردها مرن عشرر  

والمرراد بقررن النبرى صرلى هللا عليره وسرلم فرى هرذا  أعوام إلى مائة وعشرين .
الحديث الصاحبة، وآخر من مات منهم بال خرالف أبرو الطفيرل عرامر برن واثلرة 
الليثى وكان موته سنة مائة على الصرحيح، وأمرا عرد  أصرحابه صرلى هللا عليره 
وسلم فال يعلمها إال هللا تعالى لكثر  من أسلم من أول البعثة إلى أن مرات صرلى 

 عليه وسلم وقد روى أنه صلى هللا عليه وسلم قبض عرن مائرة ألرف وأربعرة هللا
 وعشرين ألفا . 

 
وأفضلهم على اإلطالق عند أهل السنة إجماعا أبو بكرر ثرم عمرر رضرى هللا 
عنهما وذهب بعض السلف إلى تقديم على على عثمان رضى هللا عنهما وممرن 

ان وعررن مالررك الوقررف أى قررال برره سررفيان الثررورى والجمهررور علررى تقررديم عثمرر
اليفضل أحدهما على اآلخ قال اإلمام أبو منصور البغردادى أصرحابنا مجمعرون 
علررى أن أفضررلهم الخلفرراء األربعررة ثررم السررتة تمررام العشررر  يعنررى طلحررة والزبيررر 
وسعدا وسعيدا وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيد  عامر بن الجرا  وهم الرذين 

بالجنرة فرى أحاديرث، وقرد روى الطبررى فرى  بشرهم النبى صلى هللا عليه وسلم
الريرراض عررن أنرر  مرفوعررا عررن النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم أنرره قررال إن هللا 
افترض عليكم حب أبى بكر وعمر وعثمان وعلى كما افترض الصال  والزكا  
والصوم والحج فمن أنكر فضلهم فال تقبل منه الصال  والزكرا  وال الصروم وال 

 الحج . 
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ضا عن النبى صلى هللا عليه وسرلم حرب أبرى بكرر واجرب علرى وعن أن  أي
أمتى وأخر  األنصارى عن أن  أن رسول اله صلى هللا عليه وسلم قال يا أبرا 
بكر ليت أنى لقيت إخوانى فقال أبو بكر يا رسول هللا نحن إخوانرك قرال ال أنرتم 
 أصحابى إخوانى الذين لم يرونى وصردقوا برى وأحبرونى حترى إنرى ألحرب إلرى
أحدهم من ولده ووالده قالوا يا رسول هللا أما نحن إخوانك قال ال أنتم أصرحابى 
أال تحب يا أبا بكر قوما أحبوك بحبى إيراك قرال فر حبهم مرا أحبروك بحبرى إيراك 
فمحبة من أحبره الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم كرآل بيتره وأصرحابه رضرى هللا 

سرلم كمرا أن محبتره عليره عنهم عالمرة علرى محبرة رسرول هللا صرلى هللا عليره و
الصال  والسالم عالمة على محبة هللا تعالى وكذلك عداو  مرن عراداهم وبغرض 
من أبغضهم وسربهم فمرن أحرب شريئا أحرب مرن يحبره وأبغرض مرن يبغضره قرال 

 (وتجد قاما ي منان با  االيام اآلخر ياادان من حاد هللا ارسالل)تعالى : 
لصال  والسالم وأصحابه وأوالده وأزواجره [ فحب آل بيته عليه ا22]المجادلة: 

 من الواجبات المتعينات وبغضهم من الموبقات المهلكات. 
 

ومررن محبررتهم وجرروب ترروقيرهم وبرررهم والقيررام بحقرروقهم واألقتررداء بهررم برر ن 
يمشى على سننهم وآدابهم وأخالقهم والعمل ب قوالهم مما لي  للعقرل فيره مجرال 

 وصافهم  الجميلة على قصد التعظيم فقد أثنرى وحسن الثناء عليهم ب ن يذكروا ب
هللا علرريهم فررى كتابرره المجيررد ومررن أثنررى هللا عليرره فهررو واجررب الثنرراء قررال شررين 
اإلسالم ولى الدين العراقرى مرن اعتررف بر ن أفضرل األمرة بعرد نبيهرا صرلى هللا 
عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على لكنه أحب عليا أكثر من أبى بكر 

فإن كانت المحبرة المرذكور  محبرة دينيرة فرال معنرى لرذلك إذ المحبرة الزمرة  مثال
لألفضلية وهذا لم يعترف ب فضرلية أبرى بكرر إال بلسرانه وأمرا بقلبره فهرو مفضرل 
لعلى لكونه أحبه محبة دينية زائد  على محبة أبى بكر وهذا اليجوز وإن كانت 

لغير ذلك من المعانى فال  المحبة المذكور  محبة دنيوية لكونه من ذرية على أو
 امتناع فيه وهللا اعلم . 

 
قال سهل بن عبد هللا التسترى لم ي من بالرسول صلى هللا عليه وسلم من لم 

قر أصحابه ولم يعز أوامره، ومما يجب أيضا اإلمسراك عمرا شرجر بيرنهم أى وي
وقررع بيررنهم مررن األخررتالف واإلضررراب عررن أخبررار المرر رخين وجهلررة الررروا  

لشيعة والمبتدعين القادحة فى أحد منهم قرال صرلى هللا عليره وسرلم إذا وضالل ا
ذكر أصحابى ف مسكوا وأن يلرتم  لهرم فيمرا نقرل مرن ذلرك فيمرا كران بيرنهم مرن 
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الفتن أحسن الت ويالت ويخرر  لهرم أصروب المخرار  إذ هرم أهرل ذلرك كمرا هرو 
ع بيرنهم مشهور فى مناقبهم ومعدود من م ثرهم مما يطول إيراد بعضه ومرا وقر

من المنازعرات والمحاربرات فلره محامرل وتر ويالت والطعرن فريهم إذا كران ممرا 
يخالف األدلة القطعية كفر كقذف عائشة رضى هللا عنها وإال فبدعة وفسق قرال 
عليه الصال  والسالم يا أيها النا  احفظنى فى أختانى وأصهارى وأصحابى ال 

 رواه الخلعى .  ؟؟مما يطالبنكم هللا بمظلمة أحد منهم فإنها ليست 
 

وقررال عليرره الصررال  والسررالم هللا هللا فررى أصررحابى ال تتخررذوهم غرضررا مررن 
بعدى من أحبهم فقرد أحبنرى ومرن أبغضرهم فقرد أبغضرنى ومرن آذاهرم فقرد آذانرى 
ومن آذانى فقد آذى هللا فيوشك أن ي اخذه رواه المخلص الرذهبى وهرذا الحرديث 

عليرره وسررلم علررى طريررق الت كيررد خررر  مخررر  الوصررية ب صررحابه صررلى هللا 
والترغيررب فررى حرربهم والترهيررب عررن بغضررهم وفيرره إشررار  إلررى أن حرربهم مررن 
اإليمان وبغضهم كفر ألنه إذا كان بغضهم بغضا له كان كفرا بال نزاع للحديث 
السابق لن ي من أحدكم حترى أكرون أحرب إليره مرن نفسره وهرذا يردل علرى كمرال 

تى ك ن أذاهم واقع عليه وواصل إليره صرلى قربهم منه بتنزيلهم  منزلة نفسه ح
 هللا عليه وسلم . وفى الحديث من سب أحدا من أصحابى فاجلدوه . 

 
 الثامن  الباب

 ف  طبل  ل  هللا الليل اسلم لذاى األمرا  االعاهاال ات بيرل 
 الر يا اإنباال باألنبام الم يباال

 
ه أو قطرر  ممرا اعلم أنه السبيل ألحرد إلرى اإلحاطرة بنقطرة مرن بحرار معارفر

أفاضه هللا تعالى عليه من سحائب عوارفه صلى هللا عليه وسرلم وأنرا إذا ت ملرت 
ما منحه هللا تعالى به من جوامع الكلم وخصه به من بدائع الحكم وحسرن سريره 
وحكررم حديثرره وإنبائرره ب نبرراء القرررون السررالفة واألمررم البائررد  والشرررائ الرردائر  

موسررى مررع الخضررر ويوسررف مررع إخوترره كقصررص األنبيرراء مررع قررومهم وخبررر 
وأصررحاب الكهررف وذى القرررنين وبرردء الخلررق وأخبررار الرردار اآلخررر  ومررا فررى 
الترورا  واإلنجيرل والزبرور وصرحف إبرراهيم وموسرى وإظهرار أحروال األنبيرراء 
وأممهم وأسرار علومهم وأعالمه بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم وغير ذلك 

دروا علرى تكرذيب مرا ذكرر منهرا فضرال عمرا مما صردقه فيره العلمراء بهرا ولرم يقر
أفاضه من العلم ومحاسن األدب والشيم والمواعظ والحكم والتنبيره علرى طررق 
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الحجج العقليات والرد على فرق االمم براهين األدلة الواضحات واإلشار  إلرى 
فنون العلوم التى اتخذ أهلهرا كالمره فيهرا قردو  كعلروم العربيرة وقروانين األحكرام 

والسياسات العقلية ومعارف عوارف الحقائق القلبية إلى غير ذلك من  الشرعية
ضررروب العلرروم وفنررون المعررارف الشرراملة لمصررالح أمترره كالطررب وعبررر الر يررا 
والحساب وغير ذلك مما اليعد وال يحد قضيت بر ن مجرال هرذا البراب فرى حقره 

ومعارفره عليه الصال  والسالم ممتد تنقطرع دون نفراده األدالء وأن بحرر علمره. 
زاخررر ال تكرردره الرردالء وأن ذلررك يسررتحيل أن يكررون مررن بشررر دون أن يكررون 

يشتمل على ثالثة  الباباستمداده من بحار القدر  اإللهية ومواهبها اللدنية وهذا 
 فصول . 

 
 الف ل األال

 ف  طبل  ل  هللا الليل اسلم لذاى األمرا  االعاهاال
 

كان يعود من مررض مرن أصرحابه اعلم أنه قد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم 
حتى إنه لقد عاد غالما كان يخدمه من أهل الكتاب وعراد عمره أبرا طالرب وهرو 

 مشرك وعرض عليهما اإلسالم ف سلم األول وكان يهودياً . 
 

وكان صلى هللا عليه وسلم يدنو من المريض ويجل  عند رأسه ويس ل عرن 
ال مرضررت ف تررانى حالرره ويقررول كيررف تجرردك ، وعررن جررابر رضررى هللا عنرره قرر

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعودنى وأبو بكر وهما ماشيان فوجدانى أعملى 
على فتوض  النبى صلى هللا عليه وسلم ثم صب وضوءه على ف فقت فرإذا النبرى 
صررلى هللا عليرره وسررلم رواه البخررارى وغيررره، ولررم يكررن صررلى هللا عليرره وسررلم 

وقترا مرن األوقرات فتررك العيراد  يروم  يخص يوما من األيام بعباد  المريض وال
السبت مخالف للسنة ابتدعه يهودى طبيب وينبغى اجتناب التطيب ب عداء الدين 

 من يهودى أو نحوه السيما إن كان المريض كبيرا فى دينه أو علمه . 
 

وممررا كرران يفعلرره عليرره الصررال  والسررالم ويرر مر برره تطبيررب نفررو  المرضررى 
سعيد الخدرى قال قال رسول هللا صلى هللا عليره  وتقوية قلوبهم ففى حديث أبى

وسلم إذا دخلتم على المريض فنقسوا فى أجلره فرإن ذلرك يطيرب نفسره وفرى هرذا 
الحديث نوع شريف من أنواع العال  وهو اإلرشاد إلى ما يطيرب قلبره وإدخرال 
السرور عليه ت ثيرعجيب فى شفاء علته وخفتها، قال فى الهدى وكان صلى هللا 
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سررلم يسرر ل المرريض عررن شرركواه وكيرف يجررد وعمررا يشرتهيه فرر ن اشررتهى عليره و
وعلم أنه اليضره أمر له به ويضع يرده علرى جبهتره وربمرا وضرعها برين ثدييره 
ويدعو له ويصف له ما ينفعه فى علته وربما توض  وصب على المرريض مرن 

ضوئه وربما كان يقول للمريض ال ب   عليك طهور إن شاء هللا وربما كران و
ل كفار  وطهور . وقالت عائشة رضى هللا عنها كان صرلى هللا عليره وسرلم يقو

 إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذى ي لم ثم يقول بسم هللا . 
 

وقال صرلى هللا عليره وسرلم تمرام عيراد  المرريض أن يضرع أحردكم يرده علرى 
جبهترره فيسرر له كيررف هررو أخرجرره الترمررذى وفررى روايررة كيررف أصرربحت وكيررف 

، وعن أبرى هريرر  رضرى هللا عنره قرال قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره أمسيت
وسلم ما انزل هللا داء إال وأنزل له شفاء رواه البخارى ومسلم وروى أصرحاب 
السنن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تداووا يرا عبراد هللا فرإن هللا لرم يضرع 

ظ إال الس م وهرو المروت داء إال وضع له شفاء إال داء واحداً وهو الهرم وفى لف
يعنى إال داء الموت أى المرض الذى قدر على صاحبه المروت فيره. وعرن أبرى 
الدرداء رضى هللا عنه قال قال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم لكرل داء دواء 
فتداووا وال تداووا بحرام رواه أبو داود. وفى البخرارى إن هللا تعرالى لرم يجعرل 

 ال يجوز التداوى بالحرام . شفاءكم فيما حرم عليكم ف
 

وروى مسلم عرن جرابر عرن النبرى صرلى هللا عليره وسرلم لكرل داء دواء فرإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن هللا تعرالى، وفرى هرذه األحاديرث اإلشرار  إلرى إثبرات 
األسررباب وأن ذلررك الينررافى التوكررل كمررا ال ينافيرره دفررع الجرروع والعطررح باألكررل 

كرات والردعاء بطلرب الشرفاء ودفرع المضرار وغيرر والشرب وكرذلك تجنرب المهل
ذلك . وورد فى خبر إسرائيلى أن الخليل عليه الصال  والسالم قال يا رب ممن 
الداء قال منى قال فممن الدواء قال منى قال فما برال الطبيرب قرال رجرل أرسرل 

 الدواء على يديه . 
 

قيا  وحرد  وأين يقع طب حذاق األطباء الذى غايته أن يكون م خوذا من 
وتجربة من الوحى الذى يوحيه هللا تعالى إلى رسوله صلى هللا عليره وسرلم بمرا 
ينفع ويضر فنسيه ما عند حذاق األطبراء مرن الطرب إلرى هرذا الروحى كنسربه مرا 
عندهم من العلوم إلى ما جاء به صلى هللا عليه وسلم بل ههنا من األدويرة الترى 

ل أكابر األطباء ولم تصل إليه علرومهم تشفى من األمراض مالم يهتد إليها عقو
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وتجربتهم وأقيستهم من األدوية القلبيرة والروحانيرة وقرو  القلرب واعتمراده علرى 
هللا تعالى والتوكل عليه واالنكسار بين يديه والصدقة والصال  والدعاء والتوبة 
واالستغفار واالحسان إلى الخلق والتفرريج عرن المكرروب فرإن هرذه األدويرة قرد 

ها األمم على اختالف أديانها ومللها فوجدوا لها من التراثير فرى الشرفاء مرا جربت
 لم يصل إليه علم أعلم األطباء . 

 
قال فى األصل وقد جربت ذلك وهللا مرات فوجدته يفعل ما لم تفعله األدوية 
الحسية وال ريب أن طب النبى صلى هللا عليه وسلم متيقن البرء لصردوره عرن 

بو  وطب غيره أكثره حد  وتجربة وقد يتخلرف الشرفاء عرن الوحى ومشكا  الن
بعض من يسرتعمل طرب النبرو  وذلرك لمرانع قرام بالمسرتعمل مرن ضرعف اعتقراد 
الشفاء به وتلقيه بالقبول وأظهر األمثلة فى ذلك القررآن الرذى هرو شرفاء لمرا فرى 
الصردور ومررع ذلررك فقررد اليحصررل لرربعض النرا  شررفاء صرردره برره لقصرروره فررى 

التلقى بالقبول بل اليزيد المنرافق إال رجسرا إلرى رجسره ومرضرا إلرى االعتقاد و
مرضه فطب النبو  ال يناسب إال األبدان الطيبة كما أن شرفاء القررآن ال يناسرب 
إال األروا  الطيبة والقلوب الحية فإعراض النا  عن طرب النبرو  كإعراضرهم 

صرلى هللا عليره  عن االستشفاء برالقرآن الرذى هرو الشرفاء النرافع ، وكران عالجره
 : أحدها: باألدويرة  اإللهيرة الروحانيرة والثرانى:للمرضى على ثالثة انواعوسلم 

 باألدوية الطبيعية والثالث: بالمركب من األمرين . 
 

 النا  األال 
 ف  طبل  ل  هللا الليل اسلم باألداية اإللهية 

 
 أعظرم وال اعلم أن هللا تعالى لم ينزل من السماء شفاء قط أعرم وال أنفرع وال

ولصردأ القلروب جرالء كمرا قرال أنجع فى إزالة الداء من القرآن فهرو للرداء شرفاء 
ومن  [82]اإلسراء: )انن ل من القرمن ما ها شفام ارحمة للم منين(: تعالى

للجن  ال للتبعيض فالقرآن شفاء من األمراض الروحانية كاالعتقرادات الباطلرة 
الجسرمانية ألن التررك بقراءتره ينفرع واألخالق المذمومرة وشرفاء مرن األمرراض 

كثيرا من األمراض قال صلى هللا عليه وسلم من لرم يستشرف برالقرآن فرال شرفاه 
 هللا . 

ونقل عن الشين أبى القاسم القشيرى رحمه هللا أن ولده مرض مرضا شديدا 
حتى أشرف علرى المروت فاشرتد عليره األمرر قرال فرأيرت النبرى صرلى هللا عليره 
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فشكوت إليه ما بولدى فقال أيرن أنرت مرن آيرات الشرفاء فانتبهرت  وسلم فى المنام
)ايشوت ف فكرت فيها فإذا هى فى ستة مواضع من كتاب هللا وهى قولره تعرالى 

 [57]يررون :)اشووفام لمووا فوو  ال وودار( [ 14]التوبررة:  وودار قووام موو منين(
[ 69]النحررل: )ايخوورج موون بطانهووا شووراب مختلووت ألاانوول فيوول شووفام للنووا:(

)اإذا [ 82]اإلسررراء: القوورمن مووا هووا شووفام ارحمووة للموو منين( )اننوو ل موون
]فصلت  قل ها للذين أمناا هدى اشفام([ )80]الشعراء: مر ال فها يشفين(

[ قال فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها فك نما نشط من عقال . قوله نشط 44
 أى حل والعقال الحبل الذى يعقل به البعير . 

 
لصال  والسالم فى بعض أدعيته وأن تجعل القرآن العظيم وت مل قوله عليه ا

ربيع قلبى وجالء حزنى وشفاء صدرى، وروى على رضى هللا عنه عن النبى 
صلى هللا عليه وسلم خير الدوا القرآن، وههنا أمر ينبغى أن يتفطن له نبه عليه 

هرى  ابن القيم وهو أن اآليات واألذكار واألدعية الترى يستشرفى بهرا ويرقرى بهرا
فى نفسها نافعرة شرافية ولكرن تسرتدعى قبرول المحرل وقرو  همره الفاعرل وتر ثيره 
فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تر ثير الفاعرل أو لعردم قبرول المحرل المنفعرل أو 
لمانع قوى فيه يمنرع أن ينجرع فيره الردواء كمرا يكرون ذلرك فرى األدويرة واألدواء 

 الحسية. 
 

بالء يدافعرره ويعالجرره ويمنررع نزولرره ومررن أنفررع األدويررة الرردعاء وهررو عرردو الرر
ويرفعرره أو يخففرره إذا نررزل وهررو سررال  المرر من وإذا جمررع مررع الرردعاء حضررور 
القلررب وصررادف وقتررا مررن أوقررات اإلجابررة كثلررث الليررل األخيررر مررع الخضرروع 
واالنكسار والذل واستقبال القبلة والطهار  ورفع اليدين والبداء  بالحمرد والثنراء 

  والتسرليم علرى سريدنا محمرد صرلى هللا عليره وسرلم بعرد على هللا تعالى والصرال
التوبة واالستغفار والصردقة وألرح فرى المسر لة وأكثرر التملرق والردعاء والتوسرل 
إليه ب سمائه وصفاته وتوجه إليه بنبيه صلى هللا عليره وسرلم فرإن هرذا الردعاء ال 

سلم أنها مظنة يكاد يرد أبدا السيما إن دعا باألدعية التى أخبر صلى هللا عليه و
 اإلجابة أو أنها متضمنة لالسم األعظم . 

وأمررا الرقررى فرراعلم أن الرقررى بررالمعوذات وغيرهررا مررن أسررماء هللا تعررالى هررو 
الطب الروحانى ففى البخارى من حديث عائشة رضى هللا عنهرا أنره صرلى هللا 
عليه وسلم كان ينفث على نفسره فرى المررض الرذى مرات فيره برالمعوذات وهرى 

والنا  واإلخرالص، ومرن الطرب الروحرانى كرل مرا ورد مرن التعويرذ فرى الفلق 
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 )اقوووول رب أالوووواذ بموووول موووون هموووو اال الشووووياطين(القرررررآن كقولرررره تعررررالى: 
[ وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عنرد اجتمراع ثالثرة شرروط 97]الم منون:

أن تكون بكالم هللا تعرالى أو ب سرمائه وصرفاته وباللسران العربرى أو بمرا يعررف 
 ناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية ال ت ثر بذاتها بل بتقدير هللا تعالى . مع

 
وفى صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك كنا نرقى فى الجاهليرة فقلنرا يرا 
رسول هللا كيف ترى فى ذلك فقال اعرضوا على رقراكم ال بر   برالرقى إذا لرم 

 يكن فيه شرك . 
 

هللا صلى هللا عليه وسلم عن  وروى مسلم أيضا من حديث جابر نهى رسول
الرقى فجاء آل عمرو بن حزن فقالوا يا رسول اله إنه كانت عنردنا رقيرة نزقرى 
بها من العقرب قرال اعرضروا علرى قرال فعرضروا عليره قرال مرا أرى باسرا مرن 
استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه . وروى مسلم من حديث أنر  رخرص رسرول هللا 

مررن العررين والحمررة والنملررة وفررى حررديث آخررر صررلى هللا عليرره وسررلم فررى الرقررى 
 )رقين الوذى ي واب بوالعنين(واألذن أى وجعها وزاد أبو داود عن أن  والدم. 

روى مسلم عن ابن عبا  رضى هللا عنهما قال قال رسول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم العين حق ولو كان شئ سابق القدر لسبقته العين أى اإلصابة بالعين شرئ 

 الت ثير إنما هو بإراد  هللا تعالى وخلقه . ثابت موجود و
 

والعررال  النبرروى لهررذه العلررة اإلكثررار مررن قررراء  المعرروذتين والفاتحررة وآيررة 
الكرسى والتعوذات النبويرة نحرو أعروذ بكلمرات هللا التامرة مرن شرر كرل شريطان 
وهامة ومن كل عرين ألمرة أى مصريبة بسروء ونحرو أعرود بكلمرات هللا التامرات 

وزهن بر وال فاجر من شر ما خلق وذر أو برأ ومرن شرر مرا ينرزل التى ال يجا
من السماء ومن شر ما يعر  فيهرا ومرن شرر مرا ذرأ فرى األرض ومرن شرر مرا 
يخررر  منهررا ومررن شررر فررتن الليررل والنهررار ومررن شررر طرروارق الليررل والنهررار إال 
طارق يطرق بخير يا رحمن . وإذا كان يخشى ضررر عينره وإصرابتها للمعرين 

شرها بقوله اللهم بارك عليه ومما يدفع به إصابة العين قول مرا شراء هللا فليدفع 
القو  إال باهلل . ومنها رقية جبريل للنبرى صرلى هللا عليره وسرلم كمرا رواه مسرلم 
ب  هللا أرقيك من كل شئ ي ذيك من شر كل ذى نف  أو عين حاسد هللا يشفيك 

 بسم هللا أرقيك . 
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أبى أمامة أن أباه سهل بن حنيف حدثه أن  وروى اإلمام أحمد والنسائى عن
النبى صلى هللا عليره وسرلم خرر  وسراروا معره نحرو مراء حترى إذا كران بشرعب 
الخرار من الجحفة اغتسرل سرهل برن حنيرف وكران أبريض حسرن الجسرم والجلرد 
فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما رأيرت كراليوم وال جلرد مخبر   فلربط سرهل أى 

 تى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم فقررال هررل صرررع وسررقط إلررى األرض فرر
تتهمون من أحد قالوا عامر بن ربيعة فدعا عامر فتغريظ عليره فقرال عرالم يقترل 
أحدكم أخاه هال إذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال اغتسل له فغسل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه وأطرراف رجليره وداخلرة إزاره فرى قرد  ثرم صرب ذلرك المراء 

ن خلفه على رأسه وظهره ثم كفئ القد  ففعل ذلك فرا  سهل مرع عليه رجل م
النا  لي  به ب   قرال القاضرى عيراض والمرراد بداخلره اإلزار مرا يلرى جسرده 

)ذمر رقية النب   ل  هللا الليل اسولم التو  موان يرقو  بهوا و فو  من اإلزار، 
ال ثابت عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أن  بن مالك فق دام بعيننل(

يا أبا حمز  اشتكيت فقال أن  أرقيك برقية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
بلى قال قل اللهم رب النا  مذهب البر   اشرف أنرت الشرافى ال شرافى إال أنرت 

 شفاء اليغادر سقما رواه البخارى . 
 

وعنى ال يغادر اليترك وفى صحيح مسرلم عرن عثمران برن أبرى العراص أنره 
ل هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وجعررا يجررده فررى جسررده فقررال النبررى شرركى إلررى رسررو

صلى هللا عليه وسلم ضع يدك على الذى ت لم من جسدك وقل بسم هللا ثالثا وقل 
)ذمور طبول  ول  سبع مرات أعوذ بعز  هللا وقدرته من شر ما أجرد وأحراذر .  

ا خالرد عرن بريرد  قرال شرك هللا الليل اسلم من الف   ااألرا المان: مون النوام(
إلى النبى صلى هللا عليه وسلم فقال يا رسول هللا مرا أنرام الليرل مرن األرق فقرال 
صلى هللا عليه وسلم إذا أويت إلى فراشرك فقرل اللهرم رب السرموات السربع ومرا 
أظلت ورب األرضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لى جارا 

هم أو يبغرى علرى عرز جرارك من شر خلقك كلهم جميعرا أن يفررط علرى أحرد مرن
)ذمر طبل  ل  هللا الليل اسولم مون وجل ثنا ك وال إله غيرك رواه الترمذى، 
روى مسلم ومالك وأحمد عرن النبرى  حر الم يبة ببرد الرجا  إل  الل تعال (

صلى هللا عليه وسلم ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنرا هلل وإنرا إليره راجعرون 
لررف لررى خيرررا منهررا إال آجررره هللا فررى مصرريبته اللهررم أجرنررى فررى مصرريبتى وأخ

وأخلف له خيرا منها، )ذكرر طبره عليره الصرال  والسرالم مرن داء الهرم والكررب 
بدواء التوجه إلى الرب( عن ابن عبا  رضى هللا عنهما أن رسرول الره صرلى 
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هللا عليه وسلم كان يقول عنرد الكررب ال إلره إال هللا العظريم الحلريم ال إلره إال هللا 
العرررح العظرريم ال إلرره إال هللا رب السررموات السرربع ورب األرضررين ورب  رب

 العرح الكريم رواه البخارى ومسلم . 
 

وروى الترمذى عن أبى هرير  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم كران إذا 
جتهرد فرى الردعاء أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء فقال سبحان هللا العظيم وإذا ا

وعن أن  أنه صلى هللا عليره وسرلم كران إذا حزبره أى غلبره م قال يا حى يا قيو
أمر قال يرا حرى يرا قيروم برك أسرتغيث. وروى أبرو داود عرن أبرى بكرر الصرديق 
رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال دعروات المكرروب اللهرم 
رحمتك أرجو فال تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح فى شر نى كلره ال إلره إال 

ت . وفى مسند اإلمام أحمد من حديث ابن مسرعود عرن النبرى صرلى هللا عليره أن
وسلم قال ما أصراب عبردا هرم وال حرزن فقرال اللهرم إنرى عبردك ابرن عبردك ابرن 
أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضا ك أس لك بكل اسرم هرو لرك 

رت به فى سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو است ث
علررم الغيررب عنرردك أن تجعررل القرررآن العظرريم ربيررع قلبررى ونررور صرردرى وجررالء 

 حزنى وذهاب همى إال أذهب هللا همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا . 
 

وفى سنن أبى داود عرن أبرى سرعيد الخردرى قرال دخرل رسرول هللا صرلى هللا 
أمامه فقرال  عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من األنصار يقال له أبو

يا أبا أمامة ما لى أراك فى المسجد فى غيرر وقرت الصرال  فقرال همروم لزمتنرى 
وديون يا رسول هللا فقرال أفرال أعلمرك كالمرا إذا أنرت قلتره أذهرب هللا عرز وجرل 
همك وقضى عنك دينرك قرال قلرت بلرى يرا رسرول هللا قرال قرل إذا أصربحت وإذا 

وأعروذ بررك مررن العجررز والكسررل برك مررن الهررم والحررزن  أعرروذ أمسريت اللهررم إنررى
وأعرروذ بررك مررن الجرربن والبخررل وأعرروذ بررك مررن غلبررة الرردين وقهررر الرجررال قررال 

 ففعلت ذلك ف ذهب هللا همى وقضى عنى دينى . 
وعن ابن عبا  عن النبى صلى هللا عليه وسلم من كثرت همومه فيكثر من 

وز الجنرة قول ال حول وال قو  إال باهلل  وثبت فى الصرحيحين أنهرا كنرز مرن كنر
وفررى الترمررذى أنهررا برراب مررن أبررواب الجنررة. وروى الطبرانررى مررن حررديث أبررى 
هريررر  أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم قررال مررا كربنررى أمررر إال تمثررل لررى 
جبريل فقال لى يا محمد قل توكلت على الحى الرذى ال يمروت والحمرد هلل الرذى 

ولرى مرن الرذل وكبرره  لم يتخذ ولردا ولرم يكرن لره شرريك فرى الملرك ولرم يكرن لره
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تكبيرا . وفى كتاب ابن السنى مرن حرديث أبرى قتراد  عرن النبرى صرلى هللا عليره 
وسلم من قرأ آية الكرسى وخواتيم سور  البقر  عند الكرب أغاثه هللا عز وجل 
. وفيه من حديث سعد بن أبى وقاص قال قال صلى هللا عليره وسرلم إنرى ألعلرم 

)فنوادى فو  ال(لمواال  عنه كلمرة أخرى يرون  كلمة اليقولها مكروب إال فر  هللا
 .[87]األنبياء: أن و إلل إو أنال سبحانك إن  منال من ال(المين(

 
وروى الديلمى فى مسند الفردو  عن جعفرر برن محمرد يعنرى الصرادق قرال 
حردثنى أبرى عرن جردى أنرره صرلى هللا عليره وسرلم كرران إذا حزبره أمرر دعرا بهررذا 

لتى ال تنام واكنفنى بركنك الذى اليرام وارحمنرى الدعاء اللهم احرسنى بعينك ا
بقدرتك على فال أهلك وأنت رجائى فكم من نعمة أنعمرت بهرا علرى قرل لرك بهرا 
شرركرى وكررم مررن بليررة ابتليتنررى بهررا قررل لررك بهررا صرربرى فيررا مررن قررل عنررد نعمترره 
شكرى فلم يحرمنى ويا من قل عند بليته صيرى فلم يخذلنى ويا من رآنى على 

م يفضحنى يا ذا المعروف الذى الينقضرى أبردا ويرا ذا النعمرة الترى ال الخطايا فل
تحصى عددا أس لك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد وبرك أدرأ فرى نحرور 
األعرررداء والجبرررارين اللهرررم أعنرررى علرررى دينرررى بالررردنيا وعلرررى آخرترررى برررالتقوى 
واحفظنى فيما غبت عنره وال تكلنرى إلرى نفسرى فيمرا حضررته يرا مرن ال تضرره 
الذنوب وال ينقضه العفو هب لى ما الينقصك واغفر لى ما اليضرك إنرك أنرت 
الوهرراب أسرر لك فرجررا قريبررا وصرربرا جمرريال ورزقررا واسررعا والعافيررة مررن الباليررا 
وأس لك تمام العافيرة وأسر لك دوام العافيرة وأسر لك الشركر علرى العافيرة وأسر لك 

)ذمور طبول  ول  هللا ظريم، الغنى عن النا  وال حول وال قو  إال باله العلرى الع
عرن ابرن عمرر رضرى هللا عنهمرا أن رجرال قرال يرا  الليل اسولل مون دام الفقور(

رسول هللا إن الدنيا أدبرت عنى وتولرت قرال لره فر ين أنرت مرن صرال  المالئكرة 
وتسبيح الخالئق وبه يرزقون قل عند طلوع الفجر سربحان هللا وبحمرده سربحان 

  ت تيك الدنيا صاغر  قولى الرجل فمكث ثم عراد هللا العظيم استغفر هللا مائة مر
 فقال يا رسول هللا لقد أقبلت على الدنيا فما أدرى أين أضعها رواه الخطيب . 

 
وعن أبى موسى األشعرى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرن قرال 
 ال حول وال قو  إال باهلل مائة مر  فى كل يوم لم يصربه فقرر أبردا رواه ابرن أبرى
الدنيا . وعن على بن أبى طالب عن النبى صلى هللا عليه وسلم من قال كل يوم 
وليلة ال إله إال هللا الملك الحق المبين مائة مر  كان له أمانا من الفقر وأنسا من 
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وحشة القبر واستفتح به باب الغنى واستقرع به باب الجنة ذكره عبد الحرق فرى 
 .  الليل اسلم من دام الحري ()ذمر طبل  ل  هللاكتاب الطب النبوى، 

 
عن عبد هللا بن عمرو رضى هللا عنهما قال قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه قال ابن القيم وقد جربنرا نحرن 
وغيرنا هذا فوجدناه كذلك قال فى األصل وقد جربت ذلك طبيبة فى سنة خم  

)ذمور طبول  ول  هللا فوجدت له أثر عظيمرا لرم أجرده لغيرره، وتسعين وثمانمائة 
كران النبرى صرلى هللا عليره وسرلم يقرول فرى طرب  الليل اسلم مون دام ال ور (

المصررروع برراألروا  الخبيثررة مررن الجررن اخررر  عرردو هللا أنررا رسررول هللا يعنررى 
فيخر  ويبرأ المصروع . قال فى األصل وقد جربت اإلقسرام برالنبى صرلى هللا 

 )محمد رسوال هللا االوذين معول أشودام اللو  المفوار(سلم مع قوله تعالى عليه و
[ إلى آخر سور  الفتح فى ابنتين صغيرتين صرعتا فشفيتيا قال ومن 29]الفتح:

الغريررب قصررة غررزال الحبشررة خادمتنررا لمررا صرررعت برردرب الحجرراز الشررريف 
بطريررق مكررة بعررد رجرروعى مررن الزيررار  الشررريفة لقصررد مصررر فررى سررنة خمرر  

ين وثمانمائة واستمر بها الصرع أياما واستغثت بره صرلى هللا عليره وسرلم وثمان
فى ذلك فجئ إلى بصارعها فى المنام ب مر النبى صلى هللا عليره وسرلم فوبختره 

 وأقسم أن اليعود إليها فاستيقظت وما بها قلبة أى وجع . 
 

هرا فارقتومن ثم لم يعد إليها هللف الحمرد وال زالرت فرى عافيرة مرن ذلرك حترى 
 )ذمر دااال  ل  هللا الليل اسلم من دام السحر(، بمكة فى سنة أربع وتسعين

قد ثبت فى البخارى من حديث عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سحر 
حتى إن كان ليخيل  إليه أن يفعل الشئ وما فعلره يعنرى مرن بعرض أمرور الردنيا 

الردعاء ثرم قرال يرا عائشرة حتى إذا كان ذات ليلة عند عائشة دعا ودعا أى كرر 
أشعرت أن هللا أفتانى فيما استفتيته فيه أترانى رجرالن فقعرد أحردهما عنرد رأسرى 
واآلخر عند رجلى فقال أحدهما ما بال الرجل قال مطبوب أى مسحور قال من 
طبرره قررال لبيررد بررن األعصررم اليهررودى قررال فررى أى شررئ قررال فررى مشررط ومشرراطه 

فى بئرر ذروان ف تاهرا رسرول هللا صرلى  وجف طلع نخله ذكر قال وأين هو قال
هللا عليره وسررلم فررى نررا  مررن أصررحابه فجرراء فقررال يررا عائشررة كرران ماءهررا نقاعررة 
الحناء وك ن ر و  نخلها ر و  الشياطين فقلت يا رسول هللا أفال استخرجته 
قال قد عافانى هللا  فكرهت أن أثور على النا  فيه شرا ف مر بها فردفنت . وقرد 

ى هللا عليرره وسررلم فررى هررذه القصررة مسررلكى التفررويض وتعرراطى سررلك النبررى صررل
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األسباب ففى أول األمر فوض وسلم ألمر ربه أحتسب األجر فى صبره ثم لمرا 
تمررادى ذلررك وخشررى مررن تماديرره أن يضررعفه عررن عبادترره جررنح إلررى التررداوى فقررد 
أخر  أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن بن أبى ليلى قال احتجم النبى صلى هللا 

وسلم على رأسه يعنى حين طب أى سرحر ثرم جرنح إلرى الردعاء وكرل مرن  عليه
  )ذمر رقية تنف: لمل شماى(المقلمين غاية فى الكمال 

 
عررن أبررى الرردرداء قررال سررمعت رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يقررول مررن 
اشتكى منكم شيائ فليقل ربنا هللا الذى فى السماء تقد  اسمك أمرك فى السماء 

متك فى السماء فاجعل رحمتك فرى األرض واغفرر لنرا حوبنرا واألرض كما رح
وخطايانا أنا رب الطبيبين أنزل رحمة من عنردك وشرفاء مرن شرفائك علرى هرذا 
الوجع فيبرأ بإذن هللا رواه أبو داود . والحوب الذنب العظيم . وقد وصرف هرذه 

ق )رقيتوول الليوول ال ووبالرقيررة أبررو الرردرداء لعسررر البررول كمررا رواه النسررائى ،  
روى الحميردى عرن يرون  برن يعقروب عرن عبرد هللا قرال  االسبم من ال دا (

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعوذ من الصداع بسم هللا الرحمن الررحيم 
 بسم هللا الكبير وأعوذ باهلل العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار . 

 
وأصاب أسماء بنت أبرى  والنعار الذى فار منه الدم أو صوت لخرو  الدم .

بكر رضى هللا عنهما ورم فى رأسرها فوضرع رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
يده على ذلك من فوق الثياب فقرال بسرم هللا أذهرب  عنهرا سروءه وفحشره بردعو  
نبيك الطيب المبارك  المكين عندك بسم هللا صنع ذلك ثالث مررات وأمرهرا أن 

)رقيتول  ول  هللا الليول لورم رواه البيهقرى . تقول ذلك فقالت ثالثة أيام فذهب ا
روى فوضع البيهقى أن عبد هللا بن رواحة شركا إلرى  اسلم من اج: ال ر:(

النبى صلى هللا عليه وسلم وجع ضرسه فوضرع صرلى هللا عليره وسرلم يرده عرل 
خده الذى فيه الوجع وقال اللهرم أذهرب عنره سروء مرا يجرد وفحشره بردعو  نبيرك 

 ك سبع مرات فشفاه هللا قبل أن يبر المكين المبارك عند
وروى الحميدى أن فاطمة رضرى هللا عنهرا أترت رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم تشكو ما تلقى من ضربان الضر  ف دخرل سربابته اليمنرى فوضرعها علرى 
السن الذى ت لم فقال بسم هللا وباهلل أس لك بعزتك وجاللك وقدرتك على كل شرئ 

سى من روحك وكلمتك أن تكشف ما تلقى فاطمرة بنرت فإن مريم لم تلد غير عي
 خديجة من الضر كله فسكن ما بها. 
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عررن أنرر  قررال دخررل رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم علررى  )رقيووة الحموو (
عائشة وهى موعوكة وهى تسب الحمى فقال ال تسبيها فإنهرا مر موره ولكرن إن 

منررى قرال قرولى اللهررم شرئت علمترك كلمرات إذا قلترريهن أذهبهرا هللا عنرك قالرت فعل
ارحم جلدى الرقيق وعظمى الدقيق من شد  الحريرق يرا أم ملردم إن كنرت آمنرت 
باهلل العظيم فال تصدعى الرأ  وال تنتنى  الفم وال ت كلى اللحم وال تشربى الدم 
وتحررولى عنررى إلررى مررن اتخررذ مررع هللا إلهررا آخررر قررال فقالتهررا فررذهبت عنهررا رواه 

 البيهقى . 
 

  فررإنى أشررهد أن ال إلرره إال هللا وأن محمررد عبررده ورسرروله، وفررى روايررة زيرراد
عرن أبران برن عثمرا رضرى هللا عنهمرا عرن أبيره قرال  )ذمر ما بق  من مل ببم(

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من قال بسرم هللا الرذى اليضرر مرع 
اسررمه شررئ فررى األرض وال فررى السررماء وهررو السررميع العلرريم ثررالث مرررات حررين 

لم تصبه فج   برالء حترى يصربح ومرن قالهرا حرين يصربح لرم تصربه فجر    يمسى
بررالء حتررى يمسررى قررال ف صرراب أبرران بررن عثمرران الفررالج فجعررل الررذى يسررمع منرره 
الحديث ينظر إليه فقال مالك تنظر إلرى فروهللا مرا كرذبت علرى عثمران وال كرذب 

يره مرا عثمان على رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم ولكرن اليروم الرذى أصرابنى ف
أصابنى غضبت فنسيت أن أقولها رواه أبو داود والترمرذى وقرال حرديث حسرن 

 ذمر ما يستجلب بل المعافاق من سبعين ببم( صحيح )
 

عن أن  بن مالك رضى هللا عنره عرن النبرى صرلى هللا عليره وسرلم قرال مرن 
قررال بسررم هللا الرررحمن الرررحيم وال حررول وال قررو  إال برراهلل العلررى العظرريم عشررر 

ت برئ من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعوفى من سربعين برالء مرن باليرا الردنيا مرا
 .  )ذمر داام دام الطعام(ح، يمنها الجنون والجذام والبرص والر

 
روى البخررارى فررى تاريخرره عررن عبررد هللا بررن مسررعود مررن قررال حررين يوضررع 
الطعام بسرم هللا خيرر األسرماء فرى األرض وفرى السرماء ال يضرر مرع اسرمه داء 

عرن علرى  ذمور داام أم ال وبيان(ل فيه رحمة وشفاء لرم يضرره مرا كران، )اجع
رضى هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ولد لره مولرود فر ذن 
فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسررى لرم تضرره أم الصربيان رواه ابرن السرنى . وأم 

 قاله بعضهم .  الصبيان هى الريح التى تعرض لهم فربما يخشى عليهم منها
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 النا  الثان  
 ف  طبل  ل  هللا الليل اسلم باألداية الطبيعية 
 )ذمر ما مان الليل ال بق االسبم يعالج بل ال دا  االشقيقة(

 
اإلمام أحمد من حديث بريد  أنه صلى هللا عليه وسلم كان ربما أخذته  أخر 

حرد جرانبى الررأ  . الشقيقة فيمكث اليوم واليومين ال يخرر  . والشرقيقة وجرع ا
وفررى الصررحيح أنرره صررلى هللا عليرره وسررلم قررال فررى مرررض موترره وارأسرراه وأنرره 
خطب وقد عصب رأسه فعصرب الررأ  ينفرع فرى الشرقيقة وغيرهرا مرن أوجراع 
الرأ  . وفى البخارى من حديث ابن عبا  رضى هللا عنهما احتجم صرلى هللا 

واية فى وسط رأسه عليه وسلم وهو محرم فى رأسه من شقيقة كانت به وفى ر
 وقد قال األطباء إنها نافعة جداً . 

 
وورد أنه صلى هللا عليه وسلم احتجم أيضا فرى األخردعين والكاهرل أخرجره 
الترمررذى وغيرررره وصررححه الحررراكم . واالخرردعان عرقررران فررى سرررالفتى العنرررق 
والكاهررل مررا بررين الكتفررين وقررد قررال األطبرراء الحجامررة علررى األخرردعين تنفررع مررن 

أ  والوجه واألذنين والعينين واألسنان واألنرف. وروى ابرن ماجره أمراض الر
فررى سررننه أن النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم كرران إذا صرردع غلررف رأسرره بالحنرراء 
ويقول إنه نافع بإذن هللا من الصداع أى إذا كان الصداع من حرار  ملتهبة ولم 

ظراهرا. وفرى  يكن عن ماد  يجب استفراغها وإذا كان كذلك نفع فيه الحناء نفعا
تارين البخارى وسنن أبى داود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما شركا إليره 
أحررد وجعررا فررى رأسرره إال قررال لرره احررتجم وال شرركا وجعررا فررى رجليرره إال قررال لرره 
اختضب بالحناء. وفى الترمذى عن علرى برن عبرد هللا عرن جدتره سرلمى زوجرة 

لت ما كان يكون برسول هللا صلى أبى رافع مولى النبى صلى هللا عليه وسلم قا
)ذمر طبل  ل  هللا عليه وسلم قرحة وال نكته إال أمرنى أن أضع عليها الحناء. 

روى أنرره عليررره الصررال  والسررالم كرران يعررالج الرمرررد  هللا الليوول اسوولم للرموود(
بالسكون والدعة وترك الحركة. وفرى سرنن ابرن ماجره عرن صرهيب قرال قردمت 

سرلم وبرين يديره خبرز وتمرر فقرال اذن وكرل ف خرذت على النبى صلى هللا عليره و
تمرا ف كرت فقرال ت كرل تمررا وبرك رمرد فقلرت يرا رسرول هللا أمضرغ مرن الناحيرة 

 األخرى فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 
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وروى أنه صلى هللا عليه وسرلم حترى عليرا مرن الرطرب لمرا أصرابه الرمرد . 
معت النبرى صرلى هللا عليره وسرلم وفى البخارى من حديث سعيد بن زيد قرال سر

يقول الكم   من المن وما ها شرفاء للعرين . والكمر   نبرات ال ورق لره وال سراق 
ذمور طبول  ول  هللا الليول يوجد فى األرض من غير تكلف ببرذر وال سرقى ،  )

وهى وجرع فرى الحلرق يعتررى الصربيان غالبرا عرن جرابر برن  اسلم من العذرق(
صلى هللا عليه وسلم على عائشى رضرى هللا عنهرا عبد هللا قال دخل رسول هللا 

صبى يسيل منخراه دما فقال مرا هرذا فقرالوا بره العرذر  أو وجرع فرى رأسره فقرال 
ويلكن ال تقتلن أوالدكن أيما أمرأ  أصاب ولدها عذر  أو وجع فى رأسه فلتاخذ 
قسطا هنديا فلتحله بماء ثم تسعطه إياه ف مرت عائشرة فصرنع ذلرك للصربى فبررأ 

)ذموور طبوول  وول  هللا الليوول اسوولم لوودام اسووتطبا جرره األمررام أحمررد وغيررره أخر
فى الصرحيحين عرن أبرى سرعيد الخردرى أن رجرال أترى النبرى صرلى هللا  البطن(

عليرره وسررلم فقررال إن أخررى يشررتكى بطنرره وفررى روايررة اسررتطلق بطنرره فقررال اسررقه 
 أخيك .  عسال فقال إنى سقيته فلم يزده إال استطالقا فقال صدق هللا وكذب بطن

 
وفرى روايررة أحمررد عررن يزيررد بررن هررارون فقررال فررى الرابعررة اسررقه عسررال قررال 
فاظنه فسقاه فبرأ فقال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم صردق هللا وكرذب بطرن 
أخيك قرال ابرن الجروزى إن حمرل اآليرة علرى عمومهرا فرى الشرفاء أولرى وي يرده 

بالشررفاءين العسررل حررديث ابررن مسررعود عررن النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم علرريكم 
 )ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم من يب: الطبيعة بموا يمشويل ايلينول(والقرآن 

روى الترمذى وغيرره عرن أسرماء بنرت عمري  قالرت قرال رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم بماذا كنت تستمشين قالت بالشبرم قال حار حار ثرم قالرت استمشريت 

و أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان بالسنا فقال النبى صلى هللا عليه وسلم ل
 فى السنا . 

 
وشرب صلى هللا عليه وسلم السنا بالتمر ذكره المحاسربى . وعنره صرلى هللا 
عليه وسلم عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء مرن كرل داء إال السر م قيرل يرا 
نا رسول هللا وما الس م قال المروت. قرالوا والشربرم قشرر عررق شرجر  وأمرا السر

فهو نبت حجازى أفضله المكى وهو دواء شريف مر مون الغائلرة والشرربة منره 
من أربعرة دراهرم إلرى سربعة دراهرم وأمرا السرنوت فهرو العسرل الرذى يكرون فرى 
زقاق السمن فيكرون المعنرى أن يخلرط السرنا مردقوقا بالعسرل المخرالط للسرمن ثرم 

من إصال  السرنا  يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما فى العسل والسمن
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وهرو الرذى  ذمر طبل  ول  هللا الليول اسولم للمفو اد(وإعانته على اإلسهال . )
أى قلبرره بمرررض روى أبررو دواد عررن سررعد قررال مرضررت مرضررا أصرريب فرر اده 

ف تررانى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم يعررودنى فوضررع يررده بررين ثررديى حتررى 
كلرد  مرن بمحرارث وجدت بردها على ف ادى وقال لى إنك رجرل مفر ود فر ت ال

ثقيف فإنه رجل متطبب فلي خذ سبع تمرات من عجو  المدينة فليجر هن بنرواهن 
ثم ليلد بهن الف اد. ومعنى فليج هن أى فليدقهن واللدود مرا يسرقاه اإلنسران ومرن 

ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم لدام أحد جانبى الفم أو أدخل من هناك بإصبع. )
بررى صررلى هللا عليرره وسررلم علرريكم بهررذا العررود ( فررى البخررارى عررن النذاال الجنووب

 الهندى فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب.
 

وفى الترمذى من حديث زيد بن أرقم قال قال صلى هللا عليه وسلم تداووا 
من ذات الجنب بالقسط البحرى والزيت والمراد بذات الجنب هنا ما يعرض 

سط البحرى هو العود فى نواحى الجنب من ريا  غليظة تحدث وجعا والق
ذمر الهندى وذلك ب ن يلد به المريض أى يصب الدواء فى أحد شقى فمه، )

( عن أن  قال قدم رهط من عرينة وعكل طبل  ل  هللا اسلم لدام اوستسقام
على النبى صلى هللا عليه وسلم فاجتووا المدينة أى أصابهم الجوى وهو داء 

كوا ذلك إلى النبى صلى هللا عليه الجوف وفى رواية مسلم فعظمت بطونهم فش
وسلم فقال  صلى هللا عليه وسلم لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها 

( ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلمم من دام الرا النساوأبوالها رواه الشيخان، )
وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهى إلى آخر القدم وراء الكعب عن 

أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال دواء عرق النسا أليه ان  رضى هللا عنه 
شا  أعرابية تذاب ثم تجزأ ثالثة أجزاء ثم يشرب على الريق فى كل يوم جزء 

)ذمر رواه ابن ماجه. وهذا الدواء خاص بالعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم،
 طبل  ل  هللا الليل اسلم من األارام(.

 
ت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر عن على رضى هللا عنه قال دخل

على رجل يعوده بظهره ورم فقالوا يا رسول هللا بهذه مد  فقال بطوا عنه قال 
على فما برحت حتى بطت والنبى صلى هللا عليه وسلم شاهد. والمد  قيح 

( فى الصحيحين ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلك بقط: العراا االم غليظ. )
وسلم بعث إلى أبى بن كعب طبيبا فقطع له عرقا  أن النبى صلى هللا عليه

 وكواه عليه أى فصده وكواه.
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وفى مسلم عن جابر لما رمى سعد بن معاذ فى أكحله حسمه النبى صلى هللا 
عليه وسلم أى قطع دمه بالكى. وعند الترمذى أنه صلى هللا عليه وسلم كوى 

يستعمل الكى فى أسعد بن زرار  من الشوكة وهى حمر  تعلو الوجه. وإنما 
الخلط الباغى الذى ال تحسم مادته إال به ولهذا وصفه صلى هللا عليه وسلم نهى 
عنه وإنما مرهه لما فيه من األلم الشديد والخطر العظيم فالنهى عنه محمول 
على الكراهة أو على خالف األولى قال فى فتح البارى ولم أرى فى أثر 

ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم كتوى، )صحيح أن النبى صلى هللا عليه وسلم ا
( قال القاضى من الدخال الل  الطاالان ف  أر ل االخراج منها فرارا منل

 عياض أصل الطاعون القرو  الخارجة فى الجسد والوباء عموم األمراض.
 

وفى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول هللا صلى هللا 
على طائفة من بنى إسرائيل وعلى من  عليه وسلم يقول الطاعون رجز أرسل

كان قبلكم فإذا سمعتم به ب رض فال تدخلوا عليه وإذا وقع ب رض وأنتم بها فال 
 تخرجوا منها فرارا منه.

 
 
 
 
 
 

 (ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم من السلعة)
 
أخر  البخارى فى تاريخه عن شرحبيل الجعفى قال أتيت النبى صلى هللا  

سلعة فقلت يا رسول هللا قد آذتنى تحول بينى وبين قائم  عليه وسلم وبكفى
السيف أن أقبض عليه وعنان الدابة فنفث فى كفى على السلعة فما زال يطحنها 

 بكفه حتى رفعها عنها وما أرى أثرها.
 

ومسح صلى هللا عليه وسلم وجه أبيض من حمال وكان به القوباء فلم يم  
ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم  هقى وغيره، )من ذلك اليوم ومنها أثر رواه البي

( روى البخارى من حديث ابن عمر عن النبى صلى هللا عليه وسلم من الحم 
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قال الحمى من فيح جهنم ف طف وها بالماء وفى رواية ابن ماجه بالماء البارد 
أراد صلى هللا عليه وسلم االغتسال على كيفية مخصوصة وأولى ما يحمل 

د الحمى بالماء ما صنعته أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى عليه كيفية تبري
هللا عنهما فإنها كانت ترح على بدن المحموم شيئا من الماء بين ثدييه وثوبه 
فيكون ذلك من باب النشر  الم ذون فيها. وجعل ابن القيم خطابه صلى هللا عليه 

 وسلم فى هذا الحديث خاصا ألهل الحجاز وما وااله.
 

ى الحديث استعماله صلى هللا عليه وسلم الماء البارد فى علته وقد تكرر ف
كما فى الحديث صبوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. وكان صلى هللا 
عليه وسلم إذا حم دعا بقربة من ماء ف فرغها على رأسه فاغتسل. وعن أن  

السحر قال صلى هللا عليه وسلم إذا حم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد من 
 ثالث ليال أخرجه الطحاوى وغيره.

 
واألوكية جمع وكاء وهو الخيط الذى يربط به فم القربة والشن الصب 
المتقطع. وأخر  الطبرانى عنه صلى هللا عليه وسلم الحمى رائد الموت وهى 
سجن هللا فى األرض فبردوا لها الماء فى الشنان وصبوه عليكم فيما بين 

 ء قال ففعلوا فذهب عنهم.األذانين المغرب والعشا
 

وأخر  الترمذى من حديث ثوبان عن النبى صلى هللا عليه وسلم إذا اصاب 
أحدكم الحمى وهى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء يستنقع فى نهر جار 
ويستقبل جريته وليقل بسم هللا اللهم اشف عبدك وصديق رسولك بعد صال  

ثالث غمسات ثالثة أيام فإن لم يبرأ  الصبح وقبل طلوع الشم  ولينغم  فيه
ذمر فخم  وإال فسبغ وإال فتسع فإنها ال تكاد تجاوز تسعا بإذن هللا تعالى. )

( رخص صلى هللا عليه طبل  ل  هللا الليل اسلم من الحمة اما يالد القمل
وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف فى لب  الحرير لحكة كانت 

ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم من السم الذى ا ابل ) بهما رواه البخارى،
( قد احتجم النبى صلى هللا عليه وسلم ثالثا على كاهله لما أكل من الشا  بخيبر

 المسمومة بخيبر والقصة تقدمت فى غزوتها.

 
 النـا  الثالــ 
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ف  طبل  ل  هللا الليل اسلم باألداية المرمبة من اإللهية 
 الطبيعية

  الليل اسلم من القرحة االجرح امل شماى()ذمر طبل  ل  هللا
 
روى البخارى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول فى الرقية بسم  

هللا ترية أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا وفى رواية لمسلم كان إذا 
اشتكى اإلنسان أو كانت به قرحة أو جر  قال بإصبعه هكذا ووضع سفيان 

ألرض الحديث قال النووى معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على سبابته با
إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق بها شئ منه ثم مسح به الموضع 

ذمر طبل  ل  هللا الليل العليل أ, الجر  قائال الكالم المذكور فى حال المسح. )
هللا صلى هللا ( عن عبد هللا بن مسعود قال بينا رسول اسلم من لدغة العقرب

عليه وسلم يصلى إذ سجد فلدغته عقرب فى إصبعه فانصرف رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وقال لعن هللا العقرب ما تدع نبيا وال غيره ثم دعا بإناء فيه ماء 
وملح فجعل يضع موضع اللدغة فى الماء والملح ويقرأ قل هو هللا أحد 

ذمر الطب من النملة اه  قراح . )والمعوذتين حتى سكنت رواه ابن أبى شيبة
( روى مسلم عن تخرج ف  الجنب يح:  احبها مأن نملة تدب الليل اتع ل

أن  أنه صلى هللا عليه وسلم رخص فى الرقية من الحمة والعين والنملة 
والحمة تكون لذوات السموم. وروى الخالل أن الشفاء بنت عبد هللا كانت ترقى 

هاجرت إلى النبى صلى هللا عليه وسلم وكانت قد فى الجاهلية من النملة فلما 
بايعته بمكة قالت يا رسول هللا إنى كنت أرقى فى الجاهلية من النملة وأريد أن 
أعرضها عليك فعرضتها فقالت بسم هللا ضلت حتى تعود من أفواهها وال تضر 
أحدا اللهم اكشف البا  رب النا  قال أى الراوى ترقى بها على عود سبع 

وتقصد مكانا نظيفا وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق وتطليه على مرات 
 النملة.
 

 (ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم من البثرق)
 

روى النسائى عن بعض أزوا  النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال لها  
عندك ذرير  نعم فدعا فوضعها على بثر  بين إصبعين من أصابع رجله ثم قال 

مكبر الصغير أطفئها فطفئت. والذرير  نوع من الطيب. اللهم مطفئ الكبير و
( روى النسائى عن محمد بن ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم من حرا النار)
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حاطب قال تناولت قدرا ف صاب كفى من مائها فاحترق ظهر كفى فانطلقت بى 
أمى إلى النبى صلى هللا عليه وسلم فقال أذهب البا  رب النا  وأحسبه قال 

( عن أم ذمر طبل  ل  هللا الليل اسلم بالحميةت الشافى وتفل. )واشف ان
المنذر بنت قي  األنصارية قالت دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ومعه على وهو ناقه من مرض ولنا دوال معلقة فقام رسول هللا صلى هللا عليه 

إنك ناقه  وسلم وعلى ي كالن منها فطفق النبى صلى هللا عليه وسلم يقول لعلى
حتى كف قالت وصنعت شعيراً وسلقا فجئت به فقال صلى هللا عليه وسلم لعلى 

 من هذا أصب فإنه أنفع لك رواه ابن ماجه.
 

 (ذمر حمية المري  من المام)
 
عن قتاد  بن النعمان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا أحب هللا  

مة الماء رواه الترمذى. وروى العبد حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمى سقي
الحميدى. مرفوعا عن النبى صلى هللا عليه وسلم لو أن النا  أقلوا من شرب 
الماء الستقامت أبدانهم. وللطبرانى عن أبى سعيد عن النبى صلى هللا عليه 

 وسلم من شرب الماء على الريق انتقصت قوته.
 

 (البرؤ ذمر أمرل  ل  هللا الليل اسلم من المام المشم  خات)
 
روى الشافعى والدارقطنى عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه قال  

التغتسلوا بالماء المشم  فإنه يورق البرص. وروى الدارقطنى هذا المعنى 
 من حديث عامر عن النبى صلى هللا عليه وسلم وأخرجه العقيلى عن أن . 

 
 (ذمر الحمية من طعام البخبم)

 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال طعام البخيل عن عبد هللا بن عمر أن رسو 

 داء وطعام األسخياء شفاء رواه التنيسى عن مالك فى غير الموط . 
 

 ذمر الحمية من النام ف  الشم: فإنل يار  دام المسل ايثير الدام)
 (الدفين
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روى أو داود فى المراسيل عن يون  عن ربيعة بى أبى عبد الرحمن أنه 
  قال يون  فنهانى وقال بلغنى أن رسول هللا صلى رآه مضطجعا فى الشم

 هللا عليه وسلم قال إنها تورث الكسل وتثير الداء الدفين.
 

 (ذمر الحمية من الجما  م: احتبا: البال فإن منل دام البااسير)
 
عن الحسن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يجامعن أحدكم وبه  

واسير رواه الحاكم وحقن الخالء احتبا  البول. حقن خالء فإنه يكون منه الب
( عن أبى ذمر حماية الشراب من سم أحد جناح  الذباب بإغما: الثان )

هرير  رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا وقع الذباب 
فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه شفاء وفى اآلخر 

أمرل  ل  هللا الليل اسلم بالحمية من الابام النا ل ف  اإلنام ذمر داء. )
( عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غطوا اإلناء بالليل بت طيتل

وأوكئوا السقاء ف ن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء ال يمر بإناء لي  عليه غطاء 
رواه مسلم فى صحيحه أو سقاء لي  عليه وكاء إال ينزل فيه من ذلك الوباء 

قيل وذلك فى أواخر شهور السنة الرومية فى كانون األول والوكاء هو الخيط 
 الذى يشد به فم القربة.

 
 

 (ذمر حمية الالد من إر ا  الحمق )
 

روى أبو داود بإسناد صحيح قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 
ن الرضيع والمرضعة وفى تسترضع الحمقى فإن اللبن يشبه أى يورث شبها بي

رواية يعدى. وعن ابن عبا  عن النبى صلى هللا عليه وسلم الرضاع يغير 
الطباع. وعند ابن حبيب مرفوعا أنه صلى هللا عليه وسلم نهى عن استرضاع 
الفاجر  أى الفاسقة. وأما الحمية من البرد فقد أورد فيها أبو نعيم حديث أبى 

وسلم أنه قال أستدفئوا من الحر والبرد. وأورد هرير  عن النبى صلى هللا عليه 
المستغفرى عن أن  قول صلى هللا عليه وسلم إن المالئكة لتفر  بارتفاع البرد 

 عن أمتى.

