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الـمـقـدمـة
يف  ونكث  للهدى،  اإلسالم  أهل  صدور  رشح  الذي  هلل  »احلمد 
قلوب أهل الطغيان فال تعي احلكمة أبًدا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 

ال رشيك له إهلًا أحًدا، فرًدا صمًدا.

وأكرمه  وسيًدا،  عبًدا  أعظمه  ما  ورسوله  عبده  حممًدا  أن  وأشهد 
أصاًل وحمتًدا، وأهبره صدًرا ومورًدا، وأطهره مضجًعا ومولًدا.

صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه غيوث الندى، وليوِث الِعدى، 
صالًة وسالًما دائمني من اليوم إيل أن ُيبعث الناس غًدا« )1( .

ثم أما بعد:

هو  صاحبها  ألن  عظيم؛  يش  العطرة  النبوية  السرية  احلديث عن 
رسول كريم عظيم ملسو هيلع هللا ىلص :

رب  پ  پ  پ   پ  ٻ  زب  سبحانه:  فقال  عقله  يف  اهلل  )زكاه   *
]النجم: 2[.

رب  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  زب  سبحانه:  فقال  صدقه  يف  اهلل  وزكاه   *
]النجم: 3[.

رب  ۀ  ڻ    ڻ     ڻ  ڻ  زب  سبحانه:  فقال  برصه  يف  اهلل  وزكاه   *
]النجم: 17[. 

)1(  احلمد من كالم احلافظ ابن حجر العسقالين - فتح الباري رشح صحيح البخاري.
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رب   ڎ  ڌ  ڌ    ڍ           ڍ  زب  سبحانه:  فقال  فؤاده  يف  اهلل  وزكاه   *
]النجم: 11[. 

رب  ہ  ہ  ہ  ۀ   زب  سبحانه:  فقال  ص��دره  يف  وزك��اه   * 
]الرشح: 1[. 

رب  ڭ  ڭ  ڭ  زب  سبحانه:  فقال  ذك��ره  يف  اهلل  وزك��اه   * 
]الرشح: 4[. 

رب   ھ  ھ  ھ  زب  سبحانه:  فقال  طهره  يف  اهلل  وزكاه   *
]الرشح: 2[.

ۇ  ڭ  زب  سبحانه:  فقال  حلمه  يف  اهلل  وزكاه   *
ۇ   ۆ ۆ رب  ]التوبة: 128[.

رب  ٹ   ٹ  ٹ  زب  سبحانه:  فقال  علمه  يف  اهلل  وزك��اه   * 
]النجم: 5[. 

رب  ں  ڱ  ڱ     ڱ  زب  سبحانه:  فقال  خلقه  يف  اهلل  وزكاه   *
]القلم: 4[.

* وزكاه اهلل يف كل يشء فقال سبحانه: زب وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی                رب  ]األحزاب: 21[.

رب  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  زب  فقال:  بحياته  اهلل   وأقسم 
]احلجر: 72[.

وعند  العاملني  رب  عند  األعىل  املأل  يف  منزلته  عن  أخرب  ثم 
زب ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ رب  فقال سبحانه:  املقربني  املالئكة 

]األحزاب: 56[.
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ثم أمر أهل األرض من املؤمنني بالصالة والسالم عليه ليجتمع له 
الثناء من أهل السامء وأهل األرض فقال سبحانه: زب ڃ چ  چ 

چ چ ڇ ڇ رب]األحزاب: 56[ ( )1( . 
وها نحن نبحر معكم يف هذا الكتاب اخلاص بسرية رسولنا الكريم 

ملسو هيلع هللا ىلص، وحياته، وأخالقه.

وقد قطفنا أزهار الكتاب من كتب، وموسوعات، ومواقع، حتدثت 
عن السرية العطرة، فاللهم ال حترم اجلميع األجر، والفائدة، إنك سميع 

جميب.

)1(  مابني القوسني من كتاب: املشتاقون إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - تأليف/ زيد الشمري.
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 الف�صل الأول

 تعريف 
بالـنـبـي ملسو هيلع هللا ىلص
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 الف�صل الأول
تعريف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص )1(

ن�صبه ملسو هيلع هللا ىلص: 
هو أبو القاسم حممد بن عبد اهلل، بن عبد املطلب، بن هاشم بن عبد 
ة، بن كعب بن لؤي بن غالب، بن فهر،  مناف، بن قيص، بن كالب، بن ُمرَّ
بن مالك، بن النرض، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مرض، 
بن نزار، بن معد، بن عدنان، وعدنان من نسل إسامعيل بن إبراهيم عليهام 

السالم. 

اأمه ملسو هيلع هللا ىلص: 
أم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هي آمنُة بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب. 

ولدته ملسو هيلع هللا ىلص: 
ولد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمكة يف العام الذي غزا فيه أبرهُة األرشُم مكة هلدم 

الكعبة.

وقد ولد يوم االثنني من شهر ربيع األول من عام الفيل.

وفاة والديه وجده ملسو هيلع هللا ىلص: 
مات أبوه عبد اهلل وهو محٌل يف بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو يف السادسة 
من العمر، فكلفه جده عبد املطلب الذي مات هو اآلخر ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ابن 

للنرش-  الوطن  مدار  املزيد -  بن عثامن  أمحد  تأليف د/  اهلل -  من كتاب: حممد رسول    )1( 
ط األوىل 1431ه�. )بترصف(. 
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ثامن سنني. 

ر�صاعه ملسو هيلع هللا ىلص: 
أرضعته ثويبة جارية أيب هلب، وأرضعته حليمة السعدية.

ن�صاأته ملسو هيلع هللا ىلص: 
ه أبو طالب،  نشأ ملسو هيلع هللا ىلص يتياماً يكلفه جده عبد املطلب، فلام مات كفله عمُّ

واعتنى به وشمله بالعطف والرعاية. 

وطّهره اهلل - - عز وجل - - من دنس اجلاهلية ومن كل عيب، ومنحة 
من  شاهدوا  ملا  باألمني،  إال  قومه  بني  ُيعرف  يكن  مل  حتى  مجيل،  خلٍق  كلَّ 

أمانته وصدق حديثه وطهارته. 

وسافر ملسو هيلع هللا ىلص إىل الشام مع عمه أيب طالب يف جتارة له. 

ثم خرج ثانياًا إىل الشام مع ميرسة - غالم خدجية - ريض اهلل عنها - يف 
جتارة هلا وذلك قبل أن يتزوجها، فلام حدثها ميرسة عن صدقه وأمانته وما 

هبره من شأنه وخلقه، رغبت يف التزوج به. 

ا وعرشين سنة، تزوج ملسو هيلع هللا ىلص خدجية بنت خويلد، وكانت يف  فلام بلغ مخساً
األربعني من عمرها. 

ابتداء الوحي: 
فلام بلغ ملسو هيلع هللا ىلص أربعني سنة، اختصه اهلل بكرامته، وابتعثه برسالته.

أتاه جربيل - عليه السالم - وهو بغار حراء - جبل بمكة - وكان اهلل 
قد حبب إليه االختالء بنفسه للتأمل يف هذا الغار. 
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نزل عليه جربيل بغار حراء فقال له: اقرأ. قال: لسُت بقارئ. 

فغطاه امللك حتى بلغ منه اجلهد، ثم قال له: اقرأ. فقال: لست بقارئ.

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  زب  له:  قال  ثم  ا،  ثالثاً ذلك  فعل 
رب  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ      ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 

]العلق[. 

فرجع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل خدجية - ريض اهلل عنها - يرجتف، فأخربها 
إنك  ا،  أبداً اهلل  له: كال، واهلل ال خيزيك  فثبتته وطمأنته وقالت  له،  بام حدث 
لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وتقري الضيف، وُتكسُب املعدوم، وتعني 

عىل نوائب الدهر.

ثم فرت الوحي حلكمة يعلمها اهلل - عز وجل -، ثم نزل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
مرة أخرى ومعه التكليف األكيد، واألمر اجلازم، بالدعوة والبالغ، وحتمل 

زب ھ ھ      ے ے  ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  املسؤولية، فأنزل عليه قوله: 
ۇ    ۇ  ۆ    ۆ  ۈ رب ]املدثر[.

فأمره اهلل تعاىل يف هذه اآليات أن ينذر قومه ويدعوهم إىل اهلل، فدعا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الكبري والصغري، واحلر والعبد، والرجال والنساء، واألبيض 

واألسود، فاستجاب له البعض، وكفر به األكثرون. 

مراحل دعوته ملسو هيلع هللا ىلص: 
ا، واستمر عىل ذلك ثالث سنني يدعو الرجل تلو  ابتدأ ملسو هيلع هللا ىلص الدعوة رسًّ
]احلجر: 94[، جهر  زب ٺ ٺ ٺ رب  تعاىل:  قوله  عليه  نزل  فلام  الرجل، 
جتمعهم  وأماكن  وأنديتهم  أسواقهم  يف  الناس  إىل  يذهب  فكان  بدعوته، 
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يدعوهم إىل اهلل تعاىل. 

�صربه ملسو هيلع هللا ىلص على الأذى: 
فلام  قومه وهو صابر حمتسب،  والشدائد من  األذى  ملسو هيلع هللا ىلص صنوف  لقي 
من  ا  فراراً احلبشة،  أرض  إىل  خيرجوا  أن  أمرهم  أصحابه،  إيذاء  من  أكثروا 

الظلم والطغيان، فهاجروا. 

هجرته اإىل املدينة: 
ا،  ثم خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مع صاحبه أيب بكر فتوجه إىل املدينة مهاجراً
التكذيب  من  سنة  عرشة  ثالث  بعد  فيه  وترعرع  ولد  الذي  بلده  ا  تاركاً
به  فآمنوا  بالرحب والسعة،  أهلها  تلقاه  دار أخرى  إىل  واالضطهاد واملعاناة, 

وصدقوه، وبذلوا أنفسهم وأمواهلم يف محايته ونرصة دينه.

ا أقر النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه  ويف املدينة أقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص دولة اإلسالم، ووضع كتاباً
املبادئ واحلقوق التي مل يعرف التاريخ مثلها يف هذا الوقت. 

ومن ن�صو�س هذا الكتاب: 
املؤمنني واملسلمني من  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل بني  النبي  هذا كتاب من حممد 

قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم. 

- إهنم أمة واحدة من دون الناس. 

ا)1( بينهم أن يعطوه باملعروف. - وإن املؤمنني ال يرتكون مفرحاً

- وإن املؤمنني املتقني أيدهيم عىل كل من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة 

)1(  املفرح: املثقل بالدين والكثري العيال.
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ا ولو  ا بني املؤمنني، وإن أيدهيم عليه مجيعاً ا، أو فساداً ، أو عدواناً ظلم)1(، أو إثاماً
كان ولد أحدهم. 

- وال ُيقتل مؤمن يف كافر، وال ُينرص كافر عىل مؤمن. 

- وإن املؤمنني بعضهم موال بعض دون الناس. 

- وإن من تبعنا من هيود، فإن له النرصة واألسوة، غري مظلومني وال 
متنارص عليهم. 

- وإن املؤمنني املتقني عىل أحسن هدي وأقومه. 

- وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني. 

وللمسلمني  دينهم  لليهود  املؤمنني،  مع  أمة  عوف  بني  هيود  وإن   -
دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم نفسه وأثم فإنه ال يوتغ)2( إال نفسه 

وأهل بيته. 

- وإن عىل اليهود نفقتهم، وعىل املسلمني نفقتهم. 

بينهم  وإن  الصحيفة،  هذه  أهل  حارب  من  عىل  النرص  بينهم  وإن   -
النصح والنصيحة والرب دون اإلثم.

خياف  اشتجار  أو  حدث  من  الصحيفة  هذه  أهل  بني  كان  ما  وإنه   -
فساده، فإن مرده إىل اهلل، وإىل حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

- وإن بينهم النرص من دهم يثرب. 

)1(   ابتغى دسيعة ظلم: أي طلب شيئًا عىل سبيل الظلم.

)2(  ال يوتغ: ال هيلك. 
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- وإنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آثم، وإنه من خرج آمن، ومن 
قعد آمن باملدينة، إال من ظلم وأثم، وإن اهلل جار ملن بر واتقى، وحممد رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

اأبرز ما كان يدعو اإليه حممد ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
بالعبادة،  إفراد اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص دعوته، هو  النبي حممد  به  إن أهم ما بدأ 
الصدق،  مثل:  اخُللقية  القيم  تعزيز  إىل  كذلك  ودعا  سواه،  من  عبادة  وترك 

والعدل، والرمحة، والوسطية. 

كام أعىل من شأن األخالق احلسنة وجعلها من أهم ما يتقرب به اإلنسان 
هبا  مستخلف  اإلنسان  وأن  لآلخرة،  مزرعة  الدنيا  كون  عىل  وأكد  ربه،  إىل 

ليعمرها بكل مفيد ونافع. 

ا كان هذا الصاحب، مؤمناًا  وأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأداء احلقوق ألصحاهبا أياً
ا أو حيواناًا. أو غري مؤمن، إنساناً

اأولده ملسو هيلع هللا ىلص وبناته: 
إبراهيم  ملسو هيلع هللا ىلص من ذكر وأنثى فمن خدجية بنت خويلد، إال  كل أوالده 

فإنه من مارية القبطية التي أهداها إليه املقوقس ملك مرص. 

ا يسرية، وإبراهيم  فالذكور من ولده: القاسم وبه كان يكنى، وعاش أياماً
ولد باملدينة وعاش عامني إال شهرين ومات قبله بثالثة أشهر. 

ا.  وعبد اهلل وهو امللقب بالطاهر والطيب، وقد مات يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص أيضاً

وأما بناته ملسو هيلع هللا ىلص فهن: زينت، ورقية، وفاطمة، وأم كلثوم. 
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اأزواجه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ملا بلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سن اخلامسة والعرشين تزوج من السيدة خدجية 
ا،  العمر أربعون عاماً بنت خويلد - ريض اهلل عنها - ، وكان هلا حينئذ من 
وظل معها طيلة مخس وعرشين سنة، مل يتزوج عليها غريها حتى توفيت وقد 

ا، وكان عمره مخسني سنة. ناهزت اخلمسة والستني عاماً

ا إال عائشة -  وتزوج بعد ذلك بالعديد من النسوة، مل يكن منهن بكراً
ريض اهلل عنها -. 

وقد كان زواجه منهن بعد هذا العمر له حكم عديدة منها:
األحكام  يعلمهن  للنساء  معلامت  بضع  لتخريج  تعليمية:  غاية   -1

الرشعية، وخاصة التي تتعلق هبن. 

ا يف تزوجه من السيدة عائشة  2- غاية اجتامعية: وهذه واضحة متاماً
ابنة وزيره األول أيب بكر الصديق - ريض اهلل عنه - ، ثم زواجه من السيدة 

حفصة ابنة وزيره الثاين عمر بن اخلطاب - ريض اهلل عنه - .

3- غاية سياسية: فقد كان زواجه من السيدة )جويرية بنت احلارث 
- ريض اهلل عنها -( سيدة بني املصطلق، وكذا زواجه من السيدة )صفية بنت 

حيي بن أخطب - ريض اهلل عنها -( سيدة بني قريظة.