 
 الف ـل الثانـ 
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 ف  تعبيرل  ل  هللا الليل اسلم الر يا
 

روى الدارمى عن عائشة رضى هللا عنها قالت امرأ  من أهل المدينة لها 
ف فى التجار  ف تت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت إن زو  تاجر يختل

زوجى غائب وتركنى حامال فرأيت فى المنام أن سارية بيتى انكسرت وأنى 
ولدت غالما أعور فقال خير يرجع زوجك إن شاء هللا تعالى صالحا وتلدين 
غالما برا فذكرت ذلك ثالثا فجاءت أى مر  أخرى ورسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم غائب فس لتها ف خبرتنى بالمنام فقلت لها لئن صدقت ر ياك ليموتن 
زوجك وتلدين غالما فاجرا فقعدت تبكى فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فقال مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الر يا فاعبروها على خير فإن الر يا تكون 

 وسارية البيت عموده.على ما يعبرها صاحبها والمراد بصاحبها من يعبرها 
 

وعن عطاء بن أبى ربا  قال جاءت امرأ  إلى رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم فقالت إنى رأيت ك ن جائز  بيتى أى ساريته انكسرت وكان زوجها 
غائبا فقال رد هللا عليك زوجك سالما، وروى البيهقى أن أبن زمل لما قص 

عليه الصال  والسالم خير نلقاه  على النبى صلى هللا عليه وسلم ر ياه قال له
وشر نتوقاه وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد هلل رب العالمين اقصص على 

 ر ياك.
 (نبذق من مراايل  ل  هللا الليل اسلم م: تعبيرها)

 
أعلم أن الر يا الصادقة هى ر يا األنبياء ومن تبعهم من الصالحين وقد  

يقظة على وفق ما وقعت فى النوم وقد تقع لغيرهم بندور وهى التى تقع فى ال
وقع لنبينا صلى هللا عليه وسلم من الر يا الصادقة التى كفلق الصبح ما ال يعد 
وال يحد قالت عائشة أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحى 
الر يا الصادقة فى النوم فكان ال يرى ر يا إال جاءت مثل فلق الصبح رواه 

ور يا النبى صلى هللا عليه وسلم كلها صادقة وقد تكون صالحة وهو البخارى 
األكثر وغير صالحة بالنسبة إلى الدنيا كما وقع فى الر يا يوم أحد فإنه صلى 
هللا عليه وسلم رأى نفسه فى درع حصينة ورأى بقرا تذبح ورأى فى سيفه ثلما 

استشهاد سبعين ف ول الدرع بالمدينة والبقر ما أصاب أصحابه يوم أحد من 
والثلم الذى كان فى سيفه برجل من أهل بيته يقتل فكان حمز  سيد الشهداء 

 رضى هللا عنه ثم كانت العاقبة للمتقين.
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وروى البخارى عن ابن عمر رضى هللا عنهما قال سمعت رسول هللا صلى 
ى هللا عليه وسلم يقول بينا أنا نائم أتيت بقد  لبن فشربت منه حتى إنى أرى الر

يخر  فى أظفارى ف عطيت فضلى عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول 
هللا قال العلم، وعن أبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا عليه 
وسلم قال بينما أنا نائم رأيت النا  يعرضون على وعليهم قمص منها ما يبلغ 

اب وعليه قميص يجره الثدى ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر على عمر بن الخط
 قالوا ما أولته يا رسول هللا قال الدين رواه البخارى.

 
وروى البخارى عن عبد هللا بن عبا  أنه قال ذكر لى أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيت أنه وضع فى يدى سواران من ذهب 

بين يخرجان قال عبيد ففظعتهما وكرهتهما ف ذن لى فنفختهما فطار ف ولتهما كذا
هللا الراوى عن ابن عبا  أحدهما العنسى الذى قتله فيروز باليمن واآلخر 
مسيلمة وفى رواية أبى هرير  عند الشيخين بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن 
األرض فوضع فى يدى سواران إلى آخر الحديث والمراد بخزائن األرض ما 

وقيصر وغيرهما، وروى البخارى فتح على أمته من الغنائم وذخائر كسرى 
من حديث عبد هللا بن عمر أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال رأيت امرأ  
سوداء ثائر  الرأ  خرجت من المدينى حتى قامت بمهيعة وهى الجحفة ف ولت 

 أن ورباء المدينة نقل إليها.
 

وروى البخارى ومسلم عن أبى موسى عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال 
يت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلى أى همى رأ

إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هى المدينة يثرب، وروى مسلم عن أن  قال 
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول رأيت الليلة فيما يرى النائم ك نا 

أن الرفعة لنا فى دار عقبة بن رافع ف تينا برطب من رطب ابن طاب ف ولته 
 فى الدنيا والعاقبة فى اآلخر  وأن ديننا قد طاب.

 
وعن أبى هرير  رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا بينا 
أنا نائم رأيتنى على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء هللا ثم أخذها ابن أبى 

يغفر له ثم استحالت قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف وهللا 
غربا ف خذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا من النا  ينزع نزع ابن الخطاب 
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حتى ضرب النا  بعطن. القليب البئر والذنوب الدلو الممتلئ والغرب الدلو 
العظيمة وعبقرى القوم سيدهم وكبيرهم وقويهم والعطن لإلبل كالوطن للنا  

ال ضربت اإلبل بعطن إذا رويت ثم لكن غلب على مبركها حول الحوض ويق
بركت حول الماء وهذا  المنام مثال لما جرى للنبى صلى هللا عليه وسلم 
وللخليفتين بعده وقوله وفى نزعه ضعف فهو إخبار عن حالة فى قصر مد  
واليته ولي  فى قوله وهللا يغفر له نقص وال إشار  إلى أنه وقع منه ذنب وإنما 

ا وأما والية عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع النا  بها هى كلمة كانوا يقولونه
 واتسعت دائر  اإلسالم بكثر  الفتو  وتمصير األمصار وتدوين الدواوين.

 
وأخر  أحمد وأبو داود عن سمر  بن جندب أن رجال قال يا رسول هللا 
رأيت كان دلوا دلى من السماء فجاء أبو بكر رضى هللا عنه ف خذ بعراقيها 

ربا ضعيفا ثم جاء عمر ف خذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء فشرب ش
عثمان ف خذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء على فانتشطت وانتضح عليه 
منها شئء والعراقى جمع عرقو  وهى الخشبة المعروضة على فم الدلو 

ذمر تعبيرل  ل  هللا كالصليب وهما عزقوتان وانتشطت جذبت ورفعت، )
( كان صلى هللا عليه وسلم إذا انفتل من صال  الصبح ا رمل غيرلالليل اسلم لم

أقبل على أصحابه فيقول من رأى منكم الليلة ر يا قليقصها على أعبرها له 
فيقص النا  عليه مرائيهم ثم ترك الس ال إيثار لستر العواقب فكان يعبر لمن 

 قص متبرعا.
 

بير أن زرار  بن فمن غريب ما نقل عنه صلى هللا عليه وسلم من التع
عمرو النخعى قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى وفد النخع فقال يا 
رسول هللا إنى رأيت فى طريقى هذا ر يا رأيت أتانا تركتها فى الحى ولدت 
جديا أسفع أحوى فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل لك من امرأ  

ظنها قد حملت قال فقد ولدت غالما تركتها مصر  حمال قال نعم تركت أمة أ
وهو ابنك قال فما باله  أسفع أحوى قال ادن منى فدنا منه قال هل بك برص 
تكتمه قال نعم والذى بعثك بالحق مارآه مخلوق وال علم به أحد قال فهو ذاك 
قال ورأيت النعمان بن المنذر وعليه قرطان ودملجان ومسكتان قال ذلك ملك 

زيه وبهجته قال ورأيت عجوزا شمطاء تخر  من  العرب رجع إلى أحسن
األرض قال تلك بقية الدنيا قال رأيت نارا خرجت من ألرض فحالت بينى 
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وبين ابن لى يقال له عمرو رأيتها تقول لظى لظى بصير وأعمى أكلكم آكلكم 
 أهلكم ومالكم.

 
فقال النبى صلى هللا عليه وسلم تلك فتنة تكون فى آخر الزمان قال وما 

لفتنة يا رسول هللا قال يفتك النا  بإمامهم ثم يشتجرون اشتجار أطباق الرأ  ا
وخالف صلى هللا عليه وسلم بين أصابعه يحسب المسئ أنه محسن ودم الم من 
عند الم من أحلى من شرب الماء البارد. األتان أثنى الحمير والجدى الذكر من 

ألحوى األسود الذى لي  أوالد المعز واألسفع الذى اصاب جسده لون آخر وا
بالشديد والقرط ما يخلق فى شحمتى األذن والدملج شئ يشبه السوار 
والمسكتان السواران من ذهب والشمطاء التى شعر رأسها أبيض وأطباق 

 الرأ  عظامه واالشتجار االختالف واألشتباك.
 

ومن ذلك ما روى عن قي  بن عباد قال كنت فى حلقه فيها سعد بن مالك 
عمر فمر عبد هللا بن سالم فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقلت له إنهم وابن 

قالوا كذا وكذا قال سبحان هللا ما كان ينبغى لهم أن يقولوا ما لي  لهم به علم 
إنما رأيت ك نما عمود وضع فى روضة خضراء فنصب فيها وفى رأسها 
ت عرو  وفى أسفلها منصف والمنصف الوصيف فقال ارقة فرقيته أخذ

بالعرو  فقصصتها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يموت عبد هللا 
 وهو آخذ بالعرو  الوثقى رواه البخارى.

 
وروى مسلم عنه بينما أنا نائم أتانى رجل فقال لى قم ف خذ بيدى فانطلقت 
معه فإذا أنا بجواد جمع جاد  وهى الطريق المسلوك عن شمالى قال ف خذت 

سير فقال ال ت خذ فيها فإنها طريق أصحاب الشمال فإذا منهج آلخذ فيها أى أ
عن يمينى فقال لى خذ ههنا ف تى بى جبال فقال لى اصعد فجعلت إذا أردت أن 
أصعد خررت حتى فعلت ذلك مرارا وفى رواية النسائى وابن ماجه قال صلى 

شهداء هللا عليه وسلم رايت خيرا أما المنهج فالمحشر وأما الجبل فهو منزل ال
ولن تناله وهذا علم من أعالم نبوته صلى هللا عليه وسلم فإن عبد هللا بن سالم 
لم يمت شهيدا وإنما مات على فراشه فى أول خالفة معاوية بالمدينة، وروى 
البخارى عن أم العالء قالت بايعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأريت 

رى فجئت رسول هللا صلى هللا لعثمان بن مظعون بعد موته فى النوم عينا تج
 عليه وسلم فذكرت ذلك فقال ذلك عمله يجرى له.
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 الف ـل الثالـ 

 ف  إنباال  ل  هللا الليل اسلم باألنبام الم يباال
 

اعلم أن علم الغيب يختص به تعالى وما وقع على لسان رسوله صلى هللا 
بوته صلى هللا عليه وسلم وغيره فمن هللا تعالى إما بوحى أو بإلهام إلثبات ن

عليه وسلم وفى الحديث أنه صلى هللا عليه وسلم قال وهللا إنى ال أعلم إال ما 
علمنى ربى وقد اشتهر وانتشر أمره عليه الصال  والسالم باألطالع على 
الغيوب حتى كان بعضهم يقول لصاحبه اسكت فوهللا لو لم يكن عندنا من 

البد هللا بن رااحة ر   هللا  قاليخبره ألخبرته حجار  البطحاء ويشهد له 
 النل:

 
 وفيـنا رسـول هللا يتـلو كتابه      إذا انشق معروف من الصبح ساطع
 أرانا الهدى بعـد العمى فقلوبنا      به موقنـات أن مـا قـال واقـع

 اقال حسان بن ثابال ر   هللا النل:
 

 مشهد نبى يرى ما ال يرى النا  حوله         ويتلو كتـاب هللا فى كـل
 فإن قـال فى يوم مقـالة غائب         فتصديقها فى ضحو  اليوم أو غد

 
)األال فيما أخبر بل الليل ال بق االسبم مما وهذا الفصل ينقسم قسمين: 

)اإن منتم ف  ريب مما ن لنا فمن ذلك قوله تعالى:  نط  بل القرمن الع(يم(
)فإن لم تفعلاا الن قوله: إلى  ]23البقر :[ الل  البدنا فأتاا بسارق من مثلل(

إخبار عن غيب تقضى  ]24البقر :[)الن تفعلاا( فقوله:  ]24البقر : [ تفعلاا(
)اإذ يعدمم العاد  بخالفه ألنهم كانوا غاية فى البالغة، ومن ذلك قوله تعالى: 

هللا إحدى الطاافتين أنها لمم ات دان أن غير ذاال الشامة تمان لمم( 
ائفتان هما العير والنفير ف خبر هللا تعالى عما فى اآلية والط ]7األنفال:[

ضمائرهم وأنجز لهم ما وعد وال شك أن الوعد كان قبل اللقاء، ومن ذلك قوله 
يعنى كفار قريح يوم بدر وقد كان  )سيه م الجم: اي لان الدبر(تعالى: 

عددهم ما بين التسعمائة إلى األلف وكانوا مستعدين بالمال والسال  وكان عدد 
المسلمين ثالثمائة وثالثة عشر رجال فهزم هللا المشركين ومكن المسلمين من 

 قتل أبطالهم واغتنام أموالهم.
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)سنلق  ف  قلاب الذين مفراا الرالب ومن ذلك قوله تعالى فى كفار قريح 
يريد ما قذف هللا  ]151آل عمران:[ بما أشرماا با  ما لم ين ل بل سلطانا(

وم أحد حتى تركوا القتال ورجعوا نم غير  سبب. ومن فى قلوبهم من الخوف ي
)ملم غلبال الرام ف  ادن  األر  اهم من بعد غلبهم ذلك قوله تعالى 

سبب نزول هذه اآلية أن كسرى وقيصر تقاتال فغلب  سي لبان ف  ب : سنين(
كسرى قيصر فساء المسلمين ذلك ألن الروم أهل كتاب ولتعظيم قيصر كتاب 

عليه وسلم وتمزيق كسرى كتابه وفر  المشركون ف خبر هللا النبى صلى هللا 
تعالى ب ن الرومك بعد أن غلبوا سيغلبون فى بضع سنين. والبضع ما بين 
الثالثة إلى العشر  فغلبت الروم أهل فار  يو الحديبية وأخرجوهم من بالدهم 

 وذلك بعد سبع سنين.
 

 [ن الن يتمنال أبدا()فتمناا الماال إن منتم  ادقي ومن ذلك قوله تعالى:

ف خبر أنهم ال يتمنون الموت بالقلب وال بالنطق باللسان مع  ]95- 94البقر :
قدرتهم عليه فلو لم يعلموا ما يلحقهم من الموت لسارعوا إلى تكذيبه بالتمنى 
وروى عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال لو تمنوا الموت لغص كل إنسان 

ا بقى يهودى على وجه األرض، ومن ذلك قوله منهم بريقه فمات مكانه وم
)االد هللا الذين ممناا منمم االملاا ال الحاال ليستخلفنهم ف  األر  تعالى: 

اآلية هذا وعد من هللا سبحانه  ]55النور:[ مما استخلت الذين من قبلهم(
وتعالى لرسوله صلى هللا عليه وسلم با،ه سيجعل أمته خلفاء األرض أئمة 

عليهم وبهم تصلح البالد وتخضع لهم العباد وقد فعل تعالى ذلك  النا  والوال 
فيهم وهلل الحمد فإنه لم يمت صلى هللا عليه وسلم حتى فتح هللا عليه مكة وخيبر 
والبحرين وسائر جزير  العرب وأرض اليمن بكمالها وأخذ الجزية من مجو  
هجر ونم بعض أطرف الشام وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر 

اإلسكندرية وهو المقوق  وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الذى تملك و
 بعد أصحمة رحمه هللا.

 
ثم لما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام باألمر بعده خليفته أبو بكر 
الصديق رضى هللا عنه فلم شعث ما وهى ومهد جزير  العرب وبعث الجيوح 

منها وجيشا آخر إلى أرض الشام  اإلسالمية إلى بالد فار  ففتحوا طرفا
وجيشا ثالثا إلى بالد مصر ففتح هللا للجيح الشامى فى أيامه بصر  ودمشق 
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ونواحيهما من بالد حوران وما واالها وتوفاه هللا تعالى وقد استخلف عمر 
الفاروق رضى هللا عنه فقام فى األمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد األنبياء 

فى أيامه فتح البالد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها على مثله وتم 
وأكثر إقليم فار  ثم فى أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى هللا عنه 
امتدت الممالك اإلسالمية إلى أقصى مشارق األرض ومغاربها وجئ بالخرا  
ا من المشارق والمغارب ثم زادت الفتوحات واتسعت الممالك اإلسالمية وه
 نحن نتقلب فيما وعدنا هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلمك وصدق هللا ورسوله.

 
فاليهود  ]61البقر : [) ربال الليهم الذلة االمسمنة(ومن ذلك قوله تعالى :

)ها الذى  أذل الكفار فى كل مكان وزمان كما أخبر، ومن ذلك قوله تعالى:
ل الا مرل أرسل رسالل بالهدى ادين الح  لي(هرل الل  الدين مل

وهذا ظاهر فى العيان ب ن دين اإلسالم  ]9والصف: 33التوبة: [المشرمان(
 )إذا جام ن ر هللا االفت (كما أخبر على سائر األديان، ومن ذلك قوله تعالى: 

إلى آخرها فكان كما أخبر دخل النا  فى اإلسالم أفواجا فما مات  ]1النصر:[
ا موضع لم يدخله اإلسالم إلى غير صلى هللا عليه وسلم وفى بالد العرب كله

 ذلك مما يجطول استقصا ه.

 
 القسم الثان 

 فيما أخبر بل من ال ياب ساى ما ف  القرمن الع ي  فمان
 مما أخبر بل ف  حياتل ابعد مماتل  ل  هللا الليل اسلم

 
أخر  الطبرانى عن ابن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن 

دنيا ف نا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة ك نما هللا قد رفع لى ال
 أنظر إلى كفى هذه.

 
وعن حذيفة قال قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا فى 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إال حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد 

قد نسيه ف راه ف عرفه ف ذكره كما  علمه أصحابى ه الء وإنه ليكون منه الشئ
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ثم قال حذيفة ما أدرى 
أنسى أصحابى أم تناسوه وهللا ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قائد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 290 

فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثالثمائة فصاعدا إال قد سماه لنا باسمه 
 بيه وقبيلته رواه أبو داود.واسم أ
 

وروى مسلم من حديث ابن مسعود فى الدجال فيبعثون عشر  فوار  
طليعة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنى ألعرف أسما هم وأسماء آبائهم 
وألوان خيولهم هم خير فوار  على ظهر األرض يومئذ فوضح أنه صلى هللا 

عد موته. وقال أبو ذر لقد تركنا رسول عليه وسلم عرفهم بما يقع فى حياته وب
هللا صلى هللا عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه فى السماء إال ذكرنا منه 

 علما.
 

فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أبى هرير  أن النبى صلى هللا عليه وسلم 
نعى النجاشى للنا  فى اليوم الذى مات فيه وخر  بهم إلى المصلى فصف 

كبر أربع تكبيرات، وفى حديث أن  عند أحمد والبخارى أن بهم وصلى عليه و
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
فرجف بهم الجبل فضربه صلى هللا عليه وسلم برجله وقال له أثبت أحد فإنما 
عليك نبى وصديق وشهيدان فكان كما أخبر عليه الصال  والسالم، ومن ذلك ما 

ه الشيخان من حديث أبى هرير  رضى هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم روا
قال إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذى 

 نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل هللا.
 

قال النووى قال الشافعى وسائر العلماء معناه ال يكون كسرى بالعراق وال 
فى زمنه عليه الصال  والسالم ف علمنا صلى هللا عليه  قيصر بالشام كما كان

وسلم بانقطاع ملكهما من هذين اإلقليمين وكان كما قال صلى هللا عليه وسلم، 
وقال عليه الصال  والسالم لسراقة كيف بك إذا لبست سوارى كسرى فلما أتى 

قة وهو بهما عمر ألبسهما إياه وقال الحمد هلل الذى سلبهما كسرى وألبسهما سرا
أعرابى بدوى من بنى مدلج. ومن ذلك إخباره صلى هللا عليه وسلم بالمال الذى 
تركه عمه العبا  عند أم الفضل بعد أن كتمه فقال ما علمه غيرى وغيرها 
وأسلم. وإخباره بش ن كتاب حاطب إلى أهل مكة. وبموضع ناقته حين ضلت 

يوم األحزاب قال وكيف تعلقت بخطامها فى الشجر ، ولما رجع المشركون 
النبى صلى هللا عليه وسلم اآلن نغزوهم وال يغزوننا فلم يغز صلى هللا عليه 

 وسلم بعدها.
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وبعث صلى هللا عليه وسلم جيشا إلى م تة وأمر عليهم زيد بن حارثة ثم 
قال فإن أصيب فجعفر بن أبى طال فإن أصيب فعبد هللا بر رواحة فلما التقى 

بى صلى هللا عليه وسلم على المنبر فكشف له حتى المسلمون بم تة جل  الن
نظر إلى معتركهم فقال أخذ الراية زيد بن حارثة حتى استشهد فصلى عليه ثم 
قال استغفروا له ثم أخذ الراية جعفر بن أبى طالب حتى استشهد فصلى عليه ثم 
ة قال استغفروا ألخيكم ف خبر أصحابه بقتلهم فى الساعة التى قتلوا فيها. وم ت

 دون دمشق ب رض البلقاء.
 

وعن أسماء بنت عمي  قالت دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صبيحة 
اليوم الذى قتل فيه جعفر وأصحابه فقال يا أسماء أين بنو جعفر فجئت بهم 
فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه بالدموع فبكى فقلت يا رسول هللا ابلغك عن 

بغوى وغير ، ومن ذلك قوله عليه الصال  جعفر شئ قال نعم قتل اليوم رواه ال
والسالم زويت لى األرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما 
زوى لى منها فكان كذلك امتدت فى المشارق والمغارب ما بين أقصى الهند 
إلى أقصى المشرق إلى بحر طنجة، ومن ذلك إعالمه قريشا ب كل األرضة ما 

بها على بنى هاشم وقطعوا بها رحمهم وأنها أبقت  فى صحيفتهم التى تظاهروا
 فيها كل اسم هلل فوجدوها كما قال عليه الصال  والسالم.

 
ومن ذلك ما رواه البزار من حديث أبن عمر قال كنت جالسا مع النبى 
صلى هللا عليه وسلم فى مسجد منى ف تاه رجل من األنصار ورجل من ثقيف 

نا نس لك فقال أن شئتما أن أخبركما بما تس النى فسلما ثم قاال يا رسول هللا جئ
عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتس النى فعلت فقاال أخبرنا يا رسول هللا فقال 
الثقفى لألنصارى سل فقال أخبرنى يا رسول هللا فقال جئتنى تس لنى عن 
مخرجك من بيتك ت م البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطواف 

ما وعن سعيك بين الصفا والمرو  ومالك فيه وعن وقوفك عشية ومالك فيه
عرفة ومالك فيه وعن رميك الجمار ومالك فيه وعن نحرك ومالك فيه وعن 
حالقك رأسك ومالك فيه مع الغفاضة فقال والذى بعثك ابلحق لعن هذا جئت 

 أسالك.
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يه ومن ذلك ماروى عن وائلة بن األسقع قال أتيت رسول هللا صلى هللا عل
وسلم وهو فى نفر من أصحابه يحدثهم فجلست وسط الحقلة فقال بعضهم يا 
واثلة قم عن هذا المجل  فقد نهينا عنه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
دعونى وإياه فإنى أعلم ما الذى أخرجه من منزله قلت يا رسول هللا ما الذى 

شك قال قلت والذى أخرجنى قال أخرجك من منزلك لتس لنى عن البر وعن ال
بعثك بالحق ما أخرجنى غيره فقال صلى هللا عليه وسلم البر ما استقر فى 
الصدور واطم ن إليه القلب والشك ما لم يستقر فى الصدر فدع ما يريبك إلى 
ما ال يريبك وإن أفتاك المفتون، ومن ذلك قوله لفاطمة رضى هللا عنها فى 

 ده ثمانية أشهر وقبيل ستة أشهر.مرضه إنك أول أهلى لحوقا بى فعاشت بع
 

وقوله عليه الصال  والسالم لنسائه أسرعكن بى لحوقا أطولكن يدا فكانت 
زينب بنت جحح ألنها كانت تعمل بيديها وتتصدق، ومن ذلك قوله عليه 
الصال  والسالم لعلى أتدرى من أشقى اآلخرين قلت هللا ورسوله أعلم قال 

صلى هللا عليه وسلم لمعاوية أما إنك ستلى  قاتلك أخرجه اإلمام أحمد، وقال
أمر أمتى من بعدى فإذا كان ذلك ف قبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم رواه 
ابن عساكر، وروى مسلم عن أسامة بن زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
اشرف على أطم من آطام المدينة أى حصن من حصونها ثم قال هل ترون ما 

واقع الفتن خالل بيوتكم كمواقع القطر فوقعت فتنة قتل عثمان أرى إنى ألرى م
وتتابعت الفتن إلى فتنة الحر ، وقال عليه الصال  والسالم ألبى موسى وهو 
قاعد على قف بئر أري  أى حافته لما طرق عثمان الباب أئذن له وبشره 

 بالجنة على بلوى تصيبه إشار  إلى استشهاده يوم الدار.
 

رواه احمد عن ابن عمر قال ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وأصر  منه ما 
وسلم فتنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا يومئذ ظلما قال فنظرت فإذا هو عثمان 
وإسناده صحيح، وأخبر عليه الصال  والسالم بوقعة الجمل وصفين وقتال 

عليا عائشة والزبير عليا كما أخرجه الحاكم وصححه، وقال للزيبر تقالته يعنى 
وأنت له ظالم رواه البيهقى، ومن ذلك قوله عليه الصال  والسالم فى الحسن بن 
على إن ابنى هذا سيد وسيصلح هللا به بين فئتين عظيمتين من المسلمين رواه 
البخارى فكان كما قال بصلحه لمعاوية رضى هللا عنهما، ومن ذاك إعالمه 

بيده تربة وقال فيها مضجعه صلى هللا عليه وسلم بقتل الحسين بالطف وأخر  
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رواه البغوى من حديث أن ، وقال صلى هللا عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة 
 الباغية فكان كما قال عليه الصال  والسالم.

 
ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر أن عبد هللا بن عمر رأى رجال مع النبى 

رأيته قال نعم قال صلى هللا عليه وسلم فلم بعرفه فقال صلى هللا عليه وسلم أ
ذلك جبريل أما إنك ستفقد بصرك فعمى فى آخر عمره، ون ذلك قوله صلى 
هللا عليه وسلم لثابت بن قي  بن شما  تعيح حميدا وتقتل شهيدا فقتل يوم 
مسليمة الكذاب باليمامة، ونم ذلك قوله لعبد هللا بن الزبير ويل لك من النا  

جا  ما كان، ومن ذلك حديث أبى وويل للنا  منك فكان من أمره مع الح
هرير  أنه صلى هللا عليه وسلم قال إن هذا الدين بدا نبو  ورحمة ثم يكون 
خالفة ثم يكون ملكا عضودا ثم يكون سلطانا وجبرية. وقوله ملكا عضودا أى 

 يصيب الرعية فيه عسف وظلم ك نه يعضها عضا.
 

سول هللا صلى هللا وفى الحديث سفينة عند أبى داود والترمذى قال قال ر
عليه وسلم الخالفة بعدى فى أمتى ثالثون سنة ثم ملك بعد ذلك فكان األمر 
كذلك وتتمة الثالثين سنة الستة أشهر التى وليها الحسن بن على رضى هللا 
عنهما، وأخر  أبو نعيم عن ابن عبا  أن أم الفضل مرت به صلى هللا عليه 

ه ف تينى به قالت فلما ولدته أتيته به ف ذن وسلم فقال إنك حامل بغالم فإذا ولديت
فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى وألباه من ريقه وسماه عبد هللا وقال اذهبى 
ب بى الخلفاء قالت ف خبرت العبا  ف تاه فذكر له ذلك فقال هو ما أخبرتك هو 
أبو الخلفاء حتى يكون منهم السفا  حتى يكون منهم المهدى، ومن ذلك إخباره 

ليه الصال  والسالم بعالم المدينة أخر  الحاكم وصححه عن أبى هرير  قال ع
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوشك النا  أن يضربوا أكباد اإلبل فال 
يجدون عالما أعلم من عالم المدينة قال سفيان بن عيينة وغيره نرى هذا العالم 

 مالك بن أن .
 

م قريح عن ابن مسعود قال قال رسول وإخباره صلى هللا عليه وسلم بعال
هللا صلى هللا عليه وسلم ال تسبوا قريشا فإن عالمها يمأل طباق األرض علما 
رواه أوب داود الطيالسى وغيره قال اإلمام أحمد وغيره هذا العالم هو الشافعى 
ألنه لم ينتشر فى طباق األرض من علم عالم قرشى من الصحابة وغيرهم ما 

الشافعى، وأخبر عليه الصال  والسالم ب ن طائفة من أمته ال انتشر من علم 
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يزالون ظاهرين على الحق ي تى أمر هللا رواه الشيخان، وأخبر صلى هللا عليه 
وسلم ب ن  هللا تعالى يبعث إلى هذه األمة على رأ  كل مائة سنة من يجدد لها 

 دينها رواه الحاكم.
 

فاألمثل أى األفضل فاألفضل  وأخبر صلى هللا عليه وسلم بذهاب األمثل
رواه الحاكم وصححه بلفظ تذهبون الخير فالخير، وأخبر صلى هللا عليه وسلم 
بالخوار  رواه الشيخان عن أبر سعيد الخدرى بلفظ بينما نحن عند رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصر  فقال يا رسول هللا 

يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر اعدل فقال ويلك ومن 
يا رسول دعنى أضرب عنقه فقال عليه الصال  والسالم دعه فإن له أصحابا 
يحقر أحدكم صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم يقر ون القرآن ال يجاوز 
تراقيهم يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرميه آيتهم رجل أسود 

مثل ثدى المرأ  يخرجون على حين فرقة من النا  قال أبو إحدى عضديه 
سعيد ف شهد أنى سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأشهد أن على 
بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه وأمر بذلك الرجل فالتب  فوجد ف تى به حين 

 نظرت إليه على نعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذى نعته.
ه الصال  والسالم أيضا بالرافضة أخرجه البيهقى عن على قال وأخبر علي

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكون فى أمتى قوم يسمون الرافضة 
يرفضون اإلسالم، وأخبر صلى هللا عليه وسلم بالقدرية والمرجئة وقال هم 
 مجو  هذه األمة رواه الطبرانى عن أن  والقدرية سموا بذلك إلنكارهم القدر
وإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وقولهم لم يقدر هللا السر والمرجئة هم 
القائلون باإلرجاء وهو ت خير العمل عن النية واالعتقاد فإنهم يقولون اإليمان 

 قول ال عمل.
 

وقد أخبر عليه الصال  والسالم أصحابة ب شياء بين موته وبين الساعة 
م حتى تظهر جملة من األمارات فى وحذر من مف جاتها وأن الساعة ال تقو

العالم كما روى من رفع األمانة والقرآن واشتهار الخيانة وحسد األقران وقلة 
الرجال وكثر  النسوان إلى غير ذلك مما شهدت بصحته األخبار روى 
البخارى من حديث أبى هرير  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تقوم 

ان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحد  الساعة حى تقتتل فئتان عظيمت
وحتى يبعث دجالون كذابوان قريبا من ثالثين كلهم يزعم أنه رسول هللا وحت 
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يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهر  وهو 
القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم الرجل من يقبل صدقته وحتى 

الذى يعرضه عليه ال أرب لى فيه وحتى يتطاول النا  فى يعرضه فيقول 
البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى مكانه وحتى تطلع الشم  
من مغربها فإذا طلعت ورأها النا  آمنوا أجمعون فذلك حين ال ينفع نفسا 
د إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وق

نشر الرجالن ثوبهما فال يتبايعانه وال يطوينانه ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته فال يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه أى يصله 
بالطين فال يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فال يطعمها فهذه 

قد أظهر أكثر هذه ثالث عشر  عالمة جمعها أبو هرير  فى حديث واحد و
 العالمات.

 
وفى حديث أبى هرير  عند الشيخين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
ال تقوم الساعة حتى تخرد نار من الحجاز تضئ لها أعناق اإلبل ببصرى وقد 
خرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة وكان بد ها زلزلة عظيمة 

لث جمادى اآلخر  سنة أربع وخمسين وستمائة فى ليلة األربعاء بعد العشاء ثا
وفى يوم الثالثاء اشتدت حركتها وعظمت رجفتها وتتابعت حطمتها وارتجت 
األرض بمن عليها حتى أيقن أهل المدينة بوقوع الهلكة وزلزلوا زلزاال شديدا 
من وقوع ثمانى عشر  حركة فى يوم واحد دون ليلته. قال القرطبى وكان ي تى 

كته صلى هللا عليه وسلم نسيم بارد وشوهد من هذه النار غليان المدينة ببر
كغليان البحر وانتهت إلى قرية من قرى اليمن ف حرقتها قال وقال لى بعض 
أصحابنا لقد رأيتها صاعد  فى الهواء من مسير  خمسة أيام قال وسمعت أنها 
ر يت من مكة ومن جبال نصرى. وقال القطب القسطالنى أقامت اثنين 

مسين يوما وكان انطفا ها فى السابع والعشرين من رجب ليلة اإلسراء وخ
 والمعرا  به صلى هللا عليه وسلم.

 
 التاسـ: الباب

 ف  فاااد لطيفة من لطاات الباداتل  ل  هللا الليل اسلم
 

القد نعلم أنك ي ي   درك قال هللا تعالى مخاطبا له صلى هللا عليه وسلم )
امم من الساجدين ااالبد ربك حت  يأتيك بما يقالان فسب  بحمد ربك 
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فأالبدل اا طبر لعبادتل( واليقين الموت وقال تعالى: ) ]97الحجر:[اليقين( 
)ا  غيب السمااال ااألر  اإليل يرج: األمر ملل  وقال تعالى ]65مريم:[

وقد اختلف العلماء هل كان عليه الصال   ]123هود: [ فاالبدل اتامل الليل(
متعبدا بسرع من قبله أم ال فقال جماعة لم يكن متعبدا بشئ  والسالم قبل بعثته

)ثم أاحينا إليك أن اتب: ملة إبراهيم وهو قول الجمهور وأما قوله تعالى 
ف نما المراد باتباعه فى التوحيد وقال شين اإلسالم البلقينى فى شر   حنيفا(

الصال   البخارى لم تجئ فى األحاديث التى وقفنا عليها كيفيه تعبده عليه
والسالم لكن روى ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصال  والسالم كان يخر  إلى 
حراء فى كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه حتى إذا انصرف من مجاورته لم 

 البابيدخل بيته حتى يطوف بالكعبة وحمل بعضهم التعبد على التفكر. وهذا 
 يشتمل على سبعة أنواع.

 
 النـا  األال

 رق افيل ستة ف الف  الطها
 الف ل األال

 ف  ذمر ا اال اساامل امقدار ا اال  ل  هللا الليل اسلم
 

أعلم  أن الوضوء بالضم الفعل وبالفتح الماء الذى يتوض  به ونقل ابن عبد 
البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض عليه صلى هللا عليه وسلم 

ل قط إال بوضوء قال وهذا مما ال وهو بمكة كما افترضت الصال  وأنه لم يص
يجهله عالم. وعن أن  قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوض  لكل 
صال  قيل له كيف كنتم تصنعون قال يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث رواه 
البخارى وغيره. وروى مسلم عن بريده قال كان رسول هللا صلى هللا عليه 

ان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال وسلم يتوض  لكل صال  فلما ك
 له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته يا عمر يعنى لبيان الجواز.

 
وفى رواية أحمد وأبى داود من حديث عبد هللا بن الغسيل أنه صلى هللا 
عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صال  طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه 

عند كل صال  ووضع عنه الوضوء إال من حدث وعن عائشة  أمر بالسواك
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عن النبى صلى هللا عليه وسلم ثالث هن على فرائض وهن لكم سنة الوتر 
 والسواك وقيام الليل أخرجه الطبرانى.

 
وأما مقدار ما كان عليه الصال  والسالم يتوض  أو يغتسل به من الماء فعن 

بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوض   أن  قال كان صلى هللا عليه وسلم يغتسل
 بالمد رواه الشيخان. 

 
والمد ربع صاع والصاع خمسة أرطال وثلث برطل بغداد وهو على ما 

 قاله النووى مائة وثمانية وعشرون درهما.

 
 الف ل الثان 

 ف  ا اال الليل السبم مرق مرق امرتين مرتين اثبثا ثبثا
 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ابن عبا  رضى هللا عنهما قال توض  
مر  مر  رواه البخارى وأبو داود وغيرهما، وعن عبد هللا بن زيد أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم توض  مرتين مرتين وقال هو نور على نور ذكره 
رزين. وعن عثمان رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توض  

 .ثالثا ثالثا رواه أحمد ومسلم

 
 الف ل الثال 

 ف   فة ا اال  ل  هللا الليل اسلم
 

عن عثمان بن عفان رضى هللا عنه أنه دعا بإناء ف فرغ على يديه ثالث 
مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه فى اإلناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 
ثالثا ويديه ثالثا ويديه ثالثا إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثالث 

لى الكعبين ثم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من توض  نحو مرات إ
وضوئى ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه 
البخارى، وعن عبد هللا بن زيد عاصم األنصارى أنه قيل له توض  لنا وضوء 

فغسلهما ثالثا ثم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعا بإناء ف كفا منه على يديه
أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثالثا ثم 
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أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثالثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه 
إلى المرافقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه ف قبل بيديه 

هكذا كان وضوء رسول هللا صلى هللا وأدير ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال 
عليه وسلم وفى رواية ف قبل بهما وأدبر بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما إلى قفاه 
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه رواه البخارى ومسلم وغيرهما 
وفى رواية ألبى داود ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل 

 يه.أصابعه فى صماخى أذن
 

وكان صلى هللا عليه وسلم يسمح الماقين رواه أبو داود، وعن عثمان أنه 
صلى هللا عليه وسلم كان يخلل لحيته رواه الترمذى وابن ماجه وعنده من 
حديث عمر كان عليه الصال  والسالم إذا توض  عرك عارضيه بعض العرك 

هللا عليه  ثم شبك لحيته ب صابعه من تحتها، وعن أن  كان رسول هللا صلى
وسلم إذا توض  أخذ كفا من ماء ويدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول بهذا 
أمرنى ربى عز وجل رواه أبو داود، وعن أبر رافع كان صلى هللا عليه وسلم 

 إذا توض  حرك خاتمه رواه ابن ماجه وغيره.
 

وعن المستورد بن شداد كان صلى هللا عليه وسلم إذا توض  يدلك أصابع 
جليه بخنصره رواه الترمذى وغيره، وعن عائشة كانت يده صلى هللا عليه ر

وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخالئه وما كان من أذى، وعن 
المغير  بن شبعة أنه كان معه صلى هللا عليه وسلم فى سفر وأنه ذهب لحاجة 

ومسلم،  له وأن المغير  جعل يصب الماء عليه وهو يتوض  رواه البخارى
وعن عائشة كانت له عليه الصال  والسالم خرقة سنشف بها بعد الوضوء، 
وكان صلى هللا عليه وسلم إذا قام من النوم توض  وربما لم يتوض  ألن عينه 
تنام وال ينام قلبه كما فى البخارى. وأنما منع قبله النوم ليعى الوحى الذى ي تيه 

 فى منامه صلى هللا عليه وسلم.

 
 الراب:الف ل 

 ف  مسحل  ل  هللا الليل اسلم الل  الخفين
 

عن المغير  بن شعبة أنع غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزو  
تبوك فتبرز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداو  قبل 
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الفجر فلما رجع أخذت أهريق على يديه من اإلداو  فغسل يديه ووجهه وعليه 
صوف ذهب يحسر ذراعيه فضاق كم الجبة ف خر  يده من تحت جبة من 

الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة 
ثم أهويت ألنزع خفيه فقال دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ثم 
ركب وركبت الحديث رواه مسلم. وقال على بن أبى طالب وجعل صلى هللا 

وسلم المسح على الخفين ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم عليه 
 رواه مسلم.

 
 الف ل الخام:

 ف  تيممل  ل  هللا الليل اسلم
 

عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضلنا على النا  بثالث 
جعلت صفوفنا كصفوف المالئكة وجعلت لنا األرض كلها مسجدا وجعلت 

ا لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم، وعن عمار قال رجل إلى عمر تربته
بن الخطاب إنى أجنبت فلم اصب الماء فقال عمار لعمر أما تذكر أنا كنا فى 
سفر أنا وأنت ف ما أنت فلن تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبى 

صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبى
وسلم بكفيه األرض ونفن فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه إلى كوعيه رواه 
البخار  ومسلم. وعت أبى الجهيم قال مررت على النبى صلى هللا عليه وسلم 
وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه 

 ه ثم رد على رواه البغوى.ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعي

 
 الف ل الساد:

 ف  غسلل  ل  هللا الليل اسلم
 

كان صلى هللا عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد رواه مسلم من 
حديث أن ، وعن أبى رافع طاف صلى هللا عليه وسلم ذات يوم على نسائه 

خر قال يغتسل عند هذه وعند هذه قال قلت له يا رسول أال تجعله غسال واحدا آ
هذا أزكى وأطيب وأطهر رواه أحمد وغيره، وقالت عائشة رضى هللا عنها 
كان صلى هللا عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوض  
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للصال  ثم يدخل اصابعه فى الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على 
لبخارى، رأسه ثالث غرفات بيديه ثم يفيض الما  على جسده كله رواه ا

وقالت ميمونة رضى هللا عنها وضعت له صلى هللا عليه وسلم ماء للغسل 
فغسل يديه مرتين أو ثالثا ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده 
باألرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم 
هللا تحول عن مكانه فغسل قدميه، وروى البخارى من حديث ميمونة رضى 

عنها قالت وضعت للنبى صلى هللا عليه وسلم غسال أى ماء فسترته أى الماء 
بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه 
فضرب بيده األرض فمسحها ثم غسلها فتمضمض واستنشق وغسل وجهه 
وذراعيه ثم صب الماء على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه 

لته ثوبا فلم ي خذه فانطلق وهو ينفض يديه، وقالت عائشة رضى هللا عنها فناو
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوض  للصال  رواه البخارى وروى البيهقى عنها أنه صلى هللا عليه وسلم 

التيمم هنا عند كان إذا أجنب وأراد أن ينام توض  أو تيمم ويحتمل أن يكون 
 عسر وجود الماء.
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 النا  الثان 
 ف  ذمر  ل  هللا الليل اسلم افيل خمسة أقسام

 القسم األال
 ف  الفراا  اما يتعل  بها افيل خمسة أبااب

 الباب األال
 ف  ال لااال الخم: افيل خمسة ف ال:

 
 الف ل األال
 ف  فرا ها

 
 عليه وسلم ليلة أسرى به عن أن  قال فرضت على النبى صلى هللا

خمسون صال  ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نادى يا محمد إنه ال يبدل القول 
دى وإن لك بهذه الخم  خمسين رواه الترمذى هكذا مختصرا ورواه البخارى 
ومسلم من حديث طويل تقدم فى قصد اإلسراء والمعرا  مستوفى فراجعه 

 هناك.

 
 الف ل الثان 

   ل  فيها ال لااال الخم:  ل  هللا الليل ف  األاقاال الت
 اسلم

 
عن ابن عبا  قال صلى هللا عليه وسلم أمنى جبريل هند البيت مرتين 
فصلى بى الظهر فى األولى حين كان الفئ مثل الشراك ثم صلى العصر حين 
ظل كل شئ مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشم  وأفطر الصائم ثم صلى 

ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على العشاء حين غاب الشفق 
الصائم وصلى المر  الثانية الظهر حين كان ظل كل شئ مثله كوقت العصر 
باألم  ثم صلى العصر حين كان ظل كل شئ مثليه ثم صلى المغرب كوقت 
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األولى ثم صلى العشاء اآلخر  حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر 
فقال يا محمد هذا وقت األنبياء من قبلك والوقت فيما بين  ثم التفت إلى جبريل

هذه الوقتين رواه الترمذى وغيره. وقوله صلى بى الظهر حين كان ظل كل 
شئ مثله أى فرغ منها حينئذ كما شرع فى العصر فى اليوم األول وحينئذ فال 
اشتراك بينهما فى وقت ويدل له حديث مسلم وقت الظهر إذا زالت الشم  ما 
لم تحضر العصر، وقد بين ابن إسحاق فى المغازى عن نافع بن جبير وغيره 
أن صال  جبريل به صلى هللا عليه وسلم كانت صبيحة الليلة التى فرضت 

 الصال  فيها وهى ليلة اإلسراء.
 

وعن أن  قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلى العصر والشم  
الى فياتيهم والشم  مرتفعة وبعض مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العو

العوالى من المدينى على أربعة أميال رواه البخارى وفى ذلك دليل على 
تعجيله صلى هللا عليه وسلم بصال  العصر، وعن سلمة بن األكوع أنه صلى 
هللا عليه وسلم كان يصلى المغرب إذا غربت الشم  وتوارن بالحجاب رواه 

ديج كنا نصلى المغرب معه صلى هللا عليه البخارى ومسلم، وعن رافع بن خ
وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليرى مواقع نبله رواه الشيخان أى يبصر مواقع 
سهامه إذى رمى بها، وكان صلى هللا عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصال  

 وإذا كان البرد عجل رواه النسائى.
 

ر الصال  نام النساء وأتم صلى هللا عليه وسلم بالعشاء ليلة حتى ناداه عم
والصبيان فخر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما ينتظرها من أهل 
األرض أحد منكم وفى رواية فخر  ورأسه تقطر ماء يقول لوال أن أشق على 
أمتى أو على النا  ألمرتهم بالصال  هذه الساعة رواه الشيخان وفى رواية 

نتظرتم الصال  ولوال ضعف الضعيف أبى داود إنكم لن تزالوا فى صال  ما ا
وسقم السقيم ألخرت هذه الصال  إلى شطر الليل، وفى حديث أبى هرير  لوال 
أن أشق على أمتى ألمرتهم أن ي خروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه صححه 

 الترمذى.
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 الف ل الثال 
 ف  ميفيل  بتل  ل  هللا الليل اسلم افيل خمسة الشر فرالا

 الالفر  األ
 ف   فة افتتاحل  ل  هللا الليل اسلم

 
روى أبو داود أنه عليه الصال  والسالم سمع بالال يقيم الصال  فلما قال قد 
قامت الصال  قال أقامها هللا وأدامها، وكان صلى هللا عليه وسلم يفتتح الصال  
بالتكبير، وعن على رضى هللا عنه أن النبى صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام 

لى الصال  قال هللا أكبر رواه البراز بسند صحيح ولم يختلف أحد فى إيجاب إ
النية فى الصال ، وكان صلى هللا عليه وسلم إذا قام إلى الصال  رفع يديه حتى 
يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك فإذا رفع راسه من 

ربنا ولك الحمد وال يفعل ذلك الركوع فعل مثل ذلك وقال سمع هللا لمن حمده 
 حين يسجد وال حين يرفع من السجود رواه البخاى ومسلم.

 
وكان صلى هللا عليه وسلم يكبر فى كل خفض ورفع رواه مالك، وكان 
صلى هللا عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى رواه أبو داود، وكان عليه 

ه فقال له أبو هرير  يا الصال  والسالم يسكت بين التكبير والقراء  إسكات
رسول هللا ب بى أمن وأمى ما تقول فى سكنتك بين التكبير والقراء  قال أقول 
اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من 
خطاياى كما ينقى الثوب األبيض من الدن  اللهم أغسل خطاياى بالماء والثلج 

 والبرد رواه الشيخان.
 

وعن على رضى هللا عنه كان صلى هللا عليه وسلم إذا قام إلى الصال  كبر 
ثم قال وجهت وجهى للذى أفطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من 
المشركين إن صالتى ونسكى ومحياى ومماتى هلل رب العالمين ال شريك له 

بى وأنا وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك ال إله إال أنت أنت ر
عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا ال يغفر الذنوب إال 
أنت واهدنى ألحسن األخالق ال يهدى ألحسنها إال أنت واصرف عنى سئها ال 
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يصرف عنى سيئها إال أنت لبيك وسعديك والخير كله فى يديك والشر لي  
يك الحديث رواه مسلم، إليك أنا بك وإليك تراكت وتعاليت أستغفرك وأتوب إل

وعن عائشة كان النبى صلى هللا عليه وسلم إذا افتتح الصال  قال سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إله غيرك رواه الترمذى وأبو داود، 
وعن جيبر بن مطعم أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلى صال  قال 

كثيراً وسبحان هللا بكر  وأصيال أعوذ باهلل من هللا أكبر كبيرا والحمد هلل 
 الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه.

 
 الفر  الثان 

 ف  ذمر قرامتل  ل  هللا الليل اسلم البسملة ف  أال الفاتحة
 

اختلفت روايات األحاديث الصحيحة فى أنه صلى هللا عليه وسلم كان يفتتح 
بها قال الحافظ شين اإلسالم ابن  الصال  ببسم هللا الرحمن الرحيم أو ال يفتتحها

حجر وطريق الجمع بين هذه الروايات ممكن بحمل نفى القراء  على نفى 
 السماع ونفى السماع على نفى الجهر وبهذا الجمع زالت دعوى االضطراب. 

 
 الفر  الثال 

 ف  ذمر قرامتل  ل  هللا الليل اسلم الفاتحة اقالل ممين بعدها
 

إذا قرأ غير المغضوب عليهم وال الضالين قال  كان صلى هللا عليه وسلم
آمين ومد بها صوته وفى رواية الترمذى وخفض وفى رواية أبى داود ورفع 

 بها صوته.

 الفر  الراب:
ف  ذمر قرامتل  ل  هللا الليل اسلم بعد الفاتحة ف   بق 

 ال ب 
 

  روى النسائى عن أبى برز  كان صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى صال  الغدا
ما بين الستين إلى المائة أى من اآليات وروى أيضا أنه صلى هللا عليه وسلم 
قرأ فى الفجر إذا الشم  كورت، وعن جابر بن سمر  كان صلى هللا عليه 
وسلم يقرأ فى الفجر بق والقرآن والمجيد ونحوها وكانت قراءته بعد تخفيفا 
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يهما رواه أبو داود، رواه مسلم، وقرأ فى الصبح إذا زلزلت فى الركعتين كلت
و  ]1السجد :[ )الم تن يل(وكان صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى صبح الجمعة 

رواه الشيخان نم حديث  ]1اإلنسان:[ )هل أت  الل  اإلنسان حين من الدهر(
 أبى هرير  وإنما كان يقر هما كاملتين وقراء  بعضهما خالف السنة.

 
هللا عليه وسلم سجد فى وعن على عند الطبرانى أن رسول هللا صلى 

 .]السجد [ )الم تن يل(الصبح يوم الجمعة فى 

 
 الفر  الخام:

 ف  ذمر قرامتل  ل  هللا الليل اسلم ف   بت  ال(هر االع ر
 

عن إبى قتاد  قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى الظهر فى 
يين ب م الكتاب الركعتين األوليين ب م الكتاب وسورتين وفى الركعتين األخر

ويسمعنا اآلية أحيانا ويطول فى الركعة األولى ما ال يطول فى الركعة الثانية 
وهكذا فى العصر وهكذا فى الصبح رواه الشيخان، وعن أبى سعيد الخدرى 
قال كنا نحزر أن نقدر قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الظهر والعصر 

السجد   )الم تن يل(من الظهر قدر  فحزرنا قيامه فى الركعتين األوليين
وحزرنا قيامه فى األخريين قدر النصف من ذلك وحزنا قيامه فى الركعتين 
األوليين من العصر على قدر قيامه فى األخريين من الظهر وفى األخريين من 
العصر على النصف من ذلك رواه مسلم وروى عن جابر أنه صلى هللا عليه 

الليل إذا يغشى وفى رواية بسبح اسم ربك األعلى وسلم كان يقرأ فى الظهر ب
وفى العصر بنحو ذلك، وعنه كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات 
البرو  والسماء والطارق رواه أبو داود، وعن ان  قرأ صلى هللا عليه وسلم 

 فى الظهر بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه النسائى.

 
 
 

 الفر  الساد:
 ف  ذمر قرامتل  ل  هللا الليل اسلم ف   بق الم رب
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عن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعته صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى 
المغرب بالمرسالت عرفا وإنها آلخر ما سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم، رواه الشيخان.
 

بن  وعن ابن شهاب أنها آخر صالته صلى هللا عليه وسلم، وعن جبير
مطعم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور رواه 
الشيخان وفى رواية النسائى من حديث عائشة أنه صلى هللا عليه وسلم صلى 
بالمغرب بسور  األعراف فرقها فى ركعتين وروى عن عبد هللا بن عتبة قرأ 

ديث أبى هرير  قال صلى هللا عليه وسلم فى صال  المغرب حم الدخان، وفى ح
ما رأيت أحدا اشبه صال  برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فالن وكان ذلك 
الرجل يقرأ فى الصبح بطوال المفصل وفى المغرب بقصار المفصل رواه 

 النسائى والمفصل من الحجرات إلى آخر القرآن.

 
 الفر  الساب:

 عشامف  ذمر ما مان  ل  هللا الليل اسلم يقر ل ف   بق ال
 ايتب: ذلك جملة أحادي  تتعل  بقرامتل ف  ال بق مطلقا

 
عن البراء كان صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى العشاء والتين والزيتون فما 
سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراء  منه صلى هللا عليه وسلم رواه البخارى 
ه ومسلم، وكان صلى هللا عليه وسلم إذا أتى على آية عذاب وقف وتعوذ روا
الترمذى من حديث حذيفة. وكان إذا قرأ سبح اسم ربك األعلى قال سبحان 

 ربى األعلى رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن عبا .
 

ألي: قال صلى هللا عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى )
قرأ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن  ]8التين:[( هللا بأحمم الحاممين

( ألي: ذلك بقادر الل  أن يحي  المات ال أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله )
فباى حدي  بعدل فليقل بلى ومن قرأ والمرسالت عرفا فلبلغ ) ]40القيامة:[

 فليقل آمنا باهلل. ]185األعراف:[( ي منان
 

وكان صلى هللا عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراء  إسكانة ويسكت بعد 
اتحة ويسكت ثالثة بعد قراء  السور  وهى سكتة لطيفة جدا حتى يتراد إليه الف
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النف  ولم يكن يصل القراء  بالركوع، وأما السكتى األولى فإنه كان يجعلها 
بقدر االستفتا  وأما الثانية فألجل قراء  الم موم الفاتحة فينبغى تطويلها 

 بقدرها.

 
 الفر  الثامن

 ل اسلمف  ذمر رماالل  ل  هللا اللي
 

عن ابى حميد الساعدى كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام إلى 
الصال  رفع يديه حتى يحاذى بهما مكنبيه فذكر الحديث إلى أن قال ثم يكبر 
ويرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم 

ارمى وقوله يصوب أى يعتدل فال يصوب رأسه وال يقنع رواه أبو داود والد
يخفض وال يقنع أى ال يرفع صلى هللا عليه وسلم رأسه حتى يكون أعلى من 

 ظهره.

 
 الفر  التاس:

 ف  ذمر مقدار رماالل  ل  هللا الليل اسلم
 

عن ابن جبير قال سمعت أن  بن مالك يقول ما صليت وراء أحد من 
ليه وسلم من هذا التابعين بعد رسول هللا أشبه صال  برسول هللا صلى هللا ع

افتى يعنى عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات وسجوده 
عشر تسبيحات رواه أبو داود، وعن البراء كان ركوع النبى صلى هللا عليه 
وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خال القيام والقعود قريبا 

ت فى الحديث تطويل قيامه صلى هللا من السواء رواه الشيخان قال النووى ثب
 عليه وسلم.

 الفر  العاشر
 فيما مان  ل  هللا الليل اسلم يقالل ف  الرما  االرف: منل

عن عائشة رضى هللا عنها كان صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول فى 
ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يت ول القرآن رواه 

فسب  نى يت ول القرآن يعمل بما أمر به فى قوله تعالى: )البخارى ومسلم ومع
فكان صلى هللا عليه وسلم  ]3النصر:[( بحمد ربك ااست فرل إنل مان تاابا
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يقول فى ركوعه وسجوده سبو  قدو  رب المالئكة والرو  رواه مسلم، 
وعن حذيفة أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم 

 ده سبحان ربى األعلى.وفى سجو
 

وعن ابى سعيد الخدرى قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفع 
رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء األرض وملء 
ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع 

ال ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. والجد لما أعطيت وال معطى لما منعت و
الحظ، وفى رواية له كان صلى هللا عليه وسلم يقول بعد قوله من شئ بعد اللهم 

 طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد.

 
 الفر  الحادى الشر

 ف  ذمر  فة سجادل  ل  هللا الليل اسلم اما يقال فيل
 

قيامه عن الركوع يكر ويخر  كان صلى هللا عليه وسلم إذا انتهى من ذكر
ساجدا وال يرفع يديه وقد روى أنه عليه الصال  والسالم كان يرفع يديه أيضا 
وصححه بعض الحفاظ، وكان عليه الصال  والسالم يضع يديه قبل ركبتيه 
رواه أبو داود ثم جبهته وأنفه وقال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة 

دمين رواه البخارى ومسلم من حديث ابن واليدين والركبتين وأطراف الق
عبا . وكان عليه الصال  والسالم إذا سجد فر  بين يديه حتى يبدو بياض 
إبطنه رواه الشيخان، وكان صلى هللا عليه وسلم يقول فى سجوده اللهم اغفر 
لى ذنبى كله دقه وجله أوله وآخره عالنيته وسره رواه مسلم من حديث أبى 

 له أى قليله وكثيره.هرير  وقوله دقه وج
 

وعن عائشة رضى هللا عنها قالت فقدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة 
من الفراح فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى السجود وهما 
منصوبتان وهو يقول اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 

أثنيت على نفسك رواه  عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصى ثناء عليك أنت كما
مسلم، وكان صلى هللا عليه وسلم يرفع راسه من السجود مكبرا غير رافع يديه 
ثم يجل  على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان عليه الصال  والسالم 
يجل  لالستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن جوارحه سكونا بينا ثم يقوم إلى 
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غيره وكان عليه الصال  والسالم يقول الركعة الثانية كما فى صحيح البخارى و
بين السجدتين اللهم اغفر لى وارحمنى واهدانى وعافنى وارزقنى رواه أبو 

 داودوالدارمى من حديث ابن عبا  رضى هللا عنهما.

 
 الفر  الثان  الشر

 ف  ذمر جلاسل  ل  هللا الليل اسلم للتشهد
 

يسرى وينصب كان صلى هللا عليه وسلم إذا جل  للتشهد يفرح رجله ال
اليمنى رواه مسلم، وقال أبو حميد الساعدى فى عشر  من أصحابه صلى هللا 
عليه وسلم أنا أعلمكم بصال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا ف عرض 
فذكر الحديث إلى أن قال حتى إذا كانت السجد  التى فيها التسليم أخر  رجله 

م قالوا صدقت هكذا كان يصلى، اليسرى وقعد متوركا على شقه األيسر ثم سل
وكان صلى هللا عليه وسلم إذا قعد فى التشهد وضع يده على ركبته ورفع 
إصبعه التى تلى اإلبهام ويدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، 
وكان صلى هللا عليه وسلم يستقبل ب صابعه القبلة فى رفع يديه وركوعه وفى 

ب صابع رجليه القبلة فى سجوده صلى هللا عليه سجوده وفى التشهد ويستقبل 
 وسلم.

 
 الفر  الثال  الشر

 ف  ذمر تشهدل  ل  هللا الليل اسلم
 

كان صلى هللا عليه وسلم يتشهد دائما فى هذه الجلسة األخير  ويعلم أصحابه 
أن يقولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات هلل السالم عليك أيها النبى 

اته السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين اشهد أن ال إله إال ورحمة هللا وبرك
هللا وأشهد أن محمد عبده ورسوله رواه مسلم نم رواية ابن عبا ، وقد كان 
صلى هللا عليه وسلم يدعو فى الصال  اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر 

لممات اللهم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة ا
وأعوذ بك من الم ثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال 
إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد ف خلف رواه البخارى ومسلم من رواية 
عائشة ودعا ه صلى هللا عليه وسلم بذلك لتعليم أمته. وعن على أن النبى ر 
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اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما  كان يقول ما بين التشهد والتسليم اللهم
أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت 

 الم خر ال إله إال أنت رواه مسلم وغيره.

 
 الفر  الراب: الشر

 ف  ذمر تسليمل  ل  هللا الليل اسلم من ال بق
 ايتب: ذلك جملة أحادي  تتعل  بحال  بتل  ل  هللا الليل اسلم

 
د هللا بن مسعود كان صلى هللا عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره عن عب

السالم عليكم ورحمة هللا رواه الترمذى وزاد أبو داود حتى يرى بياض خده. 
وكان صلى هللا عليه وسلم إذا قام فى الصال  ط ط  رأسه رواه أحمد. وكان 

ير بها وهى صلى هللا عليه وسلم ال يجاوز بصره إشارته أى أصبعه التى يش
السبابة. وكان صلى هللا عليه وسلم قد جعل هللا قر  عينه فى الصال  كما قال 
وجعلت قر  عينى فى الصال  رواه النسائى. ولم يكن يشغله عليه الصال  
والسالم ما هو فيه من مراعا  أحوال الم مومين مع كمال إقباله وقربه من ربه 

يه وسلم يدخل فى الصال  فيريد حضور قلبه بين يديه. وكان صلى هللا عل
إطلتها فيسمع بكاء الصبى فيتجوز فى صالته مخافة أن يشق على أمه رواه 
البخارى وغيره. وكان صلى هللا عليه وسلم ي م النا  وهو حامل أمامه بنت 
بنته زينب رضى هللا عنهما على عاتقه رواه مسلم وغيره. وكان صلى هللا 

والحسين فيركب على ظهره فيطيل السجد  عليه وسلم يصلى فيجئ الحسن أ
 كراهية أن يلقيه عن ظهره.

 
وكان صلى هللا عليه وسلم يرد السالم باإلشار  على من يسلم عليه وهو فى 
الصال  رواه مسلم والبيهقى. وكان صلى هللا عليه وسلم يصلى وعائشة 
ام معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها وإذا ق

بسطتهما رواه البخارى. وروى مطرف بن عبد هللا عن أبيه قاألتيت النبى 
صلى هللا عليه وسلم وعو يصلى ولجوفه أزيز ك زير المرجل يعنى يبكى رواه 
اإلمام أحمد واألزيز الصوت والمرجل قدر من نحا . ولم يكن صلى هللا عليه 

عليه وسلم وسلم يغمض عينيه فى صالته. وقد كانت صالته صلى هللا 
متوسطة عارية عن الغلو كالوسوسة فى عقد النية والجهر باألذكار التى 
شرعت سرا إلى غير ذلك مما يفعله كثير ممن ابتلى بداء الوسوسة عافانا هللا 
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منها وهى نوع من الجنون فمن أراد التخلص من هذه البلية فليتبع سنة نبيه 
 صلى هللا عليه وسلم السوية.

 
 الشرالفر  الخام: 

 ف  ذمر قناتل  ل  هللا الليل اسلم أى دالاال ف  ال بق
 

عن أن  قال بعث النبى صلى هللا عليه وسلم سبعين رجال يقال لهم القراء 
فعرض لهم حيان من سليم رعل وذكوان عند بئر لها بئر معونة فقتلوهم فدعا 

بدء  عليهم النبى صلى هللا عليه وسلم شهرا فى صال  الغداو  أى الصبح وذلك
القنوت وما كنا نقنت وفى رواية أنه قنت قبل الركوع وفى أخرى أنه قنت بعد 
الركوع، وعن ابن عمر رضى هللا عنهما أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم إذا رفع راسه من الركوع فى الركعة األخير  من الفجر يقول اللهم العن 

حمده ربنا ولك الحمد ف نزل هللا  فالنا وفالنا وفالنا بعدما يقول سمع هللا لمن
( فإنهم (المانإلى قوله ) ]128آل عمران:[( لي: لك من األمر شئعليه: )

رواه البخارى. وعن أبى هرير  كان صلى هللا عليه وسلم  ]128آل عمران:[
إذا رفع رأسه من الركعة الثانية قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 

عة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وط تك على مضر اللهم وعياح بن أبى ربي
اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف وفى رواية فى صال  الفجر وفى رواية ثم 

آل [ لي: لك من األمر شئ(بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل هللا سبحانه وتعالى: )
 رواه البخارى ومسلم. ]128عمران:
 

نت فى الصبح والمغرب رواه مسلم وعن البراء كان صلى هللا عليه وسلم يق
والترمذى وألبى داود فى صال  الصبح ولم يذكر المغرب، وعن ابن عبا  
كان صلى هللا عليه وسلم يقنت فى صال  الصبح وفى وتر الليل به الء 
الكلمات اللهم اهدنى فيمن هديت أخرجه محمد بن نصر وتمامها وعافنى فيمن 

ى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت فإنك عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك ل
تقضى وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه أبو 

 داود وغيره من حديث الحسن بن على.