يف  قصده  ومجيل  غرضه،  وسمو  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  نبل  يظهر  وبذلك 
زجياته كلها؛ إذ مل يكن للهوى سلطان عىل قلبه. 

وفاته ملسو هيلع هللا ىلص: 
سنة،  وستني  ثالث  ابن  وهو  وتويف  سنني،  عرش  باملدينة  ملسو هيلع هللا ىلص  مكث 
وغسله عيل بن أيب طالب وعمه العباس بن عبد املطلب وآخرون - ريض اهلل 
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عنهم - ، وكفن يف ثالثة أثواب بيض. 

ا، مل يؤمهم عليه أحد لعظم قدره، وألنه هو  وصىل عليه املسلمون أفذاذاً
اإلمام حياًا وميتاًا ملسو هيلع هللا ىلص. 

ودفن ملسو هيلع هللا ىلص يف املوضع الذي توفاه اهلل فيه، فلام دفن قالت ابنته فاطمة - 
ريض اهلل عنها - ألنس بن مالك - ريض اهلل عنه - : »كيف طابت أنفسكم 

أن حتثوا الرتاب عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟«. 

وقال أنس بن مالك - ريض اهلل عنه - : »ملا كان اليوم الذي قدم فيه 
ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، أضاء منها كل يشء، فلام كان اليوم الذي مات فيه،  رسول اهلل 

أظلم منها كل يشء«. 
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 الف�صل الثاين

ما ورد يف ح�صنه 
الباهر ملسو هيلع هللا ىلص
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 الف�صل الثاين
ما ورد يف ح�صنه الباهر ملسو هيلع هللا ىلص

1- عن الرباء بن عازب - ريض اهلل عنه - قال: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحسن 
ا، ليس بالطويل البائن، وال بالقصري«)1(. ا، وأحسنهم خلقاً الناس وجهاً

ا بعيد ما بني  2- وعنه - ريض اهلل عنه - قال: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص مربوعاً
املنكبني، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته يف حلة محراء مل أر شيئاًا قط أحسن 

منه)2(.

3- وعنه - ريض اهلل عنه - قال: »ما رأيت من ذي ملة يف ُحلة محراء 
أحسن من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، له شعر يرضب منكبيه، بعيد ما بني املنكبني، مل 

يكن بالقصري وال بالطويل«)3(.

4- وعن جابر بن سمرة - ريض اهلل عنه - قال: »رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يف ليلة إضحيان)4(، وعليه حلة محراء، فجعلت أنظر إليه وإىل القمر، فلهو 

عندي أحسن من القمر«)5(.

5- وعن أيب إسحاق السبيعي قال: سأل رجل الرباء بن عازب: أكان 

)1(  رواه البخاري )564/6( يف املناقب: باب صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

)2(  رواه البخاري )565/6( يف املناقب: باب صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص رقم: )2337(.

)3(  رواه مسلم رقم: )2337( )92(.

)4(  أي: مضيئة مقمرة.

)5(  رواه الرتمذي يف الشامئل رقم )8( ويف السنن رقم )2812( وفيه سوار بن األشعث فيه 
الشيخ ص: )107( واحلاكم  وأبو  الدرامي  فقد رواه  ضعف. ولكن احلديث صحيح، 

)186/4( وصححه ووافقه الذهبي والطرباين يف الكبري )1842(.
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وجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مثل السيف؟ قال: ال، بل مثل القمر)1(.

6- وعن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده 
قال يف حديث التوبة املشهور:

»ملا سلمت عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يربق وجهه، وكان إذا رُس استنار 
وجهه كأنه قطعة قمر«)2(.

7- وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: »دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليها 
ا وأسارير وجهه تربق« )3(. ا مرسوراً يوماً

8- وعن جابر بن سمرة - ريض اهلل عنه - قال له رجل: أكان وجه 
ا)4(. النبي ملسو هيلع هللا ىلص مثل السيف؟ قال: ال. بل مثل الشمس والقمر مستديراً

 9- وعن اجلريري، عن أيب الطفيل قال: قلت له: أرأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
ا  مليحاً »أبيض  ــة:  رواي ويف  الوجه«.  مليح  أبيض،  كان  »نعم.   قــال: 

ا)5()6(. ُمقصداً

للربيع  قلت  قال:  يارس  بن  عامر  بن  حممد  بن  عبيدة  أيب  وعن   -10
بنت معوذ: صفي يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالت: »يا بني لو رأيته رأيت الشمس 

)1(  رواه البخاري )565/6( والرتمذي يف الشامئل والسنن )اجلامع( وأمحد )281/4(.

)2(  رواه البخاري )565/6(.

)3(  رواه البخاري )565/6(.

)4(  رواه أمحد والبيهقي يف الدالئل وإسناده صحيح.

)5(  أي ليس بجسيم وال نحيف، وال قصري وال طويل، بل حسن اجلسم.

)6(  رواه مسلم )1820/4( )2340(.
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ساطعة«. ويف رواية البيهقي« لو رأيته لقلت الشمس طالعة«)1(.

ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: رأيت رجالاً  11- وعن أم معبد أهنا وصفت رسول اهلل 
وأجهر  بعيد،  من  وأمجله  الناس  أحىل  وكان  الوجه،  أبلج  الوضاءة،  ظاهر 

الناس وأحسنه من قريب)2(.

ا،  الناس وجهاً ملسو هيلع هللا ىلص أحسن  اهلل  12- وعن عائشة قالت: »كان رسول 
ا، مل يصفه واصف قط بمعنى صفته إال شبه وجهه بالقمر ليلة  وأنورهم لوناً
ملسو هيلع هللا ىلص  وجهه  يتألأل  أزهر،  القمر،  من  الناس  أعني  يف  أحسن  هو  يقول  البدر 

تأللؤ القمر)3(.

)1(  رواه يعقوب بن سفيان وإسناده ال بأس به إن شاء اهلل ورواه البيهقي يف دالئل النبوة.

)2(  رواه احلاكم يف املستدرك )10.9/3( وصححه ووافقه الذهبي. ورواه البغوي يف رشح 
السنة )261/13( وابن مندة والبيهقي وغريهم وهو حديث حسن إن شاء اهلل تعاىل.

)3(  رواه أبو نعيم األصبهاين يف الدالئل ص: )563(، والبيهقي يف الدالئل )298/1( وابن 
أيب خثيمة يف تارخيه وابن عساكر، وأشار إليه احلافظ يف الفتح وسكت عنه. وما سكت 
عنه فهو حسن وفيه صبيح بن عبد اهلل أبو حممد الفرغاين. فيه مقال. انظر ميزان االعتدال 
)307/2( رقم: )3855(. وباقي رجاله ثقات. قال احلازمي عفا اهلل عنه: احلديث ال 

بأس به له شواهد كثرية ومتعددة يف وصفه ملسو هيلع هللا ىلص بذلك.. واهلل أعلم.
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 الف�صل الثالث

ف�صل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص 
حممد يف القراآن 

الكرمي
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 الف�صل الثالث
ف�صل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف القراآن الكرمي )1(

)1( قال اهلل تعــاىل يف �صورة التوبة يبني ف�صل ر�صول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب 

ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ رب ]التوبة: 128[

ا من البرش، يعيش كام يعيش  ا ملسو هيلع هللا ىلص برشاً لقد خلق اهلل تعاىل رسوله حممداً
البرش، إال أنه أوحى إليه كام أوحى إىل الرسل من قبله، فكان احلريص عىل 

زب ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ  له:  تعاىل  اهلل  قال  حتى  قومه،  هداية 
ڤ ڤ ڤ ڦ رب ]الكهف: 6[ فجمع له صفتني من صفاته، الرأفة 

والرمحة. 

وقال أبو الثناء اآللويس: مل جيمع هذان االسامن )الرأفة والرمحة( لغريه 
ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

فهو ملسو هيلع هللا ىلص أرشف العرب عىل اإلطالق، فقد صح أنه بلغه ملسو هيلع هللا ىلص ما يقول 
أنا؟«  »من  قال:  ثم  وأثنى عليه،  تعاىل،  اهلل  املنرب، فحمد  فيه، فصعد  الناس 
عبد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  »أنا  قال:  السالم،  عليك  اهلل  رسول  أنت  قالوا: 
فرقتني،  ثم جعلهم  فرقة،  اخللق، فجعلني يف خريهم  اهلل خلق  إن  املطلب، 

تأليف/ وهبي سليامن  اهلل عنهم -  والذين معه ريض  من كتاب: حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    )1(
غاوجي األلباين - دار القلم )دمشق( - ط األوىل 1432ه�. )بترصف(.

)2(  روح املعاين: )52/1(. 
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ثم  قبيلة،  خريهم  يف  فجعلني  قبائل،  جعلهم  ثم  فرقة،  خريهم  يف  فجعلني 
ا«)1(.  ا، فجعلني يف خريهم بيتاًا، وخريهم نفساً جعلهم بيوتاً

رجل  كمثل  ومثلكم  »مثيل  الفداء:  له  روحي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وقال 
ا، فجعل الفراش واجلنادب يقعن فيها، وهو يذهبم عنها، وأنا آخذ  أوقد ناراً

حيجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي«)2(.

ا  وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثيل ومثل ما بعثني اهلل به كمثل رجل أتى قوماً
فقال: يا قوم إين رأيت اجليش بعيني، وإين أنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه 
طائفة من قومه، فأدجلوا، )أي: فانطلقوا عىل مهلهم( فنجوا، وكذبت طائفة 
فذلك  واجتاحهم،  فأهلكهم  اجليش،  فصبحهم  مكاهنم،  فأصبحوا  منهم، 
مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاين وكذب بام جئت به من 

احلق«)3(. 

وحق عىل من مل يؤمن به ملسو هيلع هللا ىلص قوله سبحانه: زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ   ۉ        ۉ     ېې ې ېى ى   ائ ائ ەئ   رب ]التوبة: 129[. 

)2( قال اهلل تعاىل يف �صورة اآل عمران:
زب ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ      ۆئ   ۇئ 

ىئ رب ]آل عمران: 164[. 

)1(  رواه الرتمذي )3608( وقال: هذا حديث حسن. 

)2(  رواه مسلم )2285(، وأمحد )392/3(. 

)3(  رواه البخاري )7283(، ومسلم )2283(. 
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)النتفاعهم(  خاصة  واملؤمنني  عامة،  الناس  إىل  تعاىل  اهلل  بعث  لقد 
تعاىل،  اهلل  فيهم كتاب  يقرأ  نسباًا، وأرشفهم أرسة،  أفضلهم  رسوالاً هو من 

ويعلمهم أحكامه ومقاصده. 

لقد كانوا يف جاهلية جهالء، مل يطرق أسامعهم يشء من الوحي، كام 
قال سبحانه: زب چ ڇ   ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ رب ]يس: 6[.

فيذكر هلم من قصص املرسلني، وعاقبة الذين اتقوا، وعاقبة الكافرين، 
وعقائدها  اجلاهلية  دنس  من  فيها  كان  مما  نفوسهم،  تزكية  إىل  ويدعوهم 
ويعلمهم  الكتاب،  وأهل  العرب  عليها  كان  التي  كاالعتقادات  الفاسدة، 
األخالق التي عاشوا عليها من العدوان واخليانة إىل الصدق واألمانة، وصيانة 

احلقوق، وحقن الدماء، واإلحسان إىل األهل والناس. 

لقد كانوا قبل نزول القرآن الكريم يف ضالل بعيد، يعبدون األصنام، 
اخلمر،  ويرشبون  اجلوار،  ويسيئون  والفقر،  العار  خوف  األوالد  ويقتلون 
الكريم،  بالقرآن  تعاىل  اهلل  فهداهم  باهلل،  والعياذ  والقامر  الزنى  ويستحلون 

وبدعوة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص إىل اهلدى والطريق املستقيم)1(. 

قال جعفر بن أيب طالب - ريض اهلل عنه - للنجايش يف جملسه: »أهيا 
األرحام،  الفواحش، ونقطع  ونأيت  نعبد األصنام،  أهل جاهلية،  كنا  امللك، 
ونيسء اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف، كنا عىل ذلك حتى بعث اهلل تعاىل 
لنعبده  تعاىل  اهلل  نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعا  فينا رسوالاً، نعرف 

ونوحده، ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا من عبادة احلجارة واألصنام«)2(.

)1(  انظر: روح املعاين: )114/3(. 

)2(  انظر: جوامع السرية، لألستاذة سمرية زايد: )467/1(. 
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لقد بلغ عدد األصنام يف مكة )360( صناماً ووثناًا، ومل يكن غري العرب 
ا،  إهلاً للخمر  جعلوا  حتى  وإله،  صنم  ألف  لليونان  كان  فقد  حاالاً،  أحسن 

وللحب إهلا، وجعلوا للرجل يملك زوجته وبناته، فيبيع زوجته وابنته!.

كان العامل يف ظالم، فأنار اهلل وجوده وحياته باإلسالم)1(.

)3( قال اهلل تعاىل يف �صورة الأنبياء:
زب ک ک گ        گ گ      رب ]األنبياء: 107[. 

الرمحة،  بزينة  ملسو هيلع هللا ىلص  ا  حممداً تعاىل  اهلل  »زين  طاهر:  بكر  أبو  الشيخ  قال 
فجميع شامئله وصفاته رمحة للخلق، فمن أصابه يشء من رمحته فهو الناجي 
الدارين من كل مكروه، والواصل فيهام إىل كل حمبوب، أال ترى أن اهلل  يف 

تعاىل يقول: زب ک ک گ        گ گ      رب ]األنبياء: 107[. 

خري  »حيايت  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  كام  رمحة،  ملسو هيلع هللا ىلص  ومماته  رمحة،  ملسو هيلع هللا ىلص  حياته  فكانت 
اهلل  ا محدت  منها خرياً فام كان  أعاملكم،  تعرض عيلَّ  لكم،  لكم، وممايت خري 

تعاىل عىل ذلك، وإن كان غري ذلك استغفرت اهلل لكم«)2(. 

ا، وختص أمته وأهل الكبائر   هو ملسو هيلع هللا ىلص رمحة جعلها اهلل تعاىل للبرش مجيعاً
منهم)3(. 

)1(  انظر: ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟، ص )106(، وانظر يف أمر اليهود وانحرافاهتم 
 - القلم  دار  دولة،  عيل  حممد  لألستاذ  مرتني،  األرض  يف  لتفسدن  كتاب:  اإلسالم  قبل 

دمشق.
)2(  جممع الزوائد، وفيض القدير: )403/3(.

)3(  الشفا، ص )58(. 
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النبوات  لوال  »أنه  القيم:  السعادة( البن  دار  وجاء يف )كتاب: مفتاح 
مل يكن يف العامل علم البتة، وال عمل صالح، وال صالح يف معيشة، وال قوام 
الضارية،  والكالب  العادية،  والسباع  البهائم  بمنزلة  الناس  ولكان  ململكٍة، 
النبوة، وكل رش  آثار  العامل من  يعدو بعضها عىل بعض، وكل خري يف  التي 
وقع يف العامل أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها، فالعامل جسد روحه 

النبوة، وال قيام للجسد دون روحه... إلخ«.

ملسو هيلع هللا ىلص قيل له: يا رسول اهلل ادع عىل املرشكني،  وقد صح أن رسول اهلل 
ا، وإنام بعثت رمحة«... إلخ)1(. فقال: »إن اهلل مل يبعثني لعاناً

وقال ابن عباس - ريض اهلل عنهام - : »من آمن متت له الرمحة يف الدنيا 
واآلخرة، ومن مل يؤمن عويف مما كان يعيب األمم من عاجل العذاب يف الدنيا 

كاخلسف والغرق«.

وعن أيب موسى األشعري - ريض اهلل عنه - : أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان 
يسمي لنا نفسه بأسامء، ففال: »أنا حممد، أنا أمحد، واملقفي، واحلارش، ونبي 

التوبة، ونبي الرمحة«)2(. 

لقد كانت بعثته ملسو هيلع هللا ىلص رمحة للعاملني من اإلنس واجلن، والطري واحليوان، 
فلقد هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن صيد احليوان، وذبحه للهو، وتعلم الصيد به مثالاًاً 
ا فام فوقها بغري حقها إال سأله  ال ألكله، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من إنسان قتل عصفوراً
اهلل - عز وجل - عنها« قيل: يا رسول اهلل ما حقها؟ قال: »حقها أن يذبحها 

)1(  رواه مسلم )2599(. 

)2(  رواه مسلم )2355(. 
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فيأكلها، وال يقطع رأسها يرمي به«)1(. 

)4( قال اهلل - عز وجل - يف �صورة الأحزاب:
ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ   ڀ   زب 
رب  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ     ڤ      ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

]األحزاب[.

قال العالمة حممد عيل الصابوين:

زب ڀ  ڀ  رب الكريم.
قد  أنبياءهم  بأن  األمم  مجيع  وعىل  أمتك  عىل  رب   ٺ  ٺ  زب 

بلغوهم رساالت رهبم.

ا للمؤمنني بجنات النعيم. زب ٺ رب أي: مبرشاً
 زب ٺ رب  أي منذرااً للكافرين من عذاب اجلحيم.

زب ٿ  ٿ     ٿ ٹ    رب أي داعيااً اخللق إىل توحيد اهلل تعاىل وطاعته 
وعبادته بأمره - عز وجل -، ال من تلقاء نفسك.

ال  إرشاقها،  يف  كالشمس  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  يا  أنت  أي:  رب  ٹ  ٹ  زب 
جيحدها إال معانٌد.

به  جال  تعاىل  اهلل  ألن  املنري؛  بالرساج  اهلل  »شبهه  الزخمرشي:  قال   
املنري،  بالرساج  الليل  جييل  كام  الضالون،  به  واهتدى  الرشك،  ظلامت 

به«. وهيتدي 

)1(  رواه النسائي )4349(، واحلاكم: )233/4(. 
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 لقد وصفه اهلل تعاىل بخمسة صفات كلها كامل ومجال وجالل، وختمها 
بأنه ملسو هيلع هللا ىلص هو الرساج الوهاج، يبدد ظلامت الضالل، فصالة اهلل وسالمه عليه يف 

كل حني.

زب ڤ ڤ     ڤ    ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ   رب أي: وبرش يا حممد املؤمنني 
خاصة بأن هلم من اهلل تعاىل العطاء الواسع الكبري يف روضات النعيم.

زب چ ڇ ڇ رب أي: اعتمد يف مجيع أمورك عىل اهلل وحده، فاهلل 
سبحانه يكفي من توكل عليه يف أمور الدنيا واآلخرة.

التوكل أثره عظيم، فمن توكل  قال الصاوي: »يف اآلية إشارة إىل أن 
عىل اهلل تعاىل كفاه ما أمهه من أمور الدنيا واآلخرة«.

غريه  عبادة  من  إليه  يدعونك  فيام  رب  پ  پ  پ  ٻ  زب 
سبحانه، وفيام يدعونك إليه من الركون إىل الدنيا، واالغرتار بمتاع الدنيا من 

مال وجاه وسلطان.

زب ڃ ڃ ربال تبال بام يتهمونك أو يقصدونك به من أذى، فإن اهلل 
تعاىل حافظك ونارصك ومظهر دينك. 

لقد حذر اهلل تعاىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص - وهو حتذير ألمته، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص معصوم - من 
الركون إىل الكفرة، والرضا بام عندهم عىل حساب دين اإلسالم والعياذ باهلل 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅ ۉ  ۅ   ۋ  زب  سبحانه:  قال   -
ىى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ               ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ رب]اإلرساء[. 
ے           ے  ھ  ھ    ھ  املنافقني:   وصف  يف  سبحانه  وقال 
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ۋ      ٴۇ  ۈ  ۈ        ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ 
ى  ې  ې    ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ 

ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ رب ]حممد[.

سبق،  كام  دينهم  حتريف  إىل  ويسعون  الكفار،  يوالون  الذين  فأولئك 
أولئك الذي يرون رفع حجاب املرأة، وأكل الربا، وترك االحتكام إىل رشيعة 

اهلل تعاىل بآراء فجة، وأحكام باطلة! والعياذ باهلل. 

وإنا لنرى هنا بعض من يسمون املتنورين واملثقفني يزعمون أن حجاب 
ا  املرأة هو عادة وليس رشيعة، وأن حرمة الربا هو أمر اقتصادي، وليس خروجاً
عىل الرشيعة، وأن اخلروج عىل أحكام اهلل تعاىل حضارة ومدنية! وهم يف ذلك 

ُيرضون أولئك الذين أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأمرت أمته بعدم طاعتهم.

)5( قال تعاىل يف �صورة الكوثر:
زب ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ  ک    ک ک 

ک   گ  رب ]الكوثر[. 

ملسو هيلع هللا ىلص، كام جاء يف  به رسوله  تعاىل  اهلل  الذي وعد  الكوثر: هو احلوض 
أحاديث مشهورة، منها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الكوثر هنر من اجلنة، حافتاه من ذهب، 
وجمراه عىل الدر والياقوت، تربته أطيب من املسك، وماؤه أحىل من العسل، 

وأبيض من الثلج«)1(.

اهلل  قالوا:  الكوثر؟«  ما  تدرون  »هل  ألصحابه:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »هو هنر أعطانيه ريب - عز وجل - يف  ورسوله أعلم، قال رسول اهلل 

)1(  رواه الرتمذي )3361(، وابن ماجه )4334(.
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اجلنة، عليه خري كثري، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، خيتلج 
العبد منهم، فأقول: يا رب، إنه من أمتي! فيقال يل: إنك ال تدري ما أحدثوا 

بعدك«)1(.

عىل  فخرجوا  قلوهبم،  يف  اإلســالم  يقر  مل  الذين  أولئك  ــراد:   وامل
الصديق  بكر  أبو  قاتلهم  الذين  الردة  أهل  وهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  وفاته  بعد   املسلمني 

- ريض اهلل عنه -. 

 وعن أنس - ريض اهلل عنه -: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »دخلت اجلنة، 
فإذا  املاء،  فيه  ما جيري  إىل  بيدي  اللؤلؤ، فرضبت  بنهر حافتاه خيام  أنا  فإذا 
مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جربيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه اهلل - عز 

وجل -«)2(. 

وذكر الطرباين بسنده: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أتى عمه محزة أسد اهلل وأسد رسوله 
 - عنه  امرأته  فسأل  جيده،  فلم  ا  يوماً  - عنه  اهلل  ريض   - الشهداء  وسيد  ملسو هيلع هللا ىلص 
نحوك،  ا  عامداً ا  آنفاً  - أنت  بأيب   - خرج  فقالت:   - النجار  بني  من  وكانت 
فأظنه أخطأك يف بعض أزقة بني النجار، أوال تدخل يا رسول اهلل؟ فدخل ملسو هيلع هللا ىلص 
ا، فأكل منه، فقالت: يا رسول اهلل! هنيئاًا لك ومريئاًا، لقد  فقدمت إليه حيساً
جئت وأنا ألريد أن آتيك فأهنئك وأمريك، أخربين أبو عامرة: أنك ُأعطيت 
ا يف اجلنة ُيدعى الكوثر، فقال ملسو هيلع هللا ىلص فداه أيب وأمي: »أجل وعرصته )يعني  هنراً

أرضه( ياقوت ومرجان، وزبرجد ولؤلؤ«. 

بن عثامن ضعيف، ولكن هذا سياق حسن،  فيه حرام  ابن كثري:  قال 

)1(  رواه مسلم )400(، وأمحد: )102/3( واللفظ له. 

)2(  رواه أمحد: )103/3(، وابن حبان )6472 و6473(.
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وهكذا روي عن أيب العالية وجماهد وغريه من السلف: أن هنر الكوثر هنر يف 
اجلنة، قال عطاء: حوض يف اجلنة)1(.

وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أال إن موعدكم حويض، عرضه وطوله واحد، 
وهو كان بني أيلة )العقبة( ومكة، وهو مسرية شهر، فيه مثل النجوم أباريق، 

ا«)2(.  ا من الفضة، من رشب منه مل يظمأ بعده أبداً رشابه أشد بياضاً

ا.  فأكرم اهلل تعاىل به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فضالاً منه وكرماً

)6( قال اهلل - عز وجل - يف �صورة اآل عمران:
زب ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ 
ڭڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ     ھ  ہ  ہ  ہ 

ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ رب ]آل عمران: 81[.

جاء يف »صفوة التفاسري«)3(: زب ڱ ڱ ڱ ں ں رب أي: اذكروا 
يا أهل الكتاب حني أخذ العهد املؤكد عىل النبيني زب ڻ   ڻ ڻ ڻ  
ۀ رب أي من أجل ما آتيتكم من الكتاب واحلكمة، زب ۀ ہ ہ 
ابن  قال  ولتنرصنه،  لتصدقنه  أي:  رب  ھ  ھ  ھ     ھ   ہ  ہ 
نبياًا من األنبياء إال أخذ عليه امليثاق لئن بعث اهلل تعاىل  عباس: ما بعث اهلل 
أمته  عىل  امليثاق  يأخذ  أن  وأمره  ولينرصنه،  به  ليؤمنن  حي  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  ا   حممداً
زب ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ رب أي: هل اعرتفتم هبذا امليثاق، وأخذتم 

)1(  الطربي: )325/30( وفيه: )عرضه(، بدل: )عرصته(.

)2(  رواه أمحد: )162/2(. 

)3(  صفوة التفاسري، للصابوين: )214/1(. 
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عليه عهدي؟.

أنفسكم  عىل  رب  ۈ  ۆ  زب  اعرتفنا  رب  ۇ  زب  ربنا  رب:  ۇ  زب 
وأتباعكم زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ رب عليكم وعليهم، فمن عىص بعد ذلك، 

ونكث عىل عهده، فأولئك هم اخلارجون عن طاعة اهلل تعاىل.

وقال عيل - ريض اهلل عنه - : مل يبعث اهلل من آدم - عليه السالم - 
به  ليؤمنن  حي  وهو  ُبعث  لئن  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  يف  العهد  عليه  أخذ  إال  بعده  فمن 

ولينرصنه، ويأخذ العهد عىل قومه.

وقال عمر - ريض اهلل عنه - يف كالم زكى به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: بأيب أنت 
األنبياء،  آخر  بعثك  أن  اهلل  عند  فضيلتك  من  بلغ  لقد  اهلل!  رسول  يا  وأمي 

وذكرك يف أوهلم، فقال: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  
ڀ ڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ رب ]األحزاب: 7[.

بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل! لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار 
چ     زب  يقولون:  يعذبون،  أطباقها  بني  وهم  أطاعوك،  يكونوا  أن  يودون 

چ چ  ڇ ڇ رب  ]األحزاب: 66[.
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 الف�صل الرابع

 ف�صل نبينا 
 حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف 
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 الف�صل الرابع
نة ال�صريفة ف�صل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�صُّ

متهيد: 
السنة النبوية: هي قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أو فعله، أو تقريره )موافقته(، 

أو صفاته اخَلْلقية واخُلُلقية. 

وقد جاءت السنة - كام هو ثابت ومعلوم - موافقة ومؤيدة ملا يف القرآن 
ا ملجمله، أو تفصيالاً له،  ا لعامه، أو بياناً الكريم، أو مقيدة ملطلقه، أو ختصيصاً

كام جاءت بأحكام مل يعرض هلا القرآن)1(، مثل: 

* »ال نورث، ما تركنا صدقة«)2(. 

ا فجعله يف يمينه، وأخذ ذهباًا فجعله يف  نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ حريراً * إن 
شامله، ثم قال: »إن هذين حرام عىل ذكور أمتي«)3(. 

ا: »ال حيل دم امرئ مسلم يشهد  * حديث قتل املرتد بعد استتابته ثالثاً
والنفس  الزاين،  الثيب  ثالٍث:  بإحدى  إال  اهلل  رسول  وأين  اهلل  إال  إله  ال  أن 

بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجامعة«)4(.

ووالده  ولده  من  إليه  أحب  أكون  حتى  عبد  يؤمن  »ال  وحديث:   *

)1(  جاء يف حديث أيب داود رقم )4604(: »أال وإين أوتيت القرآن ومثله معه«. 

)2(  رواه البخاري )4034(. 

)3(  رواه أبو داود )4057(. 

)4(  رواه البخاري )6878(، ومسلم )1676(.
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والناس أمجعني«)1(. 

* وحديث: »لعن رسول اهلل الرايش واملرتيش والرائش« يعني الذي 
يميش بينهام)2(.

وشاهديه«  وكاتبه  وموكله  الربا  آكل  اهلل  رسول  »لعن  وحديث:   *
وقال: »هم سواء«)3(.

فضل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة الرشيفة: 	•

الأنبياء  من  غريه  يعط  مل  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  اأُعطي  اأوًل: 
عليهم ال�صالم: 

ا - ويف بعضها:  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - فداه أمي وأيب - : »أعطيت مخساً
يل  وجعلت  شهر،  مسرية  من  بالرعب  نرصت  قبيل:  نبي  يعطهن  مل   - ستاًا 
ا، فأيام رجل من أمتي أدركته الصالة فيصل، وأحلت  ا وطهوراً األرض مسجداً
يل الغنائم ومل حتل ألحد قبيل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إىل قومه 

خاصة، وبعثت إىل الناس عامة«)4(.

ثانًيا: حممد ملسو هيلع هللا ىلص �صهيد على اأمته:
ا  عن عقبة بن عامر - ريض اهلل عنه - قال: خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوماً
فصىل عىل أهل أحد صالته عىل امليت، ثم انرصف إىل املنرب، فقال: »إين فرط 

)1(  رواه مسلم )44(. 

)2(  رواه أمحد: )279/5(. 

)3(  رواه مسلم )1598(. 

)4(  رواه البخاري )335(، ومسلم )521(. 
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لكم، وأنا شهيد عليكم، وإين واهلل ألنظر إىل حويض اآلن، وإين قد أعطيت 
مفاتيح خزائن األرض، أو مفاتيح األرض، وإين واهلل ما أخاف عليكم أن 

ترشكوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها«)1(.

وعن أنس بن مالك - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بينا 
أنا أسري يف اجلنة إذ عرض يل هنر حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت للملك: ما هذا؟ 
قال: »هذا الكوثر الذي أعطاكه اهلل«. قال: »ثم رضب بيده إىل طينة فاستخرج 

ا عظيام«)2(. ا، ثم رفعت يل سدرة املنتهى فرأيت عندها نوراً مسكاً

وعن عبد اهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
الدر والياقوت، وتربته  »الكوثر هنر يف اجلنة، حافتاه من ذهب، وجمراه عىل 

أطيب من املسك، وماؤه أحىل من العسل وأبيض من الثلج«)3(.