 
 الف ل الراب:
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 ف  سجادل  ل  هللا الليل اسلم للسها ف  ال بق
 

سلم عن عبد هللا بن مالك أنه قال صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه و
ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجل  فقام النا  معه فلما قضى صالته 
ونظرنا أى انتظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جال  ثم سلم 

 رواه البخارى.

 
 الف ل الخام:

 فيما مان  ل  هللا الليل اسلم يقالل بعد ان رافل
 امن ال بق اجلاسل بعدها اسرالل انفتالل بعده

 
عن ثوبان كان صلى هللا عليه وسلم إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا 
وقال اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام رواه مسلم 
وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا صلى على أصحابه فيحمل ما ورد 

ل على أصحابه بوجهه من الدعاء بعد الصال  على انه كان يقوله بعد أن يقب
الشريف فقد كان عليه الصال  والسالم يسرع االنفتال إلى الم مومين وكان 
ينفتل عن يمينه وعن شماله واألكثر عن يمينه. وقالت أم سلمة رضى هللا عنها 
كان صلى هللا عليه وسلم إذا سلم مكث فى مكانه يسيرا قالى الزهرى فنرى 

الرجال رواه البخارى، وثالت عائشة  وهللا أعلم لكى ينصرف النساء قبل
رضى هللا عنها كان صلى هللا عليه وسلم إذا سلم ال يقعد إال مقدار ما يقول 

 اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام رواه مسلم.
وكان صلى هللا عليه وسلم يقول ال إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله 

لى كل شئ قدير اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطى لما منعت الحمد وهو ع
وال ينفع ذا الجد منك الجد رواه الشيخان من حديث المغير ، وكان صلى هللا 
عليه وسلم يقول ب على صوته ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله 

 هللا وال نعبد الحمد وهو على كل شئ قدير ال حول وال قو  إال باهلل ال إله إال
إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل ال إله إال هللا مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون رواه مسلم من حديث عبد هللا ابن الزبير، وعن سعد 
أنه كان يعلم بنيه ه الء الكلمات ويقول إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 

لوات اللهم إنى أعوذ بلك من الجبن وأعوذ بك من البخل يتعوذ بهن دبر الص
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وأعوذ بك أن أرد إلى أزدل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر رواه 
 البخارى.

 
وعن زيد بن أرقم كان صلى هللا عليه وسلم يقول دبر كل صال  اللهم ربنا 

رب كل شئ ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك ال شريك لك اللهم ربنا و
أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أن العباد 
كلهم إخو  اللهم ربنا ورب كل شئ اجعلنى مخلصا لك وأهلى فى كل ساعة من 
الدنيا واآلخر  يا ذا الجالل واإلكرام اسمع واستجب هللا األكبر هللا األكبر هللا 

بى هللا ونعم الوكيل هللا األكبر هللا األكبر نور السموات واألرض هللا األكبر حس
رواه أبو داود وأحمد وكان صلى هللا عليه وسلم يقول إذا أنصرف من الصال  

 اللهم أصلن لى دينى أخرجه النسائى عن صهيب.
 

وكان عليه الصال  والسالم حين تقام الصال  فى المسجد إذا رآهم قليال 
اود. وقال أبو مسعود البدرى كان جل  وإذا رآهم جماعة صلى رواه أبو د

صلى هللا عليه وسلم يسمح مناكبنا فى الصال  ويقول استووا وال تختلفوا 
فتختلف قلوبكم ليلنى منكم أولوا األحالم والنهى ثم الذين يلونهم رواه مسلم. 
وقال ابن عبا  قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلى فقمت عن يساره 

هره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى الشق األيمن رواه ف خذ بيدى من وراء ظ
 البخارى ومسلم.

 الباب الثان 
 ف  ذمر  بتل  ل  هللا الليل اسلم الجمعة

 
كان صلى هللا عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشم  رواه البخارى 
من حديث أن  ولم يكن ي ذن فى زمانه صلى هللا عليه وسلم على المنار وبين 

إنما كان بالل ي ذن وحده بين يديه صلى هللا عليه وسلم إذا جل  على يديه و
 المنبر.
 

قال ابن اسحق لما قدم عليه الصال  والسالم المدينة أقام بقباء فى بنى عمرو 
بن عوف يوم األثنين ويوم الثالثاء ويوم والخمي  وأس  مسجدهم ثم خر  

ى المسجد الذى فى بطن يوم الجمعة ف دركته الجمعة فى بنى سالم فصالها ف
الوادى فكانت أول جمعة صالها بالمدينة وذلك قبل ت سي  مسجده وخطب 
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وهى أول خطبة خطبها بالمدينة فقال: الحمد هلل أحمده وأستعينه وأستغفره 
وأستهديه وأومن به وال أكفره وأعادى من يكفر به وأشهد أن ال إله إال هللا 

ه ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عبد
والنور والموعظة والحكمة على فتر  من الرسل وقلة من العلم وضاللة من 
النا  وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من األجل من يطع هللا 
ورسوله فقد رشد ومن يعص هللا ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضالالً بعيدا 

أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على اآلخر   أوصيكم بتقوى هللا فإن خير ما
وأن ي مره بتقوى هللا واحذروا ما حذركم هللا من نفسه ف ن تقوى هللا لمن عمل 
به على وجل ومخافة من ربه عون وصدق على ما تبتعون من اآلخر  ومن 
يصل الذى بينه وبين هللا من أمره فى السر والعالنية ال ينوى به إال وجه هللا 

ه ذكر فى عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم يكن ل
وما كان مما سوى ذلك يود لو ان بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم هللا نفسه وهللا 
ر وف بالعباد هو الذى صدق قوله وأنجر وعده ال خلف لذلك فإنه يقول ما 

فى عاجل أمركم وآجله فى السر  يبدل القول لدى وما أنا بظالم للعبيد فاتقوا هللا
والعالنية فإنه من يتق هللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق هللا  فقد 
فاز فوزا عظيما وإن تقوى هللا توقى مقته وتوقى عقوبته وسخطه وإن تقوى 
هللا تبيض الوجه وترضى الرب وترفع الدرجة فخذوا بحظكم وال تفرطوا فى 

كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين  جنب اللله فقد علمكم
ف حسنوا كما أحسن هللا إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا فى هللا حق جهاده هو 
اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك نم هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة وال 

إنه من يصلح حول وال قو  إال باهلل ف كثروا ذكر هللا واعملوا لما يعد الموت ف
ما بينه وبين هللا يكفه هللا ما بينه وبين النا  ذلك ب ن هللا يقضى على النا  وال 
يقضون عليه ويملك من النا  وال يملكون منه هللا أكبر وال حول وال قو  إال 

 باهلل العلى العظيم.
 

وعن ابن عمر كان عليه الصال  والسالم يخطب خطبتين يجل  إذا صعد 
فرغ الم ذن ثم يقوم فيخطب ثم يجل  فال يتكلم ثم يقوم فيخطب، المنبر حتى ي

وكان صلى هللا عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه 
حتى ك نه منذر جيح يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين 
هللا ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب 

وخير الهدى هدى محمد صلى هللا عليه وسلم وشر األمور محدثاتها وكل بدعة 
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ضاللة وكل ضاللة فى النار ثم يقول أنا أولى بكل م من من نفسه من ترك 
ماال فألهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلّى رواه مسلم نم حديث جابر 

 قيام بمصالحهم.ومعنى ضياعا عياال عالة وأطفاال ال قدره لهم على ال
 

( ا االقرمن المجيدوعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت )
إال عن لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقر ها كل جمعة على  ]1ق:[

المنبر إذ خطب النا  رواه مسلم، وعن الحكم بن حزن قال قدمت إلى النبى 
فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها صلى هللا عليه وسلم سايع سبعة أو تاسع تسعة 

الجمعة فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متوكئا على قو  أو قال على 
عصا فحمد هللا وأثنى عليه كانات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: يا أيها 
النا  إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا رواه 

 له سددوا أى الزموا الصواب من القول والفعل.أحمد وأبو داود: قو
 

وعن أبى الدرداء قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الجمعة 
فقال توبوا إلى هللا قبل أن تموتوا بادروا باألعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا 
وصلوا الذى بينكم وبين ربكم تسعدوا وأكثروا الصدقة ترزقوا وأمروا 

خصبوا وانهوا عن المنكر تنصروا أيها النا  إن أكيسكم أكثركم بالمعروف ت
ذكرا للموت وأكرمكم أحسنكم استعدادا له إال وإن من عالمات العقل التجافى 
عن دار الغرور واإلنابة إلى دار الخلود والتزود لسكنى القبور والت هب ليوم 

 النشور رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد هللا.
 

يل أبى داود عن الزهرى قال كان ثدر خطبة النبى صلى هللا وفى مراس
عليه وسلم الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا من 
يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادى له وأشهد أن ال إله إال هللا وأن 

من يطع هللا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نس ل هللا ربنا أن يجعلنا ممت يطيعه 
ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. وعنده أيضا عنه قال بلغنا عن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول إذا خطب كل ما هو آت قريب ال 

  أمرا ما شاء هللا كان ولو كره النا  بعد لما هو آت يريد هللا أمرا ويريد النا
وال مبعد لما قرب هللا وال مقرب لما أبعد هللا ال يكون شئ إال بإذن هللا عز 

 وجل.
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وقال جابر  كان صلى هللا عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يقول بعد أن 
ن يحمد هللا ويصلى على أنبيائه: أيها النا  إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وأ

لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم أن العبد الم من بين مخافتين بين أجل قد مضى 
ال يدرى ما هللا قاض فيه وبين أجل قد بقى ال يدرى ما هللا صانع فيه فلي خذ 
العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه آلخرته  من الشبيبة قبل الكبر ومن الحيا  قبل 

من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إال  الممات والذى نفسى بيده ما بعد الموت
الجنة أو النار أقول قولى هذا وأستغفر هللا لى ولكم، وكانت صالته صلى هللا 
عليه وسلم الجمعة قصدا بين الطول والتخفيف وخطبته قصدا رواه مسلم 

 وغيره وزاد أبو داود يقرأ بآيات من القرآن ويذكر النا .
 

عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء  وعن عمرو بن حريث أنه صلى هللا
قد أرخى طرفها بين كتفيه رواه مسلم قال ابن القيم فى الهدى وكان عليه 
الصال  والسالم إذا اجتمع النا  خر  إليهم وحده من غير شاويح يصيح بين 
يديه وال لب  طيلسان وال طرحه وال سواد فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا 

لنا  بوجهه وسلم عليهم ثم يجل  وي خذ بالل فى األذان صعد المنبر استقبل ا
فإذا فرغ منه قام فخطب من غير فصل بين األذان والخطبة ال بإيراد خبر وال 
غيره ولم يكن صلى هللا عليه وسلم ي خذ بيده سيفا وال غيره وإنما كان يعتمد 

 مرهم على قو  أو عصا قبل أن يتخذ المنبر وكان ي مر النا  بالدنو منه وي
 باإلنصات.

 
إذا وكان صلى هللا عليه وسلم يقرأ بسور  "الجمعة" فى الركعة األولى و)

بالثانية رواه مسلم، وفى حديث النعمان بن  ]1المنافقون:[( جامك المنافقان
سب  بشير عند مسلم كان صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى العيدين وفى الجمعة )

وروى  ]1الغاشية:[( أتاك حدي  ال اشيةهل و ) ]1األعلى:[( اسم ربك األالل 
البيهقى عن ابن مسعود أنه صلى هللا عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين 

 رجال.

 
 الباب الثال 

 ف  تهجدل  ل  هللا الليل اسلم
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التهجد الصال  بعد الرقاد ثم صال  أخرى بعد رقد  ثم صال  أخرى بعد 
سلم حتى تورمت قدماه فقلت له لم رقد ، قالت عائشة قام صلى هللا عليه و

تصنع هذا يا رسول هللا وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما ت خر قال أفال 
أكون عبدا شكورا قالت فلما بدن وكثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع 

 قام فقرأ ثم ركع رواه الشيخان.
 

ت عائشة عن شريح قال)ذمر سياا  بتل  ل  هللا الليل اسلم بالليل( 
رضى هللا عنها صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء قط فدخل بيتى 
إلى صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو دود. وكان صلى هللا عليه 
وسلم يقوم إذا سمع الصارخ رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة والصارخ 

ويقوم آخره فيصلى ثم  الديك، وقالت كان عليه الصال  والسالم ينام أول الليل
يرجع إلى فراشه فغذا أذن الم ذن وثب كانت به حاجة اغتسل وإال توض  
وخر  رواه البخارى، وقالت كان عليه الصال  والسالم ربما اغتسل فى أول 
الليل وربما اغتسل فى آخره وربما أوتر فى أول الليل وربما أوتر فى آخره 

 بها. وربما جهر بالقراء  وربما خفت أى أسر
وقالت أم سملة كان صلى هللا عليه وسلم يصلى بنا ثم ينام قدر ما صلى ثم 
يصلى قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح رواه أبو داود، وعن أن  
قال ما كنا نشاء أن نرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الليل مصليا إال 

ه النسائى، وكان صلى هللا عليه رأيناه وال نشاء أن نراه نائما إال رايناه روا
وسلم إذا استيقظ من الليل قال ال إله إال أنت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك 
لذنبى وأسالك رحمتك اللهم زدنى علما وال تزغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رواه أبو داود من حديث عائشة، وعنها كان 

م إذا هب من الليل كبر هللا عشرا وحمد هللا عشرا وقال عليه الصال  والسال
سبحان هللا وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدو  عشرا واستغفر هللا عشرا 
وهلل عشرا ثم قال اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 

 عشرا ثم يفتتح الصال  رواه أبو داود.
 

فقد روى الشيخان عن ابن  الل  أناا ()امان قيامل  ل  هللا الليل اسلم 
عبا  قال بت عند خالتى ميمونة ليلة والنبى صلى هللا عليه وسلم عندها 
فتحدث النبى صلى هللا عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل 

)إن ف  خل  السمااال ااألر ( اآلخر أو نصفه قعد ينظر إلى السماء فقرأ 
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م السور  ثم قام إلى القربة ف طلق شناقها ثم صب فى حتى خت ]164البقر : [
الجفنة ثم توض  وضوءا حسنا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ فقام فصلى 
فقمت فتوض ت فقمت عن يساره ف خذ ب ذنى ف دارنى عن يمينه فتتامت صالته 
ثالث عشر  ركعة ثم اضطجع فنان حتى نفن وكان إذا نام نفن فآذنه بالل 

صلى ولم يتوض  وكان يقول فى دعائه اللهم اجعل فى قلبى نورا بالصال  ف
وفى بصرى نورا وفى سمعى نورا وعن يمينى نورا وعن يسارى نورا 
وفوقى نورا وتحتى نورا وأمامى نورا وخلفى نورا واجعل لى نورا وزاد 

 بعضهم وفى لسانى نورا وذكر عصبى ولحمى ودمى وشعرى وبشرى.
 

الثت عشر  ركعة منها ركعتا الفجر حزرت قيامه وفى رواية فقام فصلى ث
وفى رواية فصلى ركعتين  ]1المزمل:  [)يا أيها الم مل( فى كل ركعة بقدر: 

ركعتين حتى صلى ثمانى ركعات ثم أوتر بخم  لم يجل  فيهن، وعن سعد 
بن هشام قال انطلقت إلى عائشة رضى هللا عنها فقلت يا أم الم منين أنبئينى 

تقرأ القرآن قلت بلى قالت  هللا صلى هللا عليه وسلم قالت ألست عن خلق رسول
أنبئينى عن وتر رسول هللا صلى هللا عليه  كان خلقه القرآن قلت يا أم الم منين

وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه هللا ما شاء أن يبعثه من الليل 
الثامنة فيذكر هللا  فيتسوك ويتوض  ويصلى تسع ركعات وال يجل  فيها إال فى

ويحمده ويدعوه ثم ينهض وال يسلم ثم يقوم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر هللا 
ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد 
فتلك إحدى عشر  ركعة يا بنى فلما أسن صلى هللا عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 

مثل صنيعه األول فتلك تسع يا بنى رواه مسلم. وفى بسبع وصنع فى الركعتين 
رواية عنها للنسائى فصلى ست ركعات يخيل إلى أنه سوى بينهن فى القراء  
والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلى ركعتين وهو جال  ثم يضع 
جنبه، وعنها رضى هللا عنها كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام من 

 صالته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وأحمد. الليل افتتح
 

وعنها كان عليه الصال  والسالم يصلى فيما بين أن يفرغ من صال  العشاء 
إلى الفجر إحدى عشر  ركعة ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد  فيسجد 
السجد  من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت 

فجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع الم ذن من صال  ال
على شقه األيمن حتى ي تيه الم ذن لإلقامة رواه أو داود. وعنها قالت كان 
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صلى هللا عليه وسلم يصلى ثالث عشر  ركعة يوتر من ذلك بخم  وال يجل  
فى شئ إلى فى آخرها رواه البخارى ومسلم. وفى البخارى عن مسروق س لت 

عن صال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت سبعا وتسعا وإحدى  عائشة
عشر  سوى ركعتى الفجر وأشكلت روايات عائشة على كثير والصواب أن 
كل شئ ذكرته من ذلك محمول على اوقات متعدد  وأحوال مختلفة بحسب 

 النشاط وبيان الجواز قاله القرطبى.
 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن زيد بن خالد أنه قال ألرمقن صال  رس
الليلة قال فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون التين قبلهما ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 

  ركعة رواه مسلم. وعن حذيفة أنه رأى النبى صلى ثم أوتر فذلك ثالث عشر
هللا عليه وسلم يصلى من الليل فكان يقول هللا أكبر ثالثا ذو الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقر  ثم ركع فكان ركوعه نحوا 
من قيامه وكان يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثم رفع رأسه من الركوع 

قيامه نحوا من ركوعه ثم يقول لربى الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا فكان 
من قيامه وكان يقول فى سجوده سبحان ربى األعلى ثم رفع راسه من السجود 
وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لى رب 

مائد  أو اغفر لى فصلى أربع ركعات قرأ فيهم البقر  وآل عمران والنساء وال
األنعام شك شعبة رواه أبو داود ورواه مسلم بلفظ صليت مع رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقر  فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت 
يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل 

فيها تسبيح سبح وإذا مر بس ال س ل عمران فقرأها يقرأ مترسال إذا مر بآية 
وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربى العظيم فكان ركوعه نحوا 
من قيامه ثم قال سمع هللا لمن حمده زاد فى روية ربنا لك الحمد ثم قان قياما 
طويال قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربى األعلى فكان سجوده قريبا من 

 لنسائى ال يمر بىية تخويف أو تعظيم هلل عز وجل إال ذكره.قيامه وزاد ا
 

وقد كانت هيئة صالته عليه الصال  والسالم ثالثة أنواع: أنه كان أكصر 
صالته قائما فعن حفصة رضى هللا عنها قالت ما رأيته صلى هللا عليه وسلم 
ه فى سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى فى سبحته قاعدا روا
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مسلم وغيره والسبحة النافلة، الثانى: كان يصلى قاعدا ويركع قاعدا رواه 
البخارى وغيره من حديث عائشة والثالث: كان يقرأ قاعدا فإذا بقى يسير من 
قراءته قام فركع قائما رواه مسلم من حديث عائشة ولفظه إن رسول هللا صلى 

ا بقى من قراءته قدر ما هللا عليه وسلم كان يصلى جالسا ويقرأ وهو جال  فإذ
يكون ثالثين آية أو أربعين آية قام وقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل فى 
الركعة الثانية مثل ذلك. وعن عائشة كان يصلى متربعا رواه الدارقطنى. 
وروى أنه صلى هللا عليه وسلم كان يصلى ركعتين بعد الوتر جالسا لبيان 

 الجواز.
 

فعن عائشة قام   بق االسبم ليلة الن ت من شعبان()اأما قيامل الليل ال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل فصلى ف طال السجود حتى ظنت أنه 
قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فلما رفع 
رأسه من السجود وفرغ من صالته قال ياعائشة أو يا حميراء أظنت أن النبى 

ليه وسلم قد خا  بك أى غدر قلت ال وهللا يا رسول هللا ولكن ظنت صلى هللا ع
أنك قد قبضت لطول سجودك فقال أتدرين أى ليلة هذه قلت هللا ورسوله أعلم 
قال هذه ليلة النصف من شعبان إن هللا عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف 

د كما هم من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين  وي خر أهل الحق
 رواه البيهقى.

 
وعنها رضى هللا عنها قالت فقدت النبى صلى هللا عليه وسلم فخرجت فإذا 
هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال أكنت تخافين أن يحبف هللا عليك 
ورسوله فقلت يا رسول هللا قد ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن هللا تعالى 

السماء الدنيا فيغفر ألكثر من عدد شعر غنم  ينزل ليلة النصف من شعبان إلى
 كلب رواه أحمد ومعنى ينزل أى أمره أو ملكه.

 
وهو الذى يسمى  )اأما قيامل الليل ال بق االسبم ف  شهر رم ان(

بالتروايح فعن عائشة رضى هللا عتها كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 
يقظ أهله وجد وشد المئزر رواه دخل العشر األواخر من رمضان أحيا الليل وا

البخارى ومسلم وغيرهما ولمسلم قالت كان صلى هللا عليه وسلم يجتهد فى 
رمضان ما ال يجتهد فى غيره وفى العشر األخير منه ما ال يجتهد فى غيره، 
وعنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى فى المسجد فصلى بصالته 
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نا  ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخر  إليهم نا  ثم صلى من القابلة فكثر ال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذى صنعتم ولم 
يمنعنى من الخرو  إليكم إال أنى خشيت أن تفرض عليكم وذلك فى رمضان 

 رواه البخارى وسملم وغيرهما.
 

 عليه وسلم فى شهر وعن النعمان بن بشير قال قمنا مع رسول هللا صلى هللا
رمضان ليلة ثالث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خم  وعشرين 
إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن ال ندرك الفال  

)اأما الدد الرمعاال الت  مان  ل  هللا الليل اسلم أى السحور رواه النسائى، 
س ل عائشة كيف كانت صال  رسول  فعن أبى سلمة أنه ي ليها ف  رم ان(

هللا صلى هللا عليه وسلم فى رمضان قالت ما كان يزيد فى رمضان وال فى 
غيره على إحدى عشر  ركعة يصلى أربعا فال تس ل عن حسنهن وطولهن ثم 
يصلى أربعا فال تس ل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثالثا قالت عائشة فقلت 

قال يا عائشة إن عينى تنامان وال ينام قلبى يا رسول هللا أتنام قبل أن توتر 
 رواه البخارى ومسلم.

 
وقد كان صلى هللا عليه وسلم يطيل القراء  فى قيام رمضان بالليل أكثر من 
غيره وقد صلى معه حذيفة ليلة فى رمضان قال فقرأ بالبقر  ثم النساء ثم آل 

تين حتى جاءه عمران ال يمر بآية تخويف إلى وقف وس ل قال فما صلى الركع
بالل فآذنه بالصال  أخرجه أحمد والنسائى وعنده ايضا أنه صلى هللا عليه 

 وسلم ما صلى إال اربع ركعات حتى جاءه بالل يدعوه إلى الغدا .

 
 الباب الراب:

 فة  بتل  ل  هللا الليل اسلم الاتر
 

قد صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه أوتر بهم  ولم يجل  إلى فى آخرهن 
وى الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى هللا عليه وسلم يوتر بثالث ال ور

يقعد إلى فى آخرهن، وروى الطحاوى من طريق سالم بن عبد هللا بن عمر 
عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة وأخبر أن النبى صلى هللا 

 عليه وسلم كان يفعله وإسناده قوى.
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ضى هللا عنها أنه صلى هللا عليه وسلم كان وفى مسلم وغيره عن عائشة ر
إذا نام من الليل من وجع أو غيره قلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتى عشر  
ركعة أى لم يقض الوتر إذ لو قضاه لصلى ثالث عشر ، وقالت رضى هللا 
عنها أوتر صلى هللا عليه وسلم من كل الليل من أوله وأوسطه وآخرخ وانتهى 

سحر رواه البخارى ومسلم وغيرهما والمراد ب وله بعد صال  وتره إلى ال
العشاء ويحتمل أن يكون اختالف وقت الوتر باختالف األحوال فحيث أوتر 
أوله لعله كان وجعا وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافرا وأما وتره فى آخره 
فكان غالب أحواله لما عرف من مواظبته صلى هللا عليه وسلم على الصال  

الليل والسحر قبيل الصبح، وروى أحمد من حديث معاذ قال صلى هللا  آخر
 عليه وسلم زادنى ربى صال  وهى الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر.

وعن على كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بثالث يقرأ فيهن بتسع 
د رواه سور من المفصل يقرأ فى كل  ركعة بثالث سور آخرهن قل هو هللا أح

الترمذى، وعن عائشة كان صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى األولى بسبح اسم ربك 
األعلى وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون وفى الثالثة بقل هو هللا أحد والمعوذتين 
رواه الترمذى وألبى داود كان إذا سلم قال سبحان الملك القدو  وعند النسائى 

ن على كان عليه الصال  والسالم يقول فى آخر ثالثا يرفع صوته بالثالثة، وع
وتره اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك ال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه أبو داود وغيره، وقد 
كان عليه الصال  والسالم يقرأ فى سنة الفجر وفى الوتر بسورتى اإلخالص 

 حد وقل يا أيها الكافرون.وهما هو هللا أ

 
 الباب الخام:

 ف  ذمر  بتل  ل  هللا الليل اسلم ال ح 
 

روى عبد هللا بن أبى أوفى أنه صلى هللا عليه وسلم صلى الضحى ركعتين 
وروت عائشة أنه كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء هللا وروى جابر ومطعم بن 

وت أم هانئ وأن  أنه عدى أنه صلى هللا عليه وسلم صالها ست ركعات ور
صالها ثمانى ركعات وروت أم سلمة أنه صلى هللا عليه وسلم كان يصليها 

 ثنتى عشر  ركعة.
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 القسم الثان 
 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم الناافل اأحمامها افيل بابان

 الباب األال
 ف  الناافل المقرانة باألاقاال افيل ف بن

 الف ل األال
 لااال الخم: االجمعة افيل سبعة فرا ف  رااتب ال 

 
 الفر  األال

 ف  أحادي  جامعة لرااتب مشترمة
 

عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين فى بيته وبعد صال  العشاء 

يته ركعتين قال ركعتين وكان ال يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى فى ب
وأخبرتنى حفصة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا سكت الم ذن من 
األذان لصال  الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصال  
رواه البخارى، وعن عائشة رضى هللا عنها كان صلى هللا عليه وسلم يصلى 

ى بالنا  الظهر ثم يدخل فيصلى فى بيته قبل الظهر أربعا ثم يخر  فيصل
ركعتين وكان يصلى بالنا  المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين ثم يصلى بالنا  
العشاء ويدخل بيتى فيصلى ركعتين الحديث وفى آخره وكان إذا طلع الفجر 

 صلى ركعتين رواه مسلم.
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 الفر  الثان 

 ف  رمعت  الفجر
 

ليه وسلم على شئ من قالت عائشة رضى هللا عنها لم يكن صلى هللا ع
النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر رواه البخارى ومسلم وغيرهما 
ولمسلم لهما أحب إلى من الدنيا جميعا وكان يصليهما إذا سكت الم ذن بعد أن 
يستنير الفجر ويخففهما رواه الشيخان وهذا لفظ النسائى، وكان صلى هللا عليه 

 )قالاا ممنا با  اما أن ل إلينا(منهما  وسلم كثيرا ما يقرأ فى األولى
)قل يا أهل المتاب تعالاا إل  ملمة  اآلية وفى اآلخر  منهما ]136البقر :[

آل [ )اشهداا بأنا مسلمان(إلى قوله  ]64آل عمران:[ساام بيننا ابينمم( 
رواه مسلم وغيره عن ابن عبا . وقال أبو هرير  قرأ صلى هللا  ]64عمران:

ى ركعتى الفجر قل ايها الكافرون وقل هو هللا أحد رواه مسلم، عليه وسلم ف
وروى ابن ماجه عن عائشة أنه صلى هللا عليه وسلم قال نعم السورتان يقرأ 
بهما فى ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو هللا أحد. وكان صلى هللا 
ن عليه وسلم إذا صلى ركعتى اضطجع على شقه األيمن رواه الشيخان م

 حديث عائشة.

 
 الفر  الثال 
 ف  راتبة ال(هر

 
عن ابن عمر صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعده رواه البخارى وروى عن عائشة كان عليه الصال  والسالم ال 
يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صال  الغدا  قال أبو جعفر الطبرى األربع 

 ثير من أحواله والركعتان فى قليلها.كانت فى ك
 

وروى البراز من حديث ثوبان أنه صلى هللا عليه وسلم كان يسحب أن 
يصلى بعد نصف النهار فقالت عائشة يا رسول أراك تستحب الصال  هذه 
الساعة قال تفتح فيها أبواب السماء وينظر هللا تعالى إلى خلقه بالرحمة وهى 

ونو  وإبراهيم وموسى وعيسى، وعن عبد هللا بن صال  كان يحافز عليها آدم 
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السائب كان صلى هللا عليه وسلم يصلى أربعا بعد أن تزول الشم  قبل الظهر 
 وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح.

 
 
 
 
 

 الفر  الراب:
 ف  سنة الع ر

 
يصلى قبل العصر عن على رضى هللا عنه كان صلى هللا عليه وسلم 

ركعتين رواه أبو داود، وعنه كرم هللا وجهه كان صلى هللا عليه وسلم يصلى 
قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على المائكة المقربين ومن 
تبعهم من المسلمين والم منين رواه الترمذى وروى ايضا أنه صلى هللا عليه 

أربعا، وروى أبو داود من حديث وسلم قال رحم هللا أمرأ صلى قبل العصر 
عائشة رضى هللا عنها أنه كان صلى هللا عليه وسلم يصلى بعد العصر ركعتين 

 وينهى عنهما.

 
 الفر  الخام:
 ف  راتبة الم رب

 
عن ابن مسعود قال ما أحصى ما سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فجر بقل يا أيها يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل صال  ال
الكافرون وقل هو هللا أحد رواه الترمذى، وعن ابن عبا  كان صلى هللا عليه 
وسلم يطيل القراء  فى الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد رواه 
أوب داود وأما الركعتان قبل المغرب قلم يصلهما وصالهما أصحابه ف قرهم 

 عليهما رواه أبو داود عن أن .

 
 الساد:الفر  
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 ف  راتبة العشام
 

قالت عائشة رضى هللا عنها ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
العشاء قط فدخل بيتى إلى صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أو داود 
وفى مسلم قالت عائشة ثم يصلى بالنا  العشاء فيدخل بيتى فيصلى ركعتين 

 وكذا فى حديث ابن عمر عند الشيخين.

 
 الساب:الفر  

 ف  رابتة الجمعة
 

كان ابن عمر يطيل الصال  قبل الجمعة ويصلى ركعتين فى بيته ويحدث أن 
النبى صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه أبو داود وابن حبان. ودخل 
سليك الغطفانى يوم الجمعة وهو صلى هللا عليه وسلم يخطب فقال له صليت 

 لبخارى ومسلم.قال ال قال قم فاركع ركعتين رواه ا

 
 الف ل الثان 

 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم افيل سبعة فرا 
 الفر  األال

 ف  الدد الرمعاال
 

عن ابن عبا  رضى هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خر  
يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما والبعدهما ثم أتى إلى النساء وبالل معه 

لمرأ  تتصدق بخرصها وسخابها رواه البخارى ف مرهن بالصدقة فجعلت ا
ومسلم وغيرهما والخرص حلقة صغير  من ذهب أو فضة والسخاب قالد  من 

 عنبر أو قرنفل أو غيره وال يكون فيه خرز.

 
 الفر  الثان  
 ف  الدد التمبير
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عن عائشة رضى هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكبر فى 
ى األولى سبع تكبيرات وفى الثانية خم  تكبيرات سوى الفطر واألضحى ف

 تكبيرتى اإلحرام والركوع رواه أو داود.

 
 الفر  الثال 

 ف  الاقال االممان
 

عن أبى سعيد الخدرى قال كان النبى صلى هللا عليه وسلم يخر  يوم الفطر 
واألضحى إلى المصلى ف ول شئ يبدأ به الصال  الحديث رواه البخارى 

 ومسلم.

 
 الفر  الراب:

 ف  األذان ااإلقامة
 

عن جابر بن سمر  قال صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العيدين 
 غير مر  وال مرتين بغير أذان وال إقامة رواه مسلم.

 
 الفر  الخام:
 ف  القرامق

عن أبى واقد الليثى قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى 
)اقتربال الساالة  فى األولى و ]1ق:[ لقرمن المجيد()ب  اااألضحى والفطر 
فى الثانية رواه مسلم وغيره، وعن النعمان بن بشير  ]1القمر:[ اأنش  القمر( 

)بسب  اسم ربك قال النبى صلى هللا عليه وسلم يقرأ فى العيدين والجمعة 
وربما اجتمعا  ]1الغاشية: [ )اهل أتاك حدي  ال اشية( ]1األعلى:[ األالل (

 ى يوم واحد فقرأ بهما رواه مسلم.ف

 
 الفر  الساد:
 ف  الخطبة
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عن ابن عمر رضى هللا عنهما قا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو 
بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة رواه البخارى ومسلم وغيرهما. وعن 
بل جابر قال شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العيد فبدأ بالصال  ق

الخطبة بال أذان وال إقامة ثم قام متوكئا على بالل ف مر بتقوى هللا وحث على 
طاعته ووعظ النا  وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن 
فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأ  من وسط النساء سفعاء 

ن العشير قال الخدين فقالت لم يا رسول هللا قال ألنكن تكثرن الشكا  وتكفر
فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين فى ثوب بالل من أقراطهن وخواتمهن رواه 
البخارى ومسلم والبن خزيمة خطب عليه الصال  والسالم يو عيد على رجليه 
وهذا يشعر ب نه لم يكن فى المصلى فى زمنه صلى هللا عليه وسلم منبر. 

العشير الزو  واألقراط وسفعاء أى فى خديها سواد والكفر هنا ستر الحق و
 جمع قرط ما يعلق فى شحمة األذن.

 
 الفر  الساب:

 ف  أملل  ل  هللا الليل اسلم يام الفطر قبل خراجل إل  ال بق
 

عن ا،  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يغدو يو افطر حتى ي كل 
اه تمرات رواه البخارى وعنه أنه صلى هللا عليه وسلم كان ي كلهن وترا رو

 الحاكم.
 

وعن بريد  قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يخر  يوم الفطر 
حتى يطعم وال يطعم يو األضحى حتى يصلى راوه الترمذى وغيره. وقال 
الشافعى فى األم بلغنا عن الزهرى قال ما ركب رسول هللا صلى هللا عليه 

 عنه قال من وسلم فى عيد وال جناز  قط، وفى الترمذى عن على رضى هللا
السنة أن يخر  إلى العيد ماشيا، وعن أبى هرير  قال كان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إذا خر  يوم العيد فى طريق رجع فى غيره رواه الترمذى، وكان 
عليه الصال  والسالم يخر  العنز  يوم الفطر واألضحى يرمزها فيصلى إليها 

الصغير ، وقد ضحى صلى هللا عليه  رواه النسائى وغيره. والعنز  العصا
وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر رواه البخارى من حديث 
أن  قال ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما يقول بسم هللا وهللا أكبر واألملح 
هو الذى يخالط سواده بياض والبياض أكثر وقال األصمعى األغبر وقال ابن 
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لخالص، وعن عائشة رضى هللا هنها أنه صلى هللا عليه األعرابى األبيض ا
وسلم أمر بكبح يط  فى سواد ويبرك فى سواد ف تى به ليضحى به قال يا 
عائشة هلمى المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبح 
ف ضجعه ثم ذبحه قال بسم هللا اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمه محمد 

رواه مسلم. ومعنى يط  فى سواء ويبرك فى سواد أن قوائمه سود ثم ضحى به 
وما يالقى محل بروكه من بدنه أسود وفى رواية وينظر فى سواد أى محاجره 

 سود وقد قيل إن هذا هو المراد باألملح.
 

وعن جابر ذبح النبى صلى هللا عليه وسلم يوم النحر كبشين أقرنين أملحين 
نى وجهت وجهى للذى فطر السموات واألرض موجوءين فلما وجههما قال إ

على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صالتى ونسكى ومحياى 
ومماتى هلل رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم 
منك ولك عن محمد وأمته بسم هللا وهللا أكبر ثم ذبح رواه أبو داود وغيره وفى 

الترمذى ذبح بيده وقال بسم هللا وهللا أكبر اللهم هذا عنى وعمن رواية ألحمد و
 لم يضح من أمتى. وموجوءين مخصيين.

 
 الباب الثان 

 ف  الناافل المقرانة باألسباب افيل أربعة ف ال
 الف ل األال

 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم المسات
 

عليه  عن ابن عبا  قال انخسفت الشم  على عهد رسول هللا صلى هللا
وسلم فقام قياما طويال نحوا من قراء  سور  البقر  ثم ركع ركوعا طويال ثم 
رفع فقام قياما طويال وهو دون القيام األول ثم ركع ركوعا طويال وهو دون 
الركوع األول ثم رفع ثم سجد ثم قاما قياما طويال وهو دون القيام األول ثم 

رفع فقام قياما طويال وهو دون ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول ثم 
القيام األول ثم ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول ثم رفع ثم سجد ثم 
انصرف وقد انجلت الشم  فقال إن الشم  والقمر آيتان من آيات هللا ال 

 يخسفان لموت أحد وال لحياته فإذا رايتم فاذكروا هللا رواه البخارى.
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رضى هللا عنهما عند الشخين ومالك  وفى حديث اسماء بنت أبى بكر
والنسائى قال ما من شئ كنت لم أره إال رأيته فى مقامى هذا حتى الجنة والنار 
ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم مثل أو قريبا ال أدرى أى ذلك قالت 
أسماء من فتنة المسيح الدجال ي تى أحدكم فى قبره فيقال له ما علمك بهذا 

لم من أو الموقن ال أدرى أى ذلك قالت أسما  فيقول هو محمد الرجل ف ما ا
رسول جاءنا بالبينات والهدى ف جبنا واتبعنا هو محمد ثالثا فيقال ثم صالحا قد 
علمنا أن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب ال أدرى أى ذلك قالت أسماء 

 فيقول ال أدرى سمعت النا  يقولون شيئا فقلته.
 

أحمد أنه لما سلم نم صال  الكسوف حمد هللا، وأثنى عليه وشهد  وعند اإلمام
أن ال إله إال هللا وشهد أنه عبد هللا ورسوله ثم قال أيها النا  أنشدكم باهلل إن 
كنتم تعلمون أنى قصرت عن شئ من تبليغ رساالت ربى لما أخبرتمونى ذلك 

وقضيت الذى فقام رجل فقال نشهد انك قد بلغت رساالت ربك ونصحت ألمتك 
عليك ثم قال وايم هللا لقد رأيت منذ قمت أصلى ما أنتم القوه من أمر دنياكم 
وآخرتكم وإنه وهللا ال تقوم الساعة حتى يخر  ثالثون كذابا آخرهم األعور 
الدجال من تبعه لم ينفعه صالح من عمله، وعن عائشة لما كسفت الشم  على 

مناديا فنادى الصال  جامعة وروى عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض 
ابن حبان أنه صلى هللا عليه وسلم صلى فى كسوف الشم  والقمر ركعتين 

 مثل صالتكم.

 
 الف ل الثان 

 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم  بق اوستسقام
 

كان استسقا ه صلى هللا عليه وسلم أنواعا "النوع األول" االستسقاء بصال  
قبله بصدقه وصيام وتوبة وإقبال على الخير ركعتين وخطبتين ويت هب 

ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة هللا تعالى روى أو داود وابن حبان عن 
عائشة رضى هللا عنها قالت شكا النا  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قحط المطر ف مر بمنبر فوضع له فى المصلى ووعد النا  يوما يخرجون فيه 

ب الشم  فقعد على المنبر فكبر وحمد هللا ثم قال إنكم فخر  حين بدا حاج
شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم هللا أن 
تدعوه ووعدكم أن يسجيب لكم ثم قال الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم 
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إال أنت  مالك يوم الدين الذى الإله إال هو يفعل ما يريد اللهم أنت هللا ال إله
الغنى ونحن الفقراء إليك اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قو  
وبالغا إلى حين ثم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى النا  ظهره 
واستقبل القبلة وحول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على النا  ونزل فصلى 

طرت بإذن هللا فلم ي ت مسجده ركعتين ف نشا هللا سحابا فرعدت وبرقت ثم أم
حتى سالت السيول فلما رأرى ذلك وسرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت 
نوجذاه فقال أشهد أن هللا على كل شئ قدير وأنى عبد هللا ورسوله والنواجذ 
األنياب وللشيخين عن عبد هللا بن زيد أنه صلى هللا عليه وسلم صلى بهم 

ابن حبان أن خروجه صلى هللا عليه وسلم ركعتين جهر فيهما بالقراء  وأفاد 
 إلى المصلى لالستسقاء كان فى شهر رمضان سنة ست من الهجر .

 
وقد روى أو داود عن عباد استسقى صلى هللا عليه وسلم وعليه خميصة 
سوداء ف راد أن ياخذ ب سفلها فيجعله أعالها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. 

استسقا ه صلى هللا عليه وسلم  ا  الثان ""النوالخميصة كساء من صوف. 
على منبر المدينة روى البيهقى فى الدالئل من طريق يزيد بن عبيد السلمى 
قال لما قفل صلى رسول هللا هللا عليه وسلم من غزو  تبوك أتاه وفد من بنى 
فزار  بضعة عشر رجال وفيهم خارجة بن حصن والحر بن قي  وهو 

لة بنت الحارث من األنصار وقدموا على إبل أصغرهم فنزلوا فى دار رم
عجاف وهم مسنتون ف توا مقرين باإلسالم فس لهم رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم عن بالدهم فقالوا يا رسول أسنت بالدما وأجدب جنابنا وغرث عيالنا 
وهلكت مواشينا ف دع ربك أن يغيثنا وتشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك فقال 

ليه وسلم سبحان هللا ويلك أنا شفعت إلى ربى فمن ذا الذى يشفع صلى هللا ع
ربنا إليه ال إله إال هو العلى العظيم وسع كرسيه السموات واألرض وهو يئط 

 من عظمته وجالله كما يئط الرحل الجديد.
 

فقال النبى صلى هللا عليه وسلم إن هللا ليضحك نم شفقكم وقرب غياثكم فقال 
بنا يا رسول هللا قال نعم قال األعرابى لم نعدم يا رسول األعرابى أو يضحك ر

من رب يضحك خيرا فضحك صلى هللا عليه وسلم من قوله فقام صلى هللا 
عليه وسلم فصعد المنبر وتكلم بكلمات ورفع يديه وكان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ال يرفع يديه فى شئ من الدعاء إال فى االستسقاء فرفع يديه حتى 

 ى بياض أبطيه وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بلدك وبهيمتك وانشر ر
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رحمتك وأحى بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا 
عاجال غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة ال سقيا عذاب وال هدم وال 

 غرق وال محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على األعداء.
 
ام أبو لبابة بن عبد المنذر فقال يا رسول هللا إن التمر فى المرابد فقال فق

صلى هللا عليه وسلم اللهم اسقنا فقال أبو لبابة إن التمر فى المرابد ثالث مرات 
فقال عليه الصال  والسالم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا يسد ثعلب 

ن قزعة وال سحاب وما بين المسجد مربده بإزاره قال فوهللا ما فى السماء م
وسلع من بناء وال دار فطلعت من وراء سلع سحابة مثل التر  فلما توسطت 
السماء انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت فوهللا ما رأوا الشم  سبتا أى 
أسبوعا وقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره لئال يخر  التمر منه فقال 

عنى الذى س له أن يستسقى لهم هلكت األموال وانقطعت الرجل يا رسول هللا ي
السبل فصعد صلى هللا عليه وسلم المنبر فدعا ورفع يديه مدا حتى ر ى بياض 
إبطيه ثم قال اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اإلكام والظراب وبطون األدوية 

 ومنابت الشجر فانجانب السحابة عن المدينة كانجياب الثوب.
ريئا أى محمود العاقبة ال ضرر فيه ومريعا مخصبا واألطيط وقوله م

صوت األقتاب يعنى أن الكرسى ليعجز عن عظمته سبحانه وتعالى إذ كان 
معلوما أن أطيط الرحل إنما يكون لقو  ما فوقه وعجزه عن احتمال وهذا مثل 
ى لعظمته وجالله ولم يكن جلو  وال أطيط وإنما هو كالم لبيان عظمة هللا تعال

وطبقا أى مالئا لألرض مغطيا لها والمربد موضع يجفف فيه التمر وثعلبه ثقبه 
 الذى يسيل منه ماء المطر واإلكام الروابى والظراب الجبال الصغير .

 
وعن أن  بن مالك قال جاء أعرابى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وأنشد شعرا وصف  فقال يا رسول هللا أتيناك  ما لنا صبى يغط وال بعير ويئط
به ضيق حالهم من المحل فقام صلى هللا عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد 
المنبر فرفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا طبقا نافعا 
غير ضار عاجال غير رائت تمأل به الضرع وتنبت به الزرع وتحيى به 

 عليه وسلم يديه إلى نحره حتى التقت األأرض بعد موتها قال فما رد صلى هللا
السماء ب براقها وجاء أهل البطانة يضجون الغرق فقال عليه الصال  والسالم 
حوالينا وال علينا ف نجابت السحابة عن المدينة حتى أحدق حولها كاإلكليل 
وضحك صلى هللا عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال هلل در أبى طالب لو كان 
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ه من ينشدنا قوله فقال على رضى هللا عنه يا رسول هللا ك نك حى لقرت عينا
 تريد قوله:

 
 وأبيض يستسقى الغـمـام بوجهه       ثمال اليتـامى عصمة لألرامل
 تطيف به الهـالك من آل هـاشم       فهم عنـده فى نعمة وفـواضل

 كـذبتم وبيت هللا يبزى محمد          ولما نطـاعن حـوله وننـاضل 
 لمه حتى نصرع حوله              ونذهل عن أبنائنا والحالئلونس

 
فقال صلى هللا عليه وسلم أجل رواه البيهقى. وصبى يغط يصوت ويبزى 

"النا  يقهر أى ال يقهر محمد وال نسلمه فهما على حذف حرف النفى. 
استسقا ه صلى هللا عليه وسلم بالدعاء من غير صال  عن ابن مسعود  الراب:"
يشا أبط وا عن اإلسالم فدعا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن قر

ف خذتهم سنة هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام فجاءه أبو سيفان فقال يا محمد 
جئت ت مر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادع هللا فدعا رسول هللا صلى هللا 

ثر  المطر فقال اللهم عليه وسلم فسقوا الغيث ف طبقت عليهم سعا وشكا النا  ك
حوالينا وال علينا فانحدرت السحابة عن راسه فسقوا النا  حولهم رواه 

 البخارى.
 

وقد دعا النبى صلى هللا عليه وسلم بذلك بالمدينة فى القنوت كما فى حديث 
استسقا ه صلى هللا عليه وسلم عند  "النا  الخام:"أبى هرير  عند البخارى. 
ء خار  بباب السالم عن عمير مولى آبى اللحم أنه أحجار الزيت من الزورا

رأى النبى صلى هللا عليه وسلم استسقى هناك رافعا يديه قبل وجهه ال 
استسقا ه عليه الصال   "النا  الساد:"يجاوزهما رأسه رواه أبو داود. 

والسالم فى بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء ف صاب المسلمين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان العطح فشكوا إلى 

نبيا الستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبى صلى هللا عليه 
وسلم أو قد قالوها عسى ربكم ان يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من 

 تووا.دعائه حتى أظلم السحاب وأمطروا إلى أن سال الوادى فشرب النا  وار
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 الف ل الثال 

 فيل دالام لبستسقام
 

عن سالم بن عبد هللا عن أبيه عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه كان غذا 
كان استسقى قال اللهم اسقنا الغيث والتجعلنا من القاطنين اللهم إن بالعباد 
والبالد والبهائم والخالئق من الألواء والجهد والضنك ما ال نشكوه إال إليك 

للهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من ا
بركات األرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البالء 
ما ال يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ف رسل السماء علبنا 

 والضنك الضيق.مدرارا رواه الشافعى. والألواء الشد  والجهد المشقة 

 
 الف ل الراب:

 ف  اوستسقام بقبر النب   ل  هللا الليل اسلم
روى أبو الجوزاء قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة 
فقالت انظروا قبر النبى صلى هللا عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء 

ت العشب وسمنت حتى ال يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى نب
 اإلبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق والكوى الثقوب فى الحائط.

 
 القسم الثال 

 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم ف  السفر افيل أربعة ف ال
 الف ل األال

 ف  ق رل  ل  هللا الليل اسلم ال بق فيل افيل فرالان
  بقالفر  األال ف  مم مان الليل ال بق االسبم يق ر ال

 
عرن أنر  قرال صررليت الظهرر مرع رسرول هللا صررلى هللا عليره وسرلم بالمدينررة 
أربعا وخرر  يريرد مكرة فصرلى بردذى الحليفرة العصرر ركعترين رواه الشريخان. 
وذو الحليفة بينه وبين المدينة ستة أميال وقال الجمهور ال يجوز القصر إال فى 

 سفر مرحلتين وأبو حنيفة إال فى ثالث مراحل.
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 الثان  الفر 

 ف  الق ر م: اإلقامة
 

عن أن  قرال خرجنرا مرع النبرى صرلى هللا عليره وسرلم مرن المدينرة إلرى مكرة 
فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعا إلى المدينة قبل له أقمتم بمكة شيئا قال 
اقمنا بها عشرا رواه البخارى ومسلم. وقال ابن عبا  إنه صلى هللا عليه وسلم 

الصال  رواه البخارى وفرى روايرة أبرى داود عنره سربعة أقام تسعة عشر يقصر 
عشر بمكة وفى روايته عن عمران بن حصين ثمانى عشرر  ليلرة فرالبعض عرد 

 يومى الدخول والخرو  والبعض حذفهما.

 
 الف ل الثان  ف  الجم: افيل فرالان

 الفر  األال
 ف  جمعل  ل  هللا الليل اسلم بين ال(هرين ابين العشامين

 
ى من حديث معاذ بن جبل قال كان صلى هللا عليه وسلم فى روى الترمذ
إذا زاغت الشم  قبل أن برتحل جمع بين الظهر والعصر فإن  غزو  تبوك

رحل قبل أن تزيغ الشم  أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى المغرب مثل 
ذلك إن غابت الشم  قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل 

 م  أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما.قبل أن تغيب الش

 
 الفر  الثان 

 ف  جمعل  ل  هللا الليل اسلم بجم: أى بم دلفة
 

جمع بين المغرب  صلى هللا عليه وسلمروى مسلم عن ابن عمر أنه 
والعشاء بجمع وصلى المغرب ثالث ركعات وصلى العشاء ركعتين وفى 

داود صلى الظهر والعصر ب ذان واحد رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبى 
وإقامتين بعرفة ولم يسبح بينهما وصلى المغرب والعشاء بجمع ب ذان واحد 

 .صلى هللا عليه وسلموإقامتين ولم يسبح بينهما 

 الف ل الثال 
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 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم الناافل ف  السفر
 

وأبى  ه وسلمصلى هللا عليعن ابن عمر رضى عنهما قال سافرت مع النبى 
بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين وال يصلى 
قبلهما وال بعدهما وقال ابن عمر لو كنت مصليا قبلهما أو بعدهما ألتممتهما 

صلى هللا رواه الترمذى. وروى الترمذى عنه أيضا قال صليت مع رسول هللا 
عدها ركعتين والعصر فى الحضر والسفر الظهر ركعتين وب عليه وسلم

ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب فى الحضر والسفر سواء ثالث 
ركعات ال تنقض فى حضر وال سفر وهى وتر النهار وبعدها ركعتين وفى 

صلى ركعتين  صلى هللا عليه وسلممسلم فى قصة النوم عن صال  الصبح أنه 
من حديث البراء  قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلى. وروى الترمذى

ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك  صلى هللا عليه وسلمقال سافرت مع النبى 
 ركعتين إذا زاغت الشم  فى الظهر.

 
 الف ل الراب:

 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم التطا  ف  السفر الل  الدابة
 

يصلى سبحته حيثما  صلى هللا عليه وسلمعن ابن عمر كان رسول هللا 
قته وفى رواية يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان توجهت به نا

وجهه، وعن أن  عند أبى داود أنه كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل 
بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه وهذا حجه من قال يستقبل بالتكبير 

 فى ابتداء الصال .

 
 القسم الراب:

  بق الخات ف  ذمر  بتل  ل  هللا الليل اسلم
 

روى البخارى ومسلم من حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن 
يوم غزو  ذات الرقاع صال  الخوف أن طائفة  صلى هللا عليه وسلمصلى معه 

صفت معه وطائفة وجعه العدو فصلى بالتى معة ركعة ثم ثبت قائما وأتموا 
األخرى فصلى بهم ألنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة 
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الركعة التى بقيت من صالته ثم ثبت جالسا وأتموا ألنفسهم ثم سلم بهم قال 
مالك وذلك أحسن ما سمعت فى صال  الخوف ووافقة الشافعى وأحمد ولها 

 كيفيات أخرى.
 

 القسم الخام:
ف  ذمر  بتل  ل  هللا الليل اسلم الل  الجنا ق افيل أربعة 

 فرا 
 الفر  األال

 تمبيراالف  الدد ال
 

نعى النجاشى فى  صلى هللا عليه وسلمعن أبى هرير  رضى هللا عنه أنه 
اليوم الذى مات فيه وخر  بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع 

 تكبيرات رواه البخارى ومسلم.

 
 الفر  الثان 

 ف  القرامق االدالام
 

على روى عبد الرزاق والنسائى عن سهل بن حنيف قال السنة فى الصال  
 صلى هللا عليه وسلمالجناز  أن يكبر ثم يقرا ب ن القرآن ثم يصلى على النبى 

صلى هللا ثم يخلص الدعاء للميت وال يقرأ إال فى األولى، وعن ابن عبا  قال 
 على جناز  فقرأ بفاتحة الكتاب رواه الترمذى. عليه وسلم

 
از  على جن صلى هللا عليه وسلموعن عوف بن مالك صلى رسول هللا 

فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع 
مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض 
من الدن  وأبدله دار خير من داره وأهال خيرا من أهله وزوجا خيرا من 

لنار قال عوف حتى زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب ا
رواه مسلم.  صلى هللا عليه وسلمتمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول هللا 

إذا صلى على الجناز  قال اللهم  صلى هللا عليه وسلموعن أبى هرير  قال كان 
اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من 
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سالم ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان ال تحرمنا أحييته منا ف حيه على اإل
 أجره وال تفتنا بعده رواه أحمد وغيره.

 
 الفر  الثال 

 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم الل  القبر
 

عن أبى هرير  أن امرأ  سوداء كانت تقم المسجد فقدها رسول هللا صلى هللا 
قال فك نهم صغروا أمرها  عليه وسلم فس ل عنها فقالوا ماتت قال أفال آذنتمونى

فقال دلونى على قبرها فدلوه فصلى عليها رواه الشيخان زاد ابن حبان فقال 
صلى هللا عليه وسلم إن هذه القبور مملوء  ظلمة على أهلها وإن هللا ينورها 

 لهم بصالتى عليهم.

 
 الفر  الراب:

 ف   بتل  ل  هللا الليل اسلم الل  ال ااب
 

عليه وسلم قال قد توفى اليوم رجل صالح من  عن جابر أنه صلى هللا
الحبح فهلم فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبى صلى هللا عليه وسلم ونحن 

 وراءه رواه الشيخان وهو النجاشى.

 
 النا  الثال  

 ف  ذمر سيرتل  ل  هللا الليل اسلم ف  ال ماق
 

فإن قبل  كان صلى هللا عليه وسلم إذا أتى طعان س ل عنه أهدية أم صدقة
صدقة قال ألصحابه كلوا ولم ي كل وإن قبل هدية ضرب بيده ف كل معهم رواه 
الشيخان من حديث أبى هرير . وكان صلى هللا عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة 
قال اللهم صل على آل فالن ف تاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل 

رض الزكا  فذهب األكثرون أبى أوفى رواه الشيخان واختلف فى أول وقت ف
إلى إنه وقع بعد الهجر ، وفرض صلى هللا عليه وسلم زكا  الفطر صاعا من 
شعير على العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر 
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بها أن ت دى قبل خرو  النا  إلى الصال  رواه الشيخان من حديث ابن عمر 
 ب الفقه وفى األصل منها جملة وافر .وأحكام زكا  المال مفصلة فى كت

 
 النا  الراب:

 ف  ذمر  يامل    هللا الليل اسلم االمبم فيل الل  قسمين
 القسم األال

ف   يامل  ل  هللا الليل اسلم شهر رم ان افيل الشرق 
 ف ال
 

 الف ل األال
 فيما مان يخؤ بل رم ان من العباداال
 ات االت جادل  ل  هللا الليل اسلم فيل

 
فرض رمضان فى السنة الثنية من الهجر  فتوفى سيدنا رسول هللا  قد كان

صلى هللا عليه وسلم وقد صام تسع رمضانيات. وقد كان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يكثر فيه من العبادات وأنواع القربات الجامعة لوجوه السعادات 

هللا  ويخصه من العبادات بما ال يخص به غيره من الشهور وكان جوده صلى
عليه وسلم يتضاعف فيه على غيره من الشهور وفى حديث ابن عبا  عند 

صلى هللا عليه وسلم أجود النا  وأجود ما يكون فى  الشيخين كان النبى
رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ووقع اإلمام  حين يلقاء جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أى المطلقة
أحمد فى آخر الحديث وال يس ل شيئا إال أعطاه. وقد كان ابتداء نزول القرآن 
فى شهر رمضان وكذا نزوله إلى سماء الدنيا جملة واحد  فكان جبريل يتعاهده 
صلى هللا عليه وسلم فى كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى 

هللا عليه وسلم عارضه به مرتين رمضان فلما كان العام الذى توفى فيه صلى 
كما ثبت فى الصحيح عن فاطمة رضى هللا عنها. وفى حديث ابن عبا  أن 

 المدارسة بينه صلى هللا عليه وسلم وبين جبريل كانت ليال.
 

وعن أبى هرير  قال كان النبى صلى هللا عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم 
كم صيامه نفتح فيه رمضان قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب علي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 340 

أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتعل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير الكبير. وكان صلى هللا عليه وسلم 
إذا دخل شهر رجب وشعبان قال اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا 

وكان عليه الصال  والسالم إذا  رمضان رواه الطبرانى وغيره من حديث أن .
رأى هالل رمضان قال هالل رشد وخير رشد وخير آمنت بالذى خلقك رواه 

 النسائى من حديث أن .

 
 الف ل الثان 

 ف   يامل  ل  هللا اسلم بر ية الهبل
عن عائشة كان صلى هللا عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما ال يتحفظ من 

م عليه عد ثالثين يوما ثم صام رواه أبو غيره ثم يصوم لر ية رمضان فإن ع
 داود.

 
 الف ل الثال 

 ف   امل  ل  هللا الليل اسلم بشهادق العدل الااحد
 

عن ابن عمر رضى هللا عنهما قال تراءى النا  الهالل ف خبرت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أنى رايته فصام وأمر النا  بصيامه رواه أبو داود. وعن 

جاء أعرابى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إنى رأيت ابن عبا  قال 
هالل رمضان فقال أتشهد أن ال إله إال هللا قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول 

 هللا قال نعم قال يا بالل أذن فى النا  فليصوموا رواه أبو داود وغيره.

 
 

 الف ل الراب:
 فيما مان يفعلل  ل  هللا الليل اسلم اها  اام

 
عن ابن عبا  رضى هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم 
وهو صائم رواه البخارى ومسلم وغيرهما. وقالت عائشة رضى هللا كان صلى 
هللا عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم رواه البخارى ومسلم وغيرهما 

. وكان عليه قالت وكان أملككم ألربه أى لحاجته تعنى أنه كان غالبا لهواه
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الصال  والسالم يكتحل باإلثمد وهو صائم رواه البيهقى، وقالت أم سلمة رضى 
هللا عنها كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ال حلم ثم ال 
يفطر وال يقضى رواه البخارى ومسلم. وقال عامر بن ربيعة رأيته صلى هللا 

 عد وال أحصى رواه أبو داود والترمذى.عليه وسلم يستاك وهو صائم ما ال أ

 
 الف ل الخام:

 اف  اقال إفطارل الليل ال بق االسبم
عن عبد هللا بن أبى أوفى قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى 
سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشم  قال يا بالل انزل فاجد  لنا قال يا 

  لنا قال فنزل فجد  ف تى به فشرب رسول هللا إن عليك نهارا قال انزل فاجد
النبى صلى هللا عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشم  من هاهنا وجاء الليل 
من هاهنا فقد أفطر الصائم رواه الشيخان. والجد  خلط الشئ بغيره والمراد 
خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى والسويق هو القمح أو الشعير المقلو 

 المطحون.

 
 ف ل الساد:ال

 فيما مان  ل  هللا الليل اسلم يفطر الليل
 

عن أن  كان صلى هللا عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم 
 يجد رطبات فتمرات فإن لم يجد تمرات حسا حسوات من ماء رواه أبو داود.

 الف ل الساب:
 فيما مان يقالل  ل  هللا الليل اسلم الند اإلفطار

 
صلى هللا عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمت عن ابن عبا  كان 

وعلى رزقك أفطرت فتقبل منى إنك أنت السميع العليم رواه الطبرانى وابن 
السنى. وعن ابن عمر كان صلى هللا عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظم  
وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا رواه أبو داود وزاد رزين الحمد هلل 

لحديث. وفى كتاب ابن السنى عن معاذ بن زهر  قال كان رسول هللا فى أول ا
صلى هللا عليه وسلم إذا أفطر قال الحمد هلل الذى أعاننى فصمت ورزقنى 

 ف فطرت.
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 الف ل الثامن

 ف  ا الل  ل  هللا الليل اسلم لل يام
 

روى البخارى عن ابن عمر رضى هللا عنهما أنه صلى هللا عليه وسلم 
النا  فشق عليهم فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن واصل فواصل 

يواصلوا قالوا إنك تواصل قل لست كهيئتكم إنى أظل أطعم وأسقى. وعن أن  
واصل صلى هللا عليه وسلم فى آخر شهر رمضان فواصل نا  من المسلمين 
فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصاال يدع المتعمقون المتشددون 

 لوصال فى الصوم أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذى بعده.وا

 
 الف ل التاس:

 ف  سحارل  ل  هللا الليل اسلم
 

عن أبى هرير  عن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
دخلت على النبى صلى هللا عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم هللا 

رواه النسائى. وعن العرباض بن سارية قال دعانى رسول هللا إياها فال تدعوه 
صلى هللا عليه وسلم إلى السحور فى رمضان قال هلم إلى الغذاء المبارك رواه 
أبو داود والنسائى، وعن أن  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك 

ناء فيه ماء عند السحور يا أن  إنى أريد الصيام فاطعمنى شيئا ف تيته بتمر وإ
وذلك بعدما أذن بالل أى فى الليل قال يا أن  انظر رجال ي كل معى فدعوت 
زيد بن ثابت فجاء فقال إنى أريد شربة سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم 

د بن ثابت قال تسحرنا مع رسول هللا خر  إلى الصال  رواه النسائى. وعن زي
صلى هللا عليه وسلم ثم قمنا إلى الصال  قال أن  قلت كم كان قدر ما بينهما 

 قال قدر خمسين آية رواه الشيخان وغيرهما.