رشب،  ورد  من  احلوض،  عىل  فرطكم  »أنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقال 
ا، ولريدن عيل أقوام أعرفهم ويعرفوين، ثم حيال بيني  ومن رشب مل يظمأ أبداً

وبينهم«)4(.

ثالًثا: ع�صمة اهلل تعاىل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص:
غزوة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  غزونا  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - جابر  عن 

)1(  رواه البخاري )6590(، ومسلم )2296(. 

)2(  رواه الرتمذي )3360( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غري وجه عن 
أنس.

)3(  رواه الرتمذي )3361( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه )4334(. 

الدين  لتقي  مسلم،  صحيح  رشح  يف  امللهم  فتح  تكملة  وانظر:   )2290( مسلم  رواه    )4(
العثامين، ط.دار القلم بدمشق: )499/4(.
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قبل نجد، فأدركنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف واد كثري العضاه، فنزل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
حتت شجرة، فعلق سيفه بغصن من أغصاهنا، قال: وتفرق الناس يستظلون 
بالشجر، قال: فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن رجالاً أتاين وأنا نائم فأخذ السيف، 
يده،  يف  مصلتاًا  والسيف  إال  أشعر  فلم  رأيس،  عىل  قائم  وهو  فاستيقظت، 
يمنعك  الثانية: من  قال يف  ثم  اهلل،  قلت:  قال:  مني؟  يمنعك  فقال يل: من 
مني؟ قال: قلت: اهلل، قال: فشام السيف فها هو ذا جالس«)1(. ثم مل يعرض 

لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

يعفر  هل  جهل:  أبو  قال  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أيب  وعن 
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصيل مستعلنااً  اخلبيث  )يعني  أظهركم:  حممد وجهه بني 
ذلك  يفعل  رأيته  لئن  والعزى  والالت  فقال:  نعم،  فقيل:  قال:  بصالته؟( 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فأتى  قال:  الرتاب،  يف  وجهه  ألعفرن  أو  رقبته،  عىل  ألطأن 
عىل  ينكص  وهو  إال  منه  فجئهم  فام  قال:  رقبته،  عىل  ليطأ  زعم  يصيل  وهو 
عقبيه، ويتقي بيديه، قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خلندقااً من 
املالئكة  مني الختطفته  دنا  »لو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال رسول  نار، وهوالاً وأجنحة، 

عضوااً عضوااً« قال: فأنزل اهلل تعاىل: زب گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ  ڱ 
ڱ    ں  ں ڻ   ڻ ڻ  ڻ ۀ     ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ  ھ             ھ    ے ے ۓ 
ۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ     ۇ      ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې ې ې 
ې ى   ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ  رب ]العلق[)2(. 

)1(  رواه البخاري )4139(، ومسلم )843(. 

)2(  رواه البخاري )4203(. 
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رابًعا: يخ�س اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص مبا �صاء من علم الغيب: 
 عن سهل بن سعد الساعدي - ريض اهلل عنه - قال: التقى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ويف  عسكرهم،  إىل  قوم  كل  فامل  فاقتتلوا،  مغازيه،  بعض  يف  واملرشكون 
املسلمني رجل ال يدع من املرشكني شاذة وال فاذةاً إال اتبعها، فيرضهبا بسيفه، 
فقيل: يا رسول اهلل ما أجزأ أحدهم ما أجزأ فالن، فقال: »إنه من أهل النار«.

فقالوا: أينا من أهل اجلنة إن كان هذا من أهل النار؟! فقال رجل من 
املوت،  فاستعجل  جرح،  حتى  معه  كنت  وأبطأ  أرسع  فإذا  ألتبعنه،  القوم: 
فوضع نصاب سيفه باألرض، وذبابه بني ثدييه، ثم حتامل عليه، فقتل نفسه، 
فجاء الرجل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أشهد أنك رسول اهلل! قال: »ما ذلك؟« 
فأخربه، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام يبدو للناس، وإنه 
أهل  من  وهو  للناس،  يبدو  فيام  النار  أهل  بعمل  وليعمل  النار،  أهل  من 

اجلنة«)1(.

خام�ًصا: قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من النا�س وتربكهم به:
عن أنس بن مالك - ريض اهلل عنه - قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا صىل 
الغداة جاء خدم املدينة بآنيتهم فيها املاء، فام يؤتى بإناء إال غمس يده فيها، 

وربام جاؤوه يف الغداة الباردة، فيغمس يده فيها)2(.

ا من  تقول عائشة - ريض اهلل عنها - : ما رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منترصاً
مظلمة ظلمها قط، ما مل تكن حرمة من حمارم اهلل، وما رضب شيئاًا بيده قط، 

)1(  رواه مسلم )2797(. 

)2(  رواه مسلم )2324(. 
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ا قط وال امرأة)1(. إال أن يكون يف سبيل اهلل، وما رضب خادماً

�صاد�ًصا: اإكرام اهلل تعاىل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بتكثري الطعام والربكة 
فيه:

قال أنس بن مالك - ريض اهلل عنه - : قال أبو طلحة ألم سليم: لقد 
ا - أعرف فيه اجلوع، فهل عندك  سمعت صوت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - يعني ضعيفاً

من يشء؟.

هلا،  ا  مخاراً أخرجت  ثم  شعري،  من  ا  أقراصاً فأخرجت  نعم،  فقالت: 
فلفت اخلبز ببعضه، ثم دسته يف ثويب، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إىل رسول 
ا يف املسجد، ومعه الناس،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فذهبت به، فوجدت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جالساً
فقمت عليهم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أرسلك أبو طلحة« فقلت: نعم، قال: 

»ألطعام؟« فقلت: نعم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملن معه: »قوموا«.

قال: فانطلق، وانطلقت بني أيدهيم، حتى جئت أبا طلحة فأخربته.

يا أم سليم قد جاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والناس، وليس  أبو طلحة:  فقال: 
عندنا ما نطعمهم! فقالت: اهلل ورسوله أعلم.

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأقبل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معه، 
حتى دخال، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هلمي ما عندك يا أم سليم!« فأتت بذلك 
فأدمته، ثم  أم سليم عكة هلا  به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ففت، وعرصت  فأمر  اخلبز، 

الفقرة األوىل منه الرتمذي يف الشامئل )342(،  الشفا، ص )151(، قال حمققه: أخرج    )1(
واحلميدي )260(، وأبو يعىل )4452(، وهي يف البخاري )3560(، ومسلم )2327( 
بلفظ: »وما انتقم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهلل - عز وجل -«، وباقي 

احلديث أخرجه مسلم )2928(.
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فأذن هلم،  »أيذن لعرشة«  قال:  ثم  يقول،  أن  فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما شاء  قال 
فأكلوا  هلم،  فأذن  لعرشة«  »أيذن  قال:  ثم  خرجوا،  ثم  شبعوا،  حتى  فأكلوا 
أو  سبعون  والقوم  وشبعوا،  كلهم  القوم  فأكل  خرجوا،  ثم  شبعوا،  حتى 

.)1( ثامنون رجالاً

أقول: وكان هذا أيام حصار املرشكني للمؤمنني يف غزوة اخلندق.

فام أحسن التعاون يف األزمات! وما أفضل اإلطعام عند املجاعة! وما 
أعظم ما أكرم اهلل به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص!.

 :  - عنه  اهلل  ريض   - مالك  بن  أنس  حديث  من  »الرتمذي«)2(:  ويف 
»رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحانت صالة العرص، والتمس الوضوء، فلم جيدوا، 
فأتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بوضوء، فوضع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يده يف ذلك اإلناء، وأمر 
ينبع من حتت أصابعه، فتوضأ  املاء  الناس أن يتوضؤوا منه«، قال: »فرأيت 

الناس حتى توضؤوا من آخرهم«. 

قال:   - عنه  اهلل  ريض   - مسعود  ابن  عن  وغريه:  البخاري)3(  وروى 
»كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل«. أي: يف حال أكلنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

ونحن  الطعام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  نأكل  »كنا  الرتمذي)4(:  رواية  ويف 
نسمع تسبيحه«. 

)1(  رواه مسلم )2040(. 

)2(  الرتمذي )3631( وقال: حديث حسن صحيح. 

)3(  البخاري )3579(. 

)4(  الرتمذي )3633( وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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�صابًعا: ما اأكرم اهلل تعاىل به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ال�صفاعة العظمى 
يوم الدين:

عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيد 
األولني واآلخرين يف  اهلل  مم ذلك؟ جيمع  تدرون  القيامة، وهل  يوم  الناس 
فيبلغ  الشمس،  وتدنو  البصري،  وينفذهم  الداعي،  يسمعهم  واحد،  صعيد 
الناس من الغم والكرب، ما ال يطيقون وال حيتملون، فيقول الناس: أال ترون 
الناس  بعض  فيقول  ربكم؟  إىل  لكم  يشفع  من  تنظرون  أال  بلغكم؟  قد  ما 

لبعض: عليكم بآدم«. 

أبو البرش، خلقك اهلل  فيأتون آدم - عليه السالم - فيقولون له: أنت 
بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك.. اشفع لنا عند ربك، 

أال ترى إىل ما نحن فيه؟! أال ترى ما قد بلغنا؟!. 

ولن  مثله،  قبله  يغضب  مل  اليوم غضباًا  قد غضب  إن ريب  آدم:  فيقول 
يغضب بعده مثله، وإنه قد هناين عن الشجرة، فعصيته، نفيس نفيس نفيس، 

اذهبوا إىل نوح.

ا، فيقولون: يا نوح، إنك أول رسل اهلل إىل أهل األرض،  فيأتون نوحاً
ا، أتشفع لنا عند ربك؟! أال ترى إىل ما نحن فيه؟!.  ا شكوراً وقد سامك اهلل عبداً

قبله  مل يغضب  اليوم غضباًا  إن ريب - عز وجل - قد غضب  فيقول: 
مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت يل دعوة دعوهتا عىل قومي، نفيس 

نفيس نفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل إبراهيم.

أهل  من  وخليله  اهلل  نبي  أنت  إبراهيم  يا  فيقولون:  إبراهيم،  فيأتون 
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األرض، اشفع لنا عند ربك، أال ترى ما نحن فيه؟!.

ولن  مثله،  قبله  يغضب  مل  اليوم غضباًا  قد غضب  إن ريب  فيقول هلم: 
يف  حيان  أبو  )ذكرهن  كذبات،  ثالث  كذبت  قد  وإين  مثله،  بعده  يغضب 

احلديث( نفيس نفيس نفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل موسى.

اهلل  فضلك  اهلل،  رسول  أنت  موسى،  يا  فيقولون:  موسى،  فيأتون 
برسالته، وبكالمه عىل الناس، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما نحن فيه؟!.

فيقول: إن ريب قد غضب اليوم غضباًا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب 
ا مل ُأْؤَمر بقتلها، نفيس نفيس نفيس، اذهبوا إىل  بعده مثله، وإين قد قتلت نفساً

عيسى. 

فيأتون عيسى، فيقولون له: يا عيسى، أنت رسول اهلل، وكلمته ألقاها 
إىل مريم، وروح منه، كلمت الناس يف املهد صبياًا، اشفع لنا، أال ترى إىل ما 

نحن فيه؟!. 

فيقول عيسى: إن ريب قد غضب اليوم غضباًا مل يغضب قبله مثله، ولن 
اذهبوا إىل غريي،  ذنباًا - نفيس نفيس نفيس،  يغضب بعده مثله - ومل يذكر 

اذهبوا إىل حممد.

ا ملسو هيلع هللا ىلص، فيقولون: يا حممد، أنت رسول اهلل وخاتم األنبياء،  فيأتون حممداً
وقد غفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل 

ما نحن فيه؟!.

ا لريب - عز وجل -، ثم يفتح اهلل  فأنطلق فأيت حتت العرش، فأقع ساجداً
عيلَّ من حمامده وحسن الثناء عليه شيئاًا مل يفتحه عىل أحٍد قبيل. 
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ْع. ثم يقال: يا حممد ارفع رأسك، َسْل ُتْعَطْه، واشَفْع ُتَشفَّ

فأرفع رأيس: فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب.

فيقال: يا حممد، أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن 
من أبواب اجلنة، وهم رشكاء الناس فيام سوى ذلك من األبواب«.

ثم قال: »والذي نفيس بيده إن ما بني املرصاعني من مصاريع اجلنة كام 
بني مكة ومحري، أو كام بني مكة وبرصى«)1(.

ثامًنا: �صيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص هو �صيد اخللق يوم القيامة: 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - اخلدري  سيعد  أيب  عن 
»أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواء احلمد وال فخر، وما من 
نبي يومئذ آدم فمن سواه إال حتت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه األرض وال 

فخر«)2(.

»أنا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   :  - عنهام  اهلل  ريض   - عباس  ابن  وعن 
حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر، وأنا أول شافع، وأنا أول مشفع وال 
فخر، وأنا أول من حيرك ِحَلَق اجلنة، فيفتح اهلل يل، فيدخلنيها، ومعي فقراء 

املؤمنني وال فخر، وأنا أكرم األولني واآلخرين وال فخر«)3(.

ا  الناس خروجاً أول  »أنا  قال:  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عنه -:  أنس - ريض  وعن 

كثري شفاعات  ابن  احلافظ  ذكر  البخاري )334 ،4712(، ومسلم )194(، وقد  رواه    )1(
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كتابه: الفتن واملالحم، ص )388(. 

)2(  رواه أمحد )10987(، والرتمذي )3514 و2942(، وابن ماجه )4308(. 

)3(  رواه الرتمذي )3615(، والدارمي )47(. 
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إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبرشهم إذا أيسوا، لواء احلمد يومئذ 
بيدي، وأنا أكرم ولد آدم عىل ريب وال فخر«)1(.

]البقرة:  رب  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  زب  واحدة  النبوة  رتبة  أقول: 
285[، ال فرق فيها بني نبي ونبي، وإنام يقع التفاضل بينهم بام فضل اهلل تعاىل 

زب ٻ  ا  منه وكرماً ونعم وفضائل ومزايا فضالاً  فتح  بعضهم عىل بعض من 
ٻ ٻ ٻ پ پ رب]البقرة: 253[ واهلل أعلم. 

تكن  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  ربانية  تكرمه  واملعراج  الإ�صراء  تا�صًعا: 
لأحد من الب�صر قبله:

حني مات نصريا النبي من البرش: زوجته خدجية - ريض اهلل عنها - ، 
رسول  نساء  أفضل  وكانت  تعاىل،  اهلل  سبيل  يف  وماهلا  نفسها  قدمت  والتي 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم عمه أبو طالب الذي طاملا نرص ابن أخيه، وعرض نفسه وأهله 
عام  نصرياه  فيه  مات  الذي  العام  هذا  سمي  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  عنه  ا  دفاعاً للمخاطر 

احلزن.