 
 الف ل العاشر

 ف  إفطارل  ل  هللا الليل اسلم ف  السفر ا امل
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ح إلى مكة فى عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خر  عام الفت
رمضان فصان حتى بلغ كراع الغميم وصام النا  ثم دعا بقد  من ماء فرفعه 
حتى نظر النا  ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض النا  قد صام فقال أولئك 
العصا  أولئك العصا  أى لمخالفتهم، وكان ابن عبا  يقول صام رسول هللا 

صام ومن شاء أفطر رواه  صلى هللا عليه وسلم فى السفر وأفطر فمن شاء
الشيخان. وعن أبى سعيد قال كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى 
رمضن فمنا الصائم ومنا المفطر وال يحد الصائم على المفطر وال المفطر 

 على الصائم.

 
 القسم الثان 

ف   امل  ل  هللا الليل اسلم غير شهر رم ان افيل ستة 
 ف ال

 الف ل األال
 ردل أياما من الشهر افطرل أياماف  س

 
عن أن  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن 
ال ال يصوم منع ثم يصوم حتى نظن أن ال يفطر منه شيئا وكان ال تشاء أن 
تراه من الليل مصليا إال رايته وال نائما إال رايته رواه البخارى، وعن ابن 

 صلى هللا عليه وسلم شهرا كامال غير رمضان وكان عبا  ما صام رسول هللا
يصوم حتى يقول القائل ال وهللا ال يفطر ويفطر حتى يقول القائل ال وهللا ال 

 يصوم رواه الشيخان.

 
 الف ل الثان 

 ف   امل  ل  هللا الليل اسلم الاشارام
 

 صام صلى هللا عليه وسلم يوم عاشوراء فقالوا يا رسول هللا إنه يوم تعظمه
اليهود والنصارى فقال صلى هللا عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء هللا 
صمنا اليوم التاسع قال فلم ي ت العام المقبل حتى توفى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم. وعن عائشة كان يوم عاشوراء تصومه قريح فى الجاهلية وكان 

ة فلما قدم المدينة صامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصومه فى الجاهلي
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وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه رواه البخارى ومسلم وغيرهما. وقد روى مسلم من حديث أبى قتاد  عن 
النبى صلى هللا عليه وسلم أن صوم عاشوراء يكفر سنة وأن صوم عرفة يكفر 

 سنتين.

 
 الف ل الثال 

 الليل اسلم شعبان ف   يامل  ل  هللا
 

عن عائشة ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استكمل صيام شهر قط 
إال شهر رمضان وما رأيته فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان رواه 
الشيخان، وعن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول هللا لم أرك تصوم من شهر 

ا  عنه بين رجب من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الن
ورمضان وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين فاحب أن يرفع عملى 
وأنا صائم أخرجه أبو داود وغيره وروى عن عائشة كان أكثر صيام النبى 
صلى هللا عليه وسلم فى شعبان فقلت يا رسول هللا أرى أكثر صيامك فى 

اء من يقبض فاحب أن ال شعبان قال إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت أسم
يسنن اسمى إال وأنا صائم، وأما صيام رجب يصوم فعن عطاء أن عرو  قال 
لعبد هللا بن عمر هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم فى رجب قال 
نعم ويشرفه قالها ثالثا أخرجه أبو داود وغيره، وعن أبى قالبة قال إن فى 

ى أبو قالبة من كبار التابعين فال يقوله إال الجنة قصرا لصوام رجب قال البيهق
 عن بالغ.

 
 الف ل الراب:

 ف   امل  ل  هللا الليل اسلم الشر ذى الحجة
 االمراد بها األيام التسعة من أال ذى الحجة

 
عن هنيد  بن خالد عن امرأته عن بعض أزوا  النبى صلى هللا عليه وسلم 

م تسع ذى الحجة رواه أبو قالت كان رسوال هللا صلى هللا عليه وسلم يصو
داود. وصومها مستحب استحبابا شديدا ال سيما يوم التاسع منها وهو يوم عرفة 
وقد ثبت فى صحيح البخارى أنه صلى هللا عليه وسلم قال ما من أيام العمل 
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الصالح فيها أفضل منه فى هذه يعنى العشر األول من ذى الحجة والصوم من 
 جملة العمل.

 الف ل الخام:
    امل  ل  هللا الليل اسلم أيام األسبا ف

 
عن عائشة رضى هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتحرى 
صيام يوم اإلثنين والخمي  رواه الترمذى والنسائى، وعن أبى قتاد  قا سئل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صوم اإلثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل 

. وعن أبى هرير  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال علّى رواه مسلم
تعرض األعمال على هللا تعالى يوم اإلثنين والخمي  ف حب أن يعرض عملى 
وأنا صائم رواه الترمذى، وعن أم سلمة رضى هللا عنها كان صلى هللا عليه 
وسلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام اإلثنين والخمي  من هذه الجمعة واإلثنين 
من المقبلة وفى أول اثتين من الشهر ثم الخمي  ثم الخمي  الذى يليه رواه 

 النسائى أى أنه تار  يفعل هذا وأخرى هذا.
 

وعن عائشة رضى هللا عنها كان يصوم من الشهر السبت واألحد واإلثنين 
ومن الشهر اآلخر الثالثاء واألربعاء والخمي  رواه الترمذى، وعن كريب 

ل أرسلنى ابن عبا  ونا  من أصحاب النبى صلى هللا مولى ابن عبا  قا
عليه وسلم إلى أم سلمة أس لها أى األيام كان النبى صلى هللا عليه وسلم أكثرها 
صياما قالت السبت واألحد ويقول إنهما عيد المشركين وانا أحب أن أخالفهما 
أن وراه احمد والنسائى وقد ثبت النهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إال 

 يصوم يوما قبله أو يوما بعده.

 
 الف ل الساد:

 ف   امل  ل  هللا الليل اسلم األيام البي 
 

وهى التى يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره وهى ثالث عشر  وأربع 
عشر  وخم  عشر  عن ابن عبا  رضى هللا عنهما قال كان رسول هللا 

ضر وال سفر رواه النسائى، صلى هللا عليه وسلم ال يفطر أيام البيض فى ح
وعن حفصة رضى هللا عنها أربع لم يكن النبى صلى هللا عليه وسلم يدعهم 
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صيام عاشوراء والعشر وأيام البيض من كل شهر وركعتا الفجر رواه أحمد 
والمراد بالعشر تسع ذى الحجة، وروى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة 

 عليه وسلم يصوم ثالثة أيام من من حديث ابن مسعود قال كان النبى صلى هللا
 غر  كل شهر.

 
 النا  الخام:

 ف  ذمر االتمافل  ل  هللا الليل اسلم ااجتهادل ف  العشر األخير
 من رم ان اترحيل ليلة القدر

 
كان صلى هللا عليه وسلم يجنهد فى العشر األخير من رمضان ما ال يجتهد 

عنها كان صلى هللا عليه فى غيره رواه مسلم من حديث عائشة، وفى البخارى 
وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعنها كان صلى هللا 
عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام فإذا دخل العشر األخير من رمضان طوى 
فراشه واعتزل النساء واغتسل بين األذانين وجعل العشاء سحورا أخرجه بان 

 أبى عاصم.
 

درى أنه صلى هللا عليه وسلم  اعتكف العشر األول من وعن أبى سعيد الخ
رمضان ثم اعتكف العشر األوسط فى قبة تركية أطلع رأسه فقال إنى اعتكفت 
العشر األول التم  هذه الليلة يعنى ليلة القدر ثم اعتكفت العشر األوسط ثم 
أتيت فقيل لى أنها فى العشر األواخر فمن اعتكف معى فليعتكف العشر 

ر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتنى أسجد فى ماء وطين من األواخ
صبحتها فالتمسوها فى العشر األواخر والتمسوها فى كل وتر منه قال فمطرت 
السماء تلك الليلة وكان المسجد على عري  فوكف المسجد فبصرت عيناى 

صبيحة رسوال هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من 
إحدى وعشرين رواه الشيخان. والقبة التركية خيمة صغير  من لبود. ولليلة 
القدر عالمات منها ما رواه أحمد من حديث عباد  بن الصامت عن النبى صلى 
هللا عليه وسلم أنها صافية كان فيها قمرا ساطعا ساكنة ال حر فيها وال برد وال 

ها أن الشم  فى صبيحتها تخر  يحل لكوكب أن يرمى به فيها وأن من أمارات
مستوية لي  لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ال يحل للشيطان أن يخر  معها 

 يومئذ وروى البيهقى أن الميا  المالحة تعذب فى تلك الليلة.
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 النا  الساد:

 ف  ذمر حجل االمرل  ل  هللا الليل اسلم
 

سلم من ملك عن على بن أبى طالب رضى هللا عنه قال صلى هللا عليه و
راحلة وزادا يبلغه إلى بيت هللا الحرام فلم يحج فال عليه أن يموت يهوديا أو 
نصرانيا رواه الترمذى، وقال ابن األثير كان عليه الصال  والسالم يحج كل 
سنة قبل أن يهاجر وفى حديث جابر عند مسلم مكث صلى هللا عليه وسلم تسع 

ر  إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنين لم يحج ثم أذن فى النا  فى العاش
خار  فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتم  أن ي تم برسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت 
عمي  محمد بن أبى بكر ف رسلت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف 

واستثفرى أى احتجزى بثوب وأحرمى فصلى رسول هللا أصنع فقال اغتسلى 
صلى هللا عليه وسلم فى المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت بع ناقته 
على البيداء نظرت مد بصرى بين يديه من راكب وماح وعن يمينه مثل ذلك 
وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين 

ليه ينزل القرآن وهو يعرف ت ويله وما عمل من شئ عملنا به وكان أظهرنا وع
خروجه عليه الصال  والسالم من المدينة بين الظهر والعصر فنزل بذى 
الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء 
والصبح والظهر وكان نسا ه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل 

  ثانيا إلحرامه غير غسل الجماع األول.غسال
 

وفى الصحيحين أن عائشة طبيته صلى هللا عليه وسلم بذرير  وهى نوع من 
الطيب يجعل فيه المسك قالت طيبته عند إحرامه ثم طاف فى نسائه ثم أصبح 
محرما، وثبت فى الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى هللا عليه وسلم كان يركع 

ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحيفة أهل أى بذى الحيفة ركعتين 
رفع صوته بالتلبية، وقد اختلفت روايات الصحابة فى حجه صلى هللا عليه 
وسلم حجة الوداع هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، وعن ابن عبا  قال 
صلى هللا عليه وسلم الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته ف شعرها فى صفحة 

امها األيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين رواه مسلم أى ليعلم أنها هدى سن
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وأشعرها شقها، وكان حجه صلى هللا عليه وسلم على رحل رث يساوى أربعة 
 دراهم رواه الترمذى.

 
ولما مر صلى هللا عليه وسلم بوادى عسفان قال يا أبو بكر أى واد هذا قال 

ح على بكرين أحمرين خطامهما الليف وادى عسفان قال لقد مر به هود وصال
وأزرهما العباء وأزديتهما النمار يلبون بالحج يحجون البيت العتيق رواه أحمد. 
والنمار جمه نمر  برد  من صوف تلبسها األعراب، وفى رواية مسلم من 
حديث ابن عبا  لما مر صلى هللا عليه وسلم بوادى األزرق قال ك نى أنظر 

لثنية واضعا إصبعيه فى اذنيه مار بهذا الوادى وله إلى موسى هابطا من ا
ج ار إلى هللا بالتلبية، ولما بلغ صلى هللا عليه وسلم ذا طوى عند آبار الزاهر 

 بات بها بين الثنيتين فلما أصبح صلى الغدا  ثم اغتسل رواه البخارى.
 

وفى حديث ابن عمر كان صلى هللا عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا 
لتى ينزل منها إلى المعال  مقبر  مكة ويقال لها كداء والحجون، ودخل عليه ا

الصال  والسالم مكة ألربع خلون من ذى الحجة ودخل المسجد الحرام ضحى 
من باب بنى عبد مناف وهو باب بنى شيبة ألن باب الكعبة فى جهة ذلك 

الم إذا نظر الباب، وروى الطبرانى عن حذيفة بن أسيد كان عليه الصال  والس
البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة وزد من 
شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وبرا ومهابة، ولم يركع 
عليه الصال  والسالم تحية المسجد إنما بدا بالطواف ألنه تحية البيت، ثم استلم 

محجن، وروى الشافعى عن ابن عمر صلى هللا عليه وسلم الحجر األسود بال
رضى هللا عنهما قال استقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم 
وضع شفتيه عليه طويال وكان إذا استلم الركن قال بسم هللا وهللا أكبر وكلما 

 أتى الحجر قال هللا أكبر رواه الطبرانى.
 

ى يمينه فرمل ثالثا ومشى ولما استلم صلى هللا عليه وسلم الحجر مضى عل
)ااتخذاا من أربعا، ولما فرغ صلى هللا عليه وسلم م طوافه أتى المقام فقرأ: 

فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت  ]125البقر : [ مقام إبراهيم م ل (
ا )قل ها هللا أحد(  ]1الكافرون:[)قل يا أيها المافران(  فقرأ فيهما:

ركن الذى فيه الحجر فاستلمه ثم خر  من الباب م رجع إلى الث ]2اإلخالص:[
)إن ال فا االمراق من شعاار هللا( إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: 
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أبدأ بما بدا هللا به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت  ]158البقر :[
 واستقبل القبلة فوحد هللا وكبره وقال ال إله إال هللا وحده ال شريك له الملك وله
الحمد وهو كل شئ قدير ال إله إال هللا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
األحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثالث مرات ثم نزل إلى المرو  
أى توجه إليها حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى رمل حتى إذا صعدتا 

 مشى حتى أتى المرو .
 

ول هللا صلى عليه وسلم كثر عليه وعن ابن عبا  رضى هللا عنهما أن رس
النا  يقولن هذا محمد هذا محمد حتى خر  العوائق من البيوت وكان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ال يضرب النا  بين يديه فلما كثر عليه ركب والمسى 
فى السعى أفضل هذا لفظ رواية مسلم، وكان صلى هللا عليه وسلم مد  مقامه 

بالمسلمين بظاهر مكة يقصر الصال  فيه وكانت مد   بمنزله الذى نزل فيه
إقامته قبل الخرو  إلى منى أربعة أيام، وقدم على رضى هللا عنه من اليمن 
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له بم أهللت فقال بما أهل به رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لوال أن معى الهدى ألخللت رواه الشيخان من

 حديث أن .
 

وكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى أتى به النبى صلى 
هللا عليه وسلم مائة. ولما كان يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة وكان يوم 
الخمي  ضحى ركب صلى هللا عليه وسلم وتوجه بالمسلمين إلى منى وقد 

يه وسلم بمنى الظهر أحرم بالحج من كان أحل منهم فصلى صلى هللا عل
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليال حتى طلعت الشم  وأمر 
بقبة من سعر فضربت له بنمر  من عرفة فلما بلغها نزل بها حتى إذا زاغت 
الشم  أمر بالقصواء فرحلت له فركب ف تى بطن الوادى فخطب النا  وقال 

هذا فى شهركم هذا فى بلدكم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا أال إن كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ووضع أى اسقط 

 دماء الجاهلية ورباها وأوصى بالنساء خيرا.
 

وقال فى آخر خطبته صلى هللا عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
لوا نشهد بعده إن اعتصمتم به كتاب هللا وأنتم تس لون عنى فما أنتم قائلون قا

أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
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إلى النا  ويقول اللهم اشهد ثالث مرات ثم أذن بالل ثم أقام فصلى الظهر ثم 
 أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.

 
ولما فرغ صلى هللا عليه وسلم من صالته ركب حتى أتى الموقف فجعل 

ته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاه بين يديه واستقبل القبلة بطن ناق
وكان أكثر دعائه صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة فى الموقف اللهم لك الحمد 
كالذى نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صالتى ونسكى ومحياى ومماتى وإليك 

الصدر مآبى ولك رب تراثى اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة 
وشتات األمر اللهم إنى أس لك من خير ما تجئ به الريا  وأعوذ بك من شر ما 
تجئ به الريح رواه الترمذى من حديث على، وفى الترمذى أفضل الدعاء يوم 
عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى ال إله إال هللا وحده ال شريك له له 

 الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.
 
كان من دعائة صلى هللا عليه وسلم فى عرفة أيضا كما رواه الطبرانى من و

حديث ابن عبا  اللهم إنك تسمع كالمى وترى مكانى وتعلم سرى وعالنيتى 
ال يخفى عليك شئ من أمرى أنا البائ  الفقير المستغيث المستجير الوجل 

ابتهال  المشفق المقر المعترف بذنوبه أس لك مس لة المسكين وأبتهل إليك
المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت 
لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم ال تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن 
ربى ر وفا رحيما يا خير المس ولين ويا خير المعطين. وأتاه صلى هللا عليه 

ف مر مناديا ينادى الحج وسلم نا  من أهل نجد وهو بعرفة فس لوه كيف الحج 
عرفة من جاء ليلة جمع أى قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ايام منى ثالثة 
فمن تعجل فى يومين فال إثم عليه ومن ت خر فال إثم عليه رواه الترمذى. 
وجمع هى المزدلفة وليلتها ليلة العيد وفى رواية جابر عند أبى داود قال صلى 

)اليام هاهنا وعرفة كلها موقف وهاهنا أنزل علّى هللا عليه وسلم بعرفة وقفت 
اآلية كما فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب  ]3المائد :[ أمملال لمم دينمم(
 .رضى هللا عنه

ولما غربت الشم  بحيث ذهبت الصفر  قليال حين غاب القرص أفاض 
صلى هللا عليه وسلم من عرفة وأردف أسامة خلفه وقد شنق للقصواء الزمام 

إن رأسها ليصيب مورك رجله ويقول بيده اليمنى أيها النا  السكينة  حتى
السكينة وكلما أتى حبال من الحبال أرخى لها قليال حتى تصعد وأفاض من 
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طريق الم زمين. ومعنى الحبل التل اللطيف من الرمل وطريق الم زمين بين 
الم سمع عرفة والمشعر الحرام، وفى رواية ابن عبا  أنه عليه الصال  والس

وراءه زجرا شديدا وضربا لإلبل ف شار بسوطه وقال أيها النا  عليكم 
بالسكينة فإن البر لي  باإليضاع يعنى باإلسراع وفى رواية أسامة بن زيد عن 
الشيخين كان يسير العنق فإذا وجد فجو  نص. والعنق سير بين اإلبطاء 

 والإسراع والنص فوق العنق والفجو  المكان الواسع.
 
لما كان صلى هللا عليه وسلم فى أثناء الطريق نزل فبال وتوض  وضوءا و

خفيفا فقال له أسامة الصال  يا رسول هللا قال الصال  أمامك فركب حتى أتى 
مزدلفة فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بها المغرب والعشاء كل واحد  

لليلة ونام حتى أصبح منهما بغقامة وترك صلى هللا عليه وسلم قيام الليل تلك ا
من كونه عليه الصال  والسالم كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أرا  
نفسه الشريفة لما تقدم فى عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده 
المباركة ثالثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف اإلفاضة ورجع إلى منى 

 سانيد.كما نبه عليه فى شر  تقريب األ
 

وعن عبا  بن مراد  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا ألمته عشية 
عرفة بالمغفر  ف جيب إنى قد غفرت لهم ما خال الظالم فإنى آخذ للمظلوم منه 
قال أى رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية 

 ل قال فضحك صلى هللا فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء ف جيب إلى ما س
عليه وسلم أو قال تبسم فقال أبو بكر وعمر رضى هللا تعالى عنهما ب بى أنت 
وأمى إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذى اضحكك اضحك هللا سنك 
قال إن عدو هللا إبلي  لما علم أن هللا قد استجاب دعائى وغفر ألمتى أخذ 

بالويل والثبور ف ضحكنى ما رأيت من  التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو
 جزعه رواه ابن ماجه وأبو داود.

 
وقد جاء فى بعض الروايات عن غير العبا  مايبين أن المراد من األمة 
من وقف بعرفة وقال الطبرى إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب 

ولم وعجز عن وفائه، وقال الترمذى فى الحديث الصحيح من حج فلم يرفث 
يفسق خر  من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو مخصوص بالمعاصى المتعلقة 
بحقوق هللا تعالى خاصة دون العباد، ولما طلع الفجر صلى النبى صلى هللا 
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عليه وسلم الفجر حين تبين الصبح ب ذان وإقامة، وفى سنن النسائى قال عليه 
صال  والسالم على الصال  والسالم للفضل بن العبا  غدا  النحر وهو عليه ال

راحلته هات القط لى فلقط حصيات مثل حصى الخذف أى الرمى والمراد 
الحصى الصغار فلما وضعهن فى يده قال ب مثال ه الء وإياكم والغلو فى الدين 

 فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين.
 

 ثم ركب النبى صلى هللا عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى
عليه فاستقبل القبلة فحمد هللا وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً 
فدفع قبل أن تطلع الشم . وفى حديث على عند الطبرى لما أصبح صلى هللا 
عليه وسلم بالمزدلفة غدا فوقف على قز  وأردف الفضل ثم قال هذا الموقف 

ابن عبا  أن أسامة قال وكل المزدلفة موقف حتى إذا أسفر دفع. وفى رواية 
كنت ردف النبى صلى هللا عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل 
من المزدلفة إلى منى فكالهما قال لم يزل النبى صلى هللا عليه وسلم يلبى حتى 
رمى جمر  العقبة رواه الشيخان وغيرهما. وفى رواية جابر فلما أتى عليه 

ك ناقته وأسرع السير قليال. ومحسر موضع الصال  والسالم بطن محسر حر
 بين مزدلفة ومنى وهو مكان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل.

 
ثم سلك صلى هللا عليه وسلم الطريق الوسطى التى تخر  على الجمر  
الكبرى حتى أتى الجمر  التى عند الشجر  فرماها بسبع حصيات يكبر من كل 

ت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل حصا  رمى من بطن الوادى وجعل البي
الجمر  وكان رميه صلى هللا عليه وسلم يوم النحر ضحى كما قال جابر فى 
رواية مسلم وغيره، وفى رواية أم الحصين عند أبى داود رأيت أسامة وبالال 
وأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واآلخر رافع ثوبه 

 مى جمر  العقبة.يستره من الحر حتى ر
وعن أم جندب رأيته عليه الصال  والسالم يرمى الجمر  من بطن الوادى 
وهو راكب يكبر مع كل حصا  ورجل من خلفه يستره أى من الحر فس لت عن 
الرجل فقالوا الفضل بن العبا  وازدحم النا  فقال النبى صلى هللا عليه وسلم 

يتم الجمر  فارموا بمثل حصى يا أيها النا  ال يقتل بعضكم بعضا وإذا رم
الخذف. وفى رواية جابر عند مسلم وأبى داود قال رأيته صلى هللا عليه وسلم 
يرمى على راحلته يوم النحر وهو يقول خذوا عنى مناسككم ال أدرى لعلى ال 
أحج بعد حجتى هذه. وفى رواية قدامة عند الترمذى رأيته صلى هللا عليه وسلم 
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لها صهباء لي  ضرب وال طرد وال إليك إليك، ثم  يرمى الجمار على ناقة
انصرف صلى هللا عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثالثا وستين بدنة ثم أعطى عليا 
فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر 
فطبخت فآكال من لحمها وشربا من مرقها. قوله فنحر ما غبر أى ما بقى من 

 نت مائة.البدن وكا
 

وفى رواية جابر عند مسلم نحر عليه الصال  والسالم عن نسائه بقر ، ثم 
أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منزله بمنى ثم قال للحالق خذ فبدأ بالشق 
األيمن فوزعه الشعر  والشعرتين بين النا  ثم قال باأليسر فصمع مثل ذلك ثم 

 قال هاهنا أبو طلحة فدفعه إليه.
 

األمام أحمد وقلم صلى هللا عليه وسلم أظفاره وقسمها بين النا . وعند 
وعن أبى هرير  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اللهم أغفر للمحلقين 
قالوا يا رسول وللمقصرين قال اللهم أغفر  للمحلقين قالوا يا رسول هللا 

 وللمقصرين قال وللمقصرين رواه الشيخان.
 

بن عمرو وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى حجة  وفى رواية عبد هللا
الوداع بمنى للنا  يس لونه فجاء رجل فقال يا رسول هللا لم أشعر فحلقت قبل 
أن أنحر فقال اذبح وال حر  ثم جاء رجل آخر فقال يا رسول هللا لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمى فقال أرم وال حر  قال فما سئل عن شئ قدم أو أخر إال 

ال أفعل وال حر  رواه مسلم، وعن أبى بكر  قال خطبنا رسول هللا صلى هللا ق
عليه وسلم يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات 
واألرض السنة أثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثالثة متواليات ذو القعد  وذو 

ل أى شهر هذا قلنا الحجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان وقا
هللا ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ألي  ذى الحجة 
قلنا بلى قال أى بلد هذا قلنا هللا ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسمسه 
بغير اسمه قال ألي  البلد الحرام قلنا بلى قال ف ى يوم هذا قلنا هللا ورسوله 

سيسمسه بغير اسمه فى ألي  يوم النحر قلنا بلى قا أعلم فسكت حتى ظننا أنه 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا 
فى شهركم هذا وستلقون ربكم فيس لكم عن أعمالكم أال ال ترجعوا بعدى كفارا 
ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض أال هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 354 

الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الشيخان. وفى رواية فليبلغ 
للبخارى فودع النا . وقد روى أبو داود والنسائى عن عبد الرحمن بن معاذ 
التيمى قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا 

ى بلغ الجمار حتى كنا نسمع ما يقول ونحن فى منازلنا فطفق يعلمهم مناسكم حت
فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف ثم أمر ملهاجرين فنزلوا فى 

 مقدم المسجد وأمر األنصار أن ينزلوا وراء المسجد ثم نزل النا  بعد ذلك.
 

ثم ركب صلى هللا عليه وسلم قبل الظهر ف فاض إلى البيت فطاف طواف 
با  أن النبى صلى هللا اإلفاضة وهو طواف الزيار  والركن والصدر. وعن ع

عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى الحديث، وأتى صلى هللا عليه 
وسلم زمزم وبنو عبد المطلب يسقون عليها فقال انزعوا بنى عبد المطلب فلوال 
أن يغلبكم النا  على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. وفى 

قائم. وصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواية ابن عبا  فشرب وهو 
 الظهر ويومئذ بمكة وقيل بمنى وفى كل حديث صحيح.

 
ثم رجع صلى هللا عليه وسلم إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى 
الجمر  إذا زالت الشم  كل جمر  بسبع حصيات يكبر مع كل حصا  يقف عند 

تضرع ويرمى الثالثة فال يقف عندها رواه األولى والثانية فيطيل القيام فيهما وي
أبو داود من حديث عائشة. وعن ابن عمر عند الترمذى كان صلى هللا عليه 

 وسلم إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا.
 

وفررى روايررة أبررى داود وكرران يسررتقبل القبلررة فررى الجمرررتين الرردنيا والوسررطى 
 ويرمى جمر  العقبة من بطن الوادى . 

صلى هللا عليه وسلم بعد الظهر يوم الثالثاء بعد أن أكمل رمى أيام  ثم أفاض
التشريق ولم يتعجل فى يومين إلى المحصب وهو األبطح وحده ما بين الجبلين 
إلى المقبر  وهو خيف بنرى كنانرة فوجرد مرواله أبرا رافرع قرد ضررب قبتره هنراك 

لظهر والعصر وكان على ثقله، وعن أن  أن النبى صلى هللا عليه وسلم صلى ا
والمغرب والعشاء ثم رقد رقد  بالمحصب ثم ركب إلرى البيرت وطراف بره رواه 
البخارى وهذا هو طواف الوداع . ثم ارتحل صرلى هللا عليره وسرلم راجعرا إلرى 
المدينة فخر  من كردى وهرى عنرد براب شربيكة وفرى صرحيح مسرلم وغيرره مرن 

وحراء فقرال مرن القروم حديث ابن عبا  أنره صرلى هللا عليره وسرلملقى ركبرا بالر
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فقالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول هللا فرفعت امرأ  صبيا لها فى محفة 
 فقالت يا رسول هللا ألهذا حج قال نعم ولك أجر . 

 
ولما وصل صلى هللا عليه وسلم لذى الحليفة بات بها لئال يدخل المدينة لريال 

 وحرده الشرريك لره لره الملرك ولره فلما رأى المدينة كبر ثالثا وقال ال إلره إال هللا
الحمد وهو على كل شرئ قردير آيبرون ترائبون عابردون سراجدون لربنرا حامردون 
صدق هللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحرده ثرم دخرل المدينرة نهراراً مرن 
طريررق المعررر  مكرران معررروف وهررو والشررجر  التررى بررات بهررا صررلى هللا عليرره 

ميال من المدينة و)أماعمره صلى صلى هللا وسلم فى ذهابه إلى مكة على ستة أ
عليه وسلم( فهى أربرع: ففرى الصرحيحين وسرنن الترمرذى وأبرى داود عرن قتراد  
قال س لت أنساكم حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حجة واحرد  واعتمرر 
أربررع عمررر عمررر  فررى ذى القعررد  وعمررر  الحديبيررة وعمررر  مررع حجترره وعمررر  

 ة حنين وهذا لفظ رواية الترمذى . الجعرانة إذ قسم غنيم

 
 النا  الساب:

 ف  ذمر نبذق من أداليتل ااستجابة دالاال ااست فارل
 اقرامتل  ل  هللا الليل اسلم

 
كان عليه الصال  والسالم يستجب الجوامع من الردعاء ويردع مرا سروى ذلرك 
رواه أبررو داود مررن حررديث عائشررة، والجوامررع التررى تجمررع األغررراض الصررالحة 

صررد الصررحيحة أو تجمررع الثنرراء علررى هللا تعررالى وآداب المسرر لة . وكرران والمقا
صلى هللا عليه وسرلم يقرول فرى دعائره اللهرم أصرلح لرى دينرى الرذى هرو عصرمة 
أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى وأصلح لى آخرتى التى إليهرا معرادى 

رواه واجعل الحيا  زياد  لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى مرن كرل شرر 
مسلم من حديث أبى هرير ، وكان صلى هللا عليه وسلم يقول اللهرم انفعنرى بمرا 
علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما الحمد هلل على كل حال وأعوذ باهلل مرن 

 حال أهل النار رواه الترمذى من حديث أبى هرير . 
 

ى اآلخر  وكان أكثر دعائه صلى هللا عليه وسلم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف
حسنة وقنا عذاب النار رواه الشريخان مرن حرديث أنر  ، وكران صرلى هللا عليره 
وسلم يقول رب أعنى وال تعن على وانصرنى وال تنصر علرى وامكرر لرى وال 
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تمكر على واهدنى وانصرنى علرى مرن بغرى علرى رب اجعلنرى لرك شراكرا لرك 
تروبتى واغسرل  ذاكرا لك راهبرا مطواعرا لرك مخبترا إليرك أواهرا منيبرا رب تقبرل

حرروبتى وأجررب دعرروتى وثبررت حجتررى وسرردد لسررانى واهررد قلبررى واسررلل سررخيمة 
صدرى رواه الترمذى. والسخيمة الحقد. وكران صرلى هللا عليره وسرلم يقرول هللا 
لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إنى أعروذ 

الجرن واألنر  يموترون بعزتك ال إله إال أنت أن تضرلنى أنرت الحرى ال تمروت و
 رواه الشيخان عن ابن عبا  . 

 
وكان صرلى هللا عليره وسرلم يقرول اللهرم إنرى أسرالك الهردى والتقرى والعفراف 
والغنى رواه مسرلم  والترمرذى مرن حرديث ابرن مسرعود . وكران صرلى هللا عليره 
وسلم يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسررافى فرى أمررى ومرا أنرت أعلرم 

هم اغفرر لرى جردى وهزلرى وخطئرى وعمردى وكرل ذلرك عنردى اللهرم به منى الل
اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنرت ومرا أنرت أعلرم بره منرى 
أنت المقدم وأنت المر خر وأنرت علرى كرل شرئ قردير رواه الشريخان مرن حرديث 
أبى موسى . وكان أكثر دعائه صلى هللا عليه وسلم يا مقلب القلروب ثبرت قلبرى 

 ينك رواه الترمذى من حديث أم سلمة . على د
 

وكان صلى هللا عليه وسلم يقول اللهم عافنى فى جسدى وعافنى فرى سرمعى 
وبصرررى واجعلهمررا الرروارث منررى ال إلرره إال هللا الحلرريم الكررريم سرربحان هللا رب 
العرررح العظرريم والحمررد هلل رب العررالمين رواه الترمررذى، وكرران صررلى هللا عليرره 

ل خطاياى بمراء الرثلج والبررد ونرق قلبرى مرن الخطايرا كمرا وسلم يقول رب اغس
يقرول صلى هللا عليره وسرلم نقيت الثوب األبيض من الدن  رواه النسائى وكان 

اللهم إنى أسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم 
 فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون رواه مالك فى الموط . 

 
ليره وسرلم يردعو اللهرم فرالق اإلصربا  وجاعرل الليرل سركنا وكان صرلى هللا ع

والشم  والقمرر حسربانا اقرض عنرى الردين وأغنرى مرن الفقرر وأمتعنرى بسرمعى 
صررلى هللا عليرره وبصرررى وقرروتى وترروفنى فررى سرربيلك رواه فررى الموطرر ، وكرران 

يتعررود فيقررول اللهررم إنررى أعرروذ بررك مررن العجررز والكسررل والجرربن والهرررم  وسررلم
ك مرن عرذاب القبرر وأعروذ برك مرن فتنرة المحيرا والممرات رواه والبخل وأعوذ ب

الشرريخان مررن حررديث أنرر  وفررى روايررة أبررى داود اللهررم إنررى أعرروذ بررك مررن الهررم 
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صرلى هللا والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال، وضلع الدين ثقلة وشدته، وكان 
 يقول اللهم إنى أعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسئ األسقام عليه وسلم

يقول اللهم  صلى هللا عليه وسلمرواه أبو داود والنسائى من حديث أن  . وكان 
إنى أعوذ بك من شر مرا عملرت ومرن شرر مرا لرم أعمرل رواه مسرلم مرن حرديث 

 عائشة . 
 

يقول اللهم إنى أعوذ برك مرن قلرب اليخشرع ومرن  صلى هللا عليه وسلموكان 
عروذ برك مرن هرذه األربرع دعاء ال يسمع ومن نف  ال تشبع ومرن علرم ال ينفرع أ

صلى هللا عليه رواه الترمذى والنسائى من حديث ابن عمرو بن العاص، وكان 
يقول اللهم إنرى أعروذ برك مرن زوال نعمترك وتحرول عافيترك وفجر   نقمرك  وسلم

صرلى وجميع سخطك رواه مسلم وأبو داود من حديث ابن عمرو أيضا . وكان 
من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن  يقول اللهم إنى أعوذ بك هللا عليه وسلم

  صلى هللا عليه وسلمأظلم أو أظلم رواه أبو داود من حديث أبى هرير  ، وكان 
يقول اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخرالق رواه أبرو داود مرن 

 حديث أبى هرير  أيضا . 
 

الجروع فإنره برئ   يقول اللهم إنى أعروذ برك مرن  صلى هللا عليه وسلموكان 
الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة رواه أبو داود والنسائى مرن 

يقول اللهم إنى أعروذ برك   صلى هللا عليه وسلمحديث أبى هرير  أيضا . وكان 
صلى هللا عليه من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة األعداء رواه النسائى، وكان 

ذ بك مرن الهردم وأعروذ برك مرن الترردى ومرن الغررق يقول اللهم إنى أعو  وسلم
والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن 
أموت فى سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لرديغا رواه أبرو داود والنسرائى مرن 

يتعروذ مرن عرين الجرن واإلنر    صرلى هللا عليره وسرلمحديث أبى اليسر، وكران 
 لمعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه النسائى . فلما نزلت ا

 
إذا خراف قومرا قرال اللهرم إنرا نجعلرك فىنحرورهم   صلى هللا عليه وسلموكان 

يعرروذ   صررلى هللا عليرره وسررلمونعرروذ بررك مررن شرررورهم رواه أبررو داود ، وكرران 
الحسررن والحسررين ويقررول إن أباكمررا كرران يعرروذ بهمررا إسررماعيل وإسررحاق أعرروذ 

 التامررة مررن كررل شرريطان وهامررة ومررن كررل عررين المررة رواه البخررارى بكلمررات هللا
والترمذى، وكان عليه الصال  والسالم يردعو عنرد الكررب ال إلره إال هللا العظريم 
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الحلرريم ال إلرره إال هللا رب العرررح العظرريم ال إلرره إال هللا رب السررموات واألرض 
ر رفرع رأسره إلرى ورب العرح الكريم، وكان عليه الصال  والسالم إذا همره أمر

السرماء وقررال سرربحان هللا العظريم رواه الترمررذى مررن حرديث أبررى هريررر . وكرران 
عليه الصال  والسالم إذا كربه أمر قال يرا حرى يرا قيروم برحمترك أسرتغيث رواه 
أبو داود من حديث أن ، وقال عليه الصال  والسالم ما كربنى أمر إال تمثل لى 

الحرى الرذى اليمروت والحمرد هلل الرذى لرم جبريل فقال يا محمد قرل توكلرت علرى 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى مرن الرذل وكبرره تكبيررا 

 رواه الطبرانى عن أبى هرير  . 
 

يقررول فررى الضررالة اللهررم راد الضررالة وهررادئ   صررلى هللا عليرره وسررلموكرران 
فإنهرا مرن  الضالة أنت تهدى من الضراللة اردد علرى ضرالتى بعزترك وسرلطانك

صرلى عطائك وفضلك رواه الطبرانى فى الصغير من حديث ابن عمرر، وكران 
كران يرفرع يديره حرذو منكبيره وفرى روايرة ابرن ماجره ويبسررطهما  هللا عليره وسرلم

إذا دعرا ضرم كفيره وجعرل بطونهمرا   صلى هللا عليره وسرلموروى ابنعبا  كان 
 مما يلى وجهه. 

 
صال  أما خارجها فقد روى فيه خبرر وال يمسح بهما وجهه فى القنوت فى ال

صرلى فقد أخر  ابن سعد عن أن  قرال دعرا لرى النبرى )اأما استجابة دالاال(  
اللهررم أكثررر مالرره وولررده وأطررل عمررره واغفررر لرره فقررد دفنررت مررن   هللا عليره وسررلم

صلبى مائة واثنين وإن ثمرتى لتحمل فى السنة مرتين ولقد بقيرت حترى سرئمت 
لمالك بن ربيعة السلولى أن   صلى هللا عليه وسلم. ودعا الحيا  وأرجو الرابعة 

يبارك له فى ولده فولد له ثمانون ذكرا رواه ابن عساكر، وأرسل عليه الصرال  
والسالم إلى على يوم خيبر وكان أرمد فتفرل فرى عينيره وقرال اللهرم أذهرب عنره 

 ناى. الحر والبرد قال فما وجدت حرا وال بردا منذ ذلك اليوم وال رمدت عي
 

عليا إلى اليمن قاضيا فقال يا رسول هللا ال علرم   صلى هللا عليه وسلموبعث 
لى بالقضاء فقال ادن منى فدنا منه فضرب يده على صدره وقال اللهم اهد قلبه 
وثبت لسانه قال على فوهللا ما شككت فى قضاء بين اثنين رواه أبو داود وغيره 

مرض فقال اللهم اشفه اللهم عافه ثم قرال عليا من   صلى هللا عليه وسلم. وعاد 
قم قال على فما عاد لى ذلك الوجع بعد رواه الحاكم وغيره، ومرض أبو طالب 

فقررال يررا بررن أخررى ادع ربررك الررذى تعبررد أن   صررلى هللا عليرره وسررلمفعرراده النبررى 
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يعافينى فقرال اللهرم اشرف عمرى عمرى فقرال أبرو طالرب ك نمرا نشرط أى حرل مرن 
ربك الذى تعبد ليطيعك فقال وأنت يا عمراه لرئن أطعرت هللا  عقال يا بن أخى إن

ألبن   صلى هللا عليه وسلمليطيعنك رواه البيهقى وغيره من حديث أن ، ودعا 
عبا  فقال اللهم فقهه فى الردين اللهرم أعرط ابرن عبرا  الحكمرة وعلمره الت ويرل 

 رواه البغوى . 
ر العلم رئي  المفسرين وفى البخارى اللهم علمه الكتاب فكان حبر األمة بح

)او خير للنابغة الجعدى لما أنشده   صلى هللا عليه وسلمترجمان القرآن، وقال 
البيتين ال يفضض هللا فاك أى اليسقط هللا أسنانك ف تى عليه أكثرر مرن ف  حلم( 

مائررة سررنة وكرران مررن أحسررن النررا  ثغرررا رواه البيهقررى ، وسررقاه عليرره الصررال  
ماء فى قرد  قروارير فررأى فيره شرعر  بيضرا ف خرذها والسالم عمرو بن أخطب 

اللهم جملره فبلرغ ثرالث وتسرعين سرنة ومرا فرى لحيتره   صلى هللا عليه وسلمفقال 
ورأسه شعر  بيضاء رواه اإلمرام أحمرد ، وروى معمرر أن يهوديرا حلرب اللنبرى 

ناقة فقال اللهم جملة فاسود شعره وعاح تسعين سرنة فلرم   صلى هللا عليه وسلم
أخرجه ابن أبى شيبة، وقال عليه الصال  والسرالم ألبرن الحمرق الخزاعرى يشب 

لبنا اللهم متعه بشبابه فمرت عليه ثمرانون   صلى هللا عليه وسلموقد سقى البنى 
 سنة ولم ير شعر  بيضاء رواه أبو نعيم . 

 
وجائته فاطمة رضرى هللا عنهرا وقرد عالهرا الصرفر  مرن الجروع فنظرر إليهرا 

ووضع يرده علرى صردرها ثرم قرال اللهرم مشربع الجاعرة ال   وسلمصلى هللا عليه 
تجع فاطمة بنت محمد قال عمران برن الحصرين فنظررت إليهرا وقرد عالهرا الردم 
على الصفر  فى وجههرا ولقيتهرا بعرد فقالرت مرا جعرت يرا عمرران ذكرره يعقروب 
م اإلسفرائينى ، ودعا عليه  الصال  والسالم لعرو  بن الجعرد البرارقى فقرال اللهر

بارك له فى صففة يمينة قال فما اشتريت شيئا قط إال ربحت فيه، وقرال لجريرر 
وكان اليثبت على الخيل وضرب فى صدره اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قرال 
فما وقعدت عن فر  بعد، وقال لسعد بن أبى وقراص اللهرم أجرب دعوتره فكران 

 مجاب الدعو  رواه البيهقى وغيره . 
 

ن بررن عرروف بالبركررة قررال فلررو رفعررت حجرررا لرجرروت أن ودعررا لعبررد الرررحم
على مضر  صلى هللا عليه وسلمأصيبت تحته ذهبا أو فضة رواه البييقهى، دعا 

صرلى ف قحطوا حتى أكلوا العلهز وهو الدم بالوبر حتى استعطفته قري . ودعا 
على عتيبة بن أبى لهرب فقرال اللهرم سرلط عليره كلبرا مرن كالبرك   هللا عليه وسلم
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الثانى. وعرن مرازن الطرائى وكران بر رض  البابله األسد وتقدمت قصته فى فقت
ُعمان قلت يا رسول هللا إنى أمر  مولع بالطرب وشرب الخمر والنساء وألحت 
علينا السنون ف ذهبن األموال وأهزلن الذرارى والرجال ولي  لى ولد فادع هللا 

صرلى هللا ولردا فقرال  أن يذهب عنى ما أجد وي تينى بالحيا أى المطر ويهب لرى
اللهم أبدله بالطرب قراء  القرآن وبالحرام الحالل وأته بالحيا وهب   عليه وسلم

له ولدا قال مازن ف ذهرب هللا عنرى كلمرا كنرت أجرد وأخصربت ُعمران وتزوجرت 
 أربع حرائر ووهب هللا لى حيان ابن مازن رواه البيهقى. 

 
نخلة فمر رجل بينه وبينها  بتبوك صلى إلى  صلى هللا عليه وسلمولما نزل 

قطرع صرالتنا قطرع هللا أثرره ف قعرد فلرم يقرم رواه أبرو   صلى هللا عليه وسرلمفقال 
كرل بيمينرك   صرلى هللا عليره وسرلمداود والبيهقى ، وأكل رجل عنده بشماله فقا 

قال ال أستطيع قال ال استطعت فما رفعها إلى فيه بعد والرجل بسرر برن راعرى 
ة رديفره يومرا فقرال يرا معاويرة مرابلينى منرك قرال بطنرى قرال العير، وكان معاوير

ألبى ثروان   صلى هللا عليه وسلماللهم امأله علما وحلما رواه البخارى ، وقال 
اللهم أطل شقاءه وبقاءه فر درك شرخيا كبيررا شرقيا يتمنرى المروت . والشرقاء هنرا 

إبله فى أول  مصلى هللا عليه وسلالتعب وأبو ثروان كان راعى إبل فدخل النبى 
 اإلسالم لما هرب من قري  ف خرجه منها فدعا عليه ثم أسلم فاستغفر له . 

 
 )اأموا اسوت فارل( دعا بشئ فلم يستجب .   صلى هللا عليه وسلمولم ينقل أنه 

يسرتغفر هللا ويتروب إليره فرى اليروم والليلرة أكثرر مرن   صلى هللا عليه وسلمفكان 
صرلى النسائى عن ابن عمر أنه سمع النبى سبعين مر  رواه البخارى. وأخر  

يقول أستغفر هللا الذى ال إله إال هو الحى القيوم وأتوب إليه فرى   هللا عليه وسلم
صرلى هللا المجل  قبل أن يقوم مائة مر  وله عنه أيضا إن كنا لنعد لرسرول هللا 

فى المجل  رب اغفر لى وترب علرى إنرك إنرت الترواب الغفرر مائرة   عليه وسلم
جمرع   صرلى هللا عليره وسرلم . وأخر  أيضا عن أبى هريرر  أن رسرول هللا مر

النررا  فقررال يررا أيهررا النررا  توبرروا إلررى هللا فررإنى أترروب إليرره فررى اليرروم مائررة مررر  
 ودعا ه واستغفاره عليه الصال  والسالم تشريع ألمته وإظهار لعبوديته . 

 
صلى هللا عليه ى وورد فى حديث شداد بن أو  عند البخارى رفعه إلى النب

سيد االستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى ال إلره إال أنرت خلقتنرى وأنرا   وسلم
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرر مرا صرنعت أبروء 
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لك بنعمتك على وأبروء برذنبى فراغفر لرى فإنره اليغفرر الرذنوب إال أنرت قرال مرن 
يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من 

قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنرة فتعرين أن هرذه 
فكانرت مردا )اأما قرامتل الليل ال بق االسبم ا وفتها( الكيفية هى األفضل. 

يمد ببسم هللا ويمد بالرحمن ويمد برالرحيم رواه البخرارى عرن أنر . ونعتتهرا أم 
رضى هللا عنها قراء  مفسرر  حرفرا حرفرا رواه أبرو داود وغيرره، وقالرت  سلمة

)الحمود   رب العوالمين( أيضا كان عليه الصرال  والسرالم يقطرع قراءتره يقرول 
[ ثررم يقررف رواه 2]الفاتحررة:)الوورحمن الوورحيم( [ ثررم يقررف ثررم يقررول 2]الفاتحررة:

يرتررل   مصررلى هللا عليرره وسررلالترمررذى. وقالررت حفصررة رضررى هللا عنهررا كرران 
صرلى السور  حتى تكون أطول من أطول منهرا رواه مسرلم، وقرال البرراء كران 

يقرأ فى العشاء والتين والزيتون فمرا سرمعت أحرد أحسرن صروتا   هللا عليه وسلم
  صرلى هللا عليره وسرلمرواه الشيخان، وكران   صلى هللا عليه وسلمأو قراء  منه 

وم الفتح فى قراءته)إنا فتحنا لك يتغنى بقراءته ويرجع صوته أحيانا كما رجع ي
وقد استمع عليه الصرال  والسرالم ليلرة لقرراء  أبرى موسرى  [1]الفتح:فتحا مبينا( 

األشعرى فلما أخبره بذلك قال لو كنت أعلم أنك تسرمعه لحبرتره لرك تحبيررا أى 
  صرلى هللا عليره وسرلمحسنته وزينته بصوتى تزيينا، وعن ابن عبا  أن النبرى 

 لية وحلية القرآن حسن الصوت. قال لكل شئ ح

 
 العاشر  الباب

فوو  إتمووام هللا نعمتوول الليوول بافاتوول  وول  هللا الليوول اسوولم  ا يووارق قبوورل 
الشريت امسجدل المنيت اتف يلل ف  اآلخرق اتشريفل بخ ااؤ ال لف  ف  
مشهد األنبيام االمرسلين اتخ ي ل بالشفاالة الع(م  االمقام المحماد فو  

خرين اترقيول فو  الجنواال إلو  أاللو  الودرجاال افيول ثبثوة مجم: األالين ااآل
 ف ال. 

 
 الف ل األال 

  صرلى هللا عليره وسرلمفى إتمامه نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظير  قدسره 
اعلم أن الموت لما كران مكروهرا برالطبع لرم يمرت نبرى مرن األنبيراء حترى يخبرر 

)إذا جوام ن ور هللا ه سرور  باقتراب أجل  صلى هللا عليه وسلموأول ما أعلم به 
[ وقد قيل إن هذه السور  آخر سور  نزلت يروم النحرر وهرو 1]النصر:االفت ( 

بمنرى فرى حجرة الروداع وقيرل عراح بعردها أحردا وثمرانين   صلى هللا عليه وسلم
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)إذا جام ن ر هللا االفت ( يوما. وفى حديث ابن عبا  عند الدارمى لما نزلت 
فاطمة وقال نعيت إلرى نفسرى   صلى هللا عليه وسلم[ دعا رسول هللا 1]النصر: 

 فبكت قال ال تبكى فإنك أول أهلى لحوقا بى فضحكت . 
 

وروى الطبرانررى عررن ابررن عبررا  قررال لمررا نزلررت إذا جرراء نصررر هللا والفررتح 
نفسه ف خذ ب شرد مرا كران قرط اجتهراد   صلى هللا عليه وسلمنعيت إلى رسول هللا 

صرلى ث جابر لما نزلت هذه السور  قال النبرى فى اآلخر ، وللطبرانى من حدي
لجبريل نعيت إلى إلى نفسى فقال لره جبريرل ول خرر  خيرر لرك   هللا عليه وسلم

صرلى هللا عليره من األولى، وروى فى حديث ذكره ابن رجب فى اللطرائف أنره 
تعبررد حتررى صررار كالشررن البررالى، وكرران عليرره الصررال  والسررالم يعرررض   وسررلم

ى جبريل مر  فعرضه ذلك العام مررتين وكران عليره الصرال  القرآن كل عام عل
والسالم يعتكف العشر األواخرر مرن رمضران كرل عرام فراعتكف فرى ذلرك العرام 

 عشرين وأكثر من الذكر واالستغفار . 
فرى آخرر أمرره   صرلى هللا عليره وسرلموقالت أم سرلمة رضرى هللا عنهرا كران 

بحان هللا وبحمررده أسررتغفر هللا اليقرروم وال يقعررد وال يررذهب وال يجررئ إال قررال سرر
وأتوب إليه فقلت له إنك تدعو بدعاء لم تكن تردعو بره قبرل اليروم فقرال إن ربرى 
أخبرنى أنى س رى علما فى أمتى وأنى إذا رأيته أسبح بحمده وأستغفره ثرم ترال 
هذه السور  رواه ابن جرير وغيره، وروى الشيخان من حديث عقبة بن عامر 

علرى قتلرى  أحرد بعرد ثمرانى سرنين كرالمودع لألحيراء   سرلمصلى هللا عليه وقال 
واألمرروات ثررم طلررع المنبررر فقررال إنررى بررين أيررديكم فرررط وأن علرريكم شررهيد وإن 
موعدكم الحوض وإنى ألنظر إليه وأنا فى مقامى هذا وإنى قرد أعطيرت مفراتيح 
خزائن األرض وإنى لست أخسى عليكم أن تشركوا بعدى ولكنى أخشى علريكم 

 ن تنافسوا فيها . الدنيا أ
 

جلرر  علررى   صررلى هللا عليرره وسررلموعررن أبررى سررعيد الخرردرى أن رسررول هللا 
المنبر فقال إن عبدا خيره هللا برين أن ي تيره مرن زهرر  الردنيا مرا شراء وبرين مرا 
عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكرر رضرى هللا عنره وقرال يرا رسرول هللا فرديناك 

قال النا  انظرروا إلرى هرذا الشرين يخبرر رسرول بآبائنا وأمهاتنا قال فعجبنا له و
عن عبرد خيرره هللا برين أن ي تيره مرن زهرر  الردنيا مرا   صلى هللا عليه وسلمهللا 

شاء وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسرول هللا صرلى 
ليره هللا عليه وسلم هو المخير وكان أبرو بكرر أعلمنرا بره فقرال النبرى صرلى هللا ع
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وسررلم إن أمررن النررا  علررى بصررحبته ومالرره أبررو بكررر ولررو كنررت متخررذا مررن أهررل 
األرض خليال التخذت أبرا بكرر خلريال ولكرن أخرو  اإلسرالم اليبقرى فرى المسرجد 

 خوخة إال سدت إال خوخه أبى بكر رواه الشيخان . 
 

وكانت هذه الخطبة فرى ابترداء مرضره الرذى مرات فيره فإنره خرر  كمرا رواه 
و معصوب الرأ  بخرقة  حتى أهروى إلرى المنبرر ثرم بعرد الخطبرة الدارمى وه

هبط عنه فما ر ى عليره حترى السراعة ومرا زال صرلى هللا عليره وسرلم يعررض 
باقتراب أجله فى آخر عمره فإنه لما خطب فرى حجرة الروداع قرال للنرا  خرذوا 
ة عنى مناسككم فلعلى ال ألقاكم بعد عامى هذا وطفق يودع النا  فقالوا هذه حج

الوداع فلما رجع عليه الصال  والسالم من حجة الوداع إلى المدينة جمع النرا  
بماء يدعى خما فى طريقه بين مكة والمدينة فخطبهم وقال أيهرا النرا  إنمرا أنرا 
بشر مثلكم يوشك أن ي تينى رسول ربى ف جيرب ثرم حرض علرى التمسرك بكتراب 

 هللا ووصى ب هل بيته . 
بتداء مرضه عليره الصرال  والسرالم فرى أواخرر قال الحافظ بن رجب وكان ا

شهر صفر وكانت مد  مرضه ثالثرة عشرر يومرا فرى المشرهور وذكرر الخطرابى 
أنه ابتدأ به يوم اإلثنين واختلف فى مد  مرضه فاألكثر أنهرا ثالثرة عشرر يومرا، 
وفى البخارى قالت عائشة رضى هللا عنهرا لمرا ثقرل رسرول هللا صرلى هللا عليره 

ه وجعه است ذن أزواجه أن يمرض فى بيتى ف ذن له فخرر  وهرو وسلم واشتد ب
بين رجلين تخط رجاله فرى األرض برين العبرا  برن عبرد المطلرب وبرين رجرل 
آخر أى وهو على برن أبرى طالرب، وفرى روايرة ابرن أبرى مليكرة عرن عائشرة أن 
 . دخوله عليه الصال  والسالم بيتها كان يوم اإلثنين وموته يوم اإلثنين الذى يليه

 
وفى البخارى قالت عائشة وارأساه فقرال صرلى هللا عليره وسرلم ذاك لرو كران 
وأنا حى ف ستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة واثكلياه إنرى ألظنرك تحرب مروتى 
فلو كران ذلرك لظلرت آخرر يومرك معرسرا بربعض أزواجرك فقرال صرلى هللا عليره 

ر وابنه ف عهد أن وسلم بل أنا وارأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بك
يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت ير بى هللا ويردفع الم منرون أو يردفع هللا 
وير بى الم منررون . وقرد تبررين كمررا نبره عليرره فررى اللطرائف أن أول مرضرره عليرره 
الصررال  والسررالم كرران صررداع الرررأ  والظرراهر أنرره كرران مررع حمررى فررإن الحمررى 

ضرب ويصرب عليره المراء مرن سربع اشتدت به فرى مرضره فكران يجلر  فرى مخ
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قرب لم تحلل أوكيتهن يتبرد بذلك. والمخضب إنراء يغتسرل فيره واألوكيرة جمرع 
 وكاء وهو رباط القربة. 

 
وفى البخارى قالت عائشة رضى هللا عنها لما دخل بيترى واشرتد وجعره قرال 
أهريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلى أعهد إلى النا  ف جلسناه فى 

ضب لحفصة زو  النبى صلى هللا عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلرك مخ
القرب حترى طفرق يشرير إلينرا بيرده أن قرد فعلرتن . وكانرت عليره صرلى هللا عليره 
وسلم قطيفة فكانت الحمى تصيب من يضع يده عليه من فوقها فقيل له فى ذلرك 

ن ماجه وغيره عن فقال إنا كذلك يشدد علينا البالء ويضاعف لنا األجر رواه اب
 أبى سعيد الخدرى. 

 
وعن عبد هللا قال دخلت على النبى صلى هللا عليه وسرلم وهرو يوعرك وعكرا 
شررديدا فقلررت يررا رسررول هللا إنررك توعررك وعكررا شررديدا فقررال أجررل إنررى أوعررك كمررا 
يوعك رجالن منكم قلت ذلك أن لك ألجرين قال أجرل ذلرك كرذلك مرا مرن مسرلم 

إال كفرر هللا بهرا سريئاته كمرا تحرط الشرجر  ورقهرا يصيبه أذى شروكه فمرا فوقهرا 
 رواه البخارى . والوعك الحمى . 

 
و أخر  النسائى عن فاطمة بنت اليمان قالت أتيرت النبرى صرلى هللا عليره و 

نعوده فإذا سقاء يقطرر عليره مرن شرد  الحمرى فقرال إن أشرد النرا  سلم فى نساء 
هم، وفى حرديث عائشرة أنره صرلى هللا بالء األنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون

عليه وسلم كان برين يديره علبرة أو ركرو  فيهرا مراء فجعرل يردخل يديره فرى المراء 
فيمسرررح بهمرررا وجهررره ويقرررول ال إال إال الررره إن للمررروت سررركرات الحرررديث رواه 
البخارى . وروى أيضا عن عرو  أنه صلى هللا عليه وسلم قال ما أزال أجد ألم 

بر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم واألبهر الطعام الذى أكلت بخي
عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب فإذا انقطع مرات صراحبه . وقرد كران ابرن 

 مسعود وغيره يرون أنه صلى هللا عليه وسلم مات شهيدا من السم . 
 

وعنررد البخررارى قالررت عائشررة إن رسررول هللا صررلى هللا عليرره كرران إذا اشررتكى 
بالمعوذات ومسح بيديه فلما اشتكى وجعه الذى مات فيه طفقرت نفث على نفسه 

أنا أنفث عليه بالمعوذات التى كان ينفث وأمسح بيد النبى صلى هللا عليره وسرلم 
وفى رواية مالك . وأمسح بيده رجاء بركتها . وفى البخارى عن عائشة رضى 
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 صرلى هللا هللا عنها مر عبد الرحمن وفى يده جريد  رطبة فنظر إليه رسول هللا
عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة ف خرذتها فمضرغت رأسرها ونفضرتها ودفعتهرا 
إليه فاستن بها ك حسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت مرن يرده 
فجمع هللا بين ريقى وريقه فى آخرر يروم مرن الردنيا وأول يروم مرن اآلخرر  وفرى 

بكر على النبى صلى هللا عليه وسرلم رواية أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبى 
 وأنا مسندته إلى صدرى . 

 
وفى المسند عنها أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال إنه ليهرون علرى المروت 
أنى رأيت بياض كف عائشة فى الجنة وفى رواية رأيتها فى الجنة، ويروى أنه 

الصردقة كان عنده صلى هللا عليه وسلم فى مرضه سبعة دنرانير فكران ير مرهم ب
بها ثم يغمى عليره فيشرتغلون بوجعره فردعا بهرا فوضرعها فرى كفره وقرال مرا ظرن 
محمررد بربرره لررو لقررى هللا وعنررده هررذه ثررم تصرردق بهررا كلهررا رواه البيهقررى . وفررى 
البخارى من طريق عرو  عن عائشة رضى هللا عنها قالت دعا النبى صلى هللا 

ئ فبكررت ثررم دعاهررا عليرره وسررلم فاطمررة فررى شرركواه الررذى قرربض فيرره فسررارها بشرر
فسارها فضحكت فس لناها عرن ذلرك فقالرت سرارنى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  
أنه يقبض فى وجعه الذى توفى فيره فبكيرت ثرم سرارنى فر خبرنى أنرى أول أهلره 

 يتبعه فضحكت . 
 

وروى أبو داود وغيره عن عائشة أيضا أنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا 
لى هللا عليره وسرلم  فرى قيامهرا وقعودهرا مرن فاطمرة. وهديا ودال برسول هللا ص

والدل ههنا السكينة والوقرار وحسرن السرير  والطريقرة اسرتقامة المنظرر والهيبرة 
وكانت إذا دخلت على النبى صلى هللا عليه وسلم  قام إليها وقبلها وأجلسرها فرى 
مجلسه وكان إذا دخرل عليهرا فعلرت ذلرك فلمرا مررض دخلرت عليره ف كبرت عليره 

قبلته وفى رواية مسروق أن ضحكها كان إلخباره إياهرا أنهرا سريد  نسراء أهرل ف
 الجنة وأنها أول أهله لحوقا به . 

 
وفى روايته عن عائشة فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسر لتها 
عن ذلك فقالت ما كنت ألفتشى سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حتى توفى 

وسرلم  سر لتها فقالرت أسرر إلرى إن جبريرل كران يعارضرنى النبى صلى هللا عليه 
القرآن كل سنة مر  وإنه عارضنى العام مرتين وال أراه إال حضر أجلى وإنرك 
أول أهل بيتى لحاقا برى وعنرد الطبرانرى عرن عائشرة أنره صرلى هللا عليره وسرلم  
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قال لفاطمة إن جبريل أخبرنى أنه لي  امرأ  مرن نسراء المسرلمين أعظرم رزيرة 
 ك فال تكونى أدنى امرأ  منهن صبرا . من

 
وفى الحديث إخباره صلى هللا عليه وسلم  بما سقع ووقع كما قرال صرلى هللا 
عليه وسلم  فإنهم اتفقوا علرى أن فاطمرة رضرى هللا تعرالى عنهرا كانرت أول مرن 
مات من أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بعده حتى من أزواجه عليره 

م . وقد كان صلى هللا عليه وسلم  من شد  وجعه يغمى عليه فى الصال  والسال
مرضرره ثررم يفيررق وأغمررى عليرره مررر  فظنرروا أن وجعرره ذات الجنررب فلرردوه فجعررل 
يشير إليه أن ال يلدوه فقالوا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألرم أنهكرم أن 

إال لرد وأنرا  تلدونى فقرالوا كراهيرة المرريض للردواء فقرال اليبقرى أحرد فرى البيرت
أنظرر إال العبرا  فإنره لرم يشرهدكم رواه البخرارى. واللردود وهرو مرا يجعرل  فرى 

 جانب الفم من الدواء ف ما ما يصب فى الحلق فيقال له الوجور . 
ولما اشتد به وجعه صلى هللا عليه وسلم  قال مروا أبرا بكرر فليصرل بالنرا  

ذا قام مقامرك اليسرمع النرا  فقالت عائشة يا رسول هللا إن أبا بكر رجل رقيق إ
مررن البكرراء قررال مررروا أبررا بكررر فليصررل بالنررا  فعاودترره مثررل مقالتهررا فقررال إنكررن 
صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالنا  رواه الشيخان وأبو حاتم واللفظ 
لرره ونقررل الرردمياطى أن الصررديق صررلى بالنررا  سرربع عشررر  صررال . وقررد ذكررر 

عزاه لسيف الدين بن عمر فى كتراب الفترو  أن الفاكهانى فى الفجر المنير مما 
األنصار لما رأوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يزداد وجعا أطافوا بالمسرجد 
فرردخل العبررا  ف علمرره عليرره الصررال  والسررالم بمكررانهم وإشررفاقهم ثررم دخررل عليرره 
الفضل ف علمه بمثل ذلك ثم دخل عليه على برن أبرى طالرب كرذلك فخرر  صرلى 

وسلم  متوكئا على على والفضل والعبا  أمامه والنبى صلى هللا عليه هللا عليه 
وسلم  معصوب الرأ  يخط برجليره حترى جلر  علرى أسرفل مرقرا  مرن المنبرر 

 وثار النا  إليه فحمد هللا وأثنى عليه . 
 