وذهب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف يعرض دعوته عند أخواله، فلم يلق إقباالاً 
ا، بل كان ما كان من تعرضهم له ملسو هيلع هللا ىلص، حتى قذفوه باحلجارة، فأراد  وال سامعاً
اهلل أن جيرب خاطر هذا النبي العظيم ملسو هيلع هللا ىلص، فأكرمه باإلرساء واملعراج، لرييه من 
آياته الكربى، ويفرض عليه الصلوات اخلمسة، فصالة اهلل وسالمه عليه)2(. 

پ     پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 

)1(  رواه الرتمذي )3937(، والبغوي )3624(، والدارمي )48(. 

)2(  انظر: البخاري )3231(، ومسلم )1795(. 
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رب  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٺٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ 

]اإلرساء[. 

قال ابن كثري: زب ٱ رب يمجد اهلل نفسه، ويعظم شأنه، لقدرته عىل 
ما ال يقدر عليه غريه، فال إله غريه، وال رب سواه.

ا ملسو هيلع هللا ىلص. زب ٻ ٻ ٻ رب يعني حممداً

زب ٻ رب أي: يف جنح الليل.

زب پ پ پ    رب وهو مسجد مكة.

زب پ    ڀ ڀ رب وهو بيت املقدس، الذي بإيلياء معدن األنبياء 

من لدن إبراهيم اخلليل - عليه السالم -؛ وهلذا مجعوا له هناك كلهم، فأمهم 
يف حملتهم ودارهم، صلوات اهلل عليه وعليهم أمجعني.

وقول تعاىل: زب ڀ  ڀ ٺ رب أي: يف الزروع والثامر.

ا ملسو هيلع هللا ىلص. زب ٺ    رب أي حممداً

ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  زب  تعاىل:  قال  كام  العظام  أي:  رب  ٺ  ٺ   زب 

ھ رب  ]النجم: 18[.

مؤمنهم  عباده  ألقــوال  السميع  أي:  رب  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      زب 

وكافرهم، مصدقهم ومكذهبم، البصري هبم، فيعطي كالاً منهم ما يستحقه يف 
الدنيا واآلخرة. 

واملعراج: الإ�صراء  • حديث 
كان أبو ذر حيدث أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: قال: »فرج عن سقف بيتي وأنا 
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بمكة، فنزل جربيل، ففرج صدري، ثم غسله بامء زمزم، ثم جاء بطست من 
ا، فأفرغه يف صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي، فعرج  ذهب ممتلئااً حكمة وإيامناً
السامء:  خلازن  جربيل  قال  الدنيا  السامء  إىل  جئت  فلام  الدنيا،  السامء  إىل  يب 
افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جربيل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي 
فإذا  الدنيا،  السامء  فتح علونا  فلام  نعم.  قال:  إليه؟  أرسل  فقال:  حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
رجل قاعد عىل يمينه أسودة، وعىل يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، 

وإذا نظر قبل يساره بكّى! 

فقال: مرحباًا بالنبي الصالح واالبن الصالح. قلت جلربيل: من هذا؟ 
بنيه، فأهل اليمني منهم  قال: هذا آدم، وهذه األسودة عن يمينه شامله نسم 
أهل اجلنة، واألسودة التي عىل شامله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، 
خلازهنا:  فقال  الثانية،  السامء  إىل  يب  عرج  حتى  بكى...  شامله  قبل  نظر  وإذا 

افتح. فقال له خازهنا مثل ما قل األول ففتح....«. 

قال أنس بن مالك - ريض اهلل عنه - : فذكر أنه وجد يف السموات: 
آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات اهلل عليهم.. ومل يثبت كيف 

منازهلم، غري أنه وجد آدم يف السامء الدنيا، وإبراهيم يف السامء السادسة. 

قال أنس: فلام مر جربيل بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص بإدريس قال: »مرحباًا بالنبي الصالح 
واألخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى، فقال: 
مرحباًا باألخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم 
مررت بعيسى، فقال: مرحباًا باألخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ 
واالبن  الصالح  بالنبي  مرحبا  فقال:  بإبراهيم،  مررت  ثم  عيسى.  هذا  قال: 

الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم - عليه السالم -«.
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قال ابن شهاب: فأخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم: أن ابن 
»ثم عرج يب حتى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  يقوالن:  األنصاري كان  وأبا حبة  عباس 

ظهرت ملستوى أسمع فيه رصيف األقالم«.

 قال أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وأنس بن مالك: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
عىل  مررت  حتى  بذلك،  فرجعت  صالة،  مخسني  أمتي  عىل  اهلل  »ففرض 
قال:  صالة.  مخسني  فرض  قلت:  أمتك؟  عىل  لك  فرض  ما  فقال:  موسى، 
فأرجع إىل ربك، فإن أمتك ال تطيق ذلك. فراجعته فوضع شطرها، فرجعت 
تطيق.  ال  أمتك  فإن  ربك،  راجع  فقال:  شطرها.  وضع  قلت:  موسى  إىل 
إليه فقال: ارجع إىل ربك فإن أمتك ال  فراجعت فوضع شطرها، فرجعت 
لدي.  القول  يبدل  ال  مخسون  وهي  مخس،  هي  فقال:  فراجعته  ذلك.  تطيق 

فرجعت إىل موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ريب. 

ثم انطلق يب حتى انتهى يب إىل سدرة املنتهى، وغشيها ألوان ال أدري ما 
هي، ثم أدخلت اجلنة، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا تراهبا املسك«)1(.

وقد كان اإلرساء واملعراج يف ليلة واحدة، وكذا قال البيهقي. قال ابن 
حجر: وهذا هو احلق الذي ال شك فيه وال مرية)2(.

وليس  العظيمة،  آياته  من  تعاىل  اهلل  لرييه  واملعراج  اإلرساء  وكان 
ڄ  ڄ  تعاىل:زب  قوله  عند  وقال   - واجلهة  املكان  عن  تعاىل   - اهلل  رؤية  فيه 
إنام هو جربيل - عليه السالم -، كام ثبت ذلك يف  ]النجم: 8[:  ڄ رب  

)1(  رواه البخاري )349(، ومسلم )163(. 

)2(  رواه البخاري )3234 و4855(، ومسلم )177(. 
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»الصحيحني«)1( عن عائشة أم املؤمنني وابن مسعود، وال يعرف هلام خمالف 
من الصحابة يف تفسري هذه اآلية. 

عا�صًرا: اإكرام اهلل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بان�صقاق القمر بطلبه ملسو هيلع هللا ىلص لعل 
الكفرة اأن ي�صلموا:

أخرج أبو نعيم يف »الدالئل«: عن ابن عباس - ريض اهلل عنهام - بسند 
ضعيف قال: »اجتمع املرشكون عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، منهم: الوليد بن 
املغرية، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، والعاص بن هشام، واألسود 
بن  والنرض  األسود،  بن  وربيعة  املطلب،  عبد  بن  واألسود  يغوث،  عبد  بن 
ا عىل  ا فشق لنا القمر فرقتني نصفاً احلارث، فقالوا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: إن كنت صادقاً
ا عىل قعيقعان. فقال هلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن فعلت تؤمنون؟«  أيب قبيس، ونصفاً
فقالوا: نعم... وكانت ليلة بدر، فسأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ربه - عز وجل - أن 
ا  ا عىل أيب قبيس، ونصفاً يعطيه ما سألوا: فأمسى القمر قد شق نصفني: نصفاً
عىل قعيقعان، ورسوله اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينادي: »يا أبا سلمة بن عبد األسد، واألرقم 

بن أيب األرقم اشهدا«. 

وعن أنس بن مالك - ريض اهلل عنه - قال: حدثهم أن أهل مكة سألوا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يرهيم آية، فأراهم انشقاق القمر)2(.

آية  يرهيم  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سألوا  مكة  أهل  إن  البخاري)3(:  وقال 
فأراهم القمر شقني، حتى رأوا حراء بينهام. 

)1(  رواه البخاري )3232(، ومسلم )174(. 

)2(  رواه البخاري )3637(، ومسلم )2802(. 

)3(  البخاري )3868(. 
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اإىل  مهداة من اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص رحمة  احلادي ع�صر: حممد 
خلقه:

ونبي  واحلارش،  واملقفي،  أمحد،  أنا  حممد،  »أنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
التوبة، ونبي الرمحة«)1(.

واملقفي: آخر األنبياء وخامتهم.

عىل  ادع  الطائف:  أهل  إساءة  عقب  ملسو هيلع هللا ىلص  له  قيل  أنه  مسلم:  وروى 
ا، وإنام بعثت رمحة«. املرشكني فقال: »إن اهلل مل يبعثني لعاناً

وروى الطرباين وغريه: أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنام أنا رمحة مهداة«. 

)1(  رواه مسلم )2355(.
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 الف�صل اخلام�س

التحذير من �صب 
الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اأو 

ال�صحابة وعقوبة ذلك
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 الف�صل اخلام�س
 التحذير من �صب الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اأو ال�صحابة 

وعقوبة ذلك)1( 

اأوًل: عقوبة من �صب الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: 
قال القايض عياض - رمحه اهلل - : قد قدمنا ما هو سب وأذى يف حقه 
عليه الصالة والسالم)2(، وذكرنا إمجاع العلامء عىل قتل فاعل ذلك وقائله، أو 

ختيري اإلمام يف قتله أو صلبه عىل ما ذكرناه وقررنا احلجج عليه.

وبعد، فاعلم أن مشهور مذهب اإلمام مالك وأصحابه وقول السلف 
ا إن أظهر التوبة منه، وهلذا ال تقبل عندهم  ا ال كفراً ومجهور العلامء قتله حداً
توبته، وال تنفعه استقالته وال فيئته، - كام قدمناه من قبُل - وحكمه حكم 

الزنديق«.

وقال الشيخ أبو احلسن القابيس - رمحه اهلل - : »إذا أقر بالسب، وتاب 
منه، وأظهر التوبة قتل بالسيف ألنه هو حده«.

ثم قال: »وأما عىل رواية الوليد بن مسلم عن مالك ومن وافقه عىل ذلك 
أنه ردة، وقالوا: ويستتاب  العلم، فقد رصحوا  به من أهل  ممن ذكرنا وقال 
ا يف هذا  منها، فإن تاب ترك ونكل، وإن أبى قتل، وحكمه حكم املرتد مطلقاً

الوجه«)3(.

سليامن  وهبي  تأليف/  عنهم   اهلل  ريض  معه  والذين  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حممد  كتاب:  من    )1(
غاوجي األلباين - دار القيم )دمشق( - ط األوىل 1432ه�.

)2(  الشفا، ص )760(. 

)3(  الشفا، ص )814(. 
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ثانًيا: عقوبة من �صب ال�صحابة - ر�صي اهلل عنهم - :
فمشهور  هذا،  يف  العلامء  اختلف  »وقد  عياض(:  )القايض  قال  ثم 
مذهب مالك يف ذلك االجتهاد واألدب املوجع، قال مالك - رمحه اهلل - : 

من شتم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُقتل، ومن شتم أصحابه ُأِدب«.

ا من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر أو عمر أو  ا: »من شتم أحداً وقال أيضاً
عثامن أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال: كانوا عىل ضالل وكفٍر ُقتل.

ا«. وإن شتم بغري هذا من مشامتة الناس نكل نكاالاً شديداً

ا من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص علياًا أو عثامن أو  وقال سحنون: »من َكفَر أحداً
غريمها يوجع رضباًا.

وروي عن مالك: »من سب أبا بكر ُجلد، ومن سب عائشة ُقتل«.

قيل له: »مِلَ؟« قال: »من رماها فقد خالف القرآن«.

وقال ابن شعبان عنه: »ألن اهلل تعاىل يقول: زب ۅ ۅ ۉ ۉ ې     
ې ې      ې              ى رب ]النور: 17[، فمن عاد ملثله، فقد كفر«.

العبايس  عيسى  بن  موسى  إىل  فقدم  بالكوفة،  عائشة  رجل  وشتم 
اهلاشمي فقال: »من حرض هذا؟« فقال ابن أيب ليىل: »أنا، فجلده ثامنني وحلق 

رأسه، وأسلمه للحجامني«)1(.

)1(  الشفاء بتعريف حقوق املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ص )877 - 879(.
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 الف�صل ال�صاد�س

اأ�صباب زيادة املحبة 
 وال�صوق اإىل 

ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص
www.alukah.net
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 الف�صل ال�صاد�س 
اأ�صباب زيادة املحبة وال�صوق اإىل ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )1(

حب املسلم للرسول حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم واشتياقه إليه من 
أجل النعم، وأعظم املنن، بعد حمبة اهلل - عز وجل - قال ابن تيمية: )وكذلك 
حب اهلل ورسوله موجود يف قلب كل مؤمن ال يمكنه دفع ذلك من قلبه إذا 
الرسول  يسب  أحد  أخذ  إذ  ورسوله  هلل  حبه  عالمات  وتظهر  مؤمناًا،  كان 
ويطعن عليه أو يسب اهلل ويذكره بام ال يليق به، فاملؤمن يغضب لذلك أعظم 

مما يغضب لو سب أبوه وأمه(. 

وعبلة ــدى  ــع وس ليىل  عنكم  ـــوا  دع
ومــرهــم طــب  اهلل  رســــول  فــحــب 

واجــب ــن  ــدي ال يف  اهلل  رســـول  ــب  وح
ـــزم وزم شــهــد  اهلل  رســــول  ـــب  وح

ولكن حيرك هذا احلب ويزيده يف القلب وجيدد فيه الشوق إىل الرسول، 
أمور كثرية .. منها:

1- تذكر الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص واأحواله:
حممدااً  رسوله  املسلم  يعرف  مل  وإذا  باحلب  ا  وثيقاً ا  ارتباطاً للمعرفة  إن 
صىل اهلل عليه وآله وسلم ويتعرف عليه وعىل عظيم قدره ومكانته يف نفسه 

)1(  من كتاب: املشتاقون إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - تأليف/ زيد بن فالح الربع الشمري - تقديم 
فضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن عبد اهلل الربي - دار أطلس اخلرضاء للنرش والتوزيع - 

ط األوىل 1434ه�.
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وعند ربه فسيكون حبه له ضعيفااً منزويااً يف أعامق الشعور والوجدان. 

فإذا أراد املسلم أن يزداد حبه لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فالبد من معرفته ومعرفة 
جوانب شخصيته الكريمة وأخالقه العظيمة، وذلك بمطالعة سريته وشامئله، 
الدروس والعرب، والعيش  بتمعن الستخالص  فيها  املباركة، والنظر  وأيامه 
مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واألحداث التي واجهته، واملواقف التي وقفها، واألعامل 
التي قام هبا، والنظر إىل حال الصحابة معه، وكيف كان عيشهم وجهادهم 

ألعدائهم وحبهم لنبيهم ملسو هيلع هللا ىلص.