وقال أيها النا  بلغنى أنكم تخافون من موت نبيكم هل خلد نبرى قبلرى فريمن 
 وإنررى الحررق بربررى أال وإنكررم الحقررون برره ف وصرريكم بعررث إليرره ف خلررد فرريكم أال

بالمهاجرين األولين خيرا أوصى المهراجرين فيمرا بيرنهم فرإن هللا تعرالى يقرول : 
)االع ر إن اإلنسان لف  خسر إو الوذين ممنواا االملواا ال والحاال اتاا واا 

[ وإن األمرور تجررى برإذن هللا تعرالى فرال 2]العصرر:بالح  اتاا اا بال بر( 
نكم استبطاء أمر على استعجاله فإن هللا عز وجل ال يعجل بعجلة أحد ومن يحمل
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)فهوول السوويتم إن توواليتم أن تفسووداا فوو  غالررب هللا غلبررة ومررن خررادع هللا خرردع 
[ وأوصيكم باألنصرار خيررا فرإنهم الرذين 22]محمد:األر  اتقطعاا أرحاممم( 

 فمررن ولررى أن تبررو ا الرردار واإليمرران مررن قرربلكم أن تحسررنوا وبهررم الخصاصررة أال
يحكم بين رجلرين فليقبرل مرن محسرنهم وليتجراوز عرن مسريئهم أال وال تسرت ثروا 
عليهم أال وإنى فرط لكرم وأنرتم الحقرون برى أال وإن موعردكم الحروض أال فمرن 
أحررب أن يرررده علررى غرردا فليكفررف يررده ولسررانه إال فيمررا ينبغررى يررا أيهررا النررا  إن 

 النا  برهم أئمتهم وإذا فجروا عقوهم.  الذنوب تغير النعم وتبدل القسم فإذا بر
 

وذكر الواحدى بسند وصله بعبد هللا بن مسعود نعى لنا رسول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم نفسه قبل موته بشرهر فلمرا دنرا الفرراق جمعنرا فرى بيرت عائشرة فقرال 
 حياكم هللا بالسالم رحمكم هللا جبركم هللا رزقكم هللا نصركم هللا رفعكم هللا آواكم
هللا أوصيكم بتقوى هللا وأستخلفه عليكم وأحذركم هللا إنى لكم منه نذير مبرين أن 

)تلوك الودار اآلخورق نجعلهوا ال تعلوا على هللا فى بالده وعباده فإنه قال لى ولكم 
[ 83]القصص : للذين ويريدان اللاا ف  األر  او فسادا االعاقبة للمتقين( 

[ قلنا يرا رسرول هللا مترى 60]الزمر:ين( )ألي: ف  جهنم مثاى للمتمبروقال : 
أجلك قال دنا الفراق والمنقلب إلى هللا وإلى جنة المر وى قلنرا يرا رسرول هللا مرن 
يغسلك قال رجال أهل بيتى األدنى فاألدنى قلنا يا رسول هللا فيم نكفنك قرال فرى 
ثيابى هذه وإن شئتم فى ثياب بياض مصر أو حلة يمنية قلنرا يرا رسرول هللا مرن 
يصلى عليرك قرال إذا أنرتم غسرلتمونى وكفنتمرونى فضرعونى علرى سرريرى هرذا 
على شفير قبرى ثم اخرجوا عنرى سراعة فرإن أول مرن يصرلى علرى جبريرل ثرم 
ميكائيل ثم إسررافيل ثرم ملرك المروت ومعره جنرود مرن المالئكرة ثرم ادخلروا علرى 

يترى ثرم فوجا فوجا فصلوا على وسلموا تسليما وليبدأ بالصال  على رجال أهل ب
نسا هم ثم أنت واقر وا السالم على من غراب مرن أصرحابى ومرن تبعنرى علرى 
دينى من يومى هذا إلى يروم القيامرة قلنرا يرا رسرول هللا ومرن يردخلك قبررك قرال 

 أهلى مع مالئكة ربى وكذا رواه الطبرانى . 
 

وقالت عائشة رضرى هللا عنهرا كران رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  وهرو 
إنه لم يقربض نبرى قرط حترى يررى مقعرده مرن الجنرة ثرم يخيرر فلمرا  صحيح يقول

اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذى غشى عليه فلما أفاق شخص بصره 
نحو سقف البيت ثم قال اللهم فى الرفيق األعلى فقلت إذا ال يختارنا فعرفت أنه 

وت حديثه الذى كان يحدثنا وهو صحيح وفى رواية أنها أصغت إليه قبل أن يم
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وهو مستند إلى ظهره يقول اللهم اغفر لى وارحمنى وألحقنرى برالرفيق األعلرى 
رواه البخارى. وألحمج من حديث أبى مويهة قال قال لى رسرول هللا صرلى هللا 
عليره وسرلم  أوتيرت مفراتيح خرزائن األرض والخلرد ثرم الجنرة فخيررت برين ذلرك 

 وبين لقاء ربى والجنة فاخترت لقاء ربى والجنة . 
 
عند عبد الرزاق من مرسل طاوو  رفعه إلى النبى صلى هللا عليره وسرلم  و

خيرررت بررين أن أبقررى حتررى أرى مررا يفررتح علررى أمتررى وبررين التعجيررل فرراخترت 
التعجيل، وفى حديث مرسل ذكره الحافظ ابن رجب أنره عليره الصرال  والسرالم 
ه قررال اللهررم إنررك ت خررذ الرررو  مررن بررين العصررب والقصررب واألنامررل فرر عنى عليرر

وهونه على، ولما تغشاه صلى هللا عليه وسرلم  الكررب قالرت فاطمرة رضرى هللا 
عنها أكرب أبتاه فقال صلى هللا عليه وسرلم  لهرا ال كررب علرى أبيرك بعرد اليروم 
رواه البخارى قال العلماء إن ذلك األلم واألوجاع زياد  فى رفعة منزلته صرلى 

 هللا عليه وسلم  . 
 

أن المسرلمين بينمرا هرو فرى صرال  الفجرر يروم  وفى البخارى من حديث أن 
اإلثنين وأبو بكر يصلى بهم لم يفج هم إال رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  قرد 
كشف ستر حجر  عائشة فنظر إليهم وهم فى صفوف الصال  ثرم تبسرم يضرحك 
فنكص أبو بكر على عقبيه ليصرل الصرف وظرن أن رسرول هللا صرلى هللا عليره 

  إلررى الصررال  قررال أنرر  وهررم المسررلمون أن يفتتنرروا فررى وسررلم  يريررد أن يخررر
صالتهم فرحا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ف شار إليهم بيده صلى هللا عليه 
وسلم  أن أتموا صالتكم ثم دخل الحجر  وأرخى الستر وتروفى صرلى هللا عليره 

 وسلم  من يومه ذلك . 
 

رسرول هللا صرلى هللا وعن جعفر بن محمد عرن أبيره قرال لمرا بقرى مرن أجرل 
عليه وسلم  ثالث نزل عليه جبريل فقال يا محمد إن هللا قد أرسلنى إليك إكراما 
لك وتفضيال لك وخاصة لرك ليسر لك عمرا هرو أعلرم بره منرك يقرول كيرف تجردك 
فقال أجدنى يا جبريل مغموما وأجدنى يا جبريل مكروبا ثم أتاه فى اليوم الثانى 

اليوم الثالث فقال له مثل ذلك ثرم اسرت ذن فيره ملرك  فقال له مثل ذلك ثم جاءه فى
الموت فقال جبريل يا محمرد هرذا ملرك المروت يسرت ذن عليرك ولرم يسرت ذن علرى 
آدمى قبلك وال يست ذن على آدمى بعدك قال ائرذن لره فردخل ملرك المروت فوقرف 
بني يديه فقال يا رسول هللا إن هللا عرز وجرل أرسرلنى إليرك وأمرنرى أن أطيعرك 
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مرا تر مر إن أمرتنرى أن أقربض روحرك قبضرتها وإن أمرتنرى أن أتركهرا  فى كل
تركتها فقال جبريل يا محمرج إن هللا قرد اشرتاق إلرى لقائرك فقرال صرلى هللا عليره 
وسلم  فرامض يرا ملرك المروت لمرا أمرتبره فقرال جبريرل يرا رسرول هللا هرذا آخرر 

 موطئى من األرض إنما كنت حاجتى من الدنيا فقبض روحه . 
 
ا تروفى صرلى هللا عليره وسرلم وجرراءت التعزيرة سرمعوا صروتا مرن ناحيررة فلمر

البيت: السالم عليكم أهل البيت ورحمة هللا وبركاته كل نف  ذائقة الموت وإنما 
توفون أجوركم يوم القيامة إن فى هللا عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك 

صراب مرن حررم الثرواب ودركا من كل فائت فباهلل فثقروا وإيراه فرارجوا فإنمرا الم
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته فقال على أتدرون من هذا هو الخضر عليه 

 السالم رواه البيهقى فى كتاب دالئل النبو  . 
 

وأخررر  الطبرانررى مررن حررديث ابررن عبررا  قررال جرراء ملررك المرروت إلررى النبررى 
م صلى هللا عليه وسلم  فى مرضه ورأسره فرى حجرر علرى فاسرت ذن فقرال السرال

عليكم ورحمة هللا وبركاته فقال له على ارجع فإنا مشاغيل عنك فقال صلى هللا 
عليه وسلم  هذا ملك الموت ادخل راشدا فلما دخل قال إن ربرك يقرر ك السرالم 
فبلغنى أن ملك الموت لم يسلم على أهل بيت قبله وال يسلم بعده، وقالت عائشرة 

ه وسرلم  فرى بيترى وفرى يررومى رضرى هللا عنهرا تروفى رسرول هللا صرلى هللا علير
وبرين سرحرى ونحرررى رواه البخرارى. والسرحر الصرردر والمرراد أنره صررلى هللا 

 عليه وسلم  توفى ورأسه بين عنقها وصدرها . 
 

قرال السرهيلى وجردت فرى بعرض كترب الواقردى أن أول كلمرة تكلرم بهرا النبررى 
تكلرم بهرا صلى هللا عليه وسلم  وهو مسترضع عند حليمة هللا أكبر وآخرر كلمرة 

الرفيق األعلرى وروى الحراكم مرن حرديث أنر  قرال آخرر مرا تكلرم بره صرلى هللا 
عليه وسلم  جالل ربى الرفيع، وعن سالم بين عبيد هللا األشجعى قال لمرا مرات 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم  كرران أجررزع النررا  كلهررم عمررر بررن الخطرراب 

ع أحدا يقول مات رسرول هللا رضى هللا تعالى عنه ف خذ بقائم سيفه وقال ال أسم
صلى هللا عليه وسلم  إال ضربته بسيفى هذا قال فقالت النا  يا سالم اطلرب لنرا 
صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال فخرجت إلى المسجد فإذا أنا بر بى 
بكر فلما رأيته أجشهت بالبكاء أى تهي ت فقرال يرا سرالم أمرات رسرول هللا صرلى 

لرت إن هررذاعمر برن الخطراب يقرول ال أسررمع أحرداً يقرول مررات هللا عليره وسرلم فق
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إال ضربته بسيفى هذا قال ف قبل أبو بكر حترى 
دخررل علررى النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم  وهررو مسررجى فرفررع البرررد عررن وجهرره 

 )اما محمود  إوووضع فاه على فيه واستنشى الريح ثم سجاه والتفت إلينا فقال: 
)إنوك [ اآليرة وقرال تعرالى: 144]آل عمرران:رسال قود خلوال مون قبلول الرسول( 

[ يا أيها النا  من كان يعبرد محمرداً فرإن محمرداً 30]الزمر:ميال اإنهم ميتان( 
قد مات ومن كان يعبد هللا فرإن هللا حرى اليمروت قرال عمرر فروهللا لكر نى لرم أترل 

 ها . هذه اآليات قط رواه الترمذى . واستنشى الريح شم
 

وقال ابن المنير لمرا مرات رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  طاشرت العقرول 
فمنهم من خبل ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم من أخر  فلم يطق الكالم 
ومنهم من أضنى وكان عمر ممن خبل وكان عثمان ممن أخر  يذهب ويجرئ 

وأضرنى عبرد هللا برن وال يستطيع كالما وكان على ممن أقعد فلم يستطع حراكا 
أني  فمات كمدا وكران أثبرتهم أبرو بكرر الصرديق رضرى هللا تعرالى عنره وعرنهم 
أجمعين جاء وعيناه تهمالن وزفراته تترردد وغصصره تتصراعد وترتفرع فردخل 
على النبى صرلى هللا عليره وسرلم  ف كرب عليره وكشرف الثروب عرن وجهره وقرال 

أحد من األنبيراء فعظمرت عرن طبت حيا وميتا وانقطع لموتك مالم ينقطع لموت 
الصفة وجللت عن البكاء ولو أن موترك كران اختيرارا لجردنا لموترك برالنفو  يرا 

 محمد عند ربك ولنكنن من بالك . 
 

وفى رواية عن عائشرة عنرد أحمرد أبرا بكرر أترى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  
فاه وقبل من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال وانبياه ثم رفع رأسه فحدر 

جبهته ثم قال واصفياه ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته وقال واخلياله . ولما 
توفى عليه الصال  والسالم قالت فاطمة رضى هللا عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه 
يا أبتاه مرن جنرة الفرردو  مر واه يرا أبتراه مرن إلرى جبريرل ننعراه رواه البخرارى 

مرا أدنراه. وقرد عاشرت فاطمرة رضرى هللا تعرالى  وزاد الطبرانى يا أبتاه من ربره
عنها بعده صلى هللا عليره وسرلم  سرتة أشرهر فمرا ضرحكت تلرك المرد  وحرق لهرا 
ذلك، وأخر  أبو نعيم عن على قال لما قبض صلى هللا عليه وسلم  صرعد ملرك 
الموت باكيا إلى السماء والرذى بعثره برالحق نبيرا لقرد سرمعت صروتا مرن السرماء 

ه كل المصائب تهون عند هذه المصيبة، وفى سنن ابن ماجه أنه ينادى وامحدما
صلى هللا عليه وسلم فى مرضه أيها النا  إن أحد من النا  أو مرن المر منيين 
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أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بن عن المصيبة التى تصيبه بغيررى فرإن أحردا 
 من أمتى لن يصاب بمصيبة بعدى أشد عليه من مصيبتى . 

 
وزاء كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخروه وقال أبو الج

فصافحه ويقول يا عبد هللا اترق هللا فرإن فرى رسرول هللا أسرو  حسرنة، وروى أن 
بالال لما كان ي ذن بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم  وقبل دفنه فإذا قال أشهد أن 

ك بالل األذان . وقد محمد رسول هللا ارتج المسجد بالبكاء والنحيب فلما دفن تر
كانت وفاته صلى هللا عليه وسلم  يوم اإلثنين بال خالف وقت دخول المدينة فى 
هجرته صلى هللا عليه وسلم  حين اشتد الضرحاء ودفرن يروم الثالثراء وقيرل ليلرة 
األربعاء وقيل يوم األربعاء والسبب فرى تر خير دفنره صرلى هللا عليره وسرلم  مرا 

وفرى محرل دفنره . وأخرر  ابرن عسراكر عرن أبرى  وقع مرن األخرتالف فرى موتره
ذ يررب الهررذلى قررال بلغنررا أن النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم  عليررل فرر وج  أهررل 
الحرى خيفة وبت بليلة طويلة حتى إذا كان قرب السحر نمت فهتف برى هراتف 

 وهو يقول : 
 

 خطب أجل أناخ باإلسالم         بين النخيل ومقعد اآلطام
 يوننا        تبدى الدموع عليه بالتسجامقبض النبى محمًد فع

 
وثبت من نومى فزعا فنظرت إلى السماء  فلم أر إال سعد الرذابح فعلمرت أن 
النبى صرلى هللا عليره وسرلم  قربض وهرو ميرت فقردمت المدينرة وألهلهرا ضرجيج 
بالبكرراء كضررجيج الحجرريج إذا أهلرروا برراإلحرام فقلررت مرره فقيررل قرربض رسررول هللا 

 م ، ولقد أحسن حسان بقوله يرثيه عليه الصال  والسالم : صلى هللا عليه وسل
 كنت السواد لناظرى                             فعمى عليك الناظر
 من شاء بعدك فليمت                            فعليك كنت أحاذر

 
وفى الشرفاء وغيرره أن عمرر برن الخطراب رضرى هللا تعرالى عنره لمرا تحقرق 

ليه وسلم  قال وهو يبكى ب بى أنت وأمى يا رسول هللا لقد كان موته صلى هللا ع
لررك جررذع تخطررب النررا  عليرره فلمررا كثررروا اتخررذت منبرررا لتسررمعهم فحررن الجررذع 
لفراقك حى جعلرت يردك عليره فسركن ف مترك أولرى برالحنين عليرك حرين فرارقتهم 
ب بى أنت وأمرى يارسرول هللا لقرد بلرغ مرن فضريلتك عنرد ربرك أن جعرل طاعترك 

[ ب بى أنت وأمى يرا 80]النساء:)من يط: الرسال فقد أطا  هللا( ه فقال : طاعت
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رسول هللا لقد بلغ من فضريلتك عنرده أن بعثرك آخرر األنبيراء وذكررك فرى أولهرم 
[ 7]األحرزاب:)اإذ أخذنا من النبيوين ميثواقهم امنوك امون نواح( فقال تعالى : 

عنررده أن أهررل النررار  اآليررة برر بى أنررت وأمررى يررا رسررول هللا لقررد بلررغ مررن فضرريلتك
)يا ليتنا أطعنا هللا يودون أن يكونوا أطاعوك وهم فى أطابقها يعذبون يقولون : 

 [. 66]األحزاب:اأطعنا الرسال( 
 

ومن عجيب ما اتفرق مرا روى عرن عائشرة رضرى هللا عنهرا أنهرم لمرا أرادوا 
 غسل النبى صرلى هللا عليره وسرلم قرالوا ال نردرى انجرر  النبرى صرلى هللا عليره
وسررلم مررن ثيابرره كمررا نجرررد موتانررا أم نغسررله وعليرره ثيابرره فلمررا اختلفرروا ألقررى هللا 
عليهم النوم حتى ما منهم رجل إال وذقنه فى صردره ثرم كلمهرم مكلرم مرن ناحيرة 
البيررت ال يرردرون مررن هررو اغسررلوا صررلى هللا عليرره وسررلم وعليرره ثيابرره فقرراموا 

كونره برالقميص رواه وغسلوه وعليه قميصره يضرعون المراء فروق القمريص ويدل
البيهقى فى دالئل النبو ، وروى ابن ماجه بسند جيد عن على يرفعه إلرى النبرى 
 صلى هللا عليه وسلم  إذا أنا مت فاغسلونى بسبع قرب من بئرى بئر غر  . 

 
وغسل صلى هللا عليره وسرلم  ثرالث غسرالت األولرى بالمراء القررا  والثانيرة 

لكررافور وغسررله علررى والعبررا  وابنرره الفضررل بالمرراء والسرردر والثالثررة بالمرراء وا
يعينانه وقثم وأسامة وشقران مواله صلى هللا عليه وسلم  يصبون الماء وأعينهم 
معصرروبة مررن وراء السررتر لحررديث علررى ال يغسررلنى إال أنررت فإنرره اليرررى أحررد 

 عورتى إال طمست عيناه رواه البزار والبيهقى . 
لنبررى صررلى هللا عليرره وسررلم  وأخررر  البيهقررى عررن الشررعبى قررال غسررل علررى ا

فكان يقول وهو يغسله صلى هللا عليه وسلم  ب بى أنت وأمرى طبرت حيرا وميترا. 
وأخر  أبو داود وصححه الحاكم عن على رضى هللا عنه قال غسلته صلى هللا 
عليه وسلم  فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبرا حيرا وميترا 

ريح طيبرة لرم يجردوا مثلهرا قرط قيرل وجعرل علرى وفى رواية ابن سعد وسطعت 
على يده خرقة وأدخلها تحرت القمريص ثرم اعتصرروا قميصره وحنطروا مسراجده 

 ومفاصله ووضئوا منه ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميه وجمروه عودا وندا . 
 

وذكر ابن الجوزى أنه روى عن جعفر بن محمد قال كان المراء يسرتنقع فرى 
ه وسررلم  فكرران علررى يحسرروه أى يشررربه بفمرره، وفررى جفررون النبررى صررلى هللا عليرر

حديث عرو  عن عائشة رضى هللا عنها قالرت كفرن رسرول هللا صرلى هللا عليره 
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وسلم  فى ثالثة أثواب بيض سحولية من كرسف لري  فيهرا قمريص وال عمامرة 
أخرجه األثمة الستة بزياد  ونقص . والسحولية منسوبة إلى سحول قرية باليمن 

 .  والكرسف القطن
 

وفى حديث ابن عبا  عند ابن ماجه لما فرغوا مرن جهرازه صرلى هللا عليره 
وسلم  يوم الثالثاء وضع على سرريره فرى بيتره ثرم دخرل النرا  عليره صرلى هللا 
عليه وسلم  أرساال يصلون عليه حتى إذا فرغوا دخل الصبيان ولرم ير م النرا  

أن أول من صلى عليره على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أحد . وفى رواية 
صلى هللا عليه وسلم المالئكة أفواجا ثم أهل بيته ثم النا  فوجا فوجا ثرم نسرا ه 
آخررا، ثرم قرالوا أيرن تدفنونره فقرال  أبرو بكرر رضرى هللا عنره سرمعت رسرول هللا 
صررلى هللا عليرره وسررلم  يقررول مررا هلررك أى مررات نبررى قررط إال يرردفن حيررث تقرربض 

. وحفر أبو طلحة لحد رسرول هللا صرلى هللا  روحه وقال على وأنا أيضا سمعته
عليه وسلم فى موضع فراشه حيث قبض، وقد اختلرف فريمن أدخلره قبرره صرلى 
هللا عليه وسلم  وأصرح مرا روى أنره نرزل فرى قبرره علرى وعمره العبرا  وابنراه 

 الفضل وقثم وكان قثم آخر النا  عهدا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  . 
بره صلى هللا عليه وسلم  تسع لبنات وفرح تحته قطيفة وروى أنه بنى فى ق

نجرانية كان يتغطى بها فرشها شقران فى القبر وقرال وهللا اليلبسرها أحرد بعردك 
وفى كتاب تحقيق النصر  قال ابن عبد البر ثم أخرجت يعنى القطيفة مرن القبرر 
 لمررا فرغرروا مررن وضررع اللبنررات التسررع ولمررا دفررن صررلى هللا عليرره وسررلم  جرراءت
فاطمرة رضرى هللا عنهررا فقالرت كيررف طابرت نفوسركم أن تحثرروا علرى رسررول هللا 
صلى هللا عليه وسلم  التراب وأخرذت مرن ترراب القبرر الشرريف ووضرعه علرى 

 عينيها وأنش ت تقول: 
 

 ماذا على من شم تربه أحمد        أن اليشم مدى الزمان غواليا 
 عدن لياليا  صبت على مصائب لو أنها         صبت على األيام

 
وفى رواية الدارمى  قال أن  ما رأيت يوما كان أحسن وال أضوأ مرن يروم 
دخل علينا فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة وما رأيت يوما كان أقبح 
وال أظلررم مررن يرروم مررات فيرره رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم . وفررى روايررة 

ل فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الترمذى عنه أيضا لما كان اليوم الذى دخ
المدينة أضاء منها كل شئ فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شئ وما 
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نفضررنا أيرردينا مررن التررراب وإنررا لفررى دفنرره حتررى أنكرنررا قلوبنررا، ومررن آياترره عليرره 
الصال  والسالم بعد موته ما ذكرر مرن حرزن حمراره عليره حترى ترردى فرى بئرر 

 إنها لم ت كل ولم تشرب حتى ماتت . وكذا ناقته ف
 

قال رزين ورح قبره الشريف صرلى هللا عليره وسرلم  رشره برالل برن ربرا  
بقربررة برردأ مررن قبررل رأسرره حكرراه ابررن عسرراكر وجعررل عليرره مررن حصررباء حمررراء 
وبيضاء ورفع قبره عن األرض قدر شبر، وفى حديث عائشة رضرى هللا عنهرا 

ى هللا عليه وسلم  فى مرضه الذى لم يقم عند البخارى قالت قال رسول هللا صل
منه لعرن هللا اليهرود والنصرارى اتخرذوا قبرور أنبيرائهم مسراجد لروال ذلرك ألبررز 
قبررره غيررر أنرره خشررى أن يتخررذ مسررجدا وفررى البخررارى مررن حررديث أبررى بكررر بررن 
عيراح عرن سرفيان التمرار أنره  حدثره أنره رأى قبرر النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  

 زاد أبو نعيم فى المستخر  وقبر أبى بكر وعمر كذلك . مسنما أى مرتفعا 
 

وروى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبى بكر قرال دخلرت 
على عائشة فقلت يا أمة اكشفى لى عن قبر النبى صلى هللا عليه وسلم  فكشرف 
لى عن ثالثة قبور ال مشرفة وال الطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء زاد 

لحاكم فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفرى ا
النبى صلى هللا عليه وسلم  وعمر رأسه عند رجلى النبى صلى هللا عليره وسرلم  
وهذاكان فى خالفه معاويرة فك نهرا كانرت فرى األول مسرطحة ثرم لمرا بنرى جردار 

ن قبل الوليد بن عبد الملرك القبور فى إمار  عمر بن عبد العزيز على المدينة م
صيروها مرتفعة، وقد روى أبو بكر قبر النبى صلى هللا عليره وسرلم عرن عثريم 
بن نسطا  المدنى قال رأيت قبرر النبرى صرلى هللا عليره وسرلم فرى إمرار  عمرر 

مرتفعا نحو من أربع أصابع ورأيرت قبرر أبرى بكرر وراء ز رأيته ابن عبد العزي
 ر أبى بكر أسفل منه . قبره ورأيت قبر عمر وراء قب

وعن هشام بن عررو  عرن أبيره لمرا سرقط علريهم الحرائط يعنرى حرائط حجرر  
النبى صلى هللا عليه وسلم  فى زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا فى بنائه فبدت 
لهم قدم ففرعوا وظنوا أنها قدم النبى صلى هللا عليه وسلم  فما وجدوا أحد يعلم 

 ما هى قدم النبى صلى هللا عليه وسلم  ما هرى إال ذلك حتى قال لهم عرو  وهللا
قدم عمر رواه البخارى، وروى اآلجرى قال رجاء ابن حيو  قبر أبى بكر عند 
وسط النبى صلى هللا عليه وسلم  وعمر خلف أبى بكر رأسه عند وسرطه وهرذا 
ظاهر  يخالف حديث القاسرم فرإن أمكرن الجمرع وإال فحرديث القاسرم أصرح ونقرل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 375 

ير عن سرعيد برن المسريب قرال بقرى فرى البيرت موضرع قبرر فرى السرهو  أهل الس
الشرقية يدفن فيها عيسى ابن مرريم عليره الصرال  والسرالم ويكرون قبرره الرابرع 

 والسهو  بيت صغير منحدر فى األرض قليال شبيه بالمخدع والخزانة . 
 

م  وفى المنتظم البن الجوزى عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل
قال ينزل عيسى بن مريم فى األرض فيتزو  ويولد له ويمكث خمسا وأربعين 
سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى وأقوم أنا وعيسى ابرن مرريم مرن قبرر واحرد 

 بين أبى بكر وعمر . 

 
 
 
 
 
 

 الف ل الثان  
 ف   يارق قبرل الشريت امسجدل المنيت  ل  هللا الليل اسلم 

 
ف صررلى هللا عليرره وسررلم  مررن أعظررم القربررات . اعلررم أن زيررار  قبررره الشررري

وأرجى الطاعات. والسبيل إألى أعلى الدرجات. ومن اعتقد غير هذا فقد انخله 
من ربقة اإلسالم وخالف هللا ورسوله وجماعرة العلمراء األعرالم . قرال القاضرى 
عياض إنها سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها فقرد روى 

من حديث ابن عمر رضى هللا عنهما أن رسرول هللا صرلى هللا عليره الدراقطنى 
وسلم  قال من زار قبرى وجبت له شفاعتى . وروى الطبرانى أن النبى صرلى 
هللا عليه وسلم   قال من جاءنى زائرا ال تعمله حاجة إال زيارتى كان حقا على 

ل صرلى هللا أن أكون شفيعا له يوم القيامة وصححه ابن السكن وفرى اإلحيراء قرا
 عليه وسلم  من وجد سعة ولم يفد إلى فقد جفانى . 

وأخر  ابن النجار عن أن  ما من أحد من أمتى لره سرعة ثرم لرم يزرنرى إال 
ولرري  لرره عررذر. وروى الرردارقطنى وغيررره عررن ابررن عمررر رضررى هللا عنهمررا 
مرفوعا إلى النبى صلى هللا عليه وسلم  من حج ولم يزرنرى فقرد جفرانى. وعرن 

أن رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم  قرال مرن زارنرى بعرد مروتى فك نمرا حاطب 
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زارنى فى حيراتى ومرن مرات ب حرد الحررمين بعرث مرن اآلمنرين رواه البيهقرى . 
وعن عمر رضى هللا تعرالى عنره قرال سرمعت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  

هقررى يقرول مررن زار قبرررى أو قرال مررن زارنررى كنررت شرفيعا لرره وشررهيدا رواه البي
وغيررره. وعررن أنرر  بررن مالررك قررال قررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم  مررن 

كان فرى جروارى يروم القيامرة رواه البيهقرى أيضرا، قرال محتسبا  زارنى بالمدينة
العالمة زين الدين بن الحسين المراغى وينبغى لكل مسرلم اعتقراد كرون زيارتره 

)الا أنهوم ولقوله تعالى:  صلى هللا عليه وسلم  قربة لألحاديث الوارد  فى ذلك
إذ (لموواا أنفسووهم جووا اك  فاسووت فر هللا ااسووت فر لهووم الرسووال لاجووداا هللا 

[ وقرد اسرتغفر صرلى هللا عليره وسرلم  للجميرع قرال هللا 64]النسراء:تاابا رحيموا( 
[ فإذا وجد مجيئهم 19]محمد: )ااست فر لذنبك اللم منين االم مناال( تعالى: 

 ر الثالثة الموجبة لتوبة هللا تعالى ورحمته . واستغفارهم تكلمت األمو
 

وينبغررى لمررن نرروى زيارترره صررلى هللا عليرره وسررلم  أن ينرروى مررع ذلررك زيررار  
مسجده الشريف والصال  فيه فإنه أحد المساجد الثالثرة الترى ال تشرد الرحرال إال 

 إليها وهو أفضلها عند مالك . 
 

للسرالم علرى النبرى صرلى  وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد البريرد
هللا عليه وسلم  أن يكثر من الصال  والتسليم عليره فرى طريقره فرإذا وقرع بصرره 
على معالم المدينة الشريفة وما تعرف به فليردد الصرال  عليره والتسرليم ويسر ل 
هللا أن ينفعه بزيارته ويسعده بها فى الدارين وليغتسل وليلب  النظيف من ثيابه 

 كيا . وليترجل ماشيا با
 

ولما رأى وفد عبد القي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ألقوا أنفسرهم عرن 
رواحلهم ولم ينيخوها وسارعوا إليه فلم ينكرر ذلرك علريهم صرلوات هللا وسرالمة 
عليه . ويستحب صال  ركعتين تحية المسجد قبل الزيار  قيرل وهرذا إذا لرم يكرن 

لسالم فإن كان استحبت الزيار  مروره من جهة وجهه الشريف عليه الصال  وا
قبل التحية، وينبغى للزائر أن يستحضر من الخشوع مرا أمكنره ولريكن مقتصردا 
فرى سررالمه بررين الجهررر واإلسرررار وفررى البخررارى أن عمررر رضررى هللا عنرره قررال 
لرجلين من الطائف لو كنتما من أهل البلد الوجعتكما ضربا ترفعان أصرواتكما 

  عليه وسلم  . فى مسجد رسول هللا صلى هللا
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وروى عن عائشة رضى هللا تعالى عنها أنها كانت تسمع صوت الوتد يوتد 
والمسمار يضرب فى بعض الدور المطيفة بمسجد النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  
فترسل إليه ال ت ذوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قرالوا ومرا عمرل علرى برن 

بالمناصررع اسررم مكرران خررار   أبررى طالررب رضررى هللا عنرره مصررراعى داره إال
المدينررة توقيررا لررذلك فيجررب األدب معرره كمررا فررى حياترره صررلى هللا عليرره وسررلم  ، 
وينبغى للزائر أن يتقدم إلرى القبرر الشرريف مرن جهرة القبلرة وإن جراء مرن جهرة 
رجلررى الصرراحبين فهررو أبلررغ فررى األدب مررن اإلتيرران مررن جهررة رأسرره المكرررم 

لى هللا عليه وسلم  وقد روى أن مالكا س له ويستدبر القبلة ويقف قبالة وجهة ص
أبو جعفر المنصرور العباسرى يرا أبرا عبرد هللا اسرتقبل رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم  وأدعو أم اسرتقبل القبلرة وأدعرو فقرال لره مالرك ولرم تصررف وجهرك عنره 
وهررو وسرريلتك ووسرريلة أبيررك آدم عليرره الصررال  والسررالم إلررى هللا عررز وجررل يرروم 

 القيامة . 
 

وينبغى أن يالزم األدب والخشوع والتواضع غاض البصر فرى مقرام الهيبرة 
كما كان يفعل بين يديه فى حياتره ويستحضرر علمره بوقوفره برين يديره وسرماعه 
لسالمه كما هو فى حال حياته إذ ال فرق بين موته وحياتره فرى مشراهدته ألمتره 

جلى ال خفراء بره، ومعرفته ب حوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده 
وقد روى ابن المبارك عن سعيد برن المسريب لري  مرن يروم إال وتعررض علرى 
النبرررى صرررلى هللا عليررره وسرررلم  أعمرررال أمتررره غررردو  وعشرررية فيعررررفهم بسررريماهم 

 وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم . 
 

وليمثل الزائر وجهره الكرريم عليره الصرال  والسرالم فرى ذهنره ويحضرر قلبره 
زلته وعظيم حرمته وأن أكابر الصحب ما كانوا يخاطبونه جالل رتبته وعلو من

إال ك خى السرار تعظيما لما عظم اله من ش نه، وقد روى ابن النجار أن امرأ  
س لت عائشة رضى هللا عنها أن اكشفى لى عن قبر رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم  فكشفته فبكت حتى ماتت. وحكرى عرن أبرى الفضرائل الحمروى أحرد خردام 

لحجررر  المقدسررة أنرره شرراهد شخصررا مررن الررزوار الشرريوخ أتررى برراب مقصررور  ا
الحجر  الشريفة فط ط  رأسه نحو العتبة فحركوه فإذا هو ميت وكان ممن شهد 

 جنازته . 
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ثررم يقررول الزائررر بحضررور قلررب وغررض طرررف وصرروت وسرركون وإطررراق: 
يا حبيرب هللا. السالم عليك يا رسول هللا . السالم عليك يا نبى هللا. السالم عليك 

السالم عليك يا خير  خلق هللا. السالم عليك يا صفو  هللا . السالم عليك يا سريد 
المرسرلين وخراتم النبيرين . السرالم عليرك يررا قائرد الغرر المحجلرين. السرالم عليررك 
وعلى أهرل بيترك الطيبرين الطراهرين. السرالم عليرك وعلرى أزواجرك الطراهرات 

علرى اصرحابك أجمعرين. السرالم عليرك وعلرى أمهات الم منين. السرالم عليرك و
سرائر األنبيراء وسرائر عبراد هللا الصرالحين . جرزاك هللا يرا رسرول هللا أفضرل مررا 
جزى نبيا ورسوال عن أمته وصلى هللا عليك كلما ذكرك الرذاكرون وغفرل عرن 
ذكر الغافلون أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أنرك عبرده ورسروله وأمينره وخيرتره 

أشهد أنك قد بغلت الرسالة وأديت األمانرة ونصرحت األمرة وجاهردت من خلقه و
فى هللا حق جهاده ومن ضاق وقته عن ذلك أو عن حفظه فليقل ما تيسر منه أو 

 مما يحصل به الغرض . 
 

وفررى تحفررة الزائررر البررن عسررارك أن ابررن عمررر وغيررره مررن السررلف كررانوا 
دار الهجرر  وناهيرك يقتصرون ويوجزون فى هذا جدا فعن مالك بن أنر  إمرام 

به خبر  بهذا الش ن من رواية ابن وهرب عنره يقرول الزائرر: السرالم عليرك أيهرا 
النبى ورحمة هللا وبركاته . وعن نافع عن ابن عمر رضى هللا عنهمرا أنره كران 
إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر المقد  فقال السالم عليرك يرا رسرول 

السرالم عليرك يرا أبتراه. وينبغرى أن يردعو وال يتكلرف  هللا السالم عليك يا أبا بكر
 السجع فإنه ي دى إلى اإلخالل بالخشوع 

 
وقد حكى جماعة الحكاية المشرهور  عرن العتبرى واسرمه محمرد برن عبيرد هللا 
توفى فى سنة ثمان وعشرين ومائتين قال أتيت قبر النبى صلى هللا عليره وسرلم  

ره ثم قرال يرا خيرر الرسرل إن هللا أنرزل فزرته وجلست بحذائه فجاء أعرابى فزا
)الا أنهم إذ (لماا أنفسهم جا اك فاست فراا هللا عليك كتابا صادقا قال فيه : 

[ وقرررد جئترررك 64]النسررراء:ااسوووت فر لهوووم الرسوووال لاجوووداا هللا تاابوووا رحيموووا( 
 مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك إلى ربى وأنش  يقول : 

 
 فطاب من طيبهن القاع واألكم   يا خير من دفنت بالقاع أعظمه    

 نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه         فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
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ثم استغفر وانصرف فرقردت فرأيرت النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  فرى النروم 
وهو يقول الحق األعرابى وبشره ب ن هللا تعالى قد غفر له بشفاعتى فاستيقظت 

 وخرجت بطلبه فلم أجده . 
 

ووقرف أعرابرى علرى قبررره الشرريف صرلى هللا عليره وسررلم  وقرال اللهرم إنررك 
أمرت بعتق العبيد وهذا حبيبك وأنا عبردك فر عتقنى مرن النرار علرى قبرر حبيبرك 
فهتف به هاتف: يا هذا تس ل العتق لرك وحردك هرال سر لت لجميرع الخلرق اذهرب 

علرى قبرر فقد اعتقناك من النار، وعن الحسن البصرى قرال وقرف حراتم األصرم 
النبى صلى هللا عليه وسرلم  فقرال يرا رب إنرا زرنرا قبرر نبيرك فرال تردنرا خرائبين 
فنودى: يا هذا ما أذنا فى زيار  قبر حبيبنا إال وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك 
من الزوار مغفررا لكرم. وقرال ابرن أبرى فرديك  سرمعت بعرض مرن أدركرت يقرول 

)إن هللا عليه وسلم  فتال هرذه اآليرة :  بلغنا أن من وقف عند قبر النبى صلى هللا
امبامتل ي لان الل  النب  يا أيها الذين ممناا  لاا الليول اسولماا تسوليما( 

[ وقال صلى هللا عليه وسلم  يرا محمرد حترى يقولهرا سربعين مرر  65]األحزاب: 
ناداه ملك صلى هللا عليه وسلم  يرا فرالن ولرم تسرقط لرك حاجرة قرال الشرين زيرن 

غى وغيرره واألولرى أن ينرادى يرا رسرول الره وإن كانرت الروايرة يرا الدين المرا
محمد فرإن أوصراه أحرد برإبالغ السرالم إلرى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  فليقرل: 
السالم عليك يا رسول هللا من فالن، ثم ينتقل عرن يمينره قردر ذراع فيسرلم علرى 

صلى هللا عليه أبى بكر رضى هللا تعالى عنه ألن رأسه بحذاء منكب رسول هللا 
وسلم  فيقول السالم عليك يا خليفة سيد المرسلين السالم عليك يا من أيد هللا بره 
يرروم الرررد  الرردين جررزاك هللا عررن اإلسررالم والمسررلمين خيرررا اللهررم ارض عنرره 
وارض عنا بره، ثرم ينتقرل عرن يمينره قردر ذراع فيسرلم علرى عمرر برن الخطراب 

يا أمير الم منين السالم عليرك يرا مرن  رضى هللا تعالى عنه فيقول السالم عليك
أيررد هللا برره الرردين جررزاك هللا عررن اإلسررالم والمسررلمين خيرررا اللهررم ارض عنرره 

 وارض عنا به . 
 

ثم يرجع إلى موقفه األول قباله وجه سيدنا رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  
مرن فيحمد هللا تعالى ويمجده ويصلى علرى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  ويكثرر 

الدعاء والتضرع ويجدد التوبة فى حضرته الكريمة ويس ل هللا بجاهه صلى هللا 
عليه وسلم أن يجلعها توبة نصوحا ويكثر من الصال  والسالم على النبى صلى 
هللا عليه وسلم  بحضرته الشرريفة حيرث يسرمعه ويررد عليره فقرد روى أبرو داود 
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ما من مسرلم يسرلم علرى إال  من حديث أبى هرير  أنه صلى هللا عليه وسلم  قال
رد هللا علررى روحررى حتررى أرد عليرره السررالم ومعنررى رد روحرره صررلى هللا عليرره 
وسلم  حتى يرد على المسلم السالم مع أنه حى فى قبرره برال شرك إقبرال خراص 
والتفات روحانى يحصل من الحضر  النبوية لرذلك المسرلم وهرذا اإلقبرال يكرون 

فررى كررل لمحررة أكثررر مررن ألررف ألررف ألررف عامررا شررامال حتررى لررو كرران المسررلمون 
 لوسعهم ذلك اإلقبال النبوى واإللتفات الروحانى . 

 
قال صاحب األصل العالمرة شرهاب الردين أحمرد القسرطالنى رحمره هللا ولقرد 
رأيت من ذلك ما ال أستطيع أن أعبر عنه. ولقد أحسن من سئل كيف يرد النبى 

رق األرض ومغاربها فرى آن صلى هللا عليه وسلم  على من يسلم عليه من مشا
 واحد ف نشد قول أبىالطيب : 

 
 كالشم  فى وسط السماء ونورها        يغشى البالد مشارقا ومغاربا 

 
وال ريب أن حاله صلى هللا عليه وسلم  فى البرزخ أفضل وأكمرل مرن حرال 
المالئكة هذا وسيدنا عزرائيل عليه الصال  والسالم يقربض مائرة ألرف رو  فرى 

وال يشغله قبض عن قبض وهو مع ذلك مشغول بعباد  هللا تعالى مقبل  آن واحد
 على التسبيح والتقدي  . 

 
وعن ابن أبى شيبة من حديث أبى هرير  من صلى على عند قبررى سرمعته 
ومن صلى على غائبا بلغته، وعن سليمان بن سحيم قال رأيت النبرى صرلى هللا 

الء الرذين ي تونرك فيسرلمون عليرك عليه وسلم  فى النروم فقلرت يرا رسرول هللا هر 
أتفقه سالمهم قال نعم وأرد عليه والشك أنه صلى هللا عليره وسرلم  حرى يصرلى 
فى قبره كسائر األنبياء كما ورد ذلرك فرى األحاديرث الصرحيحة. وقرد روى ابرن 
النجار عن سعيد بن المسيب أنه قال لما تغلب عسكر يزيد على المدينة المنور  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم  فلما حضرت الظهر سمعت لم ي ذن فى مسجد ر
األذان فى القبر فصرليت ركعترين ثرم سرمعت اإلقامرة فصرليت الظهرر ثرم مضرى 
ذلك األذان واإلقامة فى القبر المقد  لكل صال  حتى مضت الثالث ليال يعنرى 

 ليالى أيام الحر  . 
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ه يوم خيبرر مرن شراه وقد ثبت أن نبينا صلى هللا عليه وسلم  مات شهيدا ألكل
مسمومة سما قاتال من ساعته حتى مات منه بشر بن البراء وصار بقا ه صلى 
هللا عليه وسلم  معجز  فكان ألم السم يتعاهده إلى أن مات به قال العلماء فجمرع 

)او هللا لرره بررذلك النبررو  والشررهاد  وقررد ثبتررت حيررا  الشررهداء بررنص قولرره تعررالى: 
]آل ل هللا أمااتووا بوول أحيووام النوود ربهووم ير قووان( تحسووبن الووذين قتلوواا فوو  سووبي

[ فهرو صرلى هللا عليره وسرلم  حرى مرن وجهرين وجره النبرو  ووجره 169عمران:
الشهاد  برل هرو صرلى هللا عليره وسرلم  أفضرل األنبيراء وأفضرل الشرهداء فحياتره 

 أكمل من حياتهم . 
 

هرا وقد جراء فرى الحرديث الشرريف أن المر من يقبرر فرى التربرة الترى خلرق من
فكانرت بهرذا تربررة المدينرة أفضررل التررب كمرا أنرره عليره الصررال  والسرالم افضررل 
البشر فلهذا وهللا أعلم يتضراعف ريرح الطيرب فيهرا علرى سرائر البلردان قالره ابرن 
بطررال، وينبغررى للزائرررر أن يكثررر مررن الررردعاء والتضرررع واالسررتغاثة والتشرررفع 

استشفع به أن يشفعه هللا والتوسل والتوجه به صلى هللا عليه وسلم  فجدير بمن 
تعالى فيه فإن كال من االستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبى صلى هللا عليه 
وسلم  كما فى تحقيق النضر  مصبا  الظالم وغيرهما واقرع فرى كرل حرال قبرل 
خلق وبعده فى مد  حياته فى الدنيا وبعد موته فى مد  البرزخ وبعرد البعرث فرى 

 عرضات القيامة . 
 
األول مرن استشرفاع آدم عليره  البرابما الحالة األولى فحسربك مرا تقردم فرى ف 

الصال  والسالم به لما أخر  من الجنة وقول هللا تعرالى يرا آدم لرو تشرفعت إلينرا 
بمحمد فى أهل السموات واألرض لشرفعناك وإذ سر لتنى بحقره فقرد غفررت لرك، 

وسلم  فمن ذلك مرا رواه وأما التوسل به بعد خلقه فى مد  حياته صلى هللا عليه 
النسائى والترمذى عن عثمان بن حنيف أن رجرال ضرريرا أتراه صرلى هللا عليره 
وسلم  فقرال ادع هللا أن يعرافينى قرال فر مره أن يتوضر  فيحسرن وضروءه ويردعو 
بهذا الدعاء اللهم إنى أس لك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد إنى 

لتقضى اللهم شرفعه فرى وصرححه البيهقرى وزاد  أتوجه بك إلى ربك فى حاجتى
 فقام وقد أبصر . 

 
وأما التوسل به صلى هللا عليه وسلم  بعد موته فى البرزخ فهو أكثر من أن 
يحصى وفى كتاب مصبا  الظالم فى المستغيثين بخيرر األنرام للشرين أبرى عبرد 
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حصل  هللا بن النعمان طرف من ذلك . قال صاحب األصل رحمه هللا ولقد كان
لى داء أعيا دوا ه األطباء وأقمت بره سرنين فاسرتغثت بره صرلى هللا عليره وسرلم 
ليلة الثامن والعشررين مرن جمرادى األولرى سرنة ثرالث وتسرعين وثمانمائرة بمكرة 
زادها هللا شرفا فبينا أنا نرائم إذ جراء رجرل معره قرطرا  مكتروب فيره هرذا دواء 

د اإلذن الشرريف ثرم اسرتيقظت داء أحمد بن القسطالنى من الحضر  الشريفة بع
فلم أجد بى وهللا شيئا مما كنت أجده وحصل الشفاء ببركة النبى صلى هللا عليره 

 وسلم  . 
 

وأما التوسل به صرلى هللا عليره وسرلم  فرى عرصرات القيامرة فممرا قرام عليره 
االجمرراع وتررواترت برره األخبررار فررى حررديث الشررفاعة فعليررك أيهررا الطالررب إدراك 

مررل لحسررن الحررال فررى حضررر  الغيررب والشررهاد . بررالتعلق ب ذيررال السررعاد . والم 
عطفه وكرمه. والتطفل على موائد نعمه . والتوسل بجاهره الشرريف . والتشرفع 
بقدر  المنيف . فهو الوسيلة إلرى نيرل المعرالى واقتنراص النروازل. وإمامرك فيمرا 

مرن  تجاول من القرب والمنازل . فإنك تظفر من المراد ب قصاه. وتردرك رضرا
أحاط بكل شئ علما وأحصاه . واجتهد ما دمت بطيبة الطبية حسب طاقترك فرى 
تحصيل أنواع القربات. والزم قرع أبواب السعاد  ب ظرافر الطلبرات. وأرق فرى 
مدار  العبادات . ولج فى سررادق المررادات . والزم الصرلوات مكتوبرة ونافلرة 

 فى مسجده المكرم صلى هللا عليه وسلم  . 
 

لروضررة التررى ثبررت أنهررا روضررة مررن ريرراض الجنررة كمررا رواه خصوصررا با
البخررارى وحكمررة ذلررك أن هللا عررز وجررل قررد فضررله صررلى هللا عليرره وسررلم  علررى 
جميع خلقه وأن كل ما كان منسوبا إليه بنسبة ما من جميع المخلوقات يكون له 
تفضيل على جنسه كما اسرتقرئ فرى كرل أمروره مرن بردء ظهروره عليره الصرال  

لى حين وفاته فى الجاهلية واإلسالم فمنها ما كران مرن شر ن أمره آمنرة والسالم إ
وما نالها من بركته صلى هللا عليره وسرلم  ومثرل ذلرك مرضرعته حليمرة وأتانهرا 
والبقعة التى كانت تلك األتان تمشرى عليهرا فإنهرا كانرت مترى جعلرت يردها علرى 

م حسررا بقعررة اخضرررت مررن حينهررا وكانررت تظهررر بركاترره عليرره الصررال  والسررال
 ومعنى حيثما مشى وحينما وضع يده المباركة كما هو منقول ومعروف. 

 
ولما كان تردده صلى هللا عليه وسلم  بين منبره وبيته كثيرا فكان يتردد فى 
تلك البقعة مراراً فى اليوم الواحد طول عمره من وقت هجرته إلى حرين وفاتره 
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وصرفها المرذكور  تضاعفت حرمتها على غيرهرا ولري  لهرا وصرف أعلرى مرن 
وهو أنها كانت من الجنة وتعود إليهرا وهرى اآلن منهرا وللعامرل فيهرا مثلهرا ألن 
العمررل فيهررا يوجررب لصرراحبه روضررة فررى الجنررة فررإن قيررل ينبغررى أن يكررون ذلررك 
للمدينة بكمالها ألنه عليه الصال  والسالم كران يطوفهرا بمقدمره مررارا فرالجواب 

لغيرهرا مرن ذلرك أن ترابهرا شرفاء كمرا أنه قد حصل للمدينرة تفضريل لرم يحصرل 
أخبر به عليه الصال  والسالم وأنها تمنع من الدجال وأنه صلى هللا عليره وسرلم  
أول مايشفع ألهلها يوم القيامة وأن مرا كران لهرا مرن الوبراء والحمرى رفرع عنهرا 
وأنه بورك فى طعامها وشرابها وأشياء كثير  فكران التفضريل لهرا بنسربة ترردده 

دده فرى المسرجد أكثرر مرن ترردده فرى المدينرة وترردده فيمرا برين المنبرر فيهرا وترر
والبيت أكثر مما سواه من سائر المسرجد فالمدينرة أرفرع المردمن والمسرجد أرفرع 

 المساجد والبقعة أرفع البقع قضية معلومة وحجة ظاهر . 
 

وعن عبد هللا بن الزبير رضى هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليره 
سلم  صال  فى مسجدى هذا أفضل من ألف صال  فيما سرواه مرن المسراجد إال و

المسجد الحرام وصال  فى المسجد الحرام أفضل من مائة صرال  فرى هرذا رواه 
أحمد وغيره . وذكرر ابرن حبيرب فرى الواضرحة أنره صرلى هللا عليره وسرلم  قرال 

فيما  صال  فى مسجدى ك لف صال  فيما سواه وجمعة فى مسجدى ك لف جمعة
سواه ورمضان فى مسجدى ك لف رمضان فيمرا سرواه . واختلرف هرل األفضرل 
مكة أو المدينة فقال بكل جماعة من الصحابة واألئمة رضى هللا عنهم وأجمعوا 
على أن الموضع الذى ضم أعضاءه الشريفة صلى هللا عليه وسلم  أفضل بقراع 

يرل الحنبلرى أنهرا األرض حتى موضع الكعبة بل نقل الترا  السربكى عرن ابرن عق
 أفضل من العرح وصر  الفاكهانى فى تفضيلها على السموات . 

 
قال القاضى عياض وتفضيل ما ضم أعضاءه الشريفة صلى هللا عليه وسرلم  
باعتبارين أحدهما ما قيل أن كل أحد يدفن فى  الموضع الذى خلق منه والثرانى 

د روى أبرو يعلرى عرن أبرى تنزل المالئكة والبركات عليه وإقبرال هللا تعرالى، وقر
بكررر رضررى هللا عنرره إنرره قررال سررمعت رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم  يقررول 
اليقبض النبى إال فى أحب األمكنة إليره وال شرك أن أحبهرا إليره أحبهرا إلرى ربره 
تعالى فإن حبه تابع لحب ربه جل وعال وما كان أحب إلرى هللا ورسروله فكيرف 

  والسالم اللهم إن إبرراهيم دعراك لمكرة وأنرا اليكون أفضل وقد قال عليه الصال
 أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة ومثله معه وال ريب أن دعاء النبرى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 384 

صلى هللا عليه وسلم  أفضل من دعاء إبراهيم ألن فضل الدعاء على قدر فضل 
الداعى وقد صح أنه صلى هللا عليره وسرلم  قرال اللهرم حبرب إلينرا المدينرة كحبنرا 

كة أو أشد وفى رواية بل أشد وقد أجيبت دعوتره صرلى هللا عليره وسرلم  حترى م
 كان يحرك دابته إذا رآها من حبها. 

 
وروى الحاكم أنه صلى هللا عليه وسرلم  قرال اللهرم إنرك أخرجتنرى مرن أحرب 
البقاع إلى ف سكنى فى أحب البقاع إليك، وورد عن عمر رضى هللا عنه أنه قال 

المخزومى أنت القائرل لمكرة خيرر مرن المدينرة  فقرال عبرد هللا لعبد هللا بن عبا  
هى حرم هللا وأمنه وفيهرا بيتره فقرال عمرر ال أقرول فرى حررم هللا وبيتره شريئا ثرم 
كرر عمر قوله األول ف عاد عبد هللا جوابه ف عاد له عمر ال أقرول فرى حررم هللا 

المدينرة خيرر  وبيته شيئا ف شير إلى عبد هللا فانصرف، وروى الطبرانرى حرديث
من مكة وفيه روا لي  بقوى . وفى الصحيحين عن أبى هرير  رضى هللا عنه 
قال قال صرلى هللا عليره وسرلم  أمررت بقريرة ت كرل القررى يقولرون يثررب وهرى 

 المدينة تنفى النا  أى الخبيث منهم كما ينفى الكير خبث الحديد . 
 

سررالم المررروى فررى قررال العررارف ابررن أبررى جمررر  فررى قولرره عليرره الصررال  وال
البخارى لي  من بلرد إال سريط ه الردجال إال مكرة والمدينرة ظراهر هرذا الحرديث 
يعطى التسوية بينهما فى الفضرل قرال وي يرد ذلرك أنره إن كانرت خصرت المدينرة 
بمدفنرره عليرره الصررال  والسررالم وإقامترره بهررا ومسررجده فقررد خصررت مكررة بمسررقطه 

قبلتره فمطلرع صرلى هللا عليره وسرلم  صلى هللا عليه وسلم  بها ومبعثه منها وهى 
ي تى على النا  زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلرم إلرى الرخراء والمدينرة 
خير لهم لو كانوا يعلمون والذى نفسى بيده ال يخر  أحد رغبة عنها إال أخلرف 
هللا فيهرا خيررا منرره ، وروى مسرلم أيضررا مرن حرديث أبررى هريرر  أن رسررول هللا 

لم  قال يصبر علرى ألواء المدينرة وشردتها أحرد مرن أمترى إال صلى هللا عليه وس
 كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا . والألواء الشد  والجوع . 

 
وروى البخارى من حديث أبى هريرر  أن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  
قررال إن اإليمرران ليرر رز إلررى المدينررة كمررا ترر رز الحيررة إلررى جحرهررا أى ينقرربض 

تجئ ألنها أصل فى انتشاره فكل م من له من نفسره سرائق إليهرا فرى وينضم ويل
جميع األزمان لحبه فى ساكنها عليه الصال  والسالم . وروى الترمرذى وغيرره 
من حديث ابن عمر رضى هللا عنهما أن رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  قرال 
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بها . وفى  من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت
البخررارى مررن حررديث أبررى هريررر  أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم  قررال ال 
يدخل المدينة المسيح الدجال وال الطاعون. وفيه عرن أبرى بكرر رضرى هللا عنره 
عن النبى صلى هللا عليه وسلم  قال اليردخل المدينرة رغرب المسريح الردجال لهرا 

 يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. 
 
النووى وغيره إن الطاعون لم يدخل المدينة أصال قال بعضهم هرذا مرن  قال

المعجررزات المحمديررة ألن األطبرراء مررن أولهررم إلررى آخرررهم عجررزوا أن يرردفعوا 
الطراعون عرن بلرد برل عرن قريرة وقرد امتنرع الطراعون مرن المدينرة هرذه الرردهور 

مرن الطويلة. ومن خصائص المدينة أن غبارها شرفاء مرن الجرذام والبررص برل 
كل داء كما رواه رزين مرن حرديث سرعد . زاد فرى حرديث ابرن عمرر وعجوتهرا 

)لنبواانهم فو  شفاء مرن السرم. ونقرل البغروى عرن ابرن عبرا  فرى قولره تعرالى: 
[ أنها المدينة. وذكر ابن النجار عن عائشرة رضرى هللا 41]النحل:الدنيا حسنة( 

المدينررة بررالقرآن،  تعررالى عنهررا أنهررا قالررت كررل الرربالد افتتحررت بالسرريف وافتتحررت
وروى الطبرانى عن أبى هرير  قال صلى هللا عليه وسلم  المدينة قبرة اإلسرالم 

 ودار اإليمان وأرض الهجر  ومثوى الحالل والحرام . 
 

وبالجملة فكل المدينة ترابها وطرقها وفجاجها ودورها وما حولها قد شرملته 
خوله منازلهم ويدعونه إليها بركته صلى هللا عليه وسلم  ف نهم كانوا يتبركون بد

وإلى الصال  فى بيوتهم ولذلك امتنع مالك رحمه هللا من ركوب دابة فى المدينة 
وقررال ال اطرر  بحررافر دابررة فررى عررراص كرران صررلى هللا عليرره وسررلم  يمشررى فيهررا 
بقدميه صلى هللا عليه وسلم  . وينبغى للزائرر أن ير تى مسرجد قبراء للصرال  فيره 

ى هللا عليره وسرلم  يرزوره راكبرا وماشريا رواه مسرلم وفرى والزيار  فقد كان صل
 رواية له ي تى بدل يزور فيصلى فيه ركعتين . 

 
وعنده أيضا أن ابن عمر كان ي تيه كل سربت ويقرول رأيرت النبرى صرلى هللا 
عليه وسلم ي تيه كل سبت. وعند الترمذى عن أسيد بن ظهيرر األنصرارى وهرو 

وسررلم  صررال  فررى مسررجد قبرراء كعمررر  .  غيررر ابررن حضررير قررال صررلى هللا عليرره
وينبغى له بعد زيارته صلى هللا عليره وسرلم  أن يقصرد المرزارت الترى بالمدينرة 
الشريفة واآلثار المباركرة والمسراجد الترى صرلى فيهرا التماسرا لبركتره صرلى هللا 
عليه وسلم  . ويخر  إلى البقيع لزيار  من فيه فإن أكثرر الصرحابة ممرن تروفى 
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فى حياته صرلى هللا عليره وسرلم  وبعرد وفاتره مردفون برالبقيع وكرذلك  فى المدينة
سررادات أهررل البيررت والتررابعين . وروى عررن مالررك أنرره قررال مررات بالمدينررة مررن 
الصحابة عشر  آالف وكذلك أمهات الم منين سوى خديجة فإنها بمكة وميمونة 

قيرع فيقرول فإنها بسرف. وقد كان صلى هللا عليه وسلم  يخر  أخر الليل إلى الب
 السالم عليكم دار قوم م منين رواه مسلم . 

 
وروى ابررن النجررار مرفوعررا مقبرترران مضرريئتان ألهررل السررماء كمررا تضررئ 
الشم  والقمر ألهل الردنيا بقيرع الغرقرد ومقبرر  عسرقالن. وعرن كعرب األحبرار 
قررال نجرردها فررى التررورا  يعنررى مقبررر  المدينررة كقبررة محفوفررة بالنخيررل موكررل بهررا 

لما امتألت أخذوها فكف ها فى الجنة. وأخر  أبو حاتم من حرديث ابرن مالئكة ك
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال أنا أول من تنشق عنه األرض ثم 
أبو بكر ثم عمر ثم آتى البقيع فيحشرون معى ثم أنتظرر أهرل مكرة حترى نحشرر 

 بين الحرمين . قال الطيبى الحشر هنا الجمع . 

 
  الف ل الثال 

ف  تف يلل ف  اآلخرق بف اال األالياال اانفرادل بالشفاالة 
 االمقام المحماد 

بين جمي: المخلاقاال اترقيل ف  الجنان أالل  الدرجاال اغير 
 ذلك 

 من تمريم هللا لل  ل  هللا الليل اسلم هنالك بشراات المراماال 
 

لبدء بر ن اعلم أن هللا تعالى كما فضل نبينا محمداً صلى هللا عليه وسلم  فى ا
)ألسووال جعلرره أول األنبيرراء فررى الخلررق وأولهررم فررى اإلجابررة فررى عررالم الررذر يرروم 

[ جعلرره فررى العررود أول مررن تنشررق عنرره األرض وأول 172]األعررراف:بووربمم( 
شافع وأول مشفع وأول من ي ذن له بالسجود وأول من ينظر إلى رب العالمين 

بررين أمترره وأولهررم  والخلررق محجوبررون عررن ر يترره إذ ذاك وأول األنبيرراء يقضررى
إجاز  على الصراط ب مته وأول داخل إلى الجنة وأمتره أول األمرم دخروالً إليهرا 

 وزاده من لطائف التحف ونفائ  الطرف ما اليحد وال يعد . 
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فمن ذلك أنه يبعث راكبا وتخصيصه بالمقام المحمود ولواء الحمد تحتره آدم 
 تعرالى أمرام العررح ومرا فمن دونه من األنبيراء واختصاصره أيضرا بالسرجود هلل

يفتحه هللا عليه فى سجوده من التحميد والثنراء عليره مرالم يفتحره علرى أحرد قبلره 
وال يفتحه على أحد بعده زياد  فى كرامتره وقربره وكرالم هللا لره يرا محمرد ارفرع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع وال كرامة فوق هذا إال النظر إليه 

اره الشررافعة وسررجوده  ثانيررة وثالثررة وتجديررد الثنرراء عليرره تعررالى. ومررن ذلررك تكررر
سبحانه بما يفتح هللا عليه من ذلك وكرالم هللا تعرالى لره فرى كرل سرجده يرا محمرد 
ارفررع رأسررك وقررل يسررمع وسررل تعررط واشررفع تشررفع، ومررن ذلررك قيامرره عررن يمررين 
العرررح لرري  أحررد مررن الخالئررق يقرروم ذلررك المقررام غيررره يغبطرره فيرره األولررون 

ن وشرهادته برين األنبيراء وأممهرم بر نهم بلغروهم وسر الهم منره الشرفاعة واآلخرو
ليريحهم من غمهم وعرقهم وطول وقوفهم وشفاعته فى أقروام قرد أمرر بهرم إلرى 

 النار . 
 