الرسول  عظمة  أدرك  وتدبرها،  اهلل  رسول  سرية  اإلنسان  طالع  فكلام 
ا إليه.  ملسو هيلع هللا ىلص فازداد حباًا له، وشوقاً

الدين،  تبليغ  يف  الرسول  القاه  فيام  التفكر  اجلانب،  هذا  يكمل  ومما 
ا، وشفقته عىل أمته ورمحته هبا. وعظيم حرصه عىل هداية الناس مجيعاً

فإذا أدرك املسلم هذا األمر، ازداد حباًا لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

بوجهه ــامم  ــغ ال يستسقى  ــض  ــي وأب
ــل ــألرام ــامــى عــصــمــة ل ــت ــي ـــامل ال ث

هــاشــم آل  مـــن  ــــالك  اهل بـــه  ــوذ  ــل ي
ــل ــواض وف نــعــمــة  يف  ــده  ــن ع ــم  ــه ف

فام أمجل أن يطالع املسلم سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويكون له فيها درس ومدارسة 
مع أهله، أو طالبه، أو جلسائه، أو مجاعة مسجده، حتى ينعم اجلميع بمعايشة 
سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسنته، ويعرفوا هديه، فيقتدوا به، ويسريوا عىل هنجه الكريم.
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ا، ولكن نذكر منها:  والكتب يف السرية النبوية كثرية جداً

1. زاد املعاد يف هدي خري العباد - البن القيم. 

2. السرية النبوية - البن هشام. 

3. الرحيق املختوم - للمباركفوري. 

4. الفصول يف سرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - البن كثري. 

5- فقه السرية - د. زيد الزيد. 

6. السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية - د. مهدي رزق اهلل أمحد. 

7. صحيح السرية النبوية - إلبراهيم العيل.

كام أويص طلبة العلم بكتاب )الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقايض 
عياض( قراءة، ومطالعة، ومدارسة، ومناقشة.

كلهم  بــالــنــاس  ــاس  ــن ال أبــر  أينسى 
ــــا ــا ووادياً ــا وشــعــباً ــم بــيــتاً ــه ــرم وأك

مشى ــن  م ـــرم  أك اهلل  ـــول  رس أينسى 
ـــام هي ك ــن  ــدي ــج ــس ــامل ب ــــــاره  وأث

حممد  ــي  ــب ــن ال ــد  ــع ب ـــن  م ـــدر  ـــك ت
صافياًا كـــان  ــا  م ــل  ك ســـالم  عليه 

2. الوقوف على هديه وال�صتغال بال�صنة قوًل وعماًل: 
فكلام استمسك املسلم هبديه وسنته، وعاش معها بقلبه ووجدانه، كلام 

كان ذلك أدعى إىل تذكر رسول اهلل وحبه.
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ولذا، فأكثر الناس حباًا له أهل سنته املشتغلون هبا علاماً وعمالاً؛ ألهنم 
أعلم األمة بأقواله وأفعاله وأخالقه وشامئله ملسو هيلع هللا ىلص، ولو مل يكن هلم نصيب من 

ا.  حبه سوى الصالة والسالم عليه، لكفى هبذا رشفاً

وصحبه النبي  آل  هــم  احلــديــث  ــل  أه
صحبوا أنفاسه  نفسه  يصحبوا  مل  وإن 

وذلك ألن حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص تقتيض تعلم سنته، فكيف حتقق يا أخي حمبة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأنت مل تقرأ من أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص شيئاًا، واستغنيت عن ذلك بام 
كتبه الناس؟ هل يمكن أن تتحقق لك حمبته وأنت هتجر كالمه وال تقرأ شيئااً 
من سنته؟ ال .. لذا، أوصيك أخي بقراءة كتاب »رياض الصاحلني« للنووي.

أهيا اإلنسان: إن سعادتك رهن باتباعه وحمبته والشوق إليه، إن أبواب 
اجلنة بعد مبعثه أوصدت وغلقت فال تفتح إال ألتباعه وأنصاره يف دعوته، 

وحمبيه يف مبادئه، وهذا ال يتم إال باالطالع عىل سنته. 

غـــال كــــل  ودادك  يف  ــا  ــن ــي ــس ن
ـــا لــديــنــا ـــوم أغــــىل م ـــي فـــأنـــت ال

ــي ــف ــك ــم وي ــك ــت ــب ــــىل حم ـــــالم ع ن
علينا ومــــا  نــــالم  رشف  لــنــا 

ـــا ـــوقاً ـــن ش ـــك ــم ل ــك ــق ــل وملـــــا ن
التقينا إذا  ــف  ــي ــك ف يــذكــرنــا 

تــســىل الـــنـــاس بــالــدنــيــا وإنـــا 
سلينا ـــا  م ـــدك  ـــع ب اهلل  ــر  ــم ــع ل
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3. معرفة نعمة اهلل على عباده بهذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
األمة  هلذه  احلاصل  النفع  يف  التفكر  املعرفة  هذه  أسباب  أعظم  ومن 

بسبب بعثة النبي فيها ونزول القرآن عليه. 

وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  زب  تعاىل:  قال 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ ېئ         ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ رب ]آل عمران: 164[.

اإلنسان كيف سيكون حال هذه  يتخيل  املعرفة،  تكتمل هذه  وحتى 
ثم  مبعثه،  قبل  حاهلا  كان  وكيف  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  فيها  يبعث  مل  لو  األمة 
كيف أصبح حاهلا بعد بعثته ونزول القرآن عليه، وكيف أن اهلل مجع به بعد 
فرقة، ورفع به شأن األمة، وأخرجها به من الظلامت إىل النور، قال تعاىل: 

ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  زب 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ   ڃ  ڃ  ڃ 

ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  

گ  گ  گ  گ  ک  ک         ک  ک  ڑ 

ڳ  ڳ رب ]املائدة[.

سبحانه  ربنا  قال  كام  عليها،  وحرصه  أمته،  عىل  شفقته  يف  النظر  ثم 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب  وتعاىل: 

ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ رب ]التوبة: 128[.

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: تال قول اهلل - عز وجل - يف 
إبراهيم: زب ڦ ڄ  ڄ ڄ        ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چ رب ]إبراهيم: 36[، 
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زب وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ     ېئ ېئ ېئ ىئ    وقال عيسى عليه السالم: 
ىئ رب ]املائدة: 118[، وبكى، فقال اهلل - عز وجل -: »يا جربيل اذهب 
إىل حممد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك؟« فأتاه جربيل عليه الصالة والسالم، 
فسأله فأخربه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام قال، وهو أعلم، فقال اهلل: »يا جربيل، اذهب 

إىل حممد، فقل: إنا سنرضيك يف أمتك، وال نسوءك« رواه مسلم. 

4. كرثة ذكره وال�صالة وال�صالم عليه:
عنه،  واحلديث  ذكره،  من  اإلكثار  إليه،  والشوق  حمبته  عالمات  من 
والصالة والسالم عليه، فمن أحب شيئاًا أكثر من ذكره، ودوام الذكر سبب 
لدوام املحبة وزيادتا ونامئها، ويف هذا املعنى يقول ابن القيم: يف ضمن تعداده 
للفوائد والثمرات احلاصلة من الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )أهنا سبب لدوام حمبته 
للرسول وزيادهتا وتضاعفها، وذلك عقد من عقود اإليامن الذي ال يتم إال 
به؛ ألن العبد كلام أكثر من ذكر املحبوب واستحضار حماسنه ومعانيه اجلالبة 

حلبه، تضاعف حبه له، وتزايد شوقه إليه، واستوىل عىل مجيع قلبه.

وإذا أعرض عن ذكره، وإحضاره، وإحضار حماسنه بلقبه، نقص حبه 
من قلبه وال يشء أقر لعني العبد املحب من رؤية حمبوبه، وال أقر لقلبه من 
والثناء  بمدحه،  لسانه  جرى  قلبه  يف  هذا  قوي  فإذا  حماسنه،  وإحضار  ذكره 
احلب  زيادة  بحسب  ونقصانه  ذلك  زيادة  وتكون  حماسنه،  وذكر  عليه، 

ونقصانه يف قلبه(.

الذكر املرشوع من قراءة سنته، واالطالع عىل  بالذكر هنا،  واملقصود 
سريته، وذكر أخالقه وهديه، وعىل رأس الذكر املرشوع اإلكثار من الصالة 
والسالم عليه يف الليل والنهار إذ إهنا من أعظم ما يربط قلب املسلم برسول 
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ا له، دائم الشوق إليه قال تعاىل:  زب ڄ ڄ ڄ  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وجيعله متذكراً
]األحزاب:  رب  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  

 .]56

وقد ورد احلث عليها واألمر باإلكثار منها يف أحاديث كثرية. 

منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من صىل عيل واحدة صىل اهلل عليه عرشااً« رواه مسلم. 

وصح عنه أنه قال: »أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم عيلَّ صالة«. 

قال سامحة الشيخ ابن باز - رمحه اهلل - : ويف الصالة عليه ملسو هيلع هللا ىلص فوائد 
ملسو هيلع هللا ىلص،  عليه  الصالة  يف  له  املوافقة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أمر  امتثال  منها:  كثرية 

ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  قال  ذلك  يف  ا  أيضاً ملالئكته  واملوافقة 
ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ رب ]األحزاب: 56[. 

ا، مضاعفة أجر املصيل عليه، ورجاء إجابة دعائه، وسبب  ومنها أيضاً
وتضاعفها،  وزيادهتا،  والسالم،  الصالة  عليه  حمبته  ودوام  الربكة،  حلصول 
وسبب هداية العبد وحياة قلبه فكلام أكثر الصالة عليه وذكره، استولت حمبته 
عىل قلبه حتى ال يبقى يف قلبه معارضة ليشء من أوامره وال شك يف يشء مما 

جاء به. 

وأفضل صيغه للصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، هي الصالة اإلبراهيمية. 

وهبه  وما  وخصائصه  فضائله  تعداد  املرشوع،  الذكر  ضمن  ويدخل 
املعجزات  من  به  أكرمه  وما  الفاضلة،  الصفات واألخالق واخلالل  من  اهلل 
بصفاته  والتأيس  ومنزلته  مكانته  عىل  التعرف  أجل  من  وذلك  والدالئل، 
ملسو هيلع هللا ىلص  له  وحمبةاً  ا  إيامناً ليزدادوا  بذلك؛  وتذكريهم  الناس  وتعريف  وأخالقه، 
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ولكي يتأسوا به.

ا مادام أن ذلك يف حدود املرشوع  ا وشعراً وال حمظور يف التمدح بذلك نثراً
ا أن  الذي أمر به الشارع الكريم يف نصوص القرآن والسنة، واملحذور رشعاً
يتجاوز به حدود برشيته فيرصف له شيئاًا من األمور اخلاصة باهلل - عز وجل 

- كام فعل بعض الغالة يف أشعارهم ومدائحهم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

وأدوات  بالغناء  املقرتن  الذكر  عنها،  املنهي  األمور  من  فإن  وكذلك 
أرباب  حال  عليه  الذي  هو  البدعي  الذكر  وهذا  والرقص،  والطرب  اللهو 
الطرق والتصوف، وقد وافقهم عىل ذلك كثري من عوام الناس ظناًا منهم أن 
فعل مثل هذه األمور هو الطريق إىل حتقيق حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يف حقيقة فعله 
يعد حمادة هلل ورسوله فقد تربأ ملسو هيلع هللا ىلص ممن أحدث يف الدين حيث قال: »من عمل 

عمالاً ليس عليه أمرنا فهو رد« متفق عليه. 

فالواجب أن تكون حمبتنا له ملسو هيلع هللا ىلص كام يريد هو ال كام نريد نحن، نحبه حباًا 
ونتمسك  أمجعني،  والناس  وأنفسنا  وأوالدنا  لوالدينا  من حبنا  أعظم  عظياماً 
بدينه ونعمل بسنته ووفق هديه، ونتجنب الغلو فيه وجتاوز احلد يف مدحه فهو 
الذي هنانا بقوله: »ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم إنام أنا عبد فقولوا 
عبد اهلل ورسوله« رواه البخاري، فاملحب الصادق للمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي 
حيرص عىل أن يكون معتقده عىل وفق عقيدة الرسول فيأخذها من كتاب اهلل 
تعاىل وسنة رسوله، وهذا هو اعتقاد السلف الصالح الرسول وصحابته ومن 

تبعهم بإحسان. 
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5. التعرف على ثمرات حبه ملسو هيلع هللا ىلص وتذكرها:
نكتسب  الذين  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص غني عن حبنا، نحن  النبي  أن  املعلوم  من 
اخلريات ونجني الثمرات بفضل اهلل تعاىل إذا أحببناه صلوات ريب وسالمه 
الدنيا إذ جعل اهلل تعاىل من أسباب احلصول  عليه، نفوز بحالوة اإليامن يف 
عليها حبه ملسو هيلع هللا ىلص، مما يدل عىل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
فيه وجد هبن  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث من كن  قال:  اهلل عنه -  - ريض 
حالوة اإليامن: أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سومها، وأن حيب املرء ال 

حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر كام يكره أن يقذف يف النار«. 

وسوف نسعد بفضل اهلل تعاىل كذلك إذا أحببناه بصحبته ملسو هيلع هللا ىلص يف جنات 
النعيم يف دار اخللد، ومما يدل عىل هذا ما رواه الشيخان عن عبد اهلل بن مسعود 
اهلل  يا رسول  فقال:  - ريض اهلل عنه - قال: جاء رجل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ا وملا يلحق هبم؟. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »املرء  كيف تقول يف رجل أحب قوماً

 .» مع من أحباً

واملراد بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »املرء مع من أحب« أي: يف اجلنة.

النبي  ثمرة!! وما أجله من جزاء ملن أحب  ما أرشفها من  اهلل أكرب.. 
الكريم ملسو هيلع هللا ىلص يف الدنيا واآلخرة.

 فإذا تعرف املرء عىل هذا، وتذكر ذلك، حرص عىل حب النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص 
ألن اإلنسان يرغب يف احلصول عىل ما ينفعه، ويسعى إىل اكتسابه واالزدياد 

منه.
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6. النظر والتاأمل يف �صري من اأحبوه ملسو هيلع هللا ىلص:
فإنه مل حيظ برش بمثل ما حظي به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من احلب واملكانة يف قلوب 
أصحابه وأتباعه وال عجب، فقد كان يمتاز من كامل اخللق واخللق بام يقرص 
وتفانى  له،  إجالالاً  فاضت  القلوب  أن  أثره  من  وكان  البيان،  وصفه  عن 
أصحابه يف حياطته وإكباره، ومل يبالوا أن يضحوا بأرواحهم وتندق أعناقهم 

وال خيدش له ظفر.
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 الف�صل ال�صابع

حياته ملسو هيلع هللا ىلص قبل 
البعثة
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الف�صل ال�صابع: حياته ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة )1(

اأوًل: رعي الغنم:
كان أبو طالب كثري العيال رقيق احلال قليل املال، فرأى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
الغنم  به - حتى ال يكون عالة عىل غريه - فرعى  أن يعمل عمالاً  يساعده 
حلساب غريه عىل تالل مكة، وقد أحب هذا العمل منذ أن كان يف البادية مع 

إخوته من الرضاع.

اجلانب،  لني  تعوده  فهي  املستقبلية،  حياته  يف  كبري  أثر  الغنم  ولرعي 
نبي إال ورعى  والرأفة، والرمحة، وسعة الصدر، واليقظة والنشاط، وما من 
الغنم، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بعث اهلل نبياًا إال رعى الغنم« فقال أصحابه: وأنت؟ 

فقال: »نعم، كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة«)2(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »بعث موسى عليه السالم وهو يرعى غناماً ألهله، وبعثت أنا 
وأنا أرعى غناماً ألهيل بجياد«)3(.