ومنها: الحوض الذى لي  فى الموقف أكثرر أوانرى منره وأن المر منين كلهرم 
ع درجات أقوام ال تبلغها ال يدخلون الجنة إال بشفاعته، ومنها : أنه يشفع فى رف

أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة إلى غير ذلك مما 
يزيده هللا تعالى به جالله وتعظيما وتبجيال وتكريما علرى ر و  األشرهاد  مرن 

)ذلوك ف ول هللا ي تيول مون يشوام اهللا ذا األولين واآلخرين والمالئكة أجمعين 
[ ف ما تفضيله صرلى هللا عليره وسرلم  ب وليره انشرقاق 21:]الحديدالف ل الع(يم( 

القبر المقد  عنه فروى مسلم من حرديث أبرى هريرر  قرال قرال صرلى هللا عليره 
وسلم  أنرا سريد ولرد آدم يروم القيامرة وأنرا أول مرن ينشرق عنره القبرر وأول شرافع 

 وأول مشفع . 
 

م  أنرا سريد ولرد وفى حديث أبى سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل
آدم يوم القيامة وال فخر وبيدى لواء الحمد وال فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن 
سواه إال تحت لوائى وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخر رواه الترمرذى . 
وعن ابن عمر رضى هللا عنهما قال قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  أنرا 

بكر ثم عمر ثرم أترى أهرل البقيرع فيحشررون  أومل من تنشق عنه األرض ثم أبو
معى ثم أنتظر أهل مكة حتى نحشر بين الحرمين رواه أبو حاتم وقال الترمذى 
حسن صحيح. ومعنى نحشر نجتمع، وعن أبى هرير  رضى هللا عنره قرال قرال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يصعق النا  حين يصعون ف كون أول من قام 
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رح فال أدرى أكران فريمن صرعق ف فراق قبلرى أو كران ممرن فإذا موسى آخذ بالع
استثنى هللا رواه البخرارى . والمرراد بالصرعق غشرى يلحرق مرن سرمع صروتا أو 

 رأى شيئا فزع منه . 
 

وعن أن  قال قال رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم  أنرا أول النرا  خروجرا 
وأنرا شرفيعهم إذ حبسروا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيربهم إذا أنصرتوا 

وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدى ولرواء الحمرد يومئرذ بيردى 
وأنا أكرم ولد آدم على ربى يطوف على ألف خادم ك نهم بيض مكنون أو ل ل  
منثرررور رواه الررردارمى . وفرررى حرررديث رواه صررراحب كتررراب حرررادى األروا  أن 

عث يوم القيامة وبالل بين يديه ينادى باألذان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يب
 . 

 
وأخر  الحراكم والطبرانرى مرن حرديث أبرى هريرر  أن رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم  قال تبعرث األنبيراء علرى الردواب وأبعرث علرى البرراق ويبعرث برالل 
على ناقة من نوق الجنة ينادى باألذان محضا وبالشهاد  حقا حتى إذا قال أشهد 

مدا رسول هللا شهد له الم منون من األولرين واآلخررين وفرى روايرة فرإذا أن مح
سمعت األنبياء وأممها أشهد أن محمدا رسرول هللا قرالوا ونحرن نشرهد علرى ذلرك 
وفررى روايررة زيرراد  ويحشررر صررالح علررى ناقترره ويحشررر ابنررا فاطمررة علررى نرراقتى 

 عنهرا العضباء والقصواء، وعن كعب األخبار أنه دخل على عائشرة رضرى هللا
فذكروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقال كعب مرا مرن فجرر يطلرع إال نرزل 
سبعون ألفا من المالئكة حتى يحفون بالقبر يضربون ب جنحتهم ويصرلون علرى 
النبرى صرلى هللا عليرره وسرلم  حترى إذا أمسرروا عرجروا وهربط سرربعون ألرف ملررك 

صرلى هللا عليره وسرلم يحفون بالقبر ويضربون ب جنحتهم ويصرلون علرى النبرى 
سبعون ألفا يحفون بالقبر ويضربون بر جنحتهم ويصرلون علرى النبرى صرلى هللا 
عليرره وسررلم  سرربعون ألفررا بالليررل وسرربعون ألررف بالنهررار حتررى إذا انشررقت عنرره 

 األرض خر  فى سبعين ألف من المالئكة يوقرونه صلى هللا عليه وسلم  . 
 

يث ابن عمر قرال خرر  رسرول وفى نوادر األصول للحكيم الترمذى من حد
هللا صلى هللا عليه وسلم  ويمينره علرى أبرى بكرر وشرماله علرى عمرر فقرال هكرذا 
نبعث يوم القيامة . وعن أبى هرير  رضى هللا عنره عرن النبرى صرلى هللا عليره 
وسلم  قال أنا أول من تنشق عنه األرض فاكسرى حلرة مرن حلرل الجنرة ثرم أقروم 
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خالئق يقروم ذلرك المقرام غيررى رواه الترمرذى عن يمين العرح لي  أحد من ال
وفى رواية كعب حلة خضراء. وأخر  البيهقى أو من يكسى من الجنة إبراهيم 
يكسى حلرة مرن الجنرة وير تى بكرسرى فيطرر  عرن يمرين العررح ثرم ير تى برى 
ف كسى حلة من الجنة ال يقوم لها البشر وفيه أنه يجل  على الكرسى عن يمرين 

 العرح . 
 

عبد هللا بن عمرو بن العاص عند الشيخين حوضى مسير  شهر  وفى حديث
ما ه أبيض مرن اللربن ورائحتره أطيرب مرن المسرك وكيزانره كنجروم السرماء مرن 
شرب منه شربة ال يظم  أبدا وفرى روايرة مسرلم وزوايراه سرواء طولره كعرضره 
وزاد فى حديث أبى أمامة ولم يسود وجهره أبردا وزاد فرى حرديث أنر  ومرن لرم 

نه لم يرز أبداً. وفى حديث ثوبان عند الترمذى وصرححه الحراكم أكثرر يشرب م
النا  عليه ورودا فقراء المهاجرين . قال القرطبى فرى الترذكر  ذهرب صراحب 
 القوت وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط وذهب آخرون إلى العك  . 

 
نة. وفى حديث أبى ذ مما رواه مسلم أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الج

وعن أن  قال س لت رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم أن يشرفع لرى يروم القيامرة 
فقال أنا فاعل إن شاء هللا قلرت فر ين أطلبرك قرال أول مرا تطلبنرى علرى الصرراط 
قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبنى عند الميزان قلت فإن لرم ألقرك عنرد 

هررذه الثالثررة مررواطن رواه الميررزان قررال فرراطبنى عنررد الحرروض فررإنى ال أخطررئ 
الترمذى وحسنه. قال القرطبى فى المفهم ممرا يجرب علرى كرل مكلرف أن يعلمره 
ويصرردق برره أنرره تعررالى قررد خررص نبينررا محمرردا صررلى هللا عليرره وسررلم  بررالحوض 
المصر  باسمه وصفته وشرابه فى األحاديث الصحيحة الشرهير  الترى يحصرل 

ى هللا عليره وسرلم  مرن الصرحابة بمجموعها العلم القطعى إذ روى ذلك عنه صل
نبف على الثالثين مرنهم فرى الصرحيحين مرا يزيرد علرى العشررين وفرى غيرهمرا 
بقية ذلك كما صح نقله واشتهرت رواته ثم رواه عن الصرحابة المرذكورين مرن 
التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضرعاف أضرعافهم وهلرم جررا واجتمرع علرى إثباتره 

  السلف وأهل السنة من الخلف .
 

وفى رواية مسلم من حديث أبى هرير  عن النبى صلى هللا عليه وسلم  قرال 
ترد على أمتى الحوض وأنا أذود النا  عنه كما يذود الرجل عن إبلره قرالوا يرا 
رسررول هللا تعرفنررا قررال نعررم لكررم سرريما ليسررت ألحررد غيررركم تررردون علررى غرررا 
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يره وسرلم  قرال محجلين من آثرار الوضروء . وفرى حرديث أنر  أنره صرلى هللا عل
لحوضى أربعة أركان األول بيرد أبرى بكرر الصرديق والثرانى بيرد عمرر الفراروق 
والثالث بيد عثمان ذى النورين والرابع بيد على بن أبى طالرب فمرن كران محبرا 
ألبى بكر مبغضا لعمرر اليسرقه أبرو بكرر ومرن كران محبرا لعلرى مبغضرا لعثمران 

 اليسقيه على رواه أبو سعد . 
 

فقرد قرال ل  ل  هللا الليل اسولم بالشوفاالة االمقوام المحمواد ( )اأما تف يل
[ واتفرق المفسررون 79]اإلسرراء :)الس  أن يبعثك ربك مقاموا محموادا( تعال: 

على أن كلمة عسى من هللا واجب وقد اختلرف فرى تفسرير المقرام المحمرود علرى 
ى أقوال أولها ورجحة الفخر الررازى وأجمرع عليره المفسررون كمرا قالره الواحرد

أنرره مقررام الشررفاعة ووردت األخبررار الصررحيحة فررى تقريررر هررذا المعنررى كمررا فررى 
البخارى من حديث ابرن عمرر قرال سرئل رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  عرن 
المقام المحمود فقال هو الشفاعة وفيه أيضا عنه قال رسول هللا صرلى هللا عليره 

أمررة تتبررع نبيهررا  وسررلم  إن النررا  يصرريرون يرروم القيامررة جثررى أى جماعررات كررل
يقولون يا فالن اشرفع لنرا حترى تنتهرى الشرفاعة إلرى فرذلك المقرام المحمرود وممرا 
 ي يد هذا الدعاء المشهور وابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه األولون واآلخرون . 

 
القول الثانى قال حذيفة يجمع هللا النا  فى صعيد واحد فال تكلم نفر  فر ول 

وسلم  فيقول لبيك وسعديك والخير فى يديك والشر مدعو محمد صلى هللا عليه 
لي  إليك والمهتدى من هديت وعبدك بين يديك وبرك وإليرك وال ملجر  منرك إال 
إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت قال فهذا هو المرراد مرن قولره تعرالى: 

[ رواه الطبرانرى قرال ابرن 79]اإلسرراء :)الس  أن يبعثك ربك مقاما محموادا( 
حرديث مجمرع علرى صرحة إسرناده وثقرة رجالره ، القرول الثالرث مقرام تحمرد منده 

عاقبته . القول الرابع هو إجالسه عليه الصال  والسالم على العرح وقيل على 
الكرسى روى عن ابرن مسرعود أنره قرال يقعرد هللا تعرالى محمردا صرلى هللا عليره 

 وسلم على الكرسى . 
 

[ فراألكثر 79]اإلسرراء:)محموادا( واختلف فى فاعل الحمد من قوله تعرالى: 
على أن المراد به أهل الموقف لما ثبت من حديث ابن عمر بلفظ مقاما محمودا 
يحمده أهل الجمع كلهم. فإن قلت إذا قلنرا بالمشرهور إن المرراد بالمقرام المحمرود 
الشرفاعة فر ى شرفاعة هرى فرالجواب إن الشرفاعة الترى وردت فرى األحاديرث فررى 
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عرران: النرروع األول: العامررة فررى فصررل القضرراء والثررانى : فررى المقررام المحمررود نو
الشفاعة فى إخرا  المذنبين من النار لكن الذى يتجه رد هذه األقروال كلهرا إلرى 
الشررفاعة العامررة فررإن إعطرراءه لررواء الحمررد وثنرراءه علررى ربرره وكالمرره بررين يديرره 
 وجلوسه على كرسيه هى صرفات للمقرام المحمرود الرذى يشرفع فيره ليقضرى برين

 الخلق وأما الشفاعة فى إخرا  المذنبين من النار فمن توابع ذلك . 
 

وقد جاءت االحاديث التى بلغ مجموعها التواتر بصحة الشفاعة فرى اآلخرر  
لمذنبى الم منين فعن أم حبيبة رضرى هللا عنهرا قالرت قرال رسرول هللا صرلى هللا 

عرض فر حزننى عليه وسلم  أريت ما تلقى أمتى من بعدى وسفك بعضهم دماء ب
وسبق لهم من هللا مرا سربق لألمرم قربلهم فسر لت هللا أن ير تينى فريهم شرفاعة يروم 
القيامة ففعل . وفى حديث أبى هرير  لكل نبى دعو  مستجابة يدعو بهرا وأريرد 

 أن أختبئ دعوتى شفاعة ألمتى فى اآلخر  . 
 

وفى رواية أن  فجعلت دعوتى شفاعة ألمتى وهرذا مرن مزيرد شرفقته صرلى 
 عليه وسلم علينا وحسن تصرفه حيث جعل دعودته المجابة فرى أهرم أوقرات هللا

حاجاتنا جزاه هللا عنا أحسن الجزاء. وعن ابرى هريرر  رضرى هللا عنره قلرت يرا 
رسول هللا ماذا ورد عليك من الوحى فى الشفاعة فقال شفاعتى لمن شهد أن ال 

ال قرال رسرول هللا صرلى إله إال هلل مخلصا يصدق بها لسانه قلبه. وعنه أيضا قر
هللا عليه وسلم  أنا سيد النا  يوم القيامة هل تدرون مم ذلرك يجمرع هللا األولرين 
واآلخرين فى صعيد واحرد فيبصررهم النراظر ويسرمعهم الرداعى وتردنو الشرم  
مررن جمرراجم النررا  فيبلررغ النررا  مررن الغررم والكرررب مررا اليطيقررون وال يحتملررون 

نتم فيه أال ترون إلى ما قد بلغكم أال تنظرون من فيقول النا  أال ترون إلى ما أ
يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض النا  لبعض أبوكم يا آدم في تونه فيقولرون آدم 
أنت أبو البشر خلقك هللا بيده ونفرن فيرك مرن رو   وأمرر المالئكرة فسرجدوا لرك 

 وأسكنك الجنة أال تشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيه وما بلغنا. 
 
قال إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله وال يغضب بعده مثلره ف

وإنه نهانى عن الشجر  فعصيت نفسى نفسرى نفسرى اذهبروا إلرى غيررى أذهبروا 
إلى نو  في تون نوحا عليره الصرال  والسرالم فيقولرون يرا نرو  أنرت أول الرسرل 

يره أال تررى إلى أهل األرض وقد سماك هللا عبدا شكوراً أال تررى إلرى مرانحن ف
إلى ما بلغنا أال تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب 
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قبله مثله وال يغضب لعده مثله وإنه قد كانت لى دعو  دعروت بهرا علرى قرومى 
نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم في تون إبراهيم عليره الصرال  

من أهل األرض اشفع لنا إلى ربك أال ترى والسالم فيقولون أنت نبىاهلل وخليله 
 ما نحن فيه . 

 
فيقول لهم إن ربرى غضرب اليروم غضربا لرم يغضرب قبلره مثلره ولرن يغضرب 
بعده مثله وإنى كنت كذبت ثالث كذبات فذكرها نفسى نفسى اذهبوا إلى غيررى 
اذهبوا إلى موسى في تون موسى عليه الصال  والسالم فيقولرون يرا موسرى أنرت 

 فضلك هللا برسالته وبكالمه على النا  أال ترى ما نحن فيه اشفع لنا رسول هللا
إلى ربك فيقول إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضرب قبلره مثلره ولرن يغضرب 
بعده مثله وإنى قتلت نفسا لرم أومرر بقتلهرا نفسرى نفسرى نفسرى اذهبروا إلرى غيرر 

ا عيسرى أنرت اذهبوا إلى عيسى في تون عيسى عليه الصال  والسرالم فيقولرون ير
رسول هللا وكلمته ألقاها إلى مريم ورو  منه وكلمت النا  فرى المهرد أال تررى 

 إلى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك . 
 

فيقول عيسى عليه الصال  والسالم إن ربى غضب اليوم غضربا لرم يغضرب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولرم يرذكر ذنبرا نفسرى نفسرى نفسرى اذهبروا إلرى 

بوا إال محمد في تون محمدا صلى هللا عليره وسرلم  فيقولرون يرا محمرد غيرى اذه
أنت رسول هللا وخاتم األنبياء وقد غفر هللا لك مرا تقردم مرن ذنبرك ومرا تر خر أال 
ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك فانطلق ف تى تحت العرح ف قع ساجدا لربى 

ا يفتحه على أحد قبلى ثرم ثم يفتح هللا على من محامده وحسن الثناء عليه شيئا م
يقال يا محمد ارفع رأسك سرل تعطره اشرفع تشرفع فر رفع رأسرى فر قول أمترى يرا 
رب أمتى يا رب فيقال يا محمد ادخرل مرن أمترك مرن الحسراب عليره مرن البراب 
األيمن من أبواب الجنة وهم شركاء النا  فيما سوى ذلك من األبواب الحرديث 

 رواه البخارى ومسلم . 
 

اعة بعد العامة لجميع األمم فرى فصرل القضراء ففرى السرياق حرذف وهذه الشف
وفى مسند البرزار فر قول يرا رب عجرل علرى الخلرق الحسراب. ووقرع فرى روايرة 
حذيفة أن الخليل عليه الصال  والسالم قال لست بصاحب ذلك إنمرا كنرت خلريال 

مرن من وراء وراء ومعناه لم أكن فى التقريرب واإلذالل بمنزلرة الحبيرب وقولره 
وراء وراء إشررار  إلررى نبينررا صررلى هللا عليرره وسررلم  ألنرره حصررلت لرره الر يررة 
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والسماع بال واسطة وأمرا مرا ذكرره مرن الكرذبات الرثالث فقرال البيضراوى الحرق 
أنها إنما كانت من معاريض الكالم لكن لما كانت صورتها صور  الكذب أشفق 

 وأقررب إليره منزلرة منها استقصاراً لنفسه عن الشفاعة ألن من كان أعرف باهلل
 كان أعظم خوفا. 

 
وأما قوله عن عيسى إنه لم يذكر ذنبا فوقع فى حديث ابن عبرا  عنرد أحمرد 

 والنسائى إنى اتخذت إلها من دون هللا . 
 

وفى حديث النضر بن أنر  عرن أبيره حردثنى نبرى هللا صرلى هللا عليره وسرلم  
فقال يا محمد هذه األنبياء قال إنى لقائم أنتظر أمتى عند الصراط إذ جاء عيسى 

قد جاءتك يس لونك لتدعو هللا أن يفرق جمع األمم إلرى حيرث شراء لعظرم مرا هرم 
فيه ف فادت هذه الرواية تعيين موقف النبى صلى هللا عليه وسلم  حينئذ وأن هذا 
الذى وصف مرن كرالم أهرل الموقرف كلره يقرع عنرد نصرب الصرراط بعرد تسراقط 

و الرذى يخاطرب نبينرا صرلى هللا عليره وسرلم  وأن الكفار فى النار وأن عيسى هر
 جميع األنبياء يس لونه فى ذلك . 

 
وفى حديث سلمان عند ابن أبى شيبة ي تون محمدا فيقولرون يرا نبرى هللا أنرت 
فتح هللا بك وختم بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت خر وجئت فى هذا اليروم 

ول أنا صاحبكم فيجو  النرا  أى وترى ما نحن فيه فقم فاشفع لنا إلى ربك فيق
يتخللهم حتى ينتهى إلى باب الجنة وفى حديث كعب عند أبى يعلى رفعه ف سجد 
لرره سررجد  يرضررى بهررا عنررى ثررم أمتدحرره بمدحرره يرضررى بهررا عنررى وفررى روايررة 
البخارى من حديث قتاد  عن أن  ثم أشفع فيحد لى حدا ثرم أخررجهم مرن النرار 

نرد أحمررد فر قول أى رب أمتررى أمترى فيقررول وأدخلهرم الجنرة وفررى روايرة ثابررت ع
أخر  من كان فى قلبه مثقال شعير  ثم حبة خردل أى من إيمران. قرال النرووى 
الشفاعات خم  : األول : فى اإلزاحة من هول الموقرف . الثانيرة : فرى ادخرال 
قوم الجنة بغير حساب . الثالثة : فى ادخرال قروم حوسربوا فاسرتحقوا العرذاب أن 

لرابعة: فى إخرا  من أدخل النار من العصرا . الخامسرة : فرى رفرع اليعذبوا . ا
 الدرجات أ هـ . 

 
وعن بريد  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال إنى ألرجو أن أشفع يوم 
القيامة عدد ما على األرض من شجر  ومدر  رواه أحمد. وعن ابرن عبرا  أن 
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أول مرن يحاسرب يقرال أيرن النبى صرلى هللا عليره وسرلم  قرال نحرن آخرر األمرم و
األمة األمية ونبيها فنحن اآلخرون األولرون رواه ابرن ماجره . وفرى حرديث ابرن 
عبا  عند أبى داود قال صلى هللا عليه وسلم  فإذا أراد هللا أن يقضى بين خلقه 
نادى أين محمد وأمته ف قوم وتتبعنى أمتى غررا محجلرين مرن أثرر الطهرور قرال 

حن اآلخرون األولون وأول من يحاسب فتفر  لنا األمم صلى هللا عليه وسلم  فن
 عن طريقنا وتقول األمم كادت هذه األمة أن تكون أنبياء كلها . 

وذكر الحافظ أبو نعيم عن ابن عمر أن رسول اله صلى هللا عليه وسلم  قال 
من قضى ألخيه الم من حاجة واقفا عند ميزانه فإن رجح وإال شفعت له، وفى 

ير  عنه صلى هللا عليره وسرلم  ويضررب الصرراط برين ظهرانرى حديث أبى هر
جهنم ف كون أنا وأمتى أول من يجوز عليه وال يتكلم يومئذ إال الرسرل ودعروى 
الرسل يومئرذ اللهرم سرلم سرلم وفرى جهرنم كالليرب مثرل شروك السرعدان غيرر أنره 

ملره اليعلم قدر عظمها إال هللا تعالى فتخطف النا  ب عمالره فمرنهم مرن يوبرق بع
ومنهم مرن يخرردل ثرم ينجرو رواه البخرارى . والسرعدان نبرات ذو شروك ويوبرق 
يهلك ويخردل يصرع، وفى حديث حذيفه عند مسلم ونبيكم قرائم علرى الصرراط 

 يقول يارب سلم سلم . 
 

وفى حديث أخرجه ابن الجوزى فإذا عصف الصراط ب مة محمرد صرلى هللا 
در عليرره الصررال  والسررالم مررن شررد  عليرره وسررلم  نررادوا وامحمررداه وامحمررداه فيبررا

إشفاقة عليهم وجبريل آخذ بحجزته والحجز  معقد اإلزار فينرادى رافعرا صروته 
رب أمتررى ال أسرر لك اليرروم نفسررى وال فاطمررة ابنتررى والمالئكررة قيررام عررن يمررين 
الصراط ويساره ينادون رب سلم سرلم وقرد عظمرت األهروال واشرتدت األوجرال 

والشمال والزبانية يتلقونهم بالسالسل واألغرالل  والعصا  يتساقطون عن اليمين
وينادونهم أما نهيتم عن كسب األوزار أما أنذرتهم كل اإلنذار أما جراءكم النبرى 

 المختار . 
 

وروى القرطبى عن عبد هللا بن سالم إذا كان يروم القيامرة جمرع هللا األنبيراء 
مرد وأمتره فيقروم نبيا نبيا وأمه أمه ويضررب الجسرر علرى جهرنم وينرادى أيرن أح

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وتتبعه أمته برها وفاجرها حترى إذا كران علرى 
الصراط طمر  هللا أبصرار أعدائره فيتهرافتون فرى النرار يمينرا وشرماال ويمضرى 
النبى صلى هللا عليره وسرلم  والصرالحون معره فتتلقراهم المالئكرة فيردلونهم علرى 

نتهرى إلرى ربره فيوضرع لره كرسرى عرن الطريق على يمينك على شمالك حترى ي
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يمين العرح ثم يتبعه عيسى عليه السالم علرى مثرل سربيله ثرم األنبيراء صرلوات 
 هللا وسالمة عليه وعليهم أجمعين . 

 
)اأما تف يلل  ل  هللا الليل اسلم بأنل أال من يقر  باب الجنة اأال من 

وسرلم أنرا   ففى صحيح مسرلم عرن أنر  قرال قرال صرلى هللا عليره وسرلميدخلها( 
أكثر النا  تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وفيه أيضا من حديث 
أنرر  قررال صررلى هللا عليرره وسررلم  آتررى برراب الجنررة يرروم القيامررة فاسررتفتح فيقررول 
الخررازن مررن أنررت فرر قول محمررد فيقررول بررك أمرررت أن ال أفررتح ألحررد قبلررك وزاد 

د بعردك. وعرن أنر  رضرى هللا عنره الطبرانى فيقوم الخازن ويقول ال أقوم الح
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنا أول من ي خذ بحلقة باب الجنة وال فخر. 
وعن أبى سعيد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
وال فخر ويبدى لواء الحمد يوم القيامة وال فخر وما من نبرى آدم فمرن دونره إال 

وائى وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخرر قرال فيفرزع النرا  ثرالث تحت ل
فزعات في تون آدم فرذكر الحرديث إلرى أن قرال فير تونى فر نطلق معهرم قرال أنر  
فك نى أنظر إلى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  قرال ف خرذ بحلقره براب الجنرة 

قولرون مرحبرا ف قعقعها فيقال من هذا فيقال محمد فيفتحون لرى ويرحبرون برى في
فرر خر سرراجدا فيلهمنررى هللا مررن الثنرراء والحمررد فيقررال ارفررع رأسررك الحررديث رواه 

 الترمذى وقال حسن . 
 

وفى حرديث الصرور إن المرومنين إذا انتهروا إلرى براب الجنرة تشراوروا فريمن 
يست ذن لهم فى الدخول فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم 

ه وسلم  كما فعلوا عند العرضات عنرد استشرفاعهم إلرى هللا محمدا صلى هللا علي
عز وجل فى فصل القضاء ليظهر شرف نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم  على 
سائر البشر فرى المرواطن كلهرا. وعرن ابرن عبرا  رضرى هللا عنهمرا قرال جلر  
نا  مرن اصرحاب النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  ينتظرونره فخرر  حترى إذا دنرا 

هم وهم يتذاكرون قال فسمع حرديثهم فقرال بعضرهم عجبرا أن هللا اتخرذ منهم سمع
مررن خلقرره خلرريال اتخررذ إبررراهيم وقررال آخررر مرراذا ب عجررب مررن كررالم موسررى كلمررة 
تكليما وقال آخر فعيسى رو  هللا وقال آخر فآدم اصطفاه هللا فخر  عليهم فسلم 

كرذلك وموسرى  وقال قد سمعت كالمكم وعجبكم أن هللا اتخذ إبراهيم خليال وهو
كليما وهو كذلك وعيسى رو  هللا وهو كرذلك وآدم اصرطفاه هللا وهرو كرذلك أال 
وأنا حبيب هللا وال فخرر وأنرا حامرل لرواء الحمرد يروم القيامرة وال فخرر وأنرا أول 
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شررافع وأول مشررفع وال فخررر وأنررا أول مررن يحرررك حلررق الجنررة فيفررتح هللا لررى 
وأنا أكرم األولين واآلخرين وال فخر فيدخلنيها ومعى فقراء الم منين وال فخر 

 رواه الترمذى . 
 

وعن أن  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أنا أول النسا خروجا إذا 
بعثررروا وأنرررا خطيررربهم إذا أنصرررتوا وقائررردهم إذا وفررردوا وشرررافعهم إذ حبسررروا وأن 

م ولد آدم مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد بيدى ومفاتيح الجنة يومئذ بيدى وأنا أكر
علرررى ربرررى وال فخرررر ويطررروف علرررى ألرررف خرررادم كررر نهم الل لررر  المكنرررون رواه 
الترمذى والبيهقى واللفرظ لره، وعرن أبرى هريرر  قرال قرال رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم  نحن اآلخرون األولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة رواه 

قال نحرن اآلخررون األولرون مسلم. وعنه أيضا عن النبى صلى هللا عليه وسلم  
 يوم القيامة نحن أول النا  دخوال الجنة . 

 
فهرذه األمرة أسرربق األمرم خروجررا مرن األرض وأسرربقهم إلرى أعلررى مكران فررى 
الموقررف وأسرربقهم إلررى ظررل العرررح وأسرربقهم إلررى فصررل القضرراء وأسرربقهم إلررى 
الجواز على الصراط وأسربقهم إلرى دخرول الجنرة وهرى أكثرر أهرل الجنرة. روى 

)ثلوة مون عبد هللا بن اإلمام أحمد من حديث أبى هريرر  لمرا نزلرت هرذه اآليرة : 
[ قرال صرلى هللا عليره وسرلم أنرت 40-39]الواقعرة :األالين اثلة من اآلخورين( 

ثلث أهل الجنة أنتم نصف أهل الجنة أنت ثلثا أهل الجنة، وفرى حرديث بهرز برن 
ئررة صررف أنررتم منهررا حكرريم قررال صررلى هللا عليرره وسررلم أهررل الجنررة عشرررون وما

ثمانون. وعن عمر بن الخطراب رضرى هللا عنره أن رسرول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم  قال إن الجنة حرمت على األنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على األمرم 

 حتى تدخلها أمتى . 
 

وروى ابن شيبة من حديث أبى هريرر  قرال قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره 
ذ بيدى وأرانى باب الجنة الذى تدخل منه أمتى فقال أبو وسلم  أتانى جبريل ف خ

بكر يا رسرول هللا وددت أنرى كنرت معرك حترى أنظرر إليره فقرال صرلى هللا عليره 
وسلم  أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى . وذكر الترمذى الحكيم 

وهرو  أبواب الجنة فذكر باب محمد صلى هللا عليه وسلم  قال وهو باب الرحمة
برراب التوبررة. وروى الرردارقطنى عررن أبررى أمامررة أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره 
وسلم قال نعم الرجل أنا لشرار أمتى فقالوا فكيف أنت لخيارها فقال أما خيارها 
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فيدخلون الجنة ب عمالهم وأما شررار أمترى فيردخلون الجنرة بشرفاعتى فصرلى هللا 
 عليه وسلم ما أشفقه على أمته . 

 
فقررد روى مسررلم  وويلل  وول  هللا الليوول اسوولم فوو  الجنووة بووالماثر( )اأمووا تف

وغيررره عررن أنرر  قررال بينررا رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم  بررين أظهرنررا فررى 
المسجد إذ أغفى إغفاء  ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما أضحكك يا رسول هللا قرال 

لموواثر )بسووم هللا الوورحمن الوورحيم إنووا أالطينوواك اأنزلررت علررى آنفررا سررور  فقرررأ: 
[ ثرم قرال أتردرون مرا هرو 3-1]الكروثر:ف ل لربك اانحر إن شاناك ها األبتر( 

الكوثر قلنا هللا ورسروله أعلرم قرال : إنره نهرر وعدنيره ربرى عرز وجرل الحرديث، 
وفى البخارى عن أن  قال لما عر  بالنبى صرلى هللا عليره وسرلم  إلرى السرماء 

قلت ما هذا يا جبريل قرال هرذا قال أتيت على نهر حفاتاه قباب الل ل  المجوف ف
الكوثر، ورواه ابن جرير عن أن  قال لما أسرى برالنبى صرلى هللا عليره وسرلم  
مضى به جبريل فإذا هو بنهر عليه قصر من ل لر  وزبرجرد فرذهب يشرم ترابره 

 فإذا هو مسك قال يا جبريل ما هذا النهر قال الكوثر الذى خب  لك ربك . 
 

قررال يارسررول هللا مررا الكرروثر قررال نهررر فررى  وروى أحمررد عررن أنرر  أن رجررال
الجنة أعطانيه ربرى لهرو أشرد بياضرا  مرن اللربن وأحلرى مرن العسرل، وعرن أبرى 

)إنوا أالطينواك عبيد  عن عائشرة رضرى هللا عنهرا قرال سر لتها عرن قولره تعرالى: 
[ قالت نهر أعطيه نبيكم فرى الجنرة شراطئاه در مجروف آنيتره 1]الكوثر:الماثر( 

اه البخررارى وقولرره شرراطئاه أى حافترراه وقولرره در مجرروف أى كعرردد النجرروم رو
القباب التى على جوانبه ورواه النسائى بلفرظ قالرت نهرر فرى بطنران الجنرة قلرت 
ومررا بطنرران الجنررة قالررت وسررطها حافترراه قصررور الل لرر  واليرراقوت ترابرره المسررك 
 وحصبا ه الل ل  والياقوت. وعن ابن عمر رضى هللا عنهما قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسرلم  الكروثر نهرر فرى الجنرة حافتراه مرن الرذهب والمراء يجررى 
على الل ل  وما ه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل رواه أحمد وابن ماجه 

 وقال الترمذى حسن صحيح . 
 

وعن أنر  قرال سرئل رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  مرا الكروثر قرال نهرر 
ة أشرد بيراض مرن اللربن وأحلرى مرن العسرل فيره طيرر أعطانيه هللا يعنى فى الجنر

أعناقها ك عناق البخرت أو أعنراق الجرزر قرال عمرر إنهرا لنعامرة قرال رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أكلتها أنعم منها رواه الترمذى وقرال حسرن والبخرت  نروع 
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من اإلبل والجزر جمرع جرزور وهرو البعيرر، وقرال الحرافظ ابرن كثيرر قرد ترواتر 
ديث الكوثر مرن طررق تفيرد القطرع عنرد كثيرر مرن أئمرة الحرديث وكرذلك يعنى ح

)اأموا تف ويلل  ول  هللا الليول اسولم بالاسويلة االدرجوة أحاجيث الحروض .  
فروى مسرلم مرن حرديث عبرد هللا برن عمررو برن العراص أن الرفيعة االف يلة( 

قرول رسول الهل صلى هللا عليه وسلم قال  إذا سمععتم الم ذن فقولروا مثرل مرا ي
ثم صلوا على فإنه من صلى علرى صرال  صرلى هللا بهرا عشررا ثرم سرلوا هللا لرى 
الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة ال تنبغى إال لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن س ل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة قال الحافظ ابن كثير الوسيلة  علرم 

سرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم وداره على أعلى منزلة فى الجنة وهى منزلة ر
فى الجنة وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرح . ولمرا كران رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم  أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشردهم لره خشرية وأعظمهرم 
له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى هللا تعالى وهى أعلى درجة فرى الجنرة 

عليرره وسررلم  أمترره أن يسرر لوها لرره لينررالوا بهررذا الرردعاء الزلفررى  وأمررر صررلى هللا
وزياد  اإليمان وأيضا فإن هللا تعالى قدرها له ب سباب منهرا دعراء أمتره بهرا بمرا 

 نالوه على يده من الهدى واإليمان . 
 

وأمررا الفضرريلة فهررى المرتبررة الزائررد  علررى سررائر الخالئررق ويحتمررل أن تكررون 
ردويه عن على رضى هللا عنه  عن النبى صلى هللا منزلة أخرى، وروى ابن م

عليه وسلم  قال إذا س لتهم هللا فسلوا لى الوسريلة قرالوا يرا رسرول هللا مرن يسركن 
 معك قال على وفاطمة والحسن والحسين . 

 
وعند ابن أبرى حراتم مرن حرديث علرى أيضرا أنره قرال علرى منبرر الكوفرة أيهرا 

يضراء واألخررى  صرفراء ف مرا البيضراء النا  إن فرى الجنرة ل لر تين إحردهما ب
فإنهررا إلررى بطنرران العرررح والمقررام المحمررود مررن الل لرر   البيضرراء سرربعون ألررف 
غرفة كل بيت منها ثالثة أميال وغرفهرا وأبوابهرا وأسررتها وسركانها مرن عررق 
أى أصل واحرد واسرمها الوسريلة هرى لمحمرد صرلى هللا عليره وسرلم  وأهرل بيتره 

هى إلبراهيم عليه السالم وأهل بيته، وعن أبن عبرا  والصفراء فيها مثل ذلك 
[ قال أعطاه هللا فى 5]الضحى:)السات يعطيك ربك فتر  ( فى قوله تعالى: 

الجنة ألف قصر فى كل قصر ما ينبغى له من األزوا  والخدم رواه ابن جرير 
 وابن أبى حاتم ومثل هذا اليقال إال عن توقيف . 
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 الخاتمة
 

حين مررن حررديث أنرر  أن رجررال قررال يارسررول هللا متررى قررد ثبررت فررى الصررحي
الساعة قال ما أعددت لها قال الشئ إال أنى أحب هللا ورسوله قال أنت مع مرن 
أحببت قال أن  فما فرحنا بشئ فرحنا بقرول النبرى صرلى هللا عليره وسرلم  أنرت 
مع من أحببت قال أن  ف نا أحب النبى صلى هللا عليره وسرلم  وأبرا بكرر وعمرر 

جو أن أكون معهم بحبى إياهم ، رئيت امرأ  مسرفة على نفسها بعد موتهرا وأر
فقيل لها فعل هللا بك قالت غفر لى قيل لها بماذا قالت بمحبتى لرسول هللا صلى 

[ 29]الرعرد:)طواب  لهوم احسون مو ب( هللا عليه وسلم  ، وانظرر قولره تعرالى: 
ى والحلل وإن أغصانها وطوبى اسم شجر  غرسها هللا بيده أى قدرته تنبت الحل

لترى من وراء سور الجنة وإن أصلها فى دار النبى صلى هللا عليه وسلم  وفى 
دار كل م من منها غصن فما من جنة من الجنران إال وفيهرا مرن شرجر  طروبى 
ليكون سر كل نعيم ونصيب كل ولى من سره عليه الصال  والسالم وإنه صلى 

يترنعم فرى جنتره إال والرسرول مترنعم بنعمتره  هللا عليه وسلم  مأل الجنة فرال ولرى 
ألن الولى ما وصل علرى مرا وصرل إليره مرن النعريم إال باتباعره لنبيره صرلى هللا 
عليه وسلم  فلهذا كان سر النبو  قائما به فى تنعمه وكذلك إبلي  مرأل النرار فرال 

 عذاب ألحد من أهلها إال وإبلي  لعنة هللا سر تعذيبه ومشارك له فيه . 
 

)النينوا يشورب بهوا البواد هللا البحر ألبى حيان عند تفسير قوله تعرالى:  وفى
( قيل هى عين فى دار رسول هللا صلى هللا عليه 6]اإلنسان:يفجرانها تفجيرا( 

وسلم  تفجر إلى دور األنبياء والم منين . وإذا علمت هذا فاعلم أن أعظرم نعريم 
تعرالى ورسروله صرلى هللا الجنة وأكمله التمتع برالنظر إلرى وجره الررب تبرارك و

عليه وسلم  وقر  العرين برالقرب مرن هللا وروسرله مرع الفروز بكرامرة الرضروان 
)ار اان من هللا أمبور( التى هى أكبر من الجنان وما فيها كما قال هللا تعالى: 

[ والريب أن األمر أجل مما يخطر ببال أو يدور فى خيال وال سيما 72]التوبة:
ضة األن  وحظير  القرد  بمعيرة محبروبهم الرذى هرو عند فوز المحبين فى رو

غايررة مطلرروبهم فرر ى نعرريم وأى لررذ  وأى قررر  عررين وأى فرروز برردانى تلررك المعيررة 
 ولدتها وقر  العين بها وهل فوق نعيم قر  العين بمعية هللا ورسوله نعيم . 
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فررال شررئ وهللا أجررل وال أكمررل وال أجمررل وال أجلررى وال أحلررى وال أعلررى وال 
حضر  يجتمع فيها المحب ب حبابه فى مشهد اإلكرام حيث يتجلى لهرم أغلى من 

حبيرربهم ومعبررودهم اإللرره الحررق جررل جاللرره خلررف حجرراب واحررد باسررمه الجميررل 
اللطيررف فينفهررق علرريهم نررور يسرررى فررى ذواتهررم فيبهتررون مررن جمررال هللا تعررالى 
  وتشرق ذواتهم بنور ذلك الجمال األقد  بحضر  الرسول صلى هللا عليه وسلم
ثم يرفع الحجاب ويتجلى لهم فيخررون سرجداً فيقرول لره ارفعروا ر وسركم فلري  
هررذا موضررع سررجود يررا عبررادى مررا دعرروتكم إال لتتمتعرروا بمشرراهدتى ياعبررادى قررد 
رضيت عنكم فال أسخط عليكم أبدا فما أحالها مرن كلمرة ومرا ألرذها مرن بشررى 

ار المقامووة موون )الحموود   الووذى أذهووب النووا الحوو ن اأحلنووا دفعنرردها يقولررون: 
ف وووولل و يمسووووونا فيهوووووا ن وووووب او يمسووووونا فيهوووووا ل ووووواب إن ربنوووووا ل فوووووار 

)اقالاا الحمد   الذى  دقنا االودل اأارثنوا األر  نتبواأ [ 35]فاطر:شمار(
)دالوااهم فيهوا سوبحانك [ 74]الزمرر:من الجنة حي  نشام فنعم أجر العواملين(

[ 10]يون :ب العالمين( اللهم اتحيتم فيها سبم امخر دالااهم أن الحمد   ر
 . 

 

 
 
 
 
 
 

 ملحق

 مغازيه وسراياه وبعوثه
 

قال ابن إسرحاق وغيرره ونصربت أحبرار اليهرود العرداو  للنبرى صرلى هللا عليره وسرلم بغيرا 
وحسدا وانضراف إلريهم جماعرة مرن األو  والخرزر  منرافقون علرى ديرن آبرائهم مرن الشررك 

 هرهم هللا تعالى بظهور اإلسالم.منهم عبدهللا بن أبى أبن سلول رأ  المنافقين وق
 

وأذن هللا تعررالى لرسرروله صررلى هللا عليرره وسررلم بالقتررال قررال الزهرررى أول آيررة نزلررت فررى 
 )أذن للووذين يقوواتلان بووأنهم (لموواا اأن هللا اللوو  ن وورهم لقوودير(اإلذن بالقتررال قولرره تعررالى: 

وأصرحابه حترى  [ فبعث صلى هللا عليره وسرلم البعروث والسررايا وغرزا وقاترل هرو39]الحج: 
دخل النا  فى دين هللا افواجا افواجرا وكران عردد مغازيره عليره الصرال  والسرالم الترى خرر  
فيها بنفسه سبعا وعشرين قاتل فى تسع منها بنفسره بردر وأحرد والمريسريع والخنردق وقريظرة 
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)سورية وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وسراياه التى بعث فيها سبعا وأربعين سرية أولهرا 
فررى ثالثررين رجررال مررن المهرراجرين فخرجرروا يعترضررون عيرررا  موول حموو ق ر وو  هللا النوول(ال

إلرى بطرن رابرغ فرى سرتين  )سورية البيودق بون الحوار  بون المطلوب(لقريح فلم يقع حرب ثرم 
)سرية رجال يلقى أبا سفيان بن حرب وكان على المشركين فى مائتين فلم يكن بينهم قتال ثم 

واد بالحجاز فى عشرين رجرال عيررا لقرريح فوجردوها قرد إلى الخرار  سعد بن أب  اقاؤ(
 مرت باألم .

 
 غ اق ادان

ثم غزو  ودان وهى األبواء وهى أول مغازيه صلى هللا عليه وسلم خر  من المدينة فرى 
صرفر علرى رأ  اثنررى عشرر شرهرا مررن الهجرر  يريرد قريشررا فرى سرتين رجررال وحمرل اللررواء 

نة سعد برن عبراد  فكانرت الموادعرة أى المصرالحة حمز  بن عبد المطلب واستعمل على المدي
 على أن بنى ضمر  ال يغزونه وال يكثرون عليه جمعا وال يعينون عدوا.

 
 غ اق بااط

ثم غزو  بواط وهى الثانية غزاها صلى هللا عليه وسلم فرى شرهر ربيرع األول علرى رأ  
يهم أمية برن خلرف ثالثة عشر شهرا من الهجر  فى مائتين م أصحابه يعترض عيرا لقريح ف

 الجمحى فرجع ولم يلق كيدا أى حربا.
 

 غ اق العشيرق
ثم غرزو  العشرير  وهرى موضرع لبنرى مردلج بينبرع خرر  إليهرا صرلى هللا عليره وسرلم فرى 
جمادى األولى وقيل اآلخر  على رأ  ستة عشر شهرا من الهجر  فى خمسين ومائرة رجرل 

كران أبريض حمرز  يريرد عيرر قرريح الترى وقيل مائتين ومعهرم ثالثرون بعيررا وحمرل اللرواء و
صدرت م مكة إلى الشام بالتجار  فخر  إليهرا ليغنمهرا فوجردها قرد مضرت ووادع بنرى مردلج 

 من كنانة على أن ينصرهم وينصروه صلى هللا عليه وسلم.
 

 غ اق بدر األال 
ثم غزو  بدر األولى أغار كرز بن جابر الفهرى على سر  المدينرة بعرد غرزو  العشرير  

عشر  أيام فخر  صلى هللا عليه وسلم فى طلبه حتى بلغ سفوان موضع من ناحية بدر ففاتره ب
 كرز بن جابر وتسمى بدرا األولى وحمل اللواء على بن أبى طالب رضى هللا عنه.

 
 سرية أمير الم منين البد هللا بن جح 

ة مرن مكرة ثم سرية عبدهللا بن جحح وكان معه ثمانية من المهاجرين إلى نخلرة علرى ليلر
فى رجب يترصد عير قريح فمرت به تحمل زبيبا وتمرا وأدما من الطائف فيها عمرو ابرن 
الحضرمى فقتلوه وأسروا عثمان بن عبد هللا والحكم برن كيسران وهررب مرن هررب واسرتاقوا 

 العير فكانت أول غنيمة فى اإلسالم.
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 غ اق بدر المبرى
ز هللا فيه اإلسالم وأهله وأذل فيه الشررك ثم غزو  بدر الكبرى وهو يوم الفرقان الذى أع

وأهلره مرع قلرة عردد المسرلمين وكثرر  المشرركين مرع مرا كرانوا فيره مرن سروابغ الحديرد والعرد  
)القود الكاملة والخيول المسومة والخيالء الزائد  ولذلك امتن هللا على الم منين بقوله تعالى: 

غرزوات اإلسرالم إذ منهرا كران ظهروره  وقد كانت هذه الغزو  أعظم ن رمم ببدر اأنتم أذلة(
وبعد وقوعهرا أشررق علرى اآلفراق نروره وكران خرروجهم يروم السربت لثنترى عشرر  خلرت مرن 

 رمضان على رأ  تسعة عشر شهرا وخر  معه األنصار ولم يخرجوا معه قبل ذلك.
 

وكرران عررد  مررن خررر  معرره ثالثمائررة وخمسررة وثمانيررة لررم يحضررروها وإنمررا ضرررب لهررم 
م فكررانوا كمررن حضرررها وكرران معهررم ثالثررة أفرررا  للمقررداد والزبيررر ومزثررد بسررهمهم وأجررره

الغنوى وكان معهم سبعون بعيرا أما المشركون فكانوا ألفا ومعهم مائة فر  وسبعمائة بعيرر 
وكان قتالهم يوم الجمعة لسبع عشر  خلت من رمضان وكران خروجره صرلى هللا عليره وسرلم 

لشام فى قافلة عظيمة فيها أمروال قرريح وعليهرا أبرو بقصد التعرض لعير قريح القادمة من ا
سفيان فى ثالثين راكبا فلمرا بلرغ صرلى هللا عليره وسرلم ب صرحابه الروحراء أتراه الخبرر بمسرير 
قريح ليمنعوا عن عيرهم فاستشار النبى صلى هللا عليه وسرلم أصرحابه وقرال إن هللا وعردكم 

كر فقال ف حسن ثم قرام عمرر فقرال ف حسرن ثرم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريح فقام أبو ب
قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول هللا امض لما أمرك هللا فنحن معك وهللا ال نقرول لرك كمرا 
قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربرك 

بنا إلى ربك الغماد يعنى مدينة الحربح فقاتال إنا معكما مقاتلون فوالذى بعثك بالحق لو سرت 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال صلى هللا عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثرم قرال عليره 
الصال  والسالم أيها النا  وإنما يريد األنصار فقرال لره سرعد برن معراذ وهللا لك نرك تريردنا يرا 

نا أن مررا جئررت برره هررو الحررق رسررول هللا قررال أجررل قررال سررعد قررد آمنررا بررك وصرردقناك وشررهد
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السرمع والطاعرة فرامض يرا رسرول هللا لمرا أردت 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضرناه معرك مرا تخلرف منرا رجرل 

منرا  واحد وما نكره أن نلقى عدونا وإنا لصبر عند الحرب صدق عنرد اللقراء ولعرل هللا يريرك
 ما تقر به عينك فسر بنا على بركة هللا تعالى.

 
فسر عليه الصال  والسالم بقرول سرعد ونشرطه ذلرك ثرم قرال سريروا علرى بركرة هللا تعرالى 
وأبشروا فإن هللا قد وعدنى إحدى الطائفتين وهللا لك نى أنظر اآلن إلى مصرارع القروم وعرين 

قريبرا مرن بردر وتررك قريشرا بالعردو   مصارعهم فما تعدوها ثم ارتحل صرلى هللا عليره وسرلم
القصوى وبنى له صلى هللا عليه وسلم عريح فكان فيه ثم خر  عتبة بن ربيعة وأخوه شريبة 

 وابنه الوليد ودعوا إلى المبارز  فخر  إليهم فتية من األنصار فقالوا ما لنا بكم حاجة.
 

مطلرب وحمرز  وعلرى ثم خر  إليهم ب مر رسول هللا عليه وسلم عبيرد  برن الحرارث برن ال
فبارز حمز  شيبة فقتله وبارز على الوليرد فقتلره واختلرف برين عبيرد  وعتبرة ضرربتان فر نحن 
كل منهما صاحبه فمال حمز  وعلى على عتبة فقتاله واحتمال عبيرد  واستشرهد بعرد ذلرك مرن 
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تلك الجراحات رضى هللا عنه ثم تزاحف النا  ودنرا بعضرهم مرن بعرض ورسرول هللا صرلى 
 ليه وسلم فى العريح ومعه أبو بكر فقط وهو يناشد ربه ما وعده من النصر.هللا ع
 

ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإليمان اليوم فرال تعبرد فرى االرض أبردا ولمرا 
نظر صلى هللا عليه وسلم كثر  المشركين وقلرة المسرلمين قرام فركرع ركعترين وقرال وهرو فرى 

آنشدك ما وعدتنى ولمرا كران فرى العرريح ومعره الصرديق أخذتره صالته اللهم التخذلنى اللهم 
صلى هللا عليه وسلم سنة من النوم ثم استيقظ متبسما فقال أبشر يا أبرا بكرر هرذا جبريرل علرى 

 )سويه م الجمو: ايالوان الودبر(ثناياه النقع أى الغبار ثم خرر  مرن براب العرريح وهرو يتلرو 
المالئكرة ثرم صراروا ثالثرة آالف ثرم صراروا خمسرة [ وأمد هللا المسلمين ب لف من 45]القمر: 

)فا ورباا فواا آالف وكانت المالئكة ال تعرف كيف تقتل اآلدميون فعلمهم هللا تعالى بقوله: 
[ أى كررل مفصررل وكررانوا يعرفررون قتلررى 12]األنفررال:  األالنوواا اا وورباا موونهم موول بنووان(

ن عبا  لم تقاتل المالئكة إال يوم المالئكة من قتالهم بآثار سود فى األعناق والبنان، وعن اب
بدر وفيما سواه كانت عددا ومرددا وكانرت سريماهم يروم بردر عمرائم بريض ويروم حنرين عمرائم 

 خضر.
 

وعررن سررهيل بررن حنيررف عررن أبيرره قررال لقررد رأيتنررا يرروم برردر وإن أخررذنا يشررير بسرريفه إلررى 
تنراول رسرول  المشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السريف، ولمرا التقرى الجمعران

هللا صلى هللا عليه وسلم كفا من الحصباء فرمى به فى وجوههم وقال شاهت الوجوه فلم يبرق 
مشرك إال دخل فى عينيه ومنخريه منها شئ فانهزموا وقتل هللا من قترل مرن صرناديد قرريح 

 وأسر من أشرافهم.
ى يرده قال ابن إسحاق وقاتل عكاشرة برن محصرن األسردى يروم بردر بسريفه حترى انقطرع فر

ف تى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف عطاه جزال من حطب فقال له قاتل بره فهرزه فعراد فرى 
يده سيفا طويل القامة شديد المتن أبيض الحديد  فقاتل به حترى فرتح هللا علرى المسرلمين وكران 
ذلك السيف يسمى العرون ثرم لرم يرزل عنرده يشرهد بره المشراهد مرع رسرول هللا صرلى هللا عليره 

حترى قتررل وهرو عنرده وجرراءه عليره الصرال  والسررالم يومئرذ معراذ بررن عمررو يحمرل يررده  وسرلم
ضربه عكرمة عليها فتعلقت بجلده فبصق عليه الصال  والسالم عليها فلصقت ثرم عراح بعرد 

 ذلك إلى زمن عثمان رضى هللا عنهما.
 

اهم وأمررر صررلى هللا عليرره وسررلم بقتلررى المشررركين أن يطرحرروا القليررب فطرحرروا فيرره ونرراد
صلى هللا عليه وسلم يا فالن ويا فالن هل وجدتم ما وعردكم هللا وسروله حقرا فرإنى وجردت مرا 
وعرردنى هللا حقررا وقررال صررلى هللا عليرره وسررلم يررا أهررل القليررب بررئ  العشررير  كنررتم كررذبتمونى 
وصدقنى النا  فقال عمر يارسول هللا كيف تكلم أجسرادا ال أروا  فيهرا فقرال مرا أنرتم ب سرمع 

مررنهم غيررر أنهررم ال يسررتطيعون أن يررردوا شرريئا قررال قترراد  أحيرراهم هللا تعررالى توبيخررا  لمررا أقررول
وتصغيرا ونقمة وحسر ، وقال ابن مرزوق ومن آيات بدر الباقيرة مرا كنرت أسرمعه مرن غيرر 
واحد من الحجا  أنهم إذا اجتازوا بذلك الموضع يسمعون كهيئرة طبرل ملروك الوقرت ويررون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 404 

كنت ربما أنكر ذلك وربما أت ولره حترى مرن هللا علرى بالوصرول أن ذلك لنصر أهل اإليمان و
 إلى ذلك الموضع الشريف فسمعت صوت الطبل سماعا محققا المر  بعد المر  يومى أجمع.

 
وقد استشهد يوم بدر من المسرلمين أربعرة عشرر رجرال سرتة مرن المهراجرين وثمانيرة مرن 

غ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األنصار وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون ولما فر
من بدر فى آخر رمضران وأول يروم مرن شروال بعرث زيرد برن حارثرة بشريرا فوصرل المدينرة 
ضررحى وقررد نفضرروا أيررديهم مررن تررراب رقيررة بنررت النبررى صررلى هللا عليرره وعليهررا وسررلم وكرران 
عثمان رضى هللا عنه قرد تخلرف عرن بردر لتمريضرها فضررب لره رسرول هللا صرلى هللا عليره 

إلرى عصرماء بنرت مرروان وكانرت  )ثم سرية المير بن الدى الخطمو (لم بسهمه وأجره، وس
تعيررب اإلسررالم وترر ذى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم فجاءهررا عميررر لرريال فقتلهررا ثررم صررلى 

 الصبح مع النبى صلى هللا عليه وسلم بالمدينة وأخبره بذلك فقال ال ينتطح فيها عنزان.
 غ اق قرقرق المدر

قرقر  الكدر خر  عليه الصال  والسالم بعد بدر بسبعة أيام يريد بنى سليم فبلغ ثم غزو  
ماء يقال له الكدر ف قام ثالثا وقيل عشرا فلرم يلرق أحردا وكانرت غيبتره خمر  عشرر  ليلرة، ثرم 

إلرى أبرى عفرك اليهرودى وكران يحررض علرى النبرى صرلى هللا عليره  )سرية سالم بون الميور(
 ل إليه سالم فقلته.وسلم ويقول فيه الشعر ف قب

 
 غ اق بن  قينقا 

ثم غزو  بنى قينقاع بطن من يهرود المدينرة وكانرت يروم السربت نصرف شروال علرى رأ  
عشرين شهرا من الهجر  وقد كانت الكفار بعد الهجر  مع النبرى صرلى هللا عليره وسرلم علرى 

بوا عليه عدوه وهرم ثالثة أقسام قسم وادعهم عليه الصال  والسالم على أن ال يحاربوه وال ي ل
طوائف اليهود الثالثة قريظة والنضير وبنو قينقاع وقسم حاربوه ونصبوا له العداو  كقرريح 
وقسم تركوه وانتظروا ما ي ول إليه أمره كطوائف من العرب فمنهم مرن كران يحرب ظهروره 
ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنرا وهرم المنرافقون وكران أول مرن نقرض العهرد مرن 

ليهود بنو قينقراع فحراربهم عليره الصرال  والسرالم فرى شروال بعرد وقعرة بردر فحاصررهم أشرد ا
الحصار خم  عشر  ليلة وكان اللواء بيد حمز  بن عبد المطلب وكان أبيض فقرذف هللا فرى 
قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم رسرول هللا عليره وسرلم علرى أن لره أمروالهم وأن لهرم النسراء 

 لوا من المدينة فلحقوا ب ذرعات وأخذ من حصنهم سالحا وآلة كثير .والذرية وأمر أن يج
 

 غ اق الساي 
ثم غزو  السويق فى ذى الحجة يوم األحد لخم  خلون منها علرى رأ  اثنرين وعشررين 
شهرا من الهجر  وسميت بذلك ألنه كان أكثر زاد المشركين السويق وغنمه المسلمون وكان 

حرين رجرع برالعير مرن بردر إلرى مكرة نرذر أن ال يمر  النسراء سبب هذه الغزو  أن أبا سرفيان 
والدهن حتى يغزو محمدا عليه الصال  والسالم فخر  فى مائتى راكب من قريح ليبر يمينه 
حترى أتروا العرريض علررى ثالثرة أميرال مررن المدينرة فحرقروا نخرال وقتلرروا رجرال مرن األنصررار 

هم فررى مررائتين مررن المهرراجرين وانصرررفوا راجعررين وخررر  عليرره الصررال  والسررالم فررى طلررب
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واألنصار وجعل أبرو سرفيان وأصرحابه يلقرون جررب السرويق وهرى عامرة أزوادهرم يتخففرون 
للهرب في خذها المسلمون ولم يلحقهم عليه الصال  والسالم فرجع إلرى المدينرة وكانرت غيبتره 

 خمسة أيام.
 

بكرر وعمرر رضرى وفى هذه السنة تزو  على بفاطمة رضى هللا عنهما وخطبها قبله أبو 
هللا عنهما فلم يجبهما صلى هللا عليه وسلم ثم دعاهما وجماعة من المهاجرين واألنصار فلمرا 
اجتمعوا وكان على غائبا خطب صلى هللا عليره وسرلم خطبرة بليغرة ثرم قرال إن هللا عرز وجرل 
أمرنى أن أزو  فاطمة من على بن أبى طالب فاشهدوا أنى قد زوجته علرى أربعمائرة مثقرال 
فضة إن رضى بذلك على ثم دعا صلى هللا عليه وسلم بطبق من بسر وقرال انتهبروا فرانتهبوا 
ودخل على فتبسم النبى صلى هللا عليه وسرلم فرى وجهره ثرم قرال إن هللا عرز وجرل أمرنرى أن 
أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة أرضيت بذلك فقال قد رضريت برذلك يرا رسرول هللا 

سالم جمع هللا شملكما وأعز جدكما وبارك عليكما وأخر  منكمرا كثيررا فقال عليه الصال  وال
وأربعرة  )سرية محمد بن مسولمة(طيبا قال أن  فوهللا لقد أخر  هللا منهما الكثير الطيب، ثم 

معره إلررى كعرب بررن األشررف اليهررودى وكران شرراعرا يهجرو رسررول هللا صرلى هللا عليرره وسررلم 
 وقتلوه. ويحرض عليه كفار قريح فتوجهوا إليه

 
 غ اق غطفان

ثم غزو  غطفان بناحيرة نجرد علرى رأ  خمسرة وعشررين شرهرا مرن الهجرر  وسرببها أن 
جمعا من بنى ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون اإلغار  جمعهم دعثور بن الحرارث المحراربى 
وكرران شررجاعا فنرردب صررلى هللا عليرره وسررلم المسررلمين وخررر  فررى أربعمائررة وخمسررين فارسررا 

لمدينة عثمان بن عفان فلما سمعوا بمهبطه صلى هللا عليره وسرلم هربروا فرى واستخلف على ا
ر و  الجبال ف صابوا رجال منهم من بنى ثعلبة يقال له حبان ف دخل على رسول هللا صرلى 
هللا عليرره وسررلم فرردعاه إلررى اإلسررالم ف سررلم واصررابه صررلى هللا عليرره وسررلم مطررر فنررزع ثوبيرره 

تحتهرا وهرم ينظرونره فقرالوا لردعثور قرد انفررد محمرد  ونشرهما على شرجر  ليجفرا واضرطجع
فعليك به ف قبل ومعه سيف حتى قام على رأسه عليه الصرال  والسرالم فقرال مرن يمنعرك منرى 

 اليوم.
 

فقال صلى هللا عليه وسلم فدفعه جبريل فى صدره فوقع السيف من يده ف خذه النبى صلى 
ال أحد وأنا أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسرول هللا عليه وسلم فقال من يمنعك منى اليوم فقال 
)يا أيها الذين ممنواا اذموراا نعموة هللا اللويمم هللا ثم أتى قومه فدعاهم إلى اإلسالم وأنزل هللا 

اآلية ثم رجع صلى هللا عليه وسلم ولم يلق كيردا وكانرت  إذ هم قام أن يبسطاا إليمم ايديهم(
 غيبته إحدى عشر  ليلة.

 
 غ اق بحران

ثم غزو  بحران وتسمى غزو  بنى سرليم وسرببها أنره بلغره عليره الصرال  والسرالم أن بهرا 
جمعا كثيررا مرن بنرى سرليم فخرر  فرى ثالثمائرة مرن أصرحابه فوجردهم قرد تفرقروا فرى ميراههم 
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)سورية فرجع ولم يلق كيدا واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم وكانت غيبته عشرر ليرال، ثرم 
 عنه إلرى القررد  اسرم مراء مرن ميراه نجرد فرى مائرة راكرب يعتررض رضى هللا  يد بن حارثة(

عيرا لقريح فيها صفوان بن أمية ومعهرم مرال كثيرر ف صرابوها وقردموا بهرا علرى رسرول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم.

 
 غ اق أحد

ثم غزو  أحد كانت فى شوال سنة ثالث باألتفاق يوم السبت إلحدى عشر  ليلة خلت منره 
حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليدركوا ث رهم يوم بدر وكتب العبا  اجتمعت قريح ل

بن عبد المطلب كتابرا يخبرر رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم بخبررهم وسرار بهرم أبرو سرفيان 
حتى نزلوا ببطن الوادى من قبل أحد مقابل المدينة وكان رجال من المسلمين أسفوا علرى مرا 

هللا صرلى هللا عليره وسرلم ر يرا أحرب ألجلهرا المكرث فررى  فراتهم مرن مشرهد بردر وأرى رسرول
المدينة وقال ألصحابه امكثوا فإن دخرل القروم األزقرة قاتلنراهم ورمروا مرن فروق البيروت فقرال 
أولئك القوم يا رسول هللا كنا نتمنى هذا اليوم اخرر  بنرا إلرى أعردائنا ال يررون أنرا جبنرا عرنهم 

الجمعة ثم وعظهم وأمرهم بالجد واإلجتهراد وأخبررهم  صلى هللا عليه الصال  والسالم بالنا 
أن لهم النصر ما صبروا وأمررهم برالتهئ لعردوهم ففرر  النرا  برذلك ثرم دخرل عليره الصرال  
والسالم بيته ثم خر  وقد لب  آلمته وتقلد سيفه فندموا على ماصنعوا وقرالوا مرا كران لنرا أن 

  آلمتره أن يضرعها حترى يحكرم هللا بينره نخالفك فاصنع مرا شرئت فقرال مرا ينبغرى لنبرى إذا لرب
وبين عدوه وعقد عليه الصال  والسالم ثالثة ألوية لرواء للمهراجرين بيرد علرى برن أبرى طالرب 
كرررم هللا وجهرره ولررواء للخررزر  بيررد الحبرراب بررن المنررذر ولررواء لررألو  بيررد أسرريد بررن حضررير 

 رضى هللا عنهما وفى المسلمين مائة دارع.
 

دوان سعد برن معراذ وسرعد برن عبراد  رضرى هللا عنهمرا دارعرين وخر  السعدان أمامه يع
واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم وعلى الحرر  تلرك الليلرة محمرد برن مسرلمة وأدلرج عليره 
الصال  والسالم فى السحر وكان المسلمون ألف رجل والمشركون ثالثة آالف بعيرر وخمر  

عنره عبردهللا برن أبرى فرى ثالثمائرة ممرن عشر  امرأ  ونزل عليه الصال  والسالم ب حد ورجع 
 تبعه من أهل النفاق.

 
ويقررال إن النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم أمرررهم باإلنصررراف لكفرررهم ثررم صررف المسررلمون 
ب صل أحد صف الشمركون بالسبخة وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليرد وعلرى 

ى الرمرا  وهرم خمسرون رجرال ميسرتها عكرمة بن أبى جهل وجعل صلى هللا عليره وسرلم علر
عبد هللا بن جبير وقال ال تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم واحموا ظهورنا فرإن رأيتمونرا 
نقتل فال تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فال تشركونا، ووقعت الحرب وقترل مرن المشرركين 

عرن المعسركر  جماعة وأنزل هللا نصره على المسلمين فحسوا الكفار بالسيوف حتى كشرفوهم
وكانت الهزيمرة فرولى الكفرار ال يلرون علرى شرئ ونسرا هم يردعون بالويرل وتربعهم المسرلمون 
حتى أجهضوهم ووقعوا ينهبون العسكر وي خذون مرا فيره مرن الغنرائم فقرال أصرحاب عبرد هللا 
ابن جبير أى قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد هللا برن جبيرر أنسريتم مرا قرال 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا وهللا لن تين النرا  فلنصريبن مرن الغنيمرة فلمرا أتروهم  لكم
صررفت وجرروههم فراقبلوا منهررزمين ونظرر خالررد برن الوليررد إلرى خررالء الجبرل وقلررة أهلره فكررر 
بالخيل وتبعه عكرمة بن أبى جهل فحملوا علرى مرن بقرى مرن النفرر الرمرا  فقتلروهم وأميررهم 

يرر وفرى البخرارى أنهرم لمرا اصرطفوا للقترال خرر  سرباع فقرال هرل مرن مبرارز عبد هللا بن جب
فخر  إليه حمز  بن عبد المطلب فشد عليره فكران كر م  الرذاهب وكران وحشرى كامنرا تحرت 
صخر  فلما دنا منه رماه برحبته حتى خرجت من بين وركيه فكان آخر العهد بره رضرى هللا 

 عنه.
 صلى هللا عليه وسرلم حترى قترل وكران الرذى وكان مصعب بن عمير قاتل دون رسول هللا

قتله ابن قمئة وهو يظنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصا  إن محمدا قرد قترل وقرال قائرل 
أى عباد هللا أخراكم أى احترزوا من جهة أخراكم فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا وهم 

ئرهم ووقرع فريهم القترل وثبرت ال يشعرون وانهزمت طائفة منهم إلرى جهرة المدينرة وتفررق سرا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى انكشفوا عنه وثبت معه من أصحابه اربعة عشرر رجرال 
سرربعة مررن المهرراجرين مررنهم أبررو بكررر الصررديق وسرربعة مررن األنصررار وأصرريب مررن المسررلمين 
سبعون رجال وكان صلى هللا عليه وسلم وأصرحابه أصرابوا مرن المشرركين يروم بردر أربعرين 

مائة سبعين أسيرا وسبعين قتيال فقال أبو سفيان أفى القوم محمد ثرالث مررات فنهراهم النبرى و
صلى هللا عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفرى القروم ابرن أبرى قحافرة ثرالث مررات فنهراهم النبرى 
صلى هللا عليره وسرلم أن يجيبروه ثرم قرال أفرى القروم ابرن الخطراب ثرالث مررات ثرم رجرع إلرى 

أما ه الء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقرال كرذبت ياعردو هللا إن الرذين عرددت أصحابه فقال 
 ألحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوءك قال يوم بيوم بدر والحرب سجال.

 
ورمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئرذ فكسررت رباعيتره اليمنرى السرفلى وجرحرت 

يضة على رأسه أى كسروا الخروذ  شفته السفلى وشج فى جبهته وجرحت وجنته وهشموا الب
ورموه بالحجار  حتى سقط لشقه فى حفر  ف خذ على بيده واحتضنه طلحة ابن عبيد هللا حتى 
اسررتوى قائمررا ونشرربت حلقترران مررن المغفررر بوجهرره فانتزعهمررا أبررو عبيررد  بررن الجرررا  وعررض 

والد  عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شد  غوصهما فى وجهه الشريف وامتص مالك ابن سنان
أبى سعيد الخدرى الدم من وجنته ثم ازدرده فقال عليه الصال  والسالم من م  دمى دمه لم 

 تصبه النار.
 

وعن أبى أمامة قال رمى عبد هللا ابن قمئة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد فشرج 
م وهرو وجهه وكسر رباعيته فقال خرذها وأنرا ابرن قمئرة فقرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرل

يمسح الدم عن وجهه أقماك هللا فسلط هللا عليه تي  جبل فلرم يرزل ينطحره حترى قطعره قطعرة 
قطعة وعن اإلمام األوزاعى قال بلغنا أنه لما جر  صلى هللا عليه وسرلم يروم أحرد أخرذ شريئا 
فجعل ينشف دمه ويقول لو وقع منه شئ على األرض لنزل عليهم العذاب من السماء ثم قال 

 فر لقومى فإنهم ال يعلمون.اللهم اغ
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وعن الزهرى قال ضررب وجره رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يومئرذ بالسريف سربعين 
ضربة وقاه هللا شرها كلها وأصيبت يومئرذ عرين قتراد  برن النعمران حترى وقعرت علرى وجنتره 
هرم ف تى بها إلى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم ف خرذها بيرده وردهرا إلرى موضرعها وقرال الل

اكسه جماالً فكانت أحسن عينيه وأحدهما ورمى أبو رهم الغفرارى كلثروم برن الحصرين بسرهم 
فوقررع فررى نحررره فبصررق عليرره صررلى هللا عليرره وسررلم فبرررأ وانقطررع سرريف عبررد هللا بررن جحررح 
ف عطاه صلى هللا عليه وسلم عرجونرا فعراد فرى يرده سريفا فقاترل بره وكران ذلرك السريف يسرمى 

ث حتررى بيررع مررن بغررا التركررى مررن أمررراء المعتصررم برراهلل فررى بغررداد العرجررون ولررم يررزل يترروار
بمائتى دينارا، واشتغل بقتلى المشركون بقتلى المسلمين يمثلون بهم يقطعون اآلذان واألنوف 

 والفرو  ويبقرون البطون.
 

وقتل من الكفار ثالثة وعشرون وقتل صلى هللا عليه وسلم بيرده الشرريفة أبرى مرن خلرف، 
سفيان األنصراف أشرف على الجبل ثم صرخ ب على صوته إن الحرب سجال  ولما أراد أبو

يوم بيوم بدر اعل هبل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمر أجبه فقال هللا أعلرى وأجرل 
فقال أبو سفيان أنعمت أى األزالم فقال عمر ال سواء قتالنا فى الجنة وقتالكم فرى النرار فقرال 

لكم فقال عليه الصرال  والسرالم قولروا هللا موالنرا وال مرولى لكرم فلمرا إن لنا العزى وال عزى 
انصرف نادى موعدكم بدر العام القابل فقرال عليره الصرال  والسرالم لرجرل مرن اصرحابه قرل 
نعم هو بيننا وبينكم موعد، ونظر صرلى هللا عليره وسرلم إلرى حمرز  وقرد بقرر بطنرة عرن كبرده 

أوجرع لقلبره منره فقرال رحمرة هللا عليرك فقرد كنرت فعروال وجدع انفه وأذناه فلم ينظر إلرى شرئ 
 للخير وصوال للرحم.

 
 وممن مثل به كما مثل بحمز  ابن اخته عبد هللا بن جحح ودفن معه فى قبر واحد.

 
ولما أشرف عليه الصال  والسالم على قتلى المسلمين قال أنا شهيد على هر الء ومرا مرن 

وم القيامررة يردمى جرحرره اللررون لرون الرردم والررريح ريررح جرريح يجررر  فررى هللا إال وهللا يبعثره يرر
المسك. وعن ابن عبا  رضى هللا عنهما قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم لمرا أصريبت 
إخوانكم ب حد جعل هللا أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهرار الجنرة وت كرل مرن ثمارهرا 

 كلهم ومشررربهم وحسررن وترر وى إلررى قناديررل مررن ذهررب فررى ظررل العرررح فلمررا وجرردوا طيررب مرر
مقرريلهم قررالوا يررا ليررت إخواننررا يعلمررون مررا صررنع هللا بنررا لررئال يزهرردوا فررى الجهرراد وينكلرروا عررن 

)او تحسبن الوذين قتلواا الحرب قال هللا تعالى أنا أبلغهم عنكم ف نزل هللا عز وجل عن نبيه. 
 ات.[ اآلي169]آل عمران:  ف  سبيل هللا أمااتا بل أحيام الند ربهم ير قان(
 

 غ اق حمرام األسد
ثم غزو  حمرراء األسرد وهرى علرى ثمانيرة أميرال مرن المدينرة وكانرت صربيحة يروم األحرد 
خرر  صررلى هللا عليرره وسرلم ب صررحابه لطلررب عردوهم برراألم  ونررادى م ذنره صررلى هللا عليرره 
وسلم أن ال يخر  معنا أحد إال من حضر يومنا باألم  أى من شهد أحردا وإنمرا خرر  عليره 

والسالم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خر  فى طلبهم ليظنوا بهم قرو  وأن الرذى أصرابهم  الصال 
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لم يوهنهم عن عدوهم وأقرام عليره الصرال  والسرالم بهرا ثالثرة أيرام ثرم رجرع إلرى المدينرة وقرد 
غاب خمسا وظفر صلى هللا عليه وسلم فى مخرجه ذلك بمعاوية بن المغير  بن أبرى العراص 

 را.ف مر بضرب عنقه صب
 
إلررى قطررن جبررل بناحيررة فيررد ومعرره مائررة  )سوورية أبوو  سوولمة البوود هللا بوون البوود األسوود(ثررم 

وخمسون رجال من األنصار والمهاجرين لطلب طليحة وسلمة ابنى خويلد فلم يجدهما ووجد 
وحده إلى سفيان ابن خالد  )سرية البد هللا بن أني:(إبال وشاء ف غار عليها ولم يلق كيدا، ثم 

ألنه صلى هللا عليه وسرلم أنره جمرع الجمروع لحربره فقتلره عبرد هللا وأخرذ رأسره  الهذلى بعرنة
 حتى قدم المدينة.

 
إلى الرجيع اسم ماء لهذيل بين مكرة وعسرفان قردم رسرول هللا  )سرية الا م بن ثابال(ثم 

صلى هللا عليه وسلم بعرد أحرد رهرط مرن عضرل والقرار  فقرالوا يرا رسرول هللا إن فينرا إسرالما 
ا نفرا من أصحابك يفقهوننا فبعث معهم ستة من أصرحابه وأمرر علريهم عاصرم برن فابعث معن

ثابت فخرجوا مع القوم حتى أتوا على الرجيع غدروا بهم فاستصررخوا علريهم هرذيال فنفرروا 
بقريررب مررن مررائتى رجررل فلررم يرررع القرروم وهررم فررى رحررالهم إال الرجررال ب يررديهم السرريوف وقررد 

حترى قتلروا ونرزل إلريهم علرى العهرد والميثراق خبيرب برن  غشوهم فقاتلهم مرئد وخالد وعاصم
عدى وزيد بن الدثنة وعبد هللا بن طارق ثم امتنع منهم عبد هللا فقتلوه وانطلقروا بخبيرب وزيرد 
حتى باعوهما ألهرل مكرة فقتلوهمرا وقرال أبرو سرفيان لزيرد أنشردك براهلل أتحرب أن محمردا اآلن 

وهللا ما أحب أن محمردا اآلن فرى مكانره الرذى  عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلك فقال
هو فيه تصيبه شوكة ت ذيه وأنى لجال  فى أهلى فقال أبو سرفيان مرا رأيرت مرن النرا  أحردا 

 يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمداً ثم قتلوه.
 
إلى بئرر معونرة وهرو موضرع برين مكرة وعسرفان بعثره عليره  )سرية المنذر بن المرا(ثم 

بعين من القراء ليدعوا أهل نجد إلى اإلسالم بطلرب أبرى برراء مالعرب الصال  والسالم فى س
األسنة وجواره فساروا حتى نزلوا بئر معونة فاستصرخ عليهم عرامر برن الطفيرل قبائرل بنرى 
سليم عصية ورعال فخرجوا حتى غشوا القروم ف حراطوا بهرم فرى رحرالهم فلمرا رأوهرم أخرذوا 

ال كعب بن زيد وعمرو بن أمية الضرمرى فلمرا بلرغ سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا إلى آخرهم إ
النبى صلى هللا عليه وسلم خبرهم قال هذا عمل أبى برراء قرد كنرت لهرذا كارهرا متخوفرا فبلرغ 
ذلك أبا براء فمات أسفا، وعن أن  بن مالك رضى هللا عنه قرال مرا رأيرت رسرول هللا صرلى 

ر معونرة ودعرا علرى مرن قرتلهم هللا عليه وسلم وجد أى حزن على أحد مرا وجرد علرى أهرل بئر
 ثالثين صباحا.

 
 غ اق بن  الن ير

ثرم غرزو  بنرى النضرير قبيلرة كبيرر  مرن اليهرود وكانرت فرى ربيرع األول سرنة أربرع خرر  
صررلى هللا عليرره وسررلم فررى نفررر مررن أصررحابه فرريهم أبررو بكررر وعمررر وعلررى رضررى هللا عررنهم 

لوا يرا أبرا القاسرم نعينرك علرى مرا يستعينهم فى دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضرمرى فقرا
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أحببت ثم هموا بإلقاء صخر  عليه ليقتلوه صرلى هللا عليره وسرلم ونهراهم سرالم برن مشركم فلرم 
ينتهوا فقال لهم ال تفعلوا وهللا ليخبرن بما هممتم وإنه لنقض للعهد ف تاه الخبر من السماء بمرا 

اجرة ورجرع مسررعا إلرى المدينرة  أراد القوم فقام عليره الصرال  والسرالم مظهررا أنره يقضرى ح
وتبعه أصرحابه فر خبرهم بمرا أرادت يهرود مرن الغردر بره وأمرر صرلى هللا عليره وسرلم برالتهئ 
لحربهم والمسير إلريهم واسرتعمل علرى المدينرة ابرن أم مكتروم ثرم سرار بالنرا  حترى نرزل بهرم 

لوا رسول فحاصرهم ست ليال فتحصنوا منه فى الحصون ثم قذف هللا فى قلوبهم الرعب فس 
هللا صلى هللا عليه وسلم أن يجليهم عن أرضرهم ويكرف عرن دمرائهم فر جالهم صرلى هللا عليره 
وسررلم وولررى إخررراجهم محمررد بررن مسررلمة فكررانوا يخربررون بيرروتهم ب يررديهم وحملرروا النسرراء 
والصبيان وتحملوا على ستمائة بعير فلحقوا بخيبر وقسرم صرلى هللا عليره وسرلم منرازلهم برين 

 ليرفع بذلك م نتهم عن األنصار.المهاجرين 
 

 غ اق ذاال الرقا 
ثم غزو  ذات الرقاع سميت بذلك ألنهم رقعوا فيهرا رايراتهم وكران مرن خبرهرا أنره صرلى 
هللا عليه وسلم غزا نجدا يريد بنى محارب وبنى ثعلبة ألنه بلغه أنهرم جمعروا الجمروع فخرر  

دينرة عثمران برن عفران رضرى هللا فى أربعمائة من أصحابه وقيل سربعمائة واسرتعمل علرى الم
عنه وخر  حتى نزل نخال وهو موضع من نجد من أرض غطفران فتقرارب النرا  ولرم يكرن 
بيرنهم حررب وقررد أخراف النررا  بعضرهم بعضررا حترى صررلى رسرول هللا صررلى هللا عليره وسررلم 
بالنا  صال  الخوف ثم انصرفوا وكانت غيبته صلى هللا عليه وسرلم فرى هرذه الغرزو  خمر  

 ليلة.عشر  
 

 غ اق بدر األخيرق
وهى الصغرى لما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة من غزو  ذات الرقاع أقام 
بها جمادى األولى إلى آخر رجب ثم خر  فى شعبان إلى بدر لميعاد أبى سفيان فخر  عليه 
نرة الصال  والسالم ومعه ألف وخمسمائة مرن أصرحابه وعشرر  أفررا  واسرتخلف علرى المدي

عبد هللا بن رواحة ف قاموا على بدر ثمانية أيام ينتظررون أبرا سرفيان وخرر  أبرو سرفيان حترى 
 نزل عسفان ثم بدا له الرجوع فرجع بالنا .

 
 غ اق دامة الجندل

وهى مدينة بينها وبين دمشق خم  ليال وبعدها من المدينة خم  عشر  ليلة وكانت فرى 
شهرا من الهجر  وكان سببها أنه بلغره صرلى هللا شهر ربيع األول على رأ  تسعة وأربعين 

عليه وسلم أن بها جمعا كثيرا يظلمون من مر بهم فخر  عليه الصرال  والسرالم لخمر  ليرال 
بقين من شهر ربيع فى ألف من أصحابه واستخلف علرى المدينرة سرباع برن عرفطرة فلمرا دنرا 

 صراب مرن أصراب وهررب مرن منهم لم يجد إال النعم والشاء فهجم علرى ماشريتهم ورعراتهم ف
هرب فى كل وجه وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا ونزل عليره الصرال  والسرالم بسراحتهم فلرم 

 يلق أحدا ف قام بها أياما وبث السرايا ثم رجع ودخل المدينة فى عشرى ربيع اآلخر.
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 غ اق المريسي:
ترين خلترا مرن وهو ماء لبنى خزاعة وتسمى غزو  بنى المصطلق وكانت يروم اإلثنرين لليل

شعبان سنة خم  وسببها أنه بلغه عليه الصال  والسالم أن رئيسهم الحارث برن أبرى ضررار 
سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
ف جابوه وتهيئوا للمسير معهم فبعث عليه الصال  والسرالم بريرد  برن الخصريب األسرلمى يعلرم 

لررك ف تراهم ولقررى الحرارث وكلمرره ورجرع إلررى رسرول هللا صررلى هللا عليره وسررلم فرر خبره علرم ذ
وخر  عليه الصال  والسالم مسرعا وبلغ الحرارث ومرن معره مسريره عليره الصرال  والسرالم 
فسيئوا بذلك وخافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب وبلرغ صرلى هللا عليره 

ودفع راية المهاجرين إلى أبى بكر وراية األنصار إلى سرعد وسلم المريسيع وصف أصحابه 
بن عباد  فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر عليه الصال  والسالم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد 
وقتلوا عشر  وأسروا سائرهم وسربوا النسراء والرجرال والذريرة والرنعم والشراء ولرم يقترل مرن 

 هللا عليه وسلم ثمانية وعشرين يوما. المسلمين إال رجل واحد وكانت غيبته صلى
 

 غ اق الخندا
وهى األحزاب سميت بالخندق الذى حفر حول المدينة ب مره صلى هللا عليه وسلم والرذى 
أشررار برره سررلمان الفارسررى رضررى هللا عنرره وعمررل فيرره صررلى هللا عليرره وسررلم بنفسرره ترغيبررا 

كين على حزب المسلمين وهرم للمسلمين وأما تسميتها باألحزاب فالجتماع طوائف من المشر
 قريح وغطفان واليهود ومن معهم.

 
وكان من حديث هذه الغزو  أن نفرا من يهود خرجوا حتى قدموا على قريح مكة وقالوا 
إنا سنكون معكم عليه حتى نست صله فاجتمعوا لذلك واتعدوا لره ثرم خرر  أولئرك اليهرود حترى 

سلم وأخبروهم أنهم سريكونون معهرم عليره جا وا غطفان فدعوهم إلى حربه صلى هللا عليه و
وأن قريشا بايعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فخرجرت قرريح وقائردها أبرو سرفيان برن حررب 
وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن فى فزار  والحارث بن عوف فى بنرى مرر  وكران 

سررلم عرردتهم عشررر  آالف والمسررلمون ثالثررة آالف ولمررا سررمع رسررول هللا صررلى هللا عليرره و
براألحزاب وبمرا أجمعرروا عليره مرن األمررر ضررب علرى المسررلمين الخنردق وقرد وقررع فرى حفررر 
الخندق آيات من أعالم نبوته عليه الصال  والسالم منها: مرارواه أحمرد والنسرائى عرن البرراء 
قال لما كان حين أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنرا صرخر  ال 

اول فاشتكينا ذلك للنبى صلى هللا عليه وسلم فجراء ف خرذ المعرول فقرال بسرم هللا ت خذ منها المع
ثم ضرب ضربة فنشر ثلثها وقال هللا اكبر أعطيت مفراتيح الشرام وهللا إنرى ألبصرر قصرورها 
الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال هللا اكبر أعطيت مفاتيح فار  وإنى وهللا 

األبيض اآلن ثم ضرب الثالثه فقال بسم هللا فقطع بقيرة الحجرر فقرال هللا  ألبصر قصر المدائن
اكبر أعطيت مفاتيح اليمن وهللا ألبصر أبواب صنعاء فى مكانى الساعة، ومنها تكثير الطعام 
القليررل كمررا ثبررت فررى الصررحيح بحررديث جررابر وسرري تى إن شرراء هللا تعررالى مسررتوفى فررى مقصررد 

عليره وسرلم مرن الخنردق أقبلرت قرريح حترى نزلرت بمجتمرع المعجزات، ولمرا فررغ صرلى هللا 
السيول فى عشر  آالف من أحابيشهم ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل تهامة ونرزل عيينرة برن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 412 

حصن فى غطفان ومن تبعهم من أهل نجد إلى جانب أحد وخر  رسرول هللا صرلى هللا عليره 
آالف رجررل فضرررب هنرراك وسررلم والمسررلمون حتررى جعلرروا ظهررورهم إلررى سررلع وكررانوا ثالثررة 

معسكره والخندق بينه وبين القوم وكان لواء المهاجرين بيرد زيرد برن حارثرة ولرواء األنصرار 
 بيد سعد بن عباد .

 
وكان بنو قريظة على عهد وعقد مع رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم فلرم يرزل حيرى ابرن 

خبرر إلرى رسرول هللا أخطب برئيسهم كعب بن أسد حتى نقض هو وقومه العهرد فلمرا أنتهرى ال
صلى هللا عليه وسلم بعث بعض أصحابه إليهم فوجدهم على أخبث ما بلغره عرنهم فعظرم عنرد 
ذلك البالء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل مرنهم حترى ظرن الم منرون كرل 

)اإذ يقووال المنووافقان االووذين فوو  ظررن ونجررم النفرراق فررى بعررض المنررافقين وأنررزل هللا تعررالى: 
[ وأقررام عليرره الصررال  12]األحررزاب:  ابهم موور  مووا االوودنا هللا ارسووالل إو غوورارا(قلوو

والسالم والمسلمون وعدوهم يحاصرهم ولم يكن بينهم قتال إال مراما  بالنبل لكن كان عمرو 
بن ود العامرى اقتحم هو ونفر معه خيولهم من ناحية ضريقة مرن الخنردق فبرارزه علرى فقتلره 

 بن المغير  فقتله الزبير ورجعت بقية الخيول منهزمة ورمى سعد برن وبرز نوفل بن عبد هللا
معاذ بسهم فقطع منه األكحل وهو عرق الحيا  وفى كل عضو منه شعبة فلم يزقا الردم، وفرى 
البخارى دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على األحزاب فقرال اللهرم منرزل الكتراب سرريع 

 وزلزلهم. الحساب اهزم األحزاب اللهم اهزمهم
 

وفى ينبوع الحيا  ألبن ظفر قيل إنه صلى هللا عليه وسلم دعا فقال يرا صررين المكرروبين 
يا مجيب المضطرين اكشرف همرى وغمرى وكربرى فإنرك تررى مرا نرزل برى وب صرحابى ف تراه 
جبريل عليه السالم فبشره ب ن هللا سبحانه يرسل علريهم ريحرا وجنرودا فر علم أصرحابه ورفرع 

را شركرا وهبرت ريرح الصربا لريال فقلعرت األوتراد وألقرت علريهم األبنيرة وكفر ت يديره قرائال شرك
القدور وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصباء وسمعوا فى أرجاء معسكرهم التكبير وقعقعرة 
السررال  فررارتحلوا هرابررا فررى ليلررتهم وتركرروا مررا اسررتنقلوه مررن مترراعهم قررال فررذلك قولرره تعررالى: 

[ وانصررف صرلى هللا عليره وسرلم مرن 9]األحرزاب:  لم تراهوا()فأرسلنا الليهم ريحا جنادا 
غزو  الخندق يوم األربعاء لسبع ليال بقين من ذى القعد  وكان قد أقام بالخندق خمسرة عشرر 
يوما وقال عليه الصال  والسالم لن تغزوكم قريح بعد عامكم هذا وفرى ذلرك علرم مرن أعرالم 

لسرنة فصردته قرريح عرن البيرت ووقعرت الهدنرة النبو  فإنه صلى هللا عليره وسرلم اعتمرر فرى ا
 بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة فوقع األمر كما قال عليه الصال  والسالم.

 
 غ اق بن  قري(ة

لما رجع رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ووضرع السرال  واغتسرل أتراه جبريرل فقرال قرد 
لى بنى قريظة فإنى عامد إليهم فمزلزل وضعت السال  وهللا ما وضعناه اخر  إليهم وأشار إ

بهم ف مر رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم م ذنرا فر ذن فرى النرا  مرن كران سرامعا مطيعرا فرال 
يصلين العصر إال فى بنى قريظة وبعث مناديا ينادى يرا خيرل هللا اركبرى وبعرث عليرا رضرى 

ل سررتة وثالثررون فرسررا هللا عنرره علررى المقدمررة ثررم سررار فررى المسررلمين وهررم ثالثررة آالف والخيرر
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وحاصرهم عليه الصال  والسالم خمسا وعشرين ليلة حترى أجهردهم الحصرار وقرذف هللا فرى 
قلوبهم الرعب فعرض عليهم رئيسهم كعرب برن أسرد أن ي منروا فقرال لهرم يرا معشرر يهرود قرد 
نزل بكم من األمر ما ترون وإنى أعرض عليكم خالال ثالثا فخذوا أيهرا شرئتم قرالوا ومرا هرى 

ل نبايع هذا الرجل ونصدقه فوهللا إنه لقد تبين أنه لنبى مرسل وأنه الذى تجدونه فى كتابكم قا
فت منون علرى دمرائكم وأمروالكم وأبنرائكم ونسرائكم فر بوا ف شرار علريهم بقترل أوالدهرم ونسرائهم 
والخرو  إلى قتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ف بوا ثم لما اشرتد الحصرار بهرم 

نوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد األنصرار فحكرم فريهم بر ن تقترل الرجرال وتقسرم أذع
 األموال وتسبى الذرارى والنساء.

 
فقال عليه الصال  والسالم لقد حكمرت اليروم فريهم بحكرم هللا الرذى حكرم بره مرن فروق سربع 

جرة وأمرر سماوات وانصرف صلى هللا عليه وسلم يوم الخمي  لسبع ليال خلرون مرن ذى الح
عليه الصال  والسالم ببنى قريظة ف دخلوا المدينة وحفر لهم أخدود فى السروق وجلر  صرلى 
هللا عليره وسررلم ومعرره أصررحابه وأخرجرروا إليرره فضرربت أعنرراقهم وكررانوا مررا بررين سررتمائة إلررى 
سرربعمائة واصررطفى صررلى هللا عليرره وسررلم لنفسرره الكريمررة ريحانررة فتزوجهررا وأمررر بالغنررائم 

الخم  وقسم الباقى بين المسلمين، وانفجر جر  سعد بن معاذ فمات شرهيدا فجمعت وأخر  
وحضر جنازته سبعون ألف ملك واهتز لموته عرح الرحمن واهتزازه تحركره فرحرا بقردوم 
رو  سعد رضى هللا عنه وعرن أبرى سرعيد الخردرى كنرت ممرن حفرر لسرعد قبرره فكران يفرو  

 علينا المسك كلما حفرنا.
 
إلرى القرطراء بطرن مرن بنررى بكرر برن كرالب وهرم ينزلررون  مسوولمة()سورية محمود بون ثرم 

بالبكرات وبينها وبين المدينة سبع ليال بعثه صلى هللا عليه وسلم فى ثالثرين راكبرا فمرا أغرار 
عليهم قتل نفرا منهم وهرب سائرهم واستاق نعمرا وشراء وقردم المدينرة ومعره ثمامرة برن أثرال 

والسالم بسارية من سوارى المسرجد ثرم أطلرق بر مره  الحنفى أسيرا فربط ب مره عليه الصال 
صلى هللا عليه وسلم فاغتسل وأسلم وقال يا محمد وهللا ما كان على األرض وجه أبغض إلى 
من وجهك فقد اصبح وجهك أحرب الوجروه إلرى وهللا مرا كران مرن ديرن أبغرض إلرى مرن دينرك 

ض إلرى مرن بلردك ف صربح بلردك ف صبح دينك أحب األديان كلها إلى وهللا ما كان مرن بلرد أبغر
أحب البالد إلى وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرر  فمراذا تررى فبشرره النبرى صرلى هللا عليره 
وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت قرال ال ولكرن أسرلمت مرع رسرول هللا 

يهرا النبرى صرلى هللا صلى هللا عليه وسلم وال وهللا ت تيكم من اليمامرة حبرة حنطرة حترى ير ذن ف
 عليه وسلم.

 
 غ اق بن  لحيان

فى ربيع األول سرنة سرت مرن الهجرر  قرالوا وجرد رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم علرى 
عاصم بن ثابت وأصحابه وجدا شديدا ف ظهر أنه يريد الشام وعسكر فى مائتى رجل ومعهرم 

ع السرير حترى انتهرى إلرى عشرون فرسا واستخلف على المدينة عبد هللا بن أم مكتوم ثم أسرر
حيث كان مصاب أصحابه أهل الرجيع فترحم عليهم ودعا لهم فسمعت به بنو لحيان فهربروا 
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فى ر و  الجبال فلم يقدر منهم على أحد ف قام يوما أو يرومين يبعرث السررايا فرى كرل ناحيرة 
وا ثم خر  حتى أتى عسفان فبعث أبا بكر فى عشر  فوار  لتسمع بهرم قرريح فيرذعرهم فر ت

كراع ثم رجعوا ولم يلقوا أحدا وانصرف صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا وهرو 
 يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وغاب عن المدينة أربع عشر  ليلة.

 
 غ اق ال ابة

وسببها أنه كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشرون لقحة وهرى ذوات اللربن القريبرة 
الوالد  ترعى بالغابة وكان أبو ذر فيهرا ف غرار علريهم عيينرة برن حصرن الفرزارى ليلرة العهد ب

األربعاء فى أربعين فارسا فاستاقوها وقتلوا ابن أبى ذر فلما آتى النبى صرلى هللا عليره وسرلم 
الخبر نادى يا خيل هللا اركبرى وركرب صرلى هللا عليره وسرلم فرى خمسرمائة وعقرد للمقرداد برن 

رمحه وقال له امرض حترى تلحقرك الخيرول وأنرا علرى أثررك فر درك أخريرات عمرو لواء فى 
العدو وقتل أبو قتاد  فارسا وعكاشرة آخرر وأدرك سرلمة برن األكروع القروم وهرو علرى رجليره 
ولحق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشاء واستنقذوا عشر لقا  وأفلت القوم بما بقى وهرى 

إلررى غمررر  ة الماشووة بوون مح وون األسوودى()سووريعشررر ورجررع وقررد غرراب خمرر  ليررال، ثررم 
مرزوق وهو ماء لبنى أسرد فرى اربعرين رجرال فخرر  سرريعا فنرذر بره القروم فهربروا فاسرتاق 

 مائتى بعير وقدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يلق كيدا.
 
إلرى بنرى ثعلبرة ومعره عشرر  فرورد علريهم لريال ف حردق بهرم  )سرية محمد بن مسولمة(ثم 

مائة رجل فتراموا ساعة من الليل ثم حملرت األعرراب علريهم بالرمرا  فقتلروهم إال  القوم وهم
محمد بن مسلمة فوقع جريحا واحتمل إلى المدينة فبعث رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أبرا 
عبيد  بن الجرا  فى أربعين رجال إلى مصارعهم فهربوا فاستاق نعما من نعمهرم ورثرة مرن 

ة فخمسرره رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وقسررم مررا بقررى علرريهم. ثررم مترراعهم وقرردم برره المدينرر
إلى بنى سليم ف صابوا امرأ  مرن مزينرة يقرال لهرا حليمرة فردلتهم علرى  )سرية  يد بن حارثة(

محلة من محال بنى سليم ف صرابوا نعمرا وشراء وأسررى فكران فريهم زو  حليمرة المزنيرة فلمرا 
  عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها.قفل زيد بما أصاب وهب رسول هللا صلى هللا

 
فى سبعين راكبا يعترض عيرا لقريح قد أقبلت من الشرام ف خرذوها  )سرية  يد أي ا(ثم 

إلرى بنرى ثعلبرة فرى خمسرة عشرر رجرال ف صراب نعمرا وشراء  )سرية  يود أي وا(وما فيها. ثم 
عروا الطريرق فى خمسمائة رجل إلرى جرذام النهرم قط )سرية  يد أي ا(وهربت األعراب. ثم 

على دحية الكلبى ف غاروا عليهم من الصبح فقتلوا فيهم ف وجعوا وأخذوا مرن الرنعم ألرف شرا  
ومائة من النساء والصبيان فجاء زيد بن رفاعة الجذامى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لرى فى نفر من قومه وأسلم فبعث صلى هللا عليه وسلم عليا إلرى زيرد برن حارثرة ير مره أن يخ
إلرى واد القررى فقترل مرن المسرلمين  )سرية  يد أي ا(بينهم وبين حرمهم وأوالدهم ففعل. ثم 
 قتلى وحمل زيد من المعركة جريحا.
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إلرى دومرة الجنرردل فرى شرعبان سررنة سرت قرالوا دعررا  )سورية البوود الورحمن بون الووات(ثرم 
بيرده وقرال  رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم عبرد الررحمن برن عروف ف قعرده برين يديره وعممره

اغز بسم هللا وفى سبيل هللا فقاتل من كفر باهلل وال تغدر وال تقتل وليدا وبعثه إلى كلب بدومة 
الجندل وقال إن استجابوا لك فتزو  ابنة ملكهرم فسرار عبرد الررحمن حترى قردم دومرة الجنردل 

وكران  فمكث ثالثة أيام يدعوهم إلى اإلسالم ف سلم األصربغ برن عمررو الكلبرى وكران نصررانيا
رئيسررهم وأسررلم معرره نررا  كثيررر مررن قومرره وأقررام مررن أقررام علررى إعطرراء الجزيررة وتررزو  عبررد 

)سورية اللو  بون أبو  الرحمن تماضر بنت األصبغ وقدم بها المدينة فولدت له أبرا سرلمة. ثرم 
ومعه مائة رجل إلى بنى سعد بن بكر لما بلغه صلى هللا عليه وسرلم أنهرم يريردون أن  طالب(

 بر ف غاروا عليهم ف خذوا خمسمائة بعير وألفى شا  وهربت بنو سعد.يمدوا يهود خي
 
إلرى أم قرفرة الفزاريرة وسرببها أن زيردا خرر  فرى تجرار  إلرى  )سرية  يد بون حارثوة(ثم 

الشررام فلقيرره نررا  مررن فررزار  فضررربوه وضررربوا أصررحابه وأخررذوا مررا كرران معهررم وقرردم علررى 
ليره الصرال  والسرالم فصرحبهم هرو وأصرحابه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف خبره فبعثه ع

فكبروا وأحراطوا بالحاضرر وأخرذوا أم قرفرة وكانرت ملكرة رئيسرة وأخرذوا ابنتهرا جاريرة بنرت 
ألبى رافع اليهودى وكان ي ذى رسرول  )سرية البدهللا بن التيك(مالك بن حذيفة بن بدر، ثم 

حصن ودخرل هرو واحترال هللا صلى هللا عليه وسلم فخر  إليه ومعه أربعة فوضعهم خار  ال
عليه وقتله وفى انصرافه كسرت ساقه فلما رجع إلى النبى صلى هللا عليه وسرلم قرال فحدثتره 

 فقال ابسط رجلك فمسحها فك نما لم اشتكها قط وعادت أحسن ما كانت.
 
إلرى أسرير برن رزام اليهرودى بخيبرر الرذى أمرتره اليهرود  )سرية البود هللا بون رااحوة(ثم 

بى رافع فسار فى غطفان وغيرهم يجمعهم لحربه صلى هللا عليه وسلم وبلغه عليها بعد قتل ا
ذلك فوجه إليه عبد هللا بن رواحة فى ثالثين رجال فضربه عبد هللا بن أنري  بالسريف ومرالوا 
على أصحابه وهم ثالثون رجال من اليهود فقتلوهم غير رجل ولم يصب من المسرلمين أحرد. 

إلرى العررنيين فرى البخرارى عرن أنر  أن ناسرا مرن عكرل  ()سرية مور  بون جوابر الفهورىثم 
وعرينة قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتكلموا باإلسالم فقالوا يا نبى هللا إنرا كنرا 
أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة ف مر لهم رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

مررن ألبانهررا وأبوالهررا فررانطلقوا حتررى إذا كررانوا  بررذود وراع وأمرررهم أن يخرجرروا فيرره فيشررربوا
ناحية الحر  كفروا بعد إسالمهم وقتلوا راعى النبى صلى هللا عليه وسلم واستاقوا الذود فبلرغ 
ذلك النبى صلى هللا عليره وسرلم فبعرث الطلرب فرى آثرارهم فر مر بهرم فسرلموا أعيرنهم وقطعروا 

لتهم قال أنر  إنمرا سرمل رسرول هللا صرلى أيديهم وتركوا فى ناحية الحر  حتى ماتوا على حا
هللا عليه وسلم أعينهم ألنهم سملوا أعين الرعاء فيكون ما فعرل بهرم قصاصرا وعرن سرلمة برن 
األكوع أن النبى صلى هللا عليه وسلم بعث فرى آثرارهم خريال مرن المسرلمين أميررهم كررز برن 

 جابر الفهرى.
 
ن حررب بمكرة ألنره أرسرل للنبرى إلرى أبرى سرفيان بر )سرية المرا بن أميوة ال ومرى(ثم 

صلى هللا عليه وسلم من يقتله غدرا ف قبل الرجل ومعه خنجر ليغتاله فلما رآه النبى صلى هللا 
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عليه وسلم قال إن هذا ليريد غدرا فجذبره أسريد برن حضرير بداخلره إزاره فرإذا برالخنجر فقرال 
بخبرره فخلرى عنره النبرى  صلى هللا عليه وسلم اصدقنى ما أنت قال وأنا آمن قرال نعرم فر خبره

صلى هللا عليه وسلم وبعث عمررو برن أميرة الضرمرى ومعره سرلمة برن أسرلم إلرى أبرى سرفيان 
وقال إن أصربتما منره غرر  فراقتاله ومضرى عمررو يطروف بالبيرت لريال فررآه معاويرة برن أبرى 
سررفيان فرر خبر قريشررا بمكانرره فخررافوه وطلبرروه وكرران فاتكررا فررى الجاهليررة فحشررد لرره أهررل مكررة 

معوا فهرب عمرو وسلمة فلقى عمررو عبيرد هللا برن مالرك التيمرى فقتلره وقترل آخرر ولقرى وتج
رسولين لقريح بعثتهمرا يتجسسران الخبرر فقترل أحردهما وأسرر اآلخرر فقردم بره المدينرة فجعرل 

 عمرو يخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبره وهو عليه الصال  والسالم يضحك.
 

 أمر الحديبية
تسعة أميال من مكرة خرر  صرلى هللا عليره وسرلم يروم األثنرين هرالل ذى وهى قرية على 

القعد  سنة ست من الهجر  للعمر  وخر  معه زوجته أم سلمة فى ألف وأربعمائة بال سرال  
إال سال  المسافر السريوف فرى القررب واسرتخلف علرى المدينرة ابرن أم مكتروم فلمرا كران برذى 

عمرر  وبعرث عينرا لره مرن خزاعرة وسرار حترى كران الحليفة قلرد الهردى وأشرعر وأحررم منهرا ب
بغرردير األشررطاط أترراه عينرره فقررال إن قريشررا جمعرروا لررك جموعررا وهررم مقرراتلوك وصررادوك عررن 
البيت ومرانعوك فقرال أشريروا علرى أيهرا النرا  أتررون أن أميرل إلرى عيرالهم وذرارى هر الء 

عامردا لهرذا البيرت ال  الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فقال أبو بكر يا رسول هللا خرجرت
 تريد قتل أحد وال حرب أحد فتوجه له فمن صدنا قاتلناه قال امضوا على اسم هللا.

 
قال أبو هرير  رضى هللا عنه ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاور  ألصحابه مرن رسرول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم، وسار النبرى صرلى هللا عليره وسرلم حترى إذا كران بالثنيرة الترى يهربط
عليهم منها بركت راحلته فقرال النرا  حرل حرل ف لحرت يعنرى تمرادت علرى عردم القيرام فقرالوا 
خألت القصواء أى حرنت فقال النبى صلى هللا عليه وسلم مرا خرألت القصرواء ومرا ذاك لهرا 
بخلق ولكن حبسها حاب  الفيل أى حبسها هللا عرن دخرول مكرة كمرا حرب  الفيرل عرن دخولهرا 

ا وصدتهم قريح لوقع بينهم القتال وسفك الدماء ولكرن سربق فرى علرم ألن الصحابة لو دخلوه
هللا أنه سيدخل فى اإلسالم منهم خلق كثير ويستخر  من أصالبهم نرا  يسرلمون ويجاهردون 
ثم قال صلى هللا عليه وسلم والذى نفسى بيده ال يس لونى خطة يعظمون فيهرا حرمرات هللا إال 

عنهم حتى نزل ب قصى الحديبية على ثمد أى قليل من  أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت فعدل
الماء فنزحوه وشكى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العطح فانتزع سهما مرن كنانتره ثرم 

 أمرهم أن يجعلوه فيه.
 

قال راوى الحديث فوهللا ما زال يجيح بالرى حتى صدروا عنه فبينما هرم كرذلك إذ جراء 
ر مرن قومره وكرانوا عيبرة نصرح لرسرول هللا صرلى هللا عليره بديل بن ورقاء الخزاعرى فرى نفر

وسلم  فقال إنى تركت كعب بن ل ى وعامر بن ل ى نزلوا أعداد مياه الحديبية وهم مقراتلوك 
وصادوك عن البيت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم إنرا لرم نجرئ لقترال أحرد ولكنرا جئنرا 

هرم فرإن شرا وا مراددتهم مرد  ويخلروا بينرى معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحررب وأضررت ب
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وبين النا  فإن أظهر فإن شا وا أن يدخلوا فيما دخل فيه النرا  فعلروا وإال فقرد جمروا يعنرى 
اسررتراحوا وإن هررم أبرروا فوالررذى نفسررى بيررده ألقرراتلنهم علررى أمرررى هررذا حتررى تنفرررد سررالفتى 

ى قريشرا فحردثهم بمرا قرال النبرى ولينفذن هللا أمره فقال بديل س بلغهم ما تقول فانطلق حترى أتر
 صلى هللا عليه وسلم.

 
فقال عرو  بن مسعود قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعونى أتره ف تراه فجعرل يكلرم 
النبى صلى هللا عليه وسلم فقال النبى صلى هللا عليه وسلم نحوا من قوله لبديل وجعل عررو  

وهللا ما تنخم نخامرة إال وقعرت فرى كرف يرمق أصحاب النبى صلى هللا عليه وسلم بعينه فقال 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلرده وإذا أمررهم أمررا ابتردروا أمرره وإذا توضر  كرادوا يقتتلرون 
على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له فرجع عرو  

كسرررى وقيصررر إلررى أصررحابه فقررال أى قرروى وهللا لقررد وفرردت علررى الملرروك ووفرردت علررى 
والنجاشى وهللا إنى مارأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمردا وهللا مرا 
تنخم نخامة إال وقعت فى كف رجل مرنهم فردلك بهرا وجهره وجلرده وإذا أمررهم ابتردروا أمرره 
وإذا توض  كادوا يقتتلون علرى وضروئه وإذا تكلرم خفضروا أصرواتهم عنرده ومايحردون النظرر 

ظيما له وإنه قد عرض علريكم خطرة رشرد فاقبلوهرا ثرم دعرت قرريح سرهيل برن عمررو إليه تع
فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه فقال صلى هللا عليه وسلم قد أرادت قريح الصلح حين 
بعثت هذا فلمرا انتهرى إلرى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم جررى بينهمرا القرول حترى وقرع بينهمرا 

نهم عشر سرنين وأن ير من بعضرهم بعضرا وأن يرجرع عرنهم الصلح على أن يوضع الحرب بي
عامهم هذا وعلى أنره ال ي تيره مرنهم رجرل وإن كران علرى دينره إال رده إلريهم وكترب فرى ذلرك 

 كتابا.
 

فإن قلت ما الحكمة فى كونه عليه الصرال  والسرالم وافرق سرهيال علرى أنره ال ي تيره رجرل 
المشركين فالجواب أن المصلحة المرتبة على منهم وإن كان على دين اإلسالم إال ويرده إلى 

إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهر  وفوائده المتظاهر  التى كانت عاقبتهرا فرتح مكرة 
وإسررالم أهلهررا كلهررم ودخررول النررا  فررى ديررن هللا أفواجررا وذلررك أنهررم قبررل الصررلح لررم يكونرروا 

عليره وسرلم كمرا هرى وال يخلرون  يختلطون بالمسلمين وال تظهر عندهم أمور النبى صرلى هللا
بمن يعلمهم بها مفصلة فلمرا حصرل صرلح الحديبيرة اختلطروا بالمسرلمين وجرا وا إلرى المدينرة 
وذهررب المسررلمون إلررى مكررة وخلرروا برر هلهم وأصرردقائهم وغيرررهم وسررمعوا مررنهم أحرروال النبررى 

ميررل صررلى هللا عليرره وسررلم ومعجزاترره الظرراهر  وأعررالم نبوترره المتظرراهر  وحسررن سرريرته وج
طريقته وعاينوا ب نفسهم كثيرا من ذلك فمالت نفوسهم إلى اإليمان حتى برادر خلرق مرنهم إلرى 
اإلسررالم قبررل فررتح مكررة ف سررلموا بررين صررلح الحديبيررة وفررتح مكررة وازداد اآلخرررون مرريال إلررى 
اإلسالم فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لمرا كران قرد تمهرد لهرم مرن الميرل وكانرت العررب مرن 

)إذا جوام ن ور هللا ينتظرون بإسالمهم إسالم قريح فلمرا أسرلمت قرال هللا تعرالى:  غير قريح
 [ فاهلل ورسوله أعلم.2]النصر:  االفت  ارأيال النا: يدخلان ف  دين هللا افااجا(
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وبعث صلى هللا عليه وسرلم بالكتراب إلريهم مرع عثمران برن عفران رضرى هللا عنره وأمسرك 
ن عثمان فغضب المسلمون وبلغ النبى صلى هللا عليره سهيل بن عمرو عنده ف مسك المشركو

وسلم أن عثمان قد قتل فدعا النا  إلى بيعة الرضوان تحت الشجر  على الموت وقيرل علرى 
أن ال يفروا ووضع صلى هللا عليه وسلم شرماله فرى يمينره وقرال هرذه عرن عثمران ولمرا سرمع 

لمسلمين وفى هذه البيعة نرزل قولره بهذه البيعة المشركون خافوا وبعثوا بعثمان وجماعة من ا
[ وقولره تعرالى: 10]الفرتح:  )إن الذين يبايعانك إنما يبايعان هللا يد هللا فواا أيوديهم(تعالى: 

[ وحلررق النررا  مررع النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم 18]الفررتح:  )لقوود ر وو  هللا الوون الموو منين(
بيررة بضررعة عشررر يومررا وقيررل ونحررروا هررداياهم بالحديبيررة وأقررام عليرره الصررال  والسررالم بالحدي

عشرين ثم قفل وفى نفو  بعضرهم شرئ فر نزل هللا تعرالى سرور  الفرتح يسرليهم بهرا ويرذكرهم 
[ قرال ابرن عبرا  وأنر  والبرراء برن 1]الفرتح:  )إن فتحنوا لوك فتحوا مبينوا(نعمه فقرال تعرالى: 

 لم.عازب الفتح هنا فتح الحديبية ووقوع الصلح ثم رجع رسول هللا صلى هللا عليه وس
 

 غ اق خيبر
وهى مدينة كبير  ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهرة الشرام قرال 
ابن اسحاق خر  صلى هللا عليه وسلم فى بقية المحرم سنة سبع ف قام يحاصرها بضع عشر  
ليلة إلى أن فتحها وكان معه عليه الصال  والسالم ألف وأربعمائة راجل ومائتا فرار  ومعره 

 سلمة زوجته.أم 
 

وفى البخارى من حديث أن  أنه صلى هللا عليه وسلم أتى خيبر ليال وكران إذا أترى قومرا 
بليل لم يغزهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه صلى هللا 
عليرره وسررلم قررالوا محمررد وهللا محمررد والخمرري  أى الجرريح فقررال النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم 

ت خيبر "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صبا  المنزلين" وفى رواية فرفع يديره وقرال هللا خرب
اكبر خربت خيبر وفررق عليره الصرال  والسرالم الرايرات وفرى البخرارى وكران علرى برن أبرى 
طالب رضى هللا عنه تخلف عن النبى صلى هللا عليه وسلم وكان رمدا فلحق قال راويه فلمرا 

فتحت قال ألعطين الراية غدا رجال يحبه هللا ورسوله يفتح هللا على يديه فلمرا بتنا الليلة التى 
اصبح النا  غدوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهرم يرجعرون أن يعطاهرا فقرال أيرن 
على بن أبى طالرب فقرالوا هرو يارسرول هللا يشرتكى عينيره قرال فارسرلوا إليره فر تى بره فبصرق 

وسلم فى عينيه ودعرا لره فبررأ حترى كران لرم يكرن بره وجرع ف عطراه  رسول هللا صلى هللا عليه
الراية فقال على يا رسول هللا أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك أى هينترك حترى 
تنزل بساحتهم ثم ادعهرم إلرى اإلسرالم وأخبررهم بمرا يجرب علريهم مرن حرق هللا فيره فروهللا ألن 

من أن تكون لك حمر النعم، وفى رواية أن عليا قلرع براب  يهدى هللا بك رجال واحداً خير لك
خيبر ولم يحركه سبعون رجال إال بعد الجهد، وقاتل صلى هللا عليه وسلم أهرل خيبرر وقراتلوه 
أشد القتال واستشهد من المسرلمين خمسرة عشرر وقترل مرن اليهرود ثالثرة وتسرعون وفتحهرا هللا 

يرق الرذى كران فرى مسرك الحمرار أى جلرده تعالى عليره حصرنا حصرنا وأخرذ كنرز آل أبرى الحق
 وكانوا قد غيبوه فى خربة فدل هللا تعالى رسوله عليه فاستخرجه.
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وتزو  عليه الصال  والسالم بصفية بنت حيى بن أخطب وكان قد قتل زوجها كنانة ابرن 
الربيع وكانت عروسا فذكر له جمالها فاصطفاها لنفسه الكريمة بعرد أن أعتقهرا فصرارت مرن 

 الم منين وكانت قد رأت أن القمر سقط فى حجرها فت ول بذلك. أمهات
 

وعن يزيد بن أبى عبيد قال رأيت أثر ضربة بساق سلمة فقلت ما هذه الضرربة قرال هرذه 
ضررربة أصررابتها يرروم خيبررر ف تيررت النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم فنفررث فيهررا ثررالث نفثررات فمررا 

 اشتكيتها حتى الساعة.
 

هودية زينب بنت الحارث شا  مصلية أى مشوية ثم أهدتها إلرى وفى هذه الغزو  سمت الي
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم ف كررل منهررا وأكررل رهررط مررن أصررحابه معرره فقررال رسررول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ارفعوا أيرديكم وأرسرل إلرى اليهوديرة فقرال سرممت هرذه الشرا  فقالرت مرن 

عم قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لرم يكرن أخبرك قال أخبرتنى هذه فى يدى للذراع فقالت ن
نبى استرحنا منه فعفا عنها صلى هللا عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفى أصحابه الرذين أكلروا مرن 
الشا  وفيهم بشر بن البراء فدفع صلى هللا عليه وسلم اليهودية إلى أوليائه فقتلوها به قصاصا 

 واحتجم صلى هللا عليه وسلم على كاهله.
 
 

 اادي القرىغ اق 
فى جمادى اآلخر  بعدما أقرام بهرا صرلى هللا عليره وسرلم أربعرا يحاصررهم وصرالحه أهرل 

إلرى تربرة فرى شرعبان سرنة  )سرية المر بون الخطواب ر و  هللا النول(تيماء على الجزية، ثم 
سبع ومعه ثالثون رجال فخر  معه دليل من بنى هالل فكان يسير الليل ويكمرن النهرار فر تى 

ازن فهربوا وجاء عمر بن الخطاب إلى محرالهم فلرم يلرق مرنهم أحرداً فانصررف الخبر إلى هو
إلى فزار  ناجيرة ضررية فرى  )سرية أب  بمر ال دي  ر   هللا النل(راجعاً إلى المدينة، ثم 

 شعبان سنة سبع فسبى منهم جماعة وقتل آخرين.
 
ومعرره  إلررى بنررى مررر  بفرردك فررى شررعبان سررنة سرربع )سوورية بشووير بوون سووعد األن ووارى(ثررم 

ثالثون رجال فقتلوا وقاتل بشير حتى ارتث وقدم ابن زيرد الحرارثى بخبررهم علرى رسرول هللا 
إلرى  )سورية غالوب بون البود هللا الليثو (صلى هللا عليه وسلم ثم قدم بعرده بشرير برن سرعد، ثرم 

الميفعة بناحية نجد من المدينة على ثمانية برد فى شرهر رمضران سرنة سربع مرن الهجرر  فرى 
ثالثين راجالً فهجموا عليهم فى وسط محرالهم فقتلروا مرن أشررف لهرم واسرتاقوا نعمرا مائتين و

وشاء إلى المدينة قالوا وفى هذه السرية قتل أسامة بن زيرد نهيرك برن مرردا  بعرد أن قرال ال 
إله إال هللا فقال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أال شرققت عرن قلبره فرتعلم أصرادق أم كراذب 

 قاتل أحدا يشهد أن ال إله إال هللا.فقال أسامة ال ا
 

وفى البخارى عن أبى ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد يقرول بعثنرا رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنرا ورجرل مرن األنصرار رجرال مرنهم 
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ى قتلته فلما قدمنا بلرغ كلما غشيناه قال ال إله إال هللا فكف األنصارى عنه وطعنته برمحى حت
النبى صلى هللا عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال ال إلره إال هللا قلرت كران متعروذا فمرا 

)سوورية بشووير بوون سووعد زال يكررهررا حتررى تمنيررت أنررى لررم أكررن أسررلمت قبررل ذلررك اليرروم، ثررم 
  وبعرث أيضا إلى يمن وجبار وهى أرض لغطفان فى شوال سنة سبع من الهجر األن ارى(

صلى هللا عليه وسلم معره ثالثمائرة رجرل لجمرع تجمعروا لإلغرار  علرى المدينرة فسراروا الليرل 
وكمنوا النهار فلما بلغهم مسرير بشرير هربروا وأصراب لهرم نعمرا كثيرر  فغنمهرا وأسرر رجلرين 

 وقدم بهما إلى المدينة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف سلما.
 

 المرق الق ام
ى اإلكليل تواترت األخبار أنه صلى هللا عليه وسرلم لمرا هرل ذو القعرد  يعنرى قال الحاكم ف

سنة سبع أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرهم التى صدهم المشركون عنها بالحديبية وأن 
ال يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف مرنهم إال رجرال استشرهدوا بخيبرر ورجرال مراتوا 

لم من المسلمين ألفان واستخلف على المدينة أبا رهم الغفرارى وخر  معه صلى هللا عليه وس
وساق عليه الصال  والسالم ستين بدنة وحمل السال  والبيض والردروع والرمرا  وقراد مائرة 
فررر  فلمررا انتهررى إلررى ذى الحليفررة قرردم الخيررل أمامرره عليهررا محمررد بررن مسررلمة وقرردم السررال  

ليرره وسررلم ولبررى والمسررلمون يلبررون معرره واسررتعمل عليرره بشررير بررن سررعد وأحرررم صررلى هللا ع
 ومضى محمد بن مسلمة فى الخيل إلى مر الظهران فوجد نفرا من قريح فس لوه.

 
فقال هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح هذا المنزل غردا إن شراء هللا فر توا قريشرا 

ال  إلررى فر خبروهم ففزعروا ونرزل رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم بمرر الظهرران وقردم السر
بطررن يرر جج موضررع بقرررب مكررة وخلررف عليرره أو  بررن خررولى األنصررارى فررى مررائتى رجررل 
وخرجت قرريح مرن مكرة إلرى ر و  الجبرال وقردم رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم الهردى 
أمامرره فحررب  بررذى طرروى وخررر  رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم علررى راحلترره القصررواء 

ول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يلبرون فردخل مرن والمسلمون متوشحون السيوف محردقون برسر
 الثنية التى تطلعه على الحجون وابن رواحة آخذ بزمام راحلته وهو يقول:

 
 خلرررررررروا بنررررررررى الكفررررررررار عررررررررن سرررررررربيله          اليرررررررروم نضررررررررربكم علررررررررى تنزيلرررررررره
 ضرررررررررربا يزيرررررررررل الهرررررررررام عرررررررررن مقيلررررررررره          ويرررررررررذهل الخليرررررررررل عرررررررررن خليلررررررررره

 
سرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم تقرول شرعرا فقرال فقال لره عمرر يرابن رواحرة برين يردى ر

صلى هللا عليه وسلم خل عنه يا عمر فلبى أسرع فريهم مرن نضرح النبرل ولرم يرزل رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسرلم يلبرى حترى اسرتلم الرركن بمحجنره مضرطبعا بثوبره وطراف علرى راحلتره 

الرررداء تحررت إبطرره  والمسررلمون يطوفررون معرره وقررد اضررطبعوا بثيررابهم واالضررطباع أن يرردخل
 األيمن ويرد طرفه على يساره ويبدى منكبه األيمن ويغطى األيسر.

وفى البخارى قال المشركون إنه قدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب ف مرهم النبرى صرلى 
هللا عليه وسلم أن يرملوا األشواط الثالثة وأن يمشوا ما بين الركنين وفى روايرة قرال ارملروا 
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تهم ثرم طراف رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم برين الصرفا والمررو  علرى ليرى المشركين قو
راحلته فلما كان الطواف السابع عنرد فراغره وقرد وقرف الهردى عنرد المررو  قرال هرذا المنحرر 
وكل فجا  مكة منحر فنحر عند المرو  وحلق هناك وكرذلك فعرل المسرلمون وأمرر صرلى هللا 

ابه برربطن يرراجج فيقيمرروا علررى السررال  ويرر تى عليرره وسررلم ناسررا مررنهم أن يررذهبوا إلررى اصررح
اآلخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا وأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكرة ثالثرا فلمرا مضرى 
األجل أتى المشركون عليا رضى هللا عنه فقالوا قرل لصراحبك اخرر  عنرا فقرد مضرى األجرل 

إلرى بنرى سرليم فرى  لسولم ()سرية ابون أبو  العاجوام افخر  النبى صلى هللا عليه وسلم، ثم 
ذى الحجة سنة سبع فرى خمسرين رجرال ف حردق بهرم الكفرار مرن كرل ناحيرة وقاترل القروم قتراال 
شرديداً حتررى قتررل عررامتهم وأصرريب ابررن أبررى العوجراء جريحررا مررع القتلررى ثررم تحامررل حتررى بلررغ 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 
  بالكديرد فرى صرفر سرنة ثمران فغرنم إلرى بنرى الملرو )سرية غالب بن البود هللا الليثو (ثم 

وفررى هررذا الشررهر قرردم خالررد بررن الوليررد وعثمرران بررن أبررى طلحررة وعمرررو بررن العرراص المدينررة 
إلرى مصراب أصرحاب بشرير برن سرعد بفردك فرى صرفر سرنة  )سرية غالب أي ا(ف سلموا، ثم 

رية )سوثمان ومعه مائتا رجل ف غاروا عليهم مع الصبح وقتلوا منهم قتلرى وأصرابوا نعمرا ثرم 
إلررى بنررى عررامر فررى شررهر ربيررع األول سررنة ثمرران ومعرره أربعررة  شووجا  بوون اهووب األسوودى(

وعشرون رجال إلى جمع من هوازن وأمره أن يغير علريهم فكران يسرير الليرل ويكمرن النهرار 
)سورية معوب بوون حترى صربحهم ف صرابوا نعمرا وشراء واسرتاقوا ذلررك حترى قردموا المدينرة، ثرم 

فرى ربيرع األول سرنة ثمران فرى خمسرة عشرر رجرال فسراروا  إلى ذات أطال  المير ال فارى(
حتررى انتهرروا إلررى ذات أطررال  فوجرردوا جمعررا كثيرررا فقرراتلهم الصررحابه أشررد القتررال حتررى قتلرروا 
وأفلرت مرنهم رجرل جرريح فرى القتلرى قيرل هرو األميرر فلمرا بررد الليرل عليره تحامرل حترى أترى 

هرم بالبعرث إلريهم فبلغره أنهرم سراروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف خبره فشق ذلك عليره و
 إلى موضع آخر فتركهم.

 
وهى مرن البلقراء بالشرام كانرت فرى جمرادى األولرى سرنة ثمران وذلرك أن  )سرية ماتة(ثم 

رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم كرران أرسررل الحررارث بررن عميررر األزدى بكترراب إلررى ملررك 
لره ولرم يقترل لرسرول هللا بصرى فلما نرزل موترة عررض لره شررحبيل برن عمررو الغسرانى فقت

صلى هللا عليه وسلم غيره ف مر رسول هللا صرلى هللا عليره وسرلم زيرد برن حارثرة علرى ثالثرة 
آالف وقال إن قتل ف ميركم جعفر بن أبى طالب فإن قتل ف ميركم عبدهللا بن رواحرة فرإن قترل 

لم لررواء فليرررتض المسررلمون برجررل مررن بيررنهم يجعلونرره علرريهم وعقررد لهررم صررلى هللا عليرره وسرر
أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة وأوصاهم أن ي توا مقتل الحرارث برن عميرر وأن يردعوا مرن 
هناك إلى اإلسالم فإن أجابوا وإال استعينوا عليهم باهلل وقاتلوهم وخرر  مشريعا لهرم حترى بلرغ 
 ثنية الوداع فلما ساروا نادى المسلمون دفع هللا عنكم وردكم صالحين غانمين فلما فصلوا من
المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا لهم وقام شرحبيل بن عمررو فجمرع أكثرر مرن مائرة ألرف 

 وقدم الطالئع أمامه.
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وقد نزل المسلمون معان موضع من ارض الشام وبلغ النرا  كثرر  العردو وتجمعهرم وأن 
هرقرل نرزل بر رض البلقرراء فرى مائرة ألررف مرن المشرركين ف قراموا ليلتررين لينظرروا فرى أمرررهم 

لوا نكتب إلى رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم فنخبرره الخبرر فشرجعهم عبردهللا برن رواحرة وقا
على المضى فمضوا إلى موتة ووافاهم المشركون فجاء مرنهم مرا ال قبرل ألحرد بره مرن العردد 
والسال  والكرراع والرديبا  والحريرر والرذهب والتقرى المسرلمون والمشرركون فقاترل األمرراء 

 خذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل وقاتل المسلمون معه على صفوفهم حتى يومئذ على أرجلهم ف
قتل طعنا بالرما  ثم أخذ اللواء جعفر بن أبرى طالرب فنرزل عرن فرر  لره شرقراء فعقرهرا ثرم 
تقرردم فقاتررل حتررى قطعررت يررداه جميعررا أخررذ اللررواء بيمينرره فقطعررت ثررم أخررذه بشررماله فقطعررت ثررم 

 احتضنه فقتل.
 