العلامء: احلكمة يف إهلام األنبياء من رعي  قال احلافظ ابن حجر: قال 
الغنم قبل النبوة أن حيصل هلم التمرن برعيها عىل ما يكلفونه من القيام بأمر 

)1(  من كتاب: يف رحاب الذكرى العطرة )املجلد األول( - تأليف أ.د/ حمروس رضوان عبد 
العزيز - دار ابن حزم - ط األوىل 1429ه�.

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه: يف كتاب اإلجارة: باب رعي الغنم عىل قراريط:    )2(
ج�)4( ص�)441( عن أيب هريرة )فتح الباري( وأخرجه اإلمام مالك يف املوطأ: يف كتاب 

اجلامع: ما جاء يف أمر الغنم: ج�)3( ص�)138( ط: عيسى احللبي.  
)3(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند: ج�)3( ص�)96( )يف مسند أيب سعيد اخلدري(. 
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أمتهم، وألن يف خمالطتها ما حيصل هلم احللم والشفقة؛ ألهنم إذا صربوا عىل 
ودفع  مرسح،  إىل  مرسح  من  ونقلها  املرعى،  يف  تفرقها  بعد  ورعيها  مجعها 
تفرقها  اختالف طباعها، وشدة  عدوها من سبع وغريه كالسارق، وعلموا 
مع ضعفها واحتياجها إىل املعاهدة، ألفوا من ذلك الصرب عىل األمة، وعرفوا 
بضعيفها،  ورفقوا  كرسها،  فجربوا  عقوهلا،  وتفاوت  طباعها  اختالف 
القيام  لو كلفوا  التعاهد هلا، فيكون حتملهم ملشقة ذلك أسهل مما  وأحسنوا 

بذلك من أول وهلة ملا حيصل هلم من التدريج عىل ذلك برعي الغنم. 
أكثر  تفرقها  الغنم بذلك؛ لكوهنا أضعف من غريها؛ وألن  وخصت 
العادة  يف  دوهنا  بالربط  والبقر  اإلبل  ضبط  إلمكان  والبقر  اإلبل  تفرق  من 

ا من غريها)1(. املألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أرسع انقياداً
ترى  وأن   ....« الساعة:  عالمات  يف  جاء  بام  األغنام  رعاة  يعاب  وال 

احلفاة العراة، العالة، رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان«)2(. 
فليس فيه ذم لرعاة األغنام ورعي الغنم، وإنام فيه إثبات حلقيقة غالبة 

هي فقر الرعاة. 
روى اإلمام أمحد بسنده عن أيب سعيد اخلدري قال: افتخر أهل اإلبل 
والغنم عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »الفخر واخليالء يف أهل اإلبل، والسكينة 

والوقار يف أهل الغنم«)3(.
وقد قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث آخر صحيح: »يوشك أن يكون خري 

)1(  فتح الباري: ج�)4( ص�)441(. 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه: ضمن حديث طويل: يف كتاب اإليامن: باب اإليامن    )2(
واإلسالم واإلحسان: ج�)1( ص�)36( عن عبد اهلل بن عمر، رقم )8(.
)3(  أخرجه أمحد يف املسند: ج�)3( ص�)96( )يف مسند أيب سعيد اخلدري(. 
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مال الرجل غنم يتبع هبا شعف اجلبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن«)1(.
وهكذا تكون رعاية األغنام مهنة عظيمة يف حد ذاهتا ال ذم هلا، وإنام تذم 
، ثم يعرض له ما  ا ما يكون اليشء يف أصله مجيالاً وعظياماً ملا يعرض هلا، وكثرياً

ا. ا وحراماً جيعله قبيحاً

ثانًيا: �صفره ملسو هيلع هللا ىلص يف جتارة اإىل ال�صام مع عمه:
ركب  يف  خرج  طالب  أبا  إن  ثم  السفرة:  هذه  عن  إسحاق  ابن  يقول 
ا إىل الشام، فلام هتيأ للرحيل، وأمجع املسري صب به)2( رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)3(  تاجراً
ا، أو كام  فرق له، وقال: واهلل ألخرجن به معي، وال يفارقني وال أفارقه أبداً

قال.
الشام، وهبا راهب  الركب ُبرصى من أرض  به معه، فلام نزل  فخرج 
يقال له بحريى يف صومعة له، وكان إليه علم أهل النرصانية، ومل يزل يف تلك 
ا عن كابر،  الصومعة راهباًا، إليه يصري علمهم عن كتاب فيها يتوارثونه كابراً
ا ما يمرون به قبل ذلك فال يكلمهم،  فلام نزلوا ذلك العام ببحريى، وكانوا كثرياً
وال يعرض هلم، حتى كان ذلك العام، فلام نزلوا به قريباًا من صومعته، صنع 
ا عن يشء رآه وهو يف صومعته، يزعمون أنه رأى رسول اهلل  ا كثرياً هلم طعاماً
ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف صومعته يف الركب حني أقبلوا، وغاممة تظله من بني القوم، قال: 
ثم أقبلوا فنزلوا يف ظل شجرة قريباًا منه، فنظر إىل الغاممة حني أظلت الشجرة، 
وهترصت)4( أغصان الشجرة، عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حتى استظل حتتها، فلام 

يتبع هبا  املسلم غنم  باب خري مال  بدء اخللق:  البخاري يف صحيحه: يف كتاب  أخرجه    )1(
شعف اجلبال: ج�)4( ص�)155( عن أيب سعيد اخلدري. 

)2(  صب من الصبابة، وهي رقة الشوق: أي: اشتد ميله إليه ورق قلبه له. 

)3(  كان عمره ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذاك تسع سنني، وقيل: اثنتي عرشة سنة. 

)4(  هترصت: أي مالت وتدلت. 
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رأى ذلك بحريى نزل من صومعته - وقد أمر بذلك الطعام فصنع - ، ثم 
ا يا معرش قريش، فأنا أحب أن  أرسل إليهم، فقال: إين قد صنعت لكم طعاماً
حترضوا كلكم، صغريكم وكبريكم، وعبدكم وحركم، فقال له رجل منهم: 
ا اليوم! ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك  واهلل يا بحريى إن لك لشأناً

ا!! فام شأنك اليوم؟ كثرياً
قال له بحريى: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت 

ا، فتأكلوا منه كلكم، فاجتمعوا إليه. أن أكرمكم، وأنصع لكم طعاماً
وختلف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من بني القوم - حلداثة سنه - يف رحال القوم 
حتت الشجرة، فلام نظر بحريى يف القوم، مل ير الصفة التي يعرف وجيد عنده، 
فقال يا معرش قريش: ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي، قالوا له يا بحريى: 
ما ختلف عنك أحد ينبغي أن يأتيك إال غالم، وهو أحدث القوم سناًا، فتخلف 

يف رحاهلم، فقال ال تفعلوا، ادعوه، فليحرض هذا الطعام معكم.
قال: فقال رجل من قريش مع القوم: والالت والعزى، إن كان للؤم 
إليه فاحتضنه)1(  بيننا، ثم قام  ابن عبد املطلب عن طعام من  بنا أن يتخلف 
وينظر  ا،  شديداً حلظاًا  يلحظه  جعل  بحريى،  رآه  فلام  القوم،  مع  وأجلسه 
القوم  إذا فرغ  إىل أشياء من جسده، وقد كان جيدها عنده من صفته، حتى 
الالت  بحق  أسألك  يا غالم،  فقال:  إليه بحريى  قام  وتفرقوا،  من طعامهم 
له بحريى ذلك؛ ألنه  قال  والعزى)2( إال ما أخربتني عام أسألك عنه، وإنام 
بالالت  سمع قومه حيلفون هبام، فزعموا أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ال تسألني 

والعزى شيئاًا، فواهلل ما أبغضت شيئااً قط بغضهام.
فقال بحريى: فباهلل إال ما أخربتني عام أسألك عنه، فقال له: سلني عام 

)1(  احتضنه: أي أخذه مع حضنه، أي جنبه. 

)2(  أراد بذلك اختباره؛ ألنه إذا كان النبي املنتظر ال حيلف هبام. 
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بدا لك؟ فجعل يسأله عن أشياء من حاله. من نومه، وهيئته، وأموره، فجعل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خيربه فيوافق ذلك ما عنده من صفته - أي: صفة النبي املبعوث 
آخر الزمان التي عنده - ثم نظر إىل ظهره فرأى خاتم النبوة بني كتفيه عىل 

موضعه من صفته التي عنده)1(. قال ابن هشام: وكان مثل أثر املحجم)2(. 
•	بحريى ينصح أبا طالب بالعودة بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ما هذا  له:  فقال  أقبل عىل عمه أيب طالب  فلام فرغ  ابن إسحاق:  قال 
الغالم منك؟ قال: ابني، قال له بحريى: ما هو بابنك؟ وما ينبغي هلذا الغالم 

أن يكون أباه حياًا.
قال: فإنه ابن أخي، قال: فام فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبىل به، قال: 
رأوه  لئن  فواهلل  هيود،  عليه  واحذر  بلده،  إىل  أخيك  بابن  فارجع  صدقت. 
فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم،  ا،  ليبغينه رشاً وعرفوا منه ما عرفت 
ا حتى أقدمه مكة، حني  فأرسع به إىل بالده، فخرج به عمه أبو طالب رسيعاً

فرغ من جتارته يف الشام()3(.
وحيوطه  وحيفظه،  اهلل  يكلؤه  طالب  أيب  مع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وشب 
رجالاً  كان  أن  بلغ  حتى  كرامته،  من  يريده  ملا  ومعائبها،  اجلاهلية  أمور  من 
ا،  ا، وأكرمهم خمالطة، وأحسنهم جواراً أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقاً
واألذى،  الفحش  من  وأبعدهم  حديثاًا،  وأصدقهم  وأمانة،  حلاماً  وأعظمهم 

)1(  سرية ابن هشام: ج�)1( ص�)196- 198( وانظر السرية احللبية: ج�)1( ص�)194(.  

)2(  قال السهييل يف الروض األنف: يعني أثر املحجمة القابضة عىل اللحم، حتى يكون ناتًئا، 
ويف اخلرب أنه كان حوله خيالن فيها شعرات سود، ويف صفته أيضًا أنه كان كالتفاحة، وكذر 
احلجلة أه�. )221/2( ويف صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: )رأيت خامتًا يف ظهر 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كأنه بيضة محام( كتاب الفضائل: باب إثبات خاتم النبوة )1823/4(. 
)3(  سرية ابن هشام )198/1( والسرية احللبية: ج�)1( ص�)195(. 
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ا، حتى سامه قومه: »األمني« ملا مجع اهلل فيه من  ا أحداً ما روى مالحياًا وال ممارياً
األمور الصاحلة، فكان أبو طالب حيفظه، وحيوطه، وينرصه، ويعضده حتى 

مات)1(. 

ثالًثا: موقفه ملسو هيلع هللا ىلص من حرب الفجار:
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أربع عرشة سنة أو مخس عرشة  ابن هشام: فلام بلغ  قال 
قيس  كنانة، وبني  معها من  قريش ومن  بني  الفجار)2(  سنة، هاجت حرب 
أجار  جعفر،  بن  عتبة  بن  الرحال  عروة  أن  هاجها)3(:  الذي  وكان  عيالن، 

)1(  البداية والنهاية: ج�)1( ص�)723(. 

)2(  قال السهييل: الفجار بكرس الفاء بمعنى املفاجرة، كالقتال واملقاتلة، وذلك أنه كان قتاالً 

الفجار، وكان للعرب فجارات أربع ذكرها  فيه مجيعًا، فسمي  الشهر احلرام ففجروا  يف 
املسعودي، آخرها فجار الرباض املذكور يف السرية، وكان لكنانة ولقيس فيه أربعة أيام 

مذكورة: يوم شمطة، ويوم الرشب، ويوم العبالء، ويوم احلريرة. اه�. 

الروض األنف ج�)2( ص�)223(.   

فأما الفجار األول: فكان بني كنانة وهوازن.   

وأما الفجار الثاين: فكان بني قريش وهوازن.   

وأما الفجار الثالث: فكان بني كنانة وهوازن.   

وقد حتاور احليان يف األول حتى كادت احلرب تقع بينهام.   

بينهم قتال ودماء، ثم حتملها: حرب بن أمية  الثاين: فقد هاجت احلرب، وكان  وأما يف   
وأصلح بينهم. 

وأما يف الثالث: فقد تراجعوا بعد أن هتايج الناس، وكاد القتال يقع بينهم. اه�.   

هامش سرية ابن هشام: ج�)1( ص�)200(.   
)3(  أي سبب وقوعها.
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لطيمة)1( للنعامن بن املنذر)2( فقال له الرباض بن قيس الكناين: أجتريها عىل 
وخرج  الرحال،  عروة  فيها  فخرج   - كله   - اخللق  وعىل  نعم  قال:  كنانة؟ 
الرباض يطلب غفلته، حتى إذا كان يتيمن ذي طالل)3( بالعالية، غفل عروة، 

فوثب عليه الرباض فقتله يف الشهر احلرام؛ فلذلك سمي »الفجار«.

الشهر  يف  وهم  عروة  قتل  قد  الرباض  إن  فقال:  ا  قريشاً آت  فأتى 
فأتبعوهم،  احلرام بعكاظ، فارحتلوا وهوازن ال تشعر هبم، ثم بلغهم اخلرب، 
احلرم،  ودخلوا  الليل  جاء  حتى  فاقتتلوا  احلرم،  يدخلوا  أن  قبل  فأدركوهم 
ا والقوم متساندون، عىل  فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً

كل قبيل من قيس رئيس منهم. 

وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس، وكان الظفر 
يف أول النهار لقيس عىل كنانة حتى إذا كان يف وسط النهار كان الظفر لكنانة 

عىل قيس. 

وشهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعض أيامهم، أخرجه أعاممه معهم، حيث قال 
إذا  عدوهم  نبل  عنهم  أرد  أي:  أعاممي«،  عىل  أنبل  »كنت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 

رموهم هبا)4(. 

البز واملسك، وإجارهتا: أن يكون هلا جارًا فيحميها ويمنع  التي حتمل  اللطيمة: اجلامل    )1(
التعدي عليها. 

)2(  النعامن بن املنذر: ملك العرب باحلرية، بعث بقافلة له إىل سوق عكاظ، وكان يف حاجة 
إىل من حيميها له. 

)3(  موضع ببالد بني مرة. 

)4(  سرية ابن هشام: ج�)1( ص�)200( وما بعدها. 
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وجيوز أن يكون أغلب أحواله ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، أي: أنه ينبل، أي: يرد النبل، 
فال ينايف أنه ملسو هيلع هللا ىلص رمى يف بعض األوقات، بأسهم، وعليه حتمل رواية ابن سعد 
التي قال فيها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »قد حرضته مع عمومتي، ورميت فيها بأسهم، 

وما أحب أين مل أكن فعلت«)1(. 