 عليه وسلم إن هللا أبدله بيديه جناحين يطير بهما فى الجنة ووجد قال رسول هللا صلى هللا
فيمرا أقبرل مرن بدنرره اثنتران وسربعون ضرربة بسرريف وطعنرة بررمح ثرم أخررذ اللرواء عبرد هللا بررن 
رواحة فقاتل حتى قتل ف خذ اللواء ابن أقرم العجالنى إلرى أن اصرطلح النرا  علرى خالرد برن 

مرنهم مقتلررة عظيمرة وأصراب غنيمررة ثرم انحررازت كرل طائفررة الوليرد ف خرذ اللررواء وقراتلهم فقتررل 
ورفعت األرض لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى نظر إلرى معتررك القروم وذكرر موسرى 
ابن عقبة فى المغازى أن يعلى بن أمية بخبرر أهرل موترة فقرال لره رسرول هللا صرلى هللا عليره 

ره خبررهم فقرال والرذى بعثرك وسلم إن شرئت فر خبرنى وإن شرئت أخبرترك قرال أخبرنرى فر خب
 بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره.

 
إلررى ذات السالسررل وهررى مررن المدينررة علررى عشررر  أميررال  )سوورية الموورا بوون العوواؤ(ثرم 

وكانرت فررى جمررادى اآلخررر  سررنة ثمرران وسررببها أنرره بلغرره صررلى هللا عليرره وسررلم أن جمعررا مررن 
اء أبيض وجعرل معره رايرة سروداء وبعثره قضاعة قد تجمعوا لإلغار  فبعث عمرا وعقد له لو

فى ثالثمائة من سرا  المهراجرين واألنصرار ومعهرم ثالثرون فرسرا فسرار الليرل وكمرن النهرار 
فلما قرب منهم بلغه أن لهم جمعا كثيرا فبعث رافع برن مكيرث الجهنرى إلرى رسرول هللا صرلى 

ء وبعرث معره مرائتين مرن هللا عليه وسلم يستمده فبعث إليه أبرا عبيرد برن الجررا  وقعرد لره لروا
سرا  المهاجرين واألنصار فيهم أبو بكر وعمر رضى هللا عنهم وأمره أن يلحق بعمررو وأن 
يكونا جميعاً وال يختلفا ف راد أبو عبيد  أن ي م النا  فقال عمرو إنمرا قردمت علرى مرددا وأنرا 

ى العردو بلرى األمير ف طاع له بذلك أبو عبيد  فكان عمرو يصلى بالنا  وسار حتى وصل إل
 وعذر  فحمل عليهم المسلمون فهربوا بالبالد وتفرقوا.

 
وسرماها البخرارى غرزو  سريف البحرر وتسرمى بسررية  )سرية أب  البيدق بون الجوراح(ثم 

الخبط وكانت فى رجب سنة ثمان إلى حى مرن جهينرة بالقبليرة ممرا يلرى سراحل البحرر وبينهرا 
عن جابر قال خرجنا ونحرن ثالثمائرة نحمرل وبين المدينة خم  ليال: يروى البخارى وغيره 

زادنا على رقابنا ففنى زادنا حتى كان الرجل ي كل تمر  تمر  وابتراع قرب  برن سرعد جرزورا 
ونحرها لهم وأخر  هللا لهم من البحر دابة تسمى العنبرر فر كلوا منهرا وترزودوا ورجعروا ولرم 

 صرلى هللا عليره وسرلم فرذكرنا ذلرك يلقوا كيدا زاد فى رواية فلما قدمنا المدينة أتينا رسول هللا
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له فقال هو رزق أخرجه هللا لكم فهل معكم شئ من لحمه فتطعمونا قال ف رسرلنا إلرى رسرول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم منه ف كل.

 
إلى خضرر  وهرى أرض محرارب بنجرد فرى شرعبان سرنة  )سرية أب  قتادق األن ارى(ثم 

عشر رجال إلرى غطفران فقترل مرن أشررف مرنهم  ثمان وبعث معه صلى هللا عليه وسلم خمسة
وسبى سبيا كثيرا واستاق النعم فكانت اإلبل مائتى بعير والغنم ألفى شا  وكانت غيبتره خمر  

 عشر  ليلة.
إلرى بطررن إضرم علررى ثالثرة برررد مرن المدينررة فرى أول شررهر  )سورية أبوو  قتوادق اي ووا(ثرم 

أن يغزو أهل مكة بعثره لريظن ظران رمضان سنة ثمان وذلك أنه صلى هللا عليه وسلم لما هم 
أنه صلى هللا عليره وسرلم توجره إلرى تكرل الناحيرة وألن ترذهب برذلك األخبرار فلقروا عرامر برن 

)اوتقالواا لمون األضبط فسلم عليهم بتحية اإلسالم فقتلره محلرم برن جثامرة فر نزل هللا تعرالى: 
جثامرة فرى برردين فجلر   [ اآليرة فجراء محلرم برن94]النساء:  ألق  إليمم السبم لسال م منا(

بين يدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليستغر له فقرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ال 
غفر هللا لك فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فما مضت له سابعة حتى مات فلفظتره األرض ثرم 

رضرموا عادوا به فلفظته األرض فلما غلب قومه عمدوا إلى صردين أى جبلرين فسرطحوه ثرم 
عليه الحجار  حتى واروه فذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إن االرض تقبل 

 من هو شر من صاحبكم ولكن يريد هللا أن يعظكم.
 

 فت  ممة المشرفة
زادها هللا شرفا وكرما وهو الفتح األعظم الذى أعز هللا به دينره ورسروله وجنرده وحرمره 

ته الذى جعله هدى للعالمين من أيدى الكفرار والمشرركين خرر  لره األمين واستنقذ به بلده وبي
صلى هللا عليه وسلم بكتائب اإلسالم، وجنود الرحمن لنقض قريح العهد الذى وقرع الحديبيرة 
وقدم أبو سفيان بن حرب على رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم يسر له أن يجردد العهرد ويزيرد 

تجهز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غير إعالم فى المد  ف بى عليه فانصرف إلى مكة ف
أحد فكتب حاطب كتابا وأرسله إلى مكرة يخبررهم برذلك فر طلع هللا نبيره علرى ذلرك فقرال عليره 
الصال  والسالم لعلى والزبير والمقداد انطلقوا حتى ت توا روضة خراخ فرإن بهرا ظعينرة معهرا 

فرإذا نحرن بالظعينرة قلنرا أخرجرى الكتراب  كتاب فخذوه منها قرال فانطلقنرا حترى أتينرا الروضرة
قالت ما معى كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال ف خرجته من عقاصها ف تينرا بره 
النبى صلى هللا عليه وسلم فإذا فيه من حاطرب برن أبرى بلتعرة إلرى نرا  مرن المشرركين بمكرة 

هرذا قرال يرا رسرول هللا ال تعجرل يخبرهم ب مور النبى صلى هللا عليه وسلم فقال يا حاطب مرا 
علرى إنررى كنررت امرررأ ملصررقا فررى قررريح أى حليفررا ولررم أكررن مررن أنفسررها وكرران مررن معررك مررن 
المهاجرين لهرم قرابرات يحمرون أهلريهم وأمروالهم ف حببرت إذ فراتنى ذلرك مرن النسرب فريهم أن 

 اإلسالم.أتخذ عندهم يدا يحمون فرابتى ولم أفعله ارتداداً عن دينى وال رضى بالكفر بعد 
 

فقال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أمرا إنره قرد صردقكم فقرال عمرر يارسرول هللا دعنرى 
أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل هللا اطلع على مرن شرهد بردرا 
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اا )يا أيها الذين ممناا و تتخذفقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ف نزل هللا سبحانه وتعالى: 
رواه  )فقوود  وول سوواام السووبيل(إلررى قولرره:  الووداى االوودامم أاليووام تلقووان إلوويهم بووالمادق(

البخررارى وحكررى السررهيلى أن لفررظ الكترراب الررذى كتبرره حاطررب أمررا بعررد يررا معشررر قررريح فررإن 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم جررائكم بجرريح عظرريم يسرريل كالسرريل فرروهللا لررو جررائكم وحررده 

 روا ألنفسكم والسالم.لنصره هللا وأنجز له فانظ
 

وبعث رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم إلرى مرن حولره مرن العررب أسرلم وغفرار ومزينرة 
وجهينة وأشجع وسليم فجلبهم فمنهم مرن وافراه بالمدينرة ومرنهم مرن لحقره برالطريق واسرتخلف 
 صلى هللا عليه وسلم على المدينة ابرن أم مكتروم وخرر  يروم األربعراء لليلترين خلترا مرن شرهر
رمضان وقيل لعشر وقيل ألكثر بعد العصر سرنة ثمران مرن الهجرر  وكران المسرلمون عشرر  
آالف وقيل اثنى عشر ألفا وكان العبا  قد خرر  ب هلره وعيالره مسرلما مهراجرا فلقرى رسرول 
هللا صلى هللا عليه وسلم بالجحفة وكان قبل ذلرك مقيمرا بمكرة علرى سرقايته ورسرول هللا صرلى 

راض وكان ممن لقيه فى الطريق أبو سفيان بن الحرارث ابرن عمره عليره هللا عليه وسلم عنه 
الصال  والسالم وأخوه من رضاع حليمة السعدية ومعره ولرده جعفرر وكران أبرو سرفيان ير لف 
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم فلمررا بعررث عرراداه وهجرراه وكرران لقا همررا لرره عليرره الصررال  

سرار صرلى هللا عليره وسرلم فلمرا كران بقديرد عقرد  والسالم باألبواء وأسلما قبرل دخرول مكرة ثرم
األلوية والرايات ودفعها إلى القبائل ثم نزل مر الظهران عشاء ف مر أصحابه ف وقدوا عشرر  
آالف نار ولم يبلغ قريشا مسيره وهم مغتمون لما يخافون مرن غرزوه إيراهم فبعثروا أبرا سرفيان 

فخرر  أبرو سرفيان وحكريم برن حرزام وبرديل ابن حرب وقالوا إن لقيت محمدا فخذلنا منه أمانا 
بن ورقاء حتى أتوا مر الظهران فلما رأوا العسكر أفزعهم فرآهم نا  من حر  رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ف دركوهم ف خذوهم ف توا بهم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم ف سرلم 

برل حترى ينظرر إلرى المسرلمين أبو سفيان فلما سار قال للعبا  احب  أبا سفيان عند خطرم الج
فحبسه العبا  فجعلت القبائل تمر مع النبى صلى هللا عليه وسلم كتيبة كتيبة على أبى سرفيان 
فمرت كتيبة فقال يا عبا  من هذه قال هذه غفار قال ما لى ولغفار ثرم جهينرة قرال مثرل ذلرك 

عد برن عبرار  معره حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهرا قرال مرن هرذه قرال هر الء األنصرار علريهم سر
الرايرة فقررال سررعد يررا أبررا سرفيان اليرروم يرروم الملحمررة اليرروم تسرتحل الكعبررة وفررى روايررة تسررتحل 
الحرمة فسمعها رجل من المهراجرين فقرال يرا رسرول هللا مرا آمرن أن يكرون لسرعد فرى قرريح 
صوله فقال لعلى أدركه فخذ الراية منه فكرن أنرت تردخل بهرا وروى أن أبرا سرفيان قرال للنبرى 
صلى هللا عليه وسلم لما حاذاه أمرت بقتل قومرك قرال ال فرذكر لره مرا قرال سرعد برن عبراد  ثرم 
ناشده هللا والرحم فقال يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة اليوم يعز هللا قريشا وأرسرل إلرى سرعد 

 ف خذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قي .
 

لم الزبيررر بررن العرروام علررى قررال موسررى بررن عقبررة بعررث رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسرر
المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء ب على مكة وأمره أن يغرز رايتره برالحجون وال 
يبر  حتى ي تيه وبعث خالد بن الوليد فى قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمرره أن يردخل مرن 

صرار فرى اسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنرى البيروت وبعرث سرعد برن عبراد  فرى كتيبرة األن
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مقدمررة رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وأمرررهم أن يكفرروا أيررديهم وال يقرراتلوا إال مررن قرراتلهم 
واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة وقد تجمع بها بنو بكر وبنو الحرارث برن عبرد 
منرراف ونررا  مررن هررذيل ومررن األحررابيح الررذين انتصرررت بهررم قررريح فقرراتلوا خالرردا فقرراتلهم 

وقتل من بنى بكر نحو من عشررين رجرال ومرن هرذيل ثالثرة أو أربعرة حترى انتهرى  فانهزموا
بهم القتل إلى الحزور  إلى باب المسجد حتى دخلوا الدور فارتفعت طائفة منهم علرى الجبرال 
وصا  أبو سفيان من أغلق بابه وكف يرده فهرو آمرن ونظرر رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 

د نهيت عن القتال فقالوا إن خالدا قوتل وبدىء بالقتال فلم يكرن لره إلى البارقة فقال ما هذه وق
 بد من أن يقاتلهم.

 
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أن اطم ن لخالد لم قاتلت وقد نهيتك عرن القترال 
فقال هم بد نا بالقتال وقد كففت يدى ما اسرتطعت فقرال قضراء هللا خيرر وقرال العبرا  بعرد أن 

سفيان وشهد شهاد  الحق يرا رسرول هللا إن أبرا سرفيان رجرل يحرب الفخرر فاجعرل لره أسلم أبو 
شيئا قال نعم وأمر صلى هللا عليه وسلم فنادى مناديه من دخرل المسرجد فهرو أمرن ومرن دخرل 
دار أبى سفيان فهرو أمرن ومرن أغلرق عليره بابره فهرو آمرن إال المسرتثنين وهرم علرى مرا جمعره 

 ستة رجال وأربع نسو . الواقدى عن شيوخه عشر  أنف 
 

وروى مسلم والنسائى عن أبى هرير  رضى هللا عنه قال لمرا أقبرل رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم وقد بعث على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد وبعث الزبير علرى األخررى وبعرث 

فهتفرت  أبا عبيد  على الحسر أى الذين بغير سال  فقال لى يا أبا هرير  اهتف لرى باألنصرار
بهم فجا وا ف طافوا به فقال لهم أترون إلى أوباح قريح وأتباعهم ثرم قرال بإحردى يديره علرى 
األخرى احصدوهم حصدا حتى توافونى بالصفا قرال أبرو هريرر  فانطلقنرا فمرا نشراء إن نقترل 
أحدا منهم إال قتلناه فجاء أبو سفيان فقال يا رسرول هللا أبيحرت خضرراء قرريح ال قرريح بعرد 

م فقال صرلى هللا عليره وسرلم مرن أغلرق بابره فهرو آمرن، وروى أنره صرلى هللا عليره وسرلم اليو
وضع رأسه تواضعا هلل لما رأى ما أكرمه هللا تعالى به من الفتح حترى إن رأسره لتكراد تمر  
رحله شكرا وخضوعا لعظمته تعالى أن أحل له بلده ولم يحله ألحد قبله وال ألحد بعده وعرن 

 هللا عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. أن  أن النبى صلى
 

وهو زرد ينسج على قدر الرأ  مثل القلنسو  وعن جابر أنه صرلى هللا عليره وسرلم كران 
على رأسه عمامة سوداء، ولما كان الغد من يوم الفتح قام عليره الصرال  والسرالم خطيبرا فرى 

ثم قال أيها النا  إن هللا حرم مكرة يروم خلرق النا  فحمد هللا وأثنى عليه ومجده بما هو أهله 
السموات واألرض فهى حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة فال يحل ألمرىء ي من باهلل واليروم 
اآلخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجر  فإن أحد ترخص فيها لقتال رسول هللا صرلى هللا 

لكرم وإنمرا أحلرت لرى سراعة مرن نهرار وقرد عليه وسلم فقولوا إن هللا قد أذن لرسوله ولم ير ذن 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألم  فليبلغ الشاهد الغائب ثم قال يا معشر قرريح مرا تررون 
أنى فاعل فيكم قالوا خيرا أخ كريم وإبن أخ كريم قال اذهبروا فر نتم الطلقراء أى الرذين أطلقروا 

 فلم يسترقوا ولم ي سروا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 426 

 
مكرة علرى رسروله صرلى هللا عليره وسرلم قرال األنصرار فيمرا  ولما فتح هللا سبحانه وتعرالى

بينهم أترون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ فتح هللا عليه أرضره وبلرده يقريم بهرا وكران 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو على الصفا رافعرا يديره فلمرا فررغ مرن دعائره قرال مراذا 

بهم حتى أخبروه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قلتم قالوا ال شئ يا رسول هللا فلم يزل
 معاذ هللا المحيا محياكم والممات مماتكم.

 
وهم فضاله بن عمير بن الملو  أن يقتل النبى صلى هللا عليه وسرلم وهرو يطروف بالبيرت 
فلما دنا منه قال له رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم أفضرالة قرال نعرم يرا رسرول هللا قرال مراذا 

ت تحدث به نفسك قال ال شئ كنرت أذكرر هللا فضرحك رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم ثرم كن
قال استغفر هللا ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فكران فضرالة يقرول وهللا مرارفع يرده عرن 
صدرى حتى ما خلق هللا شيئا أحب إلى منه، وفى تفسير العالمة ابن النقيرب المقدسرى إن هللا 

رسوله صلى هللا عليه وسلم ب نه قد أنجز له وعده بالنصر علرى أعدائره وفرتح تعالى لما أعلم 
)اقوول جووام الحوو  ا هوو  الباطوول إن مكررة وإعررالء كلمررة دينرره أمررره إذا دخررل مكررة أن يقررول: 

[ فصرار صرلى هللا عليره وسرلم يطعرن األصرنام الترى حرول 81]اإلسرراء:  الباطل مان  هاقا(
الباطل فيخر الصنم ساقطا مع أنها كلها كانرت مثبترة  الكعبة بمحجنه ويقول جاء الحق وزهق

 بالحديد والرصاص وكانت ثالثمائة وستين صنما بعدد أيام السنة.
 

وعن ابن عمر رضى هللا عنهما قال أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح على 
لحرة فقرال اثتنرى ناقته القصواء وهو مردف أسامة حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن ط

بالمفتا  فذهب إلى أمه ف بت أن تعطيه فقال وهللا لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف مرن صرلبى 
 ف عطته إياه فجاء به النبى صلى هللا عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب رواه مسلم.

 
وفررى الطبقررات البررن سررعد عررن عثمرران بررن طلحررة قررال كنررا نفررتح الكعبررة فررى الجاهليررة يرروم 

ين والخمرري  فاقبررل النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم يومررا يريررد أن يرردخل الكعبررة مررع النررا  اإلثنرر
ف غلظت له ونلت منه فحلم عنى ثم قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتا  يومرا بيردى أضرعه 
حيث شئت فقلت لقد هلكت قريح يومئذ وذلت فقال بل عمررت وعرزت يومئرذ ودخرل الكعبرة 

ت يومئذ أن األمر سيصير إلى ما قال فلما كان يوم الفتح قال يا فوقعت كلمته منى موقعا ظنن
عثمان ائتنى بالمفتا  ف تيته به ف خرذه منرى ثرم دفعره إلرى وقرال خرذوها خالرد  تالرد  ال ينزعهرا 
مررنكم إال ظررالم يررا عثمرران إن هللا اسررت منكم علررى بيترره فكلرروا ممررا يصررل إلرريكم مررن هررذا البيررت 

ى فرجعت إليه فقال ألم يكن الرذى قلرت لرك قرال فرذكرت قولره بالمعروف قال فلما وليت نادان
لى بمكة قبل الهجر  لعلك سترى هذا المفتا  يومرا بيردى أضرعه حيرث شرئت قلرت بلرى أشرهد 

 )إن هللا يوأمرمم أن تو داا األمانواال إلو  أهلهوا(أنك رسرول هللا وفرى عثمران هرذا نزلرت آيرة: 
لم دخل هو وأسامة ابن زيد وبرالل وعثمران [ وروى مسلم أنه صلى هللا عليه وس58]النساء: 

بن طلحة الكعبة فر غلقوا علريهم البراب قرال ابرن عمرر فلمرا فتحروا كنرةت أول مرن ولرج فلقيرت 
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بالال فس لته هرل صرلى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم قرال نعرم برين العمرودين اليمرانيين وذهرب 
 عنى أس له كم صلى.

 
يساره وعمرودا علرى يمينره وثالثرة أعمرد  وفى إحدى روايات البخارى جعل عمودا على 

وراء  وفى كتاب مكرة لألزرقرى والفراكهى أن معاويرة سر ل ابرن عمرر أيرن صرلى رسرول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال اجعل بينك وبرين الجردار ذراعرين أو ثالثرة أذرع فعلرى هرذا ينبغرى 

نره تقرع قردماه فرى مكران لمن أراد االتباع فى ذلرك أن يجعرل بينره وبرين الجردار ثالثرة أذرع فإ
قدميه صلى هللا عليه وسلم إن كانت ثالثة سواء أو تقع ركبتاه أو يرداه أو وجهره إن كران أقرل 

 من ثالثة أذرع وهللا أعلم.
 

وعن أسامة بن زيد قرال دخلرت علرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فرى الكعبرة ورأى 
ه وسلم يمحوهرا ويقرول قاترل هللا قومرا صورا فدعا بدلو من ماء ف تيته به فجعل صلى هللا علي

يصورون ما ال يخلقرون رواه أبرو داود وأقرام صرلى هللا عليره وسرلم خمر  عشرر  ليلرة وقيرل 
)سرية خالد بون الاليود ر و  هللا أكثر وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان، ثم 

انررت أعظررم عقررب فررتح مكررة إلررى العررزى بنخلررة وكانررت لقررريح وجميررع بنررى كنانررة وك النوول(
أصنامهم لخم  ليال بقين مرن رمضران سرنة ثمران ومعره ثالثرون فارسرا ليهردمها فلمرا انتهروا 
إليها هدمها ثم رجع إلى رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم بمكرة فر خبره فقرال هرل رأيرت شريئا 
قال ال قال فإنك لم تهدمها فارجع إليه فاهدمها فرجع فجرد سيفه فخرجت إليره امررأ  عجروز 

نة سوداء ثائر  الرأ  فجعل السرادن يصريح فيهرا فضرربها خالرد فجنردلها براثنتين فرجرع عريا
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم بمكرة فر خبره فقرال نعرم تلرك العرزى وقرد يئسرت أن تعبرد 

 ببالدكم أبدا.
 
إلى سواع صنم هذيل على ثالثرة أميرال مرن مكرة فرى شرهر  )سرية المرا بن العاؤ(ثم 

ان حين فتح مكة قال عمرو فانتهيت إليه وعنرده السرادن فقرال مرا تريرد فقلرت رمضان سنة ثم
أمرنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أهدمه قال ال تقدر على ذلك قلت لم قال تمنع فقلت 
ويحك وهل يسمع أو يبصر قال فدنوت منه فكسرته ثم قلت للسادن كيرف رأيرت قرال أسرلمت 

إلرى منرا  صرنم لرألو  والخرزر  بالمشرلل فرى شرهر  شوهل ()سرية سوعد بون  يود األهلل، ثم 
رمضان حين فتح مكة فخر  فى عشرين فارسا حترى انتهرى إليهرا قرال السرادن مرا تريرد قرال 
هدم منا  قال أنت وذاك ف قبل سرعد يمشرى فخرجرت إليره امررأ  عريانرة سروداء ثرائر  الررأ  

قبل إلى الصرنم ومعره أصرحابه تدعو بالويل وتضرب صدرها فضربها سعد بن زيد فقتلها وأ
فهرردموه وانصرررف راجعررا إلررى رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وكرران ذلررك لسررت بقررين مررن 

إلرى بنرى جذيمرة قبيلرة مرن عبرد القري   )سرية خالود بون الاليود ر و  هللا النول(رمضان، ثم 
ال  أسفل مكة على ليلة بناحية يلملم فى شوال سنة ثمان وهو يروم الغميصراء بعثره عليره الصر

والسررالم لمررا رجررع مررن هرردم العررزى وهررو صررلى هللا عليرره وسررلم مقرريم بمكررة وبعررث ثالثمائررة 
وخمسين رجال داعياً إلرى اإلسرالم ال مقراتال فلمرا انتهرى إلريهم قرال مرا أنرتم قرالوا مسرلمون قرد 
صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المسراجد فرى سراحاتنا وفرى البخرارى لرم يحسرنوا أن يقولروا ذلرك 
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 نا فقال لهم است سروا فاست سروا ف مر بعضرهم فكترف بعضرا وفررقهم فرى أصرحابه فقالوا صب
فلما كان السحر نادى منادى خالد من كان معه أسير فليقتله فقتلت بنو سرليم مرن كران ب يرديهم 
وأما المهاجرون واألنصار ف رسلوا اسراهم فبلغ النبى صرلى هللا عليره وسرلم فقرال اللهرم إنرى 

خالد وبعث عليا فودى لهم قتالهم قال الخطابى يحتمرل أن يكرون خالرد نقرم أبرأ إليك من فعل 
عليهم العدول عن لفظ اإلسالم ولم ينقادوا للردين فقرتلهم متر وال وأنكرر عليره الصرال  والسرالم 

 العجلة وترك التثبت فى أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صب نا.
 

 غ اق حنين
كة ثرالث ليرال وتسرمى غرزو  هروازن وذلرك أن النبرى وهو واد قرب الطائف بينه وبين م

صلى هللا عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة وتمهيدها وأسلم عامة أهلها مشت أشراف هروازن 
وثقيف بعضهم إلى بعض وحشدوا وقصدوا محاربة المسلمين وكان رئيسهم مالك برن عروف 

السربت لسرت ليرال مرن النصرى فخر  إلريهم رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم مرن مكرة يروم 
شوال فى اثنى عشر ألفا مرن المسرلمين عشرر  آالف مرن أهرل المدينرة وألفران ممرن أسرلم مرن 
أهل مكرة واسرتعمل صرلى هللا عليره وسرلم علرى مكرة عتراب برن أسريد فوصرل إلرى حنرين ليلرة 
الثالثاء لعشر ليال خلون من شوال فجاء رجل فقال إننى انطلقت من بين أيديكم حتى طلعرت 

كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكر  أبريهم بظعرنهم ونعمهرم وشرياههم اجتمعروا إلرى حنرين جبل 
 فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء هللا تعالى.

 
وقال رجل لن نغلب اليوم من قلرة فشرق ذلرك علرى النبرى صرلى هللا عليره وسرلم ثرم ركرب 

يررره وسررلم بغلتررره البيضرراء دلررردل ولررب  درعرررين والمغفررر والبيضرررة رسررول هللا صررلى هللا عل
فاستقبلهم من هوازن مالم يروا مثله قط من السواد والكثر  وذلك فى غبح الصبح وخرجرت 
الكتائب من مضيق الوادى فحملوا حملة واحد  فانكشرفت خيرل بنرى سرليم موليرة وتربعهم أهرل 

ومئذ إال العبا  بن عبد المطلرب وعلرى برن مكة والنا  ولم يثبت معه صلى هللا عليه وسلم ي
أبى طالب والفضل برن العبرا  وأبرو سرفيان برن الحرارث برن عبرد المطلرب وأبرو بكرر وعمرر 

 وأسامة بن زيد فى نا  من أهل بيته وأصحابه رضى هللا عنهم.
 

قال العبا  وأنا آخرذ بلجرام بغلتره أكفهرا مخافرة أن تصرل إلرى العردو ألنره صرلى هللا عليره 
ان يتقردم فرى نحرر العردو وأبرو سرفيان برن الحرارث آخرذ بركابره صرلى هللا عليره وسرلم وسلم ك

فجعل عليه الصال  والسالم يقرول للعبرا  نراد يرا معشرر األنصرار يرا أصرحاب السرمر  يعنرى 
شررجر  بيعررة الرضرروان التررى بررايعوه تحتهررا أن ال يفررروا عنرره فجعررل تررار  ينررادى يررا أصررحاب 

لبقر  وكران العبرا  رجرال صريتا فلمرا سرمع المسرلمون نرداء السمر  وتار  يا أصحاب سور  ا
العبا  أقبلروا كر نهم اإلبرل إذا حنرت إلرى أوالدهرا وفرى روايرة مسرلم قرال العبرا  فروهللا لكر ن 
عطفهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أوالدها يقولون يرا لبيرك يرا لبيرك فتراجعروا إلرى 

مرنهم إذا لرم يطاوعرره بعيرره علرى الرجرروع  رسرول هللا صرلى هللا عليرره وسرلم حترى إن الرجررل
انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم فر مرهم عليره الصرال  
والسالم أن يصدقوا الحملة فاقتتلوا مع الكفار ف شرف رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم فنظرر 
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د  الحررب وهرذا مرن فصريح إلى قتالهم فقال اآلن حمى الوطي  وهو التنرور ضرربه مرثال لشر
 الكالم الذى لم يسمع من أحد قبل النبى صلى هللا عليه وسلم.

 
وفى البخارى عن البراء وس له رجرل أفرررتم عرن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يروم 
حنين فقال لكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يفر كان هوازن رما  وإنا لما حملنا علريهم 

على المغرانم فاسرتقبلونا بالسرهام ولقرد رأيرت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم  انكشفوا ف كببنا
على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو صلى هللا عليره وسرلم يقرول: 

 أنا النبى ال كذب أنا بن عبد المطلب.
 

حررت وتنرراول صررلى هللا عليرره وسررلم حصرريات مررن األرض ثررم قررال شرراهت الوجرروه أى قب
ورمى بها فى وجوه المشركين فما خلق هللا منهم إنساناً إال مأل عينيره مرن تلرك القبضرة وفرى 
رواية لمسلم قبضة من تراب األرض وفى رواية أحمد وغيره أن رسول هللا صرلى هللا عليره 
وسلم لما ولى المسلمون مدبرين قال أنا عبد هللا ورسوله أنا عبد هللا ورسوله ثم آخذ كفرا مرن 

 ب وضرب وجوههم وقال شاهت الوجوه فهزمهم هللا سبحانه وتعالى.ترا
 

وقال ابن مسعود حادت به صلى هللا عليه وسلم بغلته فمال السر  فقلت ارتفع رفعرك هللا 
فقررال نرراولنى كفررا مررن تررراب فضرررب وجرروههم وامررتألت أعيررنهم ترابررا وجرراء المهرراجرون 

شركون األدبار وعن عبد الررحمن الفهررى واألنصار سيوفهم ب يمانهم ك نها الشهب فولى الم
قال حدثنى أبنا هم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق منا واحد إال امتألت عيناه وفمه ترابا وسمعنا 

)اأنو ل هللا سومينتل اللو  رسوالل صلصلة من السماء كإمرار الحديرد علرى الطسرت الجديرد. 
المالئكرة وفرى سرير  الردمياطى [ وهرم 26]التوبرة:  االل  الم منين اأن ل جنوادا لوم تراهوا(

كان سيما المالئكة يوم حنين عمائم حمر أرخوها بين أكتافهم، وأمر صلى هللا عليه وسرلم أن 
يقتل من قدر عليه وأفضى المسلمون فى القتل إلى الذريرة فنهراهم صرلى هللا عليره وسرلم عرن 

ذلرك اليروم عشررين  ذلك وقال من قتل قتيال له عليه بينرة فلره سرلبه واسرتلب أبرو طلحرة وحرده
رجال، وأمر صلى هللا عليره وسرلم بطلرب العردو فر نتهى بعضرهم إلرى الطرائف وبعضرهم نحرو 
نخلرة وقروم مرنهم إلرى أوطرا  واستشرهد مرن المسرلمين أربعرة مرنهم أيمرن الحبشرى وقترل مرن 

 المشركين أكثر من سبعين قتيال.
 
صلى هللا عليره وسرلم وهو عم أبى موسى األشعرى بعثه  )سرية أب  الامر األشعرى(ثم 

حين فرغ من حنين فى طلب الفارين من هروازن وكران معره سرلمة برن األكروع فرانتهى إلريهم 
ف ذاهم مجتمعون فقتل منهم أبو عامر تسعة إخرو  مبرارز  بعرد أن يردعو كرل واحرد مرنهم إلرى 
اإلسالم ويقرول اللهرم اشرهد عليره فقرال واحرد مرنهم اللهرم ال تشرهد علرى فكرف عنره أبرو عرامر 
ف فلت ثم أسلم بعد فحسن إسالمه وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رآه قال هذا شريد 
أبرى عرامر ورمرى أبرا عرامر ابنرا الحررارث العرالء وأوفرى فقرتاله فخلفره أبرو موسرى األشررعرى 
فقاتلهم حتى فتح هللا عليه وقترل قاترل أبرى عرامر فقرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم اللهرم 
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ى عررامر واجلعرره مررن أعلررى أمتررى فررى الجنررة وكرران فررى السرربى الشرريماء أخترره عليرره اغفررر ألبرر
 الصال  والسالم من الرضاعة.

 
إلى ذى الكفين صنم من خشب فى شروال لمرا أراد  )سرية الطفيل بن المرا الداس (ثم 

عليه الصال  والسالم السير إلى الطائف ليهدمه ويوافيه بالطائف فخر  سريعا فهدمه وجعرل 
 النار فى وجهه أى يلقيها عليه ويحرقه ويقول:يحح 
 

 يا ذا الكفين لست من عبادكا          ميالدنا أقدم من ميالدكا
 إنـى حـشـوت الـنـار فـى فـ ادكـا   

 
وانحدر معه من قومه أربعمائة رجل سراعا فوافوا النبى صلى هللا عليره وسرلم بالطرائف 

 بعد مقدمه ب ربعة أيام.
 

 غ اق الطاات
هى بلد كبير على ثالث مراحل من مكة سار إليها النبى صلى هللا عليه وسلم فى شوال و

سنة ثمان حين خر  من حنرين وحرب  الغنرائم بالجعرانرة وقردم خالرد برن الوليرد علرى مقدمتره 
وكانت ثقيف لما انهزموا من أوطا  دخلوا حصنهم بالطائف وأغلقوه علريهم بعرد أن أدخلروا 

هيئوا للقتال فسار صلى هللا عليره وسرلم حترى نرزل قريبرا مرن الحصرن فيه ما يصلحهم سنة وت
وعسكر هنراك فرمروا المسرلمين بالنبرل رميرا شرديدا ك نره رجرل جرراد حترى أصريب نرا  مرن 
المسلمين وقتل منهم اثنا عشر رجال فارتفع صلى هللا عليه وسلم إلى موضع مسرجد الطرائف 

ا قبتين وكان يصرلى صرلى هللا عليره وسرلم اليوم وكان من نسائه أم سلمة وزينب فضرب لهم
بين القبتين حصار الطائف كله فحاصررهم ثمانيرة عشرر يومرا ونصرب علريهم المنجنيرق وهرو 
أول منجنيق رمى به فى اإلسالم وأمر بقطع أعنابهم وتحريقها فقطع المسرلمون قطعرا ذريعرا 

 ثم سالوه أن يدعها هلل وللرحم.
 

ها هلل وللرحم ثم نادى مناديه عليه الصال  والسالم أيما فقال صلى هللا عليه وسلم إنى أدع
عبد نزل من الحصن وخر  إلينا فهو حر فخرر  ثالثرة وعشررون عبردا مرنهم أبرو بكرر  ولرم 
ي ذن له صلى هللا عليه وسلم فى فتح الطائف وأمر عمرر برن الخطراب رضرى هللا عنره فر ذن 

م يفرتح علينرا الطرائف فقرال عليره بالنا  فرى الرحيرل فضرح النرا  مرن ذلرك وقرالوا نرحرل ولر
الصال  والسالم فاغدوا على القترال فغردوا ف صراب المسرلمين جراحرات فقرال صرلى هللا عليره 
وسلم إنا قافلون إن شاء هللا تعالى فسروا بذلك وأذعنروا وجعلروا يرحلرون ورسرول هللا صرلى 

 هللا عليه وسلم يضحك وفقئت عين أبى سفيان صخر بن حرب يومئذ.
 

ابن سعد أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال له وهى فى يده أيما أحب إليك عين فى فذكر 
الجنة أو أدعوا هلل أن يردها عليك قال برل عرين فرى الجنرة ورمرى بهرا وشرهد اليرمروك فقاترل 
وفقئت عينه األخرى يومئذ. وقال صلى هللا عليه وسلم قولوا ال إله إال هللا وحده صدق وعده 
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األحررزاب وحررده فلمررا ارتحلرروا قررال قولرروا آيبررون تررائبون عابرردون لربنررا ونصررر عبررده وهررزم 
حامدون، ولما قيل له صلى هللا عليه وسلم يا رسول هللا ادع علرى ثقيرف قرال اللهرم اهرد ثقيفرا 

 وائت بهم.
 

وكان عليه الصال  والسالم قد أمر أن يجمع السبى والغنائم مما أفاء هللا على رسوله يروم 
لرره إلررى الجعرانررة فكرران بهررا إلررى أن انصرررف عليرره الصررال  والسررالم مررن حنررين فجمررع ذلررك ك

الطررائف وكرران السرربى سررتة آالف رأ  واإلبررل أربعررة وعشرررين ألررف بعيررر والغررنم أكثررر مررن 
أربعين ألف شا  وأربعة آالف أوقية فضرة وانتظرر صرلى هللا عليره وسرلم بهروازن أن يقردموا 

موال وفى البخارى وطفق صلى هللا عليه وسلم عليه مسلمين بضع عشر  ليلة ثم بدأ يقسم األ
يعطى رجرال المائرة مرن اإلبرل فقرال نرا  مرن األنصرار يغفرر هللا لرسرول هللا صرلى هللا عليره 

 وسلم يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم.
 

قال أن  فحدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمقالتهم ف رسل إلى األنصار فجمعهم فى 
ن آدم ثم قال لهم أما ترضون أن يذهب النا  باألموال وتذهبون بالنبى صرلى هللا عليره قبة م

وسلم إلى رحالكم فوهللا لما تنقلبرون بره خيرر ممرا ينقلبرون بره قرالوا يرا رسرول هللا قرد رضرينا، 
وعن جبير بن مطعم قال بينما أنا مع النبى صلى هللا عليه وسلم ومعه النا  مقفله من حنرين 

سول هللا صلى هللا عليه وسرلم األعرراب حترى اضرطروه إلرى سرمر  فخطفرت رداءه علقت بر
فوقف صلى هللا عليه وسلم وقال اعطونى ردائى فلو كان لى عدد هرذه العضرا  نعمرا لقسرمته 

 بينكم ثم ال تجدونى بخيال وال كذوبا وال جبانا والعضاه شجر ذو شوك.
 

قردم المدينرة وقرد غراب عنهرا شرهرين  وأحرم صلى هللا عليه وسرلم بعمرر  ودخرل مكرة ثرم
وستة عشر يوما، وبعث صلى هللا عليه وسلم قري  برن سرعد برن عبراد  إلرى ناحيرة الريمن فرى 
أربعمائة فار  وأمره أن يقاتل قبيلرة صرداء حرين مرروره علريهم فرى الطريرق فقردم زيراد برن 

فر ردد الجريح  الحارث الصدائى فس ل عن ذلك البعرث فر خبر فقرال يرا رسرول هللا أنرا وافردهم
وأنا لك بقرومى فرردهم النبرى صرلى هللا عليره وسرلم وقردم الصردائيون بعرد خمسرة عشرر يومراً 
ف سلموا، وبعث صلى هللا عليه وسلم عيينرة برن حصرن الفرزارى إلرى بنرى تمريم بالسرقيا وهرى 
أرض بنى تميم فى المحرم سن تسع فى خمسين فارسرا مرن العررب لري  فريهم مهراجرى وال 

يسير الليل ويكمن النهار فهجم عليهم فى صحراء قد حلوا وسررحوا مواشريهم  أنصارى فكان
فلما رأوا الجمع ولوا ف خذوا منهم أحد عشر رجال وإحدى عشرر  امررأ  وثالثرين صربيا فقردم 

 عشر  من ر سائهم إلى النبى صلى هللا عليه وسلم فرد عليهم األسارى والسبى.
 

عقبرة إلرى بنرى المصرطلق مرن خزاعرة لصردقتهم  ثم بعث صلى هللا عليه وسرلم الوليرد برن
وكان بينهم وبينه عداو  فى الجاهلية وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد فلما سمعوا بردنو الوليرد 
قدم منهم عشرون رجال يتلقونه بالجزر والغنم فرحا به وتعظيما هلل ولرسوله صلى هللا عليره 

الطريرق قبرل أن يصرلوا إليره وأخبرر النبرى وسلم فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فرجع مرن 
صلى هللا عليه وسلم أنهم لقوه بالسال  يحولون بينه وبين الصدقة فهم عليه الصرال  والسرالم 
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أن يبعث إليهم من يغزوهم وبلغ ذلك القوم فقدم منهم الركب الذين لقوا الوليرد فر خبروا النبرى 
)يوا أيهوا الوذين أمنواا إن جواممم يرة: صلى هللا عليه وسرلم الخبرر علرى وجهره فنزلرت هرذه اآل

[ إلرى آخررر اآليرة فقرررأ صرلى هللا عليره وسررلم اآليرة وبعررث 6]الحجررات:  فاسو  بنبوأ فتبينوواا(
 معهم عباد بن بشر ي خذ صدقات أموالهم ويعلمهم شرائع اإلسالم ويقرئهم القرآن.

 
مسرتهل  وبعث صلى هللا عليه وسلم عبرد هللا برن عوسرجة إلرى بنرى عمررو برن حارثرة فرى

صفر يدعوهم إلى اإلسالم ف بوا أن يجيبوا واسرتخفوا بالصرحيفة فردعا علريهم صرلى هللا عليره 
وسلم بذهاب العقل قال راوى الحرديث فهرم إلرى اليروم أهرل رعرد  وعجلرة وكرالم مخرتلط، ثرم 

إلى خثعم قريبرا مرن تربرة مرن أعمرال مكرة سرنة تسرع  )سرية قطبة بن الامر ر   هللا النل(
ين رجال وأمره أن يشن الغار  عليهم فاقتتلوا قتاال شديدا حتى كثر الجرحى وبعث معه عشر

)سورية فى الفريقين جميعا وقتل قطبة من قتل وساقوا النعم والشاء والنسراء إلرى المدينرة، ثرم 
إلى بنى كالب فرى ربيرع األول سرنة تسرع إلرى القرطراء فردعاهم  ال حاك بن سفيان المبب (

 لوهم فهزموهم وغنموا.إلى اإلسالم ف بوا فقات
 
إلى نا  من الحبشة فى ربيع اآلخر سنة تسرع فرى  )سرية اللقمة بن مج   المدلج (ثم 

ثالثمائة فانتهى إلى جزير  فى البحر فلما خاض إلريهم هربروا فلمرا رجرع تعجرل بعرض القروم 
ق إلى أهليهم ف مر عبد هللا بن حذافة على من تعجل وكانرت فيره دعابرة فنزلروا بربعض الطرير

وأوقدوا نارا يصطلون عليها فقال عزمرت علريكم إال ترواثبتم فرى هرذه النرار فلمرا هرم بعضرهم 
بذلك قال اجلسوا إنما كنرت أمرز  فرذكروا ذلرك للنبرى صرلى هللا عليره وسرلم فقرال مرن أمرركم 

 بمعصية فال تطيعوه وفى رواية فقال لو دخلوها ما خرجوا منه .
 
إلى الفل  وهو صنم طى لهدمره فرى ربيرع  النل()سرية الل  بن أب  طالب ر   هللا ثم 

اآلخر سنة تسع وبعث معه مائة وخمسين رجال من األنصار على مائة بعير وخمسرين فرسرا 
فهدمه وغنم سبيا ونعما وشاء وكان فى السبى سفانة بنت حاتم ف طلقها النبرى صرلى هللا عليره 

شوة بون مح ون ر و  هللا )سورية الماوسلم فكان ذلك سبب إسالم أخيها عدى بن حاتم، ثرم 
إلى الجباب موضع بالحجراز وهرو أرض عرذر  وبلرى اسرم قبيلترين وقيرل أرض فرزار   النل(
 وكلب.

 
 ق ة معب بن  هير م: النب   ل  هللا الليل اسلم

وكانت فيما بين رجوعه عليه الصال  والسالم من الطائف وغزو  تبوك وكان مرن خبرره 
ى آتى هذا الرجل يعنى النبى صرلى هللا عليره وسرلم وأخيه بجير أن بجيرا قال لكعب اثبت حت

ف سمع كالمه وأعرف ما عنده ف قام كعب ومضى بجير حتى أترى إلرى النبرى صرلى هللا عليره 
وسلم فسمع كالمه فآمن به وذلك أن زهيررا كران يجرال  أهرل الكتراب فسرمع مرنهم أنره قرد آن 

سبب من السماء وأنه قرد مرد يرده  مبعثه صلى هللا عليه وسلم ورأى زهير فى منامه أنه قد مد
ليتناولرره ففاترره فت ولرره بررالنبى الررذى يبعررث فررى آخررر الزمرران، أنرره ال يدركرره وأخبررر بنيرره بررذلك 
وأوصاهم إن أدركوه أن يسلموا وكتب بجيرر إلرى كعرب أن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
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انرت لرك فرى قتل رجاال بمكة ممن كان يهجوه وأن من بقرى مرن شرعراء قرريح هربروا فرإن ك
نفسك حاجة فطر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه ال يقتل أحردا جراءه تائبرا وإن كنرت 
لم تفعل فانج إلى نجاتك فكتب له أبياتا المه فيها على إسرالمه ف نشردها النبرى صرلى هللا عليره 

علرى  وسلم فقال من لقى منكم كعب بن زهير فليقتله فلما بلغ كعبا ضاقت بره األرض وأشرفق
نفسه فخر  حتى قدم المدينة فوضع يده فى يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ال يعرفه 
فقال يا رسول هللا إن كعرب برن زهيرر جراء ليسرت منك تائبرا مسرلما فهرل أنرت قابرل منره إن أنرا 
جئتك به قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول هللا كعرب برن زهيرر فوثرب 

ه رجل من األنصار فقال يا رسول هللا دعنى وعدو هللا أضرب عنقه فقال صلى هللا عليه علي
وسلم دعه عنك فقد جراء تائبرا ثرم قرال قصريدته "بانرت سرعاد" قرال أبرو بكرر برن األنبرارى لمرا 

 وصل إلى قوله:
 

 إن الرسررررررررول لنررررررررور يستضرررررررراء برررررررره          مهنررررررررد مررررررررن سرررررررريوف هللا مسررررررررلول
 

م إليره بررد  كانرت عليره وإن معاويرة برذل لره فيهرا عشرر  آالف رمى عليه الصال  والسال
فقال ما كنت ألوثر بثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدا فلما مرات كعرب بعرث معاويرة 

 إلى ورثته بعشرين الفا ف خذها منهم قال وهى البرد  التى عند السالطين إلى اليوم.
 

 غ اق تباك
إلرى دمشرق وهرى غرزو  العسرر  وكانرت يروم  مكان معروف وهرو نصرف طريرق المدينرة

الخمي  فى رجب سنة تسع من الهجر  وكران حررا شرديدا وجردبا كثيررا فلرذلك لرم يرور عنهرا 
 كعادته صلى هللا عليه وسلم فى سائر الغزوات.

 
خرجوا فى قلة من الظهرر وفرى حرر شرديد حترى كرانوا ينحررون البعيرر فيشرربون مرا فرى 

فى الماء وفى الظهرر وفرى النفقرة فسرميت "غرزو  العسرر "  كرشه من الماء فكان ذلك عسر 
وسببها أنه بلغه صلى هللا عليه وسلم من األنباط الذين يقدمون بالزيت من الشرام إلرى المدينرة 
أن الروم تجمعت بالش م مع هرقل فندب صلى هللا عليره وسرلم النرا  إلرى الخررو  وأعلمهرم 

مان يا رسول هللا هذه مائترا بعيرر ب قتابهرا وأحالسرها بالمكان الذى يريد ليت هبوا لذلك وقال عث
ومائتا أوقية فقال صلى هللا عليه وسلم ال يضر عثمران مرا عمرل بعردها وروى عرن قتراد  أنره 

 قال حمل عثمان فى جيح العسر  على ألف بعير وسبعين فرسا.
 

ى كمه وعن عبد الرحمن بن سمر  قال جاء عثمان بن عفان رضى هللا عنه ب لف دينار ف
حين جهز جيح العسر  فنثرها فى حجره صلى هللا عليره وسرلم فرأيرت رسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم يقلبها فى حجره ويقول ما ضر عثمران مرا عمرل بعرد اليروم رواه الترمرذى وروى 
الطبرانى عرن حذيفرة أن عثمران بعرث فرى جريح العسرر  بعشرر  آالف دينرار إلرى رسرول هللا 

فصبت برين يديره فجعرل صرلى هللا عليره وسرلم يقرول بيرده ويقلبهرا ظهررا  صلى هللا عليه وسلم
لبطن ويقول غفرر هللا لرك يرا عثمران مرا أسرررت ومرا أعلنرت ومرا هرو كرائن إلرى يروم القيامرة 
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مايبالى ما عمرل بعردها ولمرا ت هرب صرلى هللا عليره وسرلم للخررو  قرال قروم مرن المنرافقين ال 
قالاا وتنفراا ف  الحرقل نار جهنم أشد حورا لوا مواناا )اتنفروا فى الحر فنزل قوله تعالى: 

[ وأرسل عليه الصال  والسالم إلى مكة وقبائل العرب يسرتنفرهم وجراء 81]التوبة:  يفقهان(
البكائون يستحملونه فقرال عليره الصرال  والسرالم ال أجرد مرا أحملكرم عليره وهرم الرذين قرال هللا 

مرن الردمع حزنرا أن ال يجردوا مرا ينفقرون" وجراء  سبحانه وتعالى فيهم "تولوا وأعيرنهم تفريض
المعررذرون مررن األعررراب ليرر ذن لهررم فررى التخلررف فرر ذن لرره وهررم اثنرران وثمررانون رجررال وقعررد 
آخررون مررن المنررافقين بغيررر عررذر وإظهررار علرة جررراء  علررى هللا ورسرروله وهررو قولرره تعررالى: 

 [.9]التوبة:  )اقعد الذين مذباا هللا ارسالل(
 

دينة وعلى عياله علرى برن أبرى طالرب رضرى هللا عنره وقرال لره يومئرذ واستخلف على الم
أنت منى بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبى بعدى وتخلف نفرر مرن المسرلمين مرن غيرر 

)االلو  شك وال ارتياب منهم كعب بن مالك ومرار  بن الربيع وهالل برن أميرة وفريهم نرزل: 
ذر وأبرو خيثمرة ثرم لحقراه بعرد ذلرك وأمرر صرلى هللا [ وأبو 118]التوبة:  الثبثة الذين خلفاا(

عليه وسلم لكل بطن من األنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء وراية وكان معه عليره 
 الصال  والسالم ثالثون ألفا وكانت الخيل عشر  آالف فلما قدموا تبوك.

 
ال يقم أحد منكم فمرن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديد  ف

كان له بعير فليشد عقاله فقام رجل فحملته الريح حتى ألقتره بجبرل طرئ رواه مسرلم ولمرا مرر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالحجر سجى ثوبره علرى وجهره واسرتحث راحلتره ثرم قرال ال 
 تررردخلوا بيررروت الرررذين ظلمررروا أنفسرررهم إال وأنرررتم بررراكون خوفرررا أن يصررريبكم مرررا أصرررابهم رواه

 الشيخان، والحجر ديار ثمود الذين غضب هللا عليهم.
 

ولما كان عليه الصال  والسالم ببعض الطريق ضلت ناقته فقرال زيرد برن اللصريت وكران 
منافقا ألي  محمد يزعم أنه نبى ويخبركم ب خبار السماء وهو ال يدرى أين ناقته فقال رسرول 

قالته وإنى وهللا ال أعلرم إال مرا علمنرى هللا هللا صلى هللا عليه وسلم إن رجال يقول كذا وذكر م
سبحانه وتعالى وقد دلنى هللا تعالى عليها وهى فرى الروادى فرى شرعب كرذا وكرذا وقرد حبسرتها 

 شجر  بزمامها فانطلقوا حتى ت تونى بها فانطلقوا فجا وا بها رواه البيهقى وأبو نعيم.
بشرئ مرن مراء وأنهرم  وفى مسرلم عرن معراذ برن جبرل أنهرم وردوا عرين تبروك وهرى تربض

غرفوا منها قليالً حتى اجتمع فى شن ثم غسل صلى هللا عليه وسلم به وجهه ويديه ثرم أعراده 
فيها فجرت بماء كثير فاستقى النا  ولما انتهى صلى هللا عليه وسلم إلى تبروك أتراه صراحب 

الجزيرة أيلة فصرالحه وأعطراه الجزيرة وأتراه أهرل جربراء وأذر  وهمرا بلردان بالشرام فر عطوه 
وكتب لهم صلى هللا عليه وسلم كتابا ووجد هرقل بحمص ف رسل خالرد برن الوليرد إلرى أكيردر 
بن عبد الملك النصرانى بدومة الجندل فى أربعمائة وعشرين فارسرا فرى رجرب سررية وقرال 
له عليه الصال  والسالم إنك سرتجده لريال يصريد البقرر فرانتهى إليره خالرد رضرى هللا عنره وقرد 

نه فى ليلة مقمر  إلى بقر يطاردها هو وأخوه حسان فشردت علريهم خيرل خالرد خر  من حص
فاست سرا كيدر وقتل أخوه حسان وهرب من كان معهما فدخل الحصن ثم أجار خالرد أكيردرا 
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من القتل حتى ي تى به إلرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم علرى أن يفرتح لره دومرة الجنردل 
 نمائة فر  وأربعمائة درع وأربعمائة رمح.ففعل وصالحه على ألفى بعير وثما

 
وفى هذه الغزو  كتب صلى هللا عليه وسلم كتابا فى تبوك إلى هرقل يردعوه إلرى اإلسرالم 
فقررارب اإلجابررة ولررم تجررب رواه ابررن حبرران وفررى مسررند أحمررد أن هرقررل كتررب مررن تبرروك إلررى 

وسرلم كرذب هرو علرى رسول هللا صلى هللا عليره وسرلم إنرى مسرلم فقرال النبرى صرلى هللا عليره 
نصرانيته، ثم انصرف صلى هللا عليه وسلم من تبوك بعد أن أقام بها بضع عشر  ليلرة وقيرل 
عشرين ولم يلق كيدا وبنرى فرى طريقره مسراجد وأقبرل صرلى هللا عليره وسرلم حترى نرزل برذى 
أوان بينها وبين المدينة ساعة جاءه خبر مسجد الضرار من السماء فارسل من هدمه وحرقه 

[ األية وكران الرذين 107]التوبة:  )االذين اتخذاا مسجدا  رارا امفرا(أن أنزل هللا فيه  بعد
اتخذوه اثنى عشر رجال يضرارون بره مسرجد قبراء وذلرك أنهرم قرالوا فرى طائفرة مرن المنرافقين 
نبنى مسجدا فنقيل فيره فرال نحضرر خلرف محمرد. ولمرا دنرا صرلى هللا عليره وسرلم مرن المدينرة 

 ه وخر  النساء والصبيان والوالئد يقلن:خر  النا  لتلقي
 

 طلرررررررررررررررررررع البررررررررررررررررررردر علينرررررررررررررررررررا           مرررررررررررررررررررن ثنيرررررررررررررررررررات الررررررررررررررررررروداع
 وجررررررررررررررررررررب الشرررررررررررررررررررركر علينررررررررررررررررررررا          مررررررررررررررررررررا دعررررررررررررررررررررا هلل داعرررررررررررررررررررري

 
وقال صلى هللا عليه وسلم إن فى المدينة أقواما ما سرتم سيرا وال قطعرتم واديرا إال كرانوا 

المدينرة قرال هرذه طابرة وهرذا أحرد  معكم حبسهم العذر ولما أشرف صلى هللا عليه وسلم علرى
جبل يحبنا ونحبه، ولما دخل صلى هللا عليه وسلم قال العبا  يا رسول هللا أت ذن لى أمتدحك 

 قال قل ال يفضض هللا فاك فقال قصيد  منها:
 

 وأنرررررررت لمرررررررا ولررررررردت اشررررررررقت األرض                وضررررررراءت بنرررررررورك األفرررررررق
 وسررررررربل الرشررررررراد نختررررررررق    فرررررررنحن فرررررررى ذلرررررررك الضرررررررياء وفرررررررى النرررررررور           

 
وجاءه صلى هللا عليه وسلم من كان تخلف عنه فحلفروا لره فعرذرهم واسرتغفر لهرم وأرجر  
أمر كعب بن مالك وصاحبيه هالل بن أمية ومرار  بن ربيعة حترى نزلرت تروبتهم وعرن ابرن 

 ]التوبرة: )امخران االترفاا بذنابهم خلطاا المب  الحا امخر سياا(عبا  فى قوله تعالى: 
[ قال كانوا عشر  رهط تخلفوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى غزو  تبوك فلما 102

رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوثق سربعة مرنهم أنفسرهم بسروارى المسرجد وكران ممرر 
النبى صلى هللا عليه وسلم إذا رجرع فرى المسرجد علريهم فقرال مرن هر الء قرالوا هرذا أبرو لبابرة 

فوا عنك يا رسول هللا حتى تطلقهرم وتعرذرهم فقرال أقسرم براهلل ال أطلقهرم وال واصحاب له تخل
أعذرهم حتى يكون هللا هو الرذى يطلقهرم رغبروا عنرى وتخلفروا عرن الغرزو فر نزل هللا تعرالى: 

فلمررا نزلررت أرسررل إلرريهم النبررى صررلى هللا عليرره وسررلم فرر طلقهم  )امخووران االترفوواا بووذنابهم(
 وعذرهم.
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بالنرا  سرنة تسرع فرى ذى القعرد  وكران معره  ل دي  ر و  هللا النول()حجة أب  بمر اثم 
ثالثمائرة رجرل مرن المدينرة وعشررون بدنرة بعثره صرلى هللا عليره وسرلم ير ذن فرى النرا  يرروم 
النحر أن ال يحج بعد العام شرك وال يطروف بالبيرت عريران ثرم أردفره صرلى هللا عليره وسرلم 

رأها على النا  حتى ختمها وأنزل هللا سبحانه بعلى رضى هللا عنه وأمره أن ي ذن ببراء  فق
)يا أيها الذين ممناا إنما المشرمان نجو: فوب يقربواا المسوجد الحورام بعود الوامهم وتعالى: 

[ فلم يحرج فرى العرام القابرل الرذى حرج فيره رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 28]التوبة:  هذا(
 حجة الوداع مشرك.

وسرى ومعراذا إلرى الريمن قبرل حجرة الروداع كرل واحرد ثم بعث صرلى هللا عليره وسرلم أبرا م
منهما على مخالف أى إقليم واليمن مخالفان ثم قال يسرا وال تعسررا وبشررا وال تنفررا وقرال 
لمعاذ إنرك سرت تى قومرا أهرل كتراب فرإذا جئرتهم فرادعهم إلرى أن يشرهدوا أن ال إلره إال هللا وأن 

م أن هللا قرد فررض علريهم خمر  صرلوات محمدا رسول هللا فإن هم أطاعوا لك برذلك فر خبره
فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك ف خبرهم أن هللا قد فرض علريهم صردقة توخرذ مرن 
أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمروالهم واترق دعرو  المظلروم 

ب عردن وكانرت جهرة أبرى فإنها لي  بينها وبين هللا حجاب وكانت جهة معراذ العليرا إلرى صرو
 موسى السفلى.

 
ثم أرسل خالد بن الوليد قبل حجة الوداع فى ربيع األول سنة عشر إلى بنرى عبرد المردان 
قبيلة بنجران ف سلموا، ثم أرسل على بن أبى طالب إلى اليمن فى رمضران سرنة عشرر وعقرد 

وسرلم إلرى الريمن  له لواء وعممه بيده قرال علرى رضرى هللا عنره بعثنرى النبرى صرلى هللا عليره
فقلت يا رسول هللا تبعثنى إلى قوم أسن منى وأنرا حرديث السرن ال أبصرر القضراء فوضرع يرده 
فى صدرى وقال ثبت لسانه واهد قلبه وقال يا على إذا جل  إليك الخصمان فال تقض بينهما 
حتى تسمع من اآلخر فخرر  فرى ثالثمائرة فرار  ففررق أصرحابه فر توا بنهرب وغنرائم ونسراء 

فال ونعم وشاء وغير ذلك ثم لقى جمعهم فدعاهم إلى اإلسالم ف بوا ورموا بالنبل ثم حمل وأط
عليهم على رضى هللا عنه ب صحابه فقترل مرنهم عشررين رجرال فتفرقروا وانهزمروا فكرف عرن 
طلبهم ثم دعاهم إلى اإلسالم ف سرعوا وأجابوا ثم قفل فوافى النبى صلى هللا عليه وسلم بمكة 

ستة عشر، ثم حرج صرلى هللا عليره وسرلم حجرة الروداع وتسرمى حجرة اإلسرالم  قد قدمها للحج
وحجة البالغ فخر  صلى هللا عليه وسلم مرن المدينرة يروم السربت لخمر  ليرال بقرين مرن ذى 
القعد  وخر  معه تسعون ألفا ويقال مائة الف وأربعة عشر ألفا ويقرال أكثرر مرن ذلرك وير تى 

 عبادات إن شاء هللا تعالى.الكالم على حجة الوداع فى مقصد ال
 
إلى أهل أبنى بالشرا  ناحية بالبلقاء وكانت يروم اإلثنرين ألربرع  )سرية أسامة بن  يد(ثم 

ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرر  وهرى آخرر سررية جهزهرا النبرى صرلى هللا عليره وسرلم 
لمرا كران وأول شئ جهزه أبو بكر الصديق رضى هللا عنه لغزو الرروم مكران قترل أبيره زيرد ف

يرروم األربعرراء برردئ برسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم وجعرره فحررم وصرردع فلمررا أصرربح يرروم 
الخمرري  عقررد ألسررامة لررواء بيررده فخررر  بلوائرره معقررودا فدفعرره إلررى بريررد  األسررلمى فعسرركر 
بالجرف فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين واألنصار إال انتدب فريهم أبرو بكرر وعمرر رضرى 
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جاء المسرلمون الرذين يخرجرون مرع أسرامة يودعرون رسرول هللا صرلى هللا هللا عنهم أجمعين و
عليه وسلم ويخرجون إلى العسكر بالجرف فلمرا كران يروم األحرد اشرتد برسرول هللا صرلى هللا 
عليه وسلم وجعه فدخل أسامة من معسكره والنبى صلى هللا عليه وسلم مغمور فط ط  أسامة 

ال يررتكلم فجعررل يرفررع يديرره إلررى السررماء ثررم يضررعهما  فقبلرره ورسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم
وأصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مفيقا فودعه أسامة وخر  إلى معسركره فر مر النرا  
بالرحيل فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول إن رسول هللا صرلى هللا 

صرلى هللا عليره وسرلم يروم اإلثنرين حرين  عليه وسلم يموت ف قبل هو وعمر وأبو عبيد  فتوفى
زاغت الشم  ألثنتى عشر  ليلة خلت من ربيع األول واعتمد الحافظ بن حجر أنها فى ثانى 

 ربيع األول.
 

ولمررا ترروفى صررلى هللا عليرره وسررلم دخررل المسررلمون الررذين عسرركروا بررالجرف إلررى المدينررة 
 صرلى هللا عليره وسرلم فغررزه ودخل بريد  بلواء أسامة معقرودا حترى أترى بره براب رسرول هللا

عنرد بابرره عليرره الصررال  والسررالم فلمررا بويررع أبرو بكررر الصررديق رضررى هللا عنرره أمررر بريررد  أن 
يذهب باللواء إلى بيرت أسرامة ليمضرى بره إلرى وجهتره فمضرى إلرى معسركرهم األول وخرر  

شررف أسامة هالل ربيع اآلخر سنة إحدى عشر  إلى أهل أبنى فشن عليهم الغار  فقترل مرن أ
له وسبى من قدر عليه وحرق منازلهم ونخلهم وقتل قاتل أبيه فى الغار  ثم رجع إلى المدينرة 
ولم يصب أحد من المسلمين وخر  أبرو بكرر فرى المهراجرين وأهرل المدينرة يتلقونره سرروراً، 
فجميررع سررراياه صررلى هللا عليرره وسررلم نحررو السررتين ومغازيرره عليرره الصررال  والسررالم سرربع 

 وعشرون.
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