رابًعا: حلف الف�صول )2(:
ا ألهنم حيلفون  احللف يف األصل: اليمني والعهد، وسمي العهد حلفاً
عندما  ذلك  وكان  العرب،  يف  حلف  أرشف  الفضول  وحلف  عقده،  عند 
الكلمة،  تفرق  نتيجة  إنام هو  الفجار  ما أصاهبا يف حرب  أن  قريش  شعرت 
وعدم نرصة احلق، فاجتمعوا يف دار عبد اهلل بن جدعان، وتعاهدوا أن يكونوا 
ثبرٌي وحراء  ما بل بحر صوفة، وما رؤى  إليه حقه،  املظلوم حتى يؤدى  مع 

مكاهنام)3(. 

وكان هذا احللف أكرم حلف وأفضله يف العرب يف اجلاهلية.

الغزايل: أما حلف الفضول فهو داللة عىل أن  يقول عنه الشيخ حممد 
احلياة مهام اسودت صفائحها، وكلحت رشورها، فلن ختلو من نفوس هتزها 

معاين النبل، وتستجيشها إىل النجدة والرب.

ج�)1(  احللبية:  السرية  وانظر  ص�)128(،  ج�)1(  سعد:  البن  الكربى  الطبقات    )1(
ص�)208(.

)2(  كان حلف الفضول بعد الفجار بأربعة أشهر، وسمي بذلك: إما ألهنم حتالفوا عىل أهنم 
يردون الفضول إىل أصحاهبا، وإما ألنه يشبه حلًفا وقع لثالثة من جرهم، كل واحد يقال 

له: الفضل، وهم: الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة، والفضل بن احلارث. 
)3(  انظر البداية والنهاية: ج�)1( ص�)730(. 
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ففي اجلاهلية الغافلة هنض بعض رجال من أويل اخلري وتواثقوا بينهم 
عىل إقرار العدالة وحرب املظامل، وجتديد ما اندرس من هذه املظامل يف أرض 

احلرم)1(.

وسبب هذا احللف: أن رجالاً من »زبيد«)2( قدم مكة ببضاعة، فاشرتاها 
الزبيدي  عليه  فاستعدى  حقه،  عنه  فحبس  السهمي  وائل  بن  العاص  منه 

األحالف:

، وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوا  ا،وسهاماً ا، ومجحاً الدار، وخمزماً عبد 
أيب  عىل  أوىف  الرش  الزبيدي  رأى  فلام  ــروه)3(،  وزب وائل،  بن  العاص  عىل 
قبيس)4( عند طلوع الشمس وقريش يف أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعىل 

صوته: 

بــضــاعــتــه  ــوم  ــل ــظ مل ــر  ــه ف آل  ـــا  ي
والنفر ــــدار  ال ــي  ــائ ن مــكــة  ببطن 

عمرته  ــض  ــق ي مل  ــث  ــع أش ــــرم  وحم
واحلجر احلــجــر  وبــني  لــلــرجــال  ــا  ي

ــه ــت ــرام ك ـــت  مت ـــن  مل ــــــرام  احل إن 
الــغــدر الــفــاجــر  ــثــوب  ل ـــرام  ح وال 

فقام الزبري بن عبد املطلب وقال: )ما هلذا مرتك(، فاجتمعت هاشم، 

)1(  فقه السرية للغزايل: ص�)76(. 

)2(  بلد باليمن. 

)3(  أي انتهروه. 

)4(  أي صعد عىل جبل أيب قبيس بمكة، سمي باسم رجل من مذحج. 
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ا)1(، وحتالفوا  وزهرة، وتيم بن مرة، يف دار عبد اهلل بن جدعان فصنع هلم طعاماً
ا واحدة مع  يف ذي القعدة يف شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا باهلل ليكونن يداً
قريش  فسمت  صوفة،  بحر  بل  ما  حقه  إليه  يؤدي  حتى  الظامل  عىل  املظلوم 
ذلك احللف حلف الفضول، ثم مشوا إىل العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة 

الزبيدي فدفعوها إليه، وقال الزبري بني عبد املطلب يف ذلك: 
عليهم  ــا  ــفاً ــل ح ــعــقــدن  ــن ل حــلــفــت 

دار أهــــل  ــا  مجــيــعاً كــنــا  وإن 
عــقــدنــا إذا  الـــفـــضـــول  ــه  ــي ــم ــس ن

ـــوار ـــذي اجل ــب ل ــري ــغ ــز بـــه ال ــع ي
ــا ــت أن ــي ــب ـــن حــــوال ال ــم م ــل ــع وي

ــار ـــل ع ــع ك ــن ــم ــم ن ــي ــض أبـــــاة ال
وقال الزبري أيضا:

وحتــالــفــوا ــدوا  ــاق ــع ت ــول  ــض ــف ال إن 
ظــامل مــكــة  ــن  ــط ــب ب ــم  ــي ــق ي أال 

ــوا ــق ــواث أمـــر عــلــيــه تــعــاقــدوا وت
ــــامل)2( فـــاجلـــار واملـــعـــرت فــيــهــم س

)1(  كان عبد اهلل بن جدعان كرياًم، فكان يذبح يف داره كل يوم جزورًا وينادي مناديه: من أراد 
الشحم واللحم فعليه بدار عبد اهلل بن جدعان، وكان عبد اهلل بن جدعان ذا رشف ونسب، 
وإنه من مجلة من حرم اخلمر عىل نفسه يف اجلاهلية بعد أن كان مغرمًا هبا، وسبب ذلك: أنه 
سكر ليلة فصار يمد يده ويقبض عىل ضوء القمر ليمسكه، فضحك منه جلساؤه، ثم أخربوه 

بذلك حني صحا، فحلف أن ال يرشهبا أبدًا. اه�. السرية احللبية: ج�)1( ص�)212(. 
)2(  البداية والنهاية: ج�)1( ص�)73(. 
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وقد حرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا احللف الذي رفعوا به منار احلق، فهو يعترب 
من مفاخر العرب وعرفاهنم حلقوق اإلنسان.

قال ابن إسحاق: حدثني حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ التيمي أنه 
سمع طلحة بن عبد اهلل بن عوف الزهري يقول: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد 
ا ما أحب أن يل به محر النعم)1( ولو  شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفاً

أدعى به يف اإلسالم ألجبت«)2(.

ورواه احلميدي عن سفيان عن عبد اهلل عن حممد وعبد الرمحن ابني أيب 
ا  بكر قاال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفاً

لو دعيت به يف اإلسالم ألجبت«)3(.

ورواه اإلمام أمحد عن برش بن املفضل، عن عبد الرمحن بن إسحاق، 
عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن عوف 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »شهدت حلف املطيبني)4( مع عمومتي، وأنا غالم، فام  عن 

)1(  أي ال أحب نقضه وإن دفع يل محر النعم يف مقابلة ذلك. 

)2(  سرية ابن هشام: ج�)1( ص�)149(: وإسناد حديثه مرسل، وأخرجه اإلمام البيهقي يف 
السنن الكربى: ج�)6( ص�)167(.

)3(  ذكره السهييل يف الروض األنف: ج�)2( ص�)71(: وإسناده أيضًا مرسل، لكنه جاء يف 
مسند اإلمام أمحد موصوالً يف الرواية التالية. 

)4(  املراد بحلف املطيبني: )حلف الفضول( قال ابن كثري: هذا ال شك فيه، وذلك أن قريشًا 
حتالفوا بعد موت قيص، وتنازعوا يف الذي كان جعله قيص البنه عبد الدار: من السقاية، 
والرفادة، واللواء، والندوة، واحلجابة، ونازعهم فيه بنو عبد مناف، وقامت مع كل طائفة 
بني عبد مناف جفنة  النرصة حلزهبم، فأحرض أصحاب  قبائل من قريش، وحتالفوا عىل 
فيها طيب فوضعوا أيدهيم فيها وحتالفوا، فلام قاموا مسحوا أيدهيم بأركان البيت فسموا 

)املطيبني( وكان هذا قدياًم. أه�. البداية والنهاية: ج�)1( ص�)729(. 
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»مل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  الزهري  قال  أنكثه«)1(،  وأين  النعم،  محر  يل  أحب 
ا إال زاده شدة، وال حلف يف اإلسالم« وقد ألف رسول  يصب اإلسالم حلفاً

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني قريش واألنصار)2(.

ا عن أثر هذا احللف  قال الشيخ حممد الغزايل - رمحه اهلل تعاىل - : معرباً
الكريم يف نفس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إن بريق الفرح - هبذا احللف - يظهر يف ثنايا 
الكلامت التي عرب هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عنه، فإنه احلمية ضد أي ظامل مهام عز، 
عن  والناهي  باملعروف  اآلمر  اإلسالم  روح  هي  هان،  مهام  مظلوم  أي  ومع 
املنكر، الواقف عند حدود اهلل، ووظيفة اإلسالم أن حيارب البغي يف سياسات 

األمم، ويف صالت األفراد عىل سواء)3(.

أسوأ  يف  فهم  اليوم)4(  واملسلمني  بالعرب  حل  ما  وحيزن  يبكي  ومما 
حال: الفرقة متزقهم، والكفر يغزوهم، قبلتهم األوىل يف أرس اليهود، واملذابح 
من  ومسمع  مرأى  عىل  تنتهك  املسلمني  وحرمات  مكان،  كل  يف  واملجازر 

القايص والداين. 

)1(  أي كيف أنقضه؟، فام أحب أن أنكثه. 

)2(  مسند اإلمام أمحد: يف مسند عبد الرمحن بن عوف، حديث رقم )1655( ورقم )1676( 
الرقايض  الحق  بن  املفضل  بن  برش  هم:  إسناده  ورجاله  )حسن(:  أمحد  اإلمام  وإسناد 
)صدوق(،  العامري  كنانة  بن  احلارث  بن  اهلل  عبد  بن  إسحاق  بن  الرمحن  وعبد  )ثقة(، 
وحممد  وإتقانه(،  جاللته  عىل  متفق  حافظ  )فقيه  الزهري  شهاب  بن  مسلم  بن  وحممد 
الرمحن بن عوف:  بن جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل )ثقة(، وجبري بن مطعم وعبد 

صحابيان جليالن. 
)3(  فقه السرية للشيخ حممد الغزايل: ص�)76(. 

)4(  عام )1426ه� - 2005م( وما قبل ذلك.
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تكالب عليها األعداء كام تتكالب األكلة عىل قصعتها ليتهم يفعلون 
كام فعل العرب األوائل من احتاد الكلمة، ومجع الشمل، والتضامن اإلسالمي 

لدفع الظلم والعدوان الواقع عىل املسلمني من دول الكفر واإلحلاد. 

خام�ًصا: �صفره ملسو هيلع هللا ىلص اإىل ال�صام مع مي�صرة غالم خديجة:
تستأجر  ومال،  رشف  ذات  تاجرة  امرأة  خويلد  بنت  خدجية  كانت 
ا وعرشين سنة)2(  الرجال عىل ماهلا مضاربة)1(، فلام بلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مخساً

خرج مع ميرسة غالم خدجية إىل الشام.

ال  رجل  أنا  أخي  ابن  يا  له:  قال  طالب  أبا  ملسو هيلع هللا ىلص  عمه  أن  ذلك  وسبب 
مال يل، وقد اشتد الزمان - أي: القحط، وليس لنا مادة - أي: ما يمدنا وما 
يقومنا، وال جتارة، وهذه عري قومك حرض خروجها إىل الشام، وخدجية بنت 
فلو  منافع،  ماهلا ويصيبون  هلا يف  فيتجرون  قومك  من  تبعث رجاالاً  خويلد 
طهارتك،  من  عنك  يبلغها  ملا  غريك،  عىل  وفضلتك  إليك  ألرسعت  جئتها 
وإن كنت ألكره أن تأيت الشام وأخاف عليك من هيود، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»فلعلها أن ترسل إيلَّ يف ذلك«.

فبلغ خدجية - ريض اهلل عنها - ما كان من حماورة عمه أيب طالب له، 
ثم أرسلت إليه ملسو هيلع هللا ىلص وقالت له: إين دعاين إىل البعثة إليك ما بلغني من صدق 

)1(  البداية والنهاية: ج�)1( ص�)732(. 
واملضاربة: مأخوذة من الرضب يف األرض وهو السفر للتجارة، وهي: عقد بني طرفني   
عىل أن يدفع أحدمها نقدًا إىل اآلخر لتتجر فيه، عىل أن يكون الربح بينهام عىل حسب ما 

يتفقان عليه.
)2(  عىل الراجح من أقوال ستة وعليه مجهور العلامء. 
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حديثك، وعظم أمانتك، وكرم أخالقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجالاً 
من قومك، ففعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولقى عمه أبا طالب فذكر له ذلك.

فقال: إن هذا لرزق ساقه اهلل إليك، فخرج ملسو هيلع هللا ىلص مع غالمها ميرسة يريد 
ا، وجعل  له أمراً ا، وال ختالف  له أمراً الشام، وقالت خدجية مليرسة: ال تعيص 

عمومته يوصون به أهل العري.

فلام قدم ملسو هيلع هللا ىلص الشام نزل يف سوق برصى يف ظل شجرة قريبة من صومعة 
فقال  يعرفه.  إىل ميرسة وكان  الراهب  فاطلع  له: »نسطورا«)1(  يقال  راهب 
يا ميرسة: من هذا الرجل الذي نزل حتت الشجرة؟ فقال ميرسة: رجل من 

قريش من أهل احلرم. 

فقال له الراهب: ما نزل حتت هذه الشجرة قط إال نبي)2(، ثم قال له: 
أيف عينيه محرة؟)3(.

فقال الراهب: هو هو، وهو آخر األنبياء، وليت أين أدركه حيث يؤمر 
باخلروج - أي يبعث - فوعى ذلك ميرسة.

ثم أرشف الراهب عىل الركب وقال: فوالذي رفع الساموات بغري عمد 

)1(  لعل »نسطورا« هذا هو الذي تنسب إليه النسطورية من النصارى، فإن النصارى افرتقت 
ثالث فرق: نسطورية قالوا: عيسى بن اهلل. ويعقوبية قالوا: عيسى هو اهلل هبط إىل األرض 

ثم صعد إىل السامء. وملكانية قالوا: عيسى عبد اهلل ونبيه.
)2(  أي صاهنا اهلل تعاىل عن أن ينزل حتتها غري نبي، وجاء يف بعض الروايات: أنه ملسو هيلع هللا ىلص نزل حتت 
حوهلا،  ما  واعشوشب  ونورت،  اخرضت  حتتها  اطمأن  فلام  عودها،  نخر  يابسة  شجرة 

وأينع ثامرها وتدلت أغصاهنا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
)أشكل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصفه  يف  قيل  ثم  ومن  الشكلة.  وهي  ملسو هيلع هللا ىلص  عينيه  بياض  يف  كانت  احلمرة    )3(

العينني( فهذه الشكلة من عالمات نبوته ملسو هيلع هللا ىلص يف الكتب القديمة. 
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إين ألجد يف هذه الصحيفة - وكان معه رق مكتوب - أن النازل حتت هذه 
ومن  نجا،  أطاعه  من  النبيني،  خاتم  وهو  العاملني،  رب  رسول  هو  الشجرة 

عصاه غوى.

هبا  خرج  التي  سلعته  فباع  برصى،  سوق  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حرض  ثم 
ا مل يعهده ميرسة قبل ذلك. واشرتى وربح ربحاً

ا راجعني إىل مكة، وكان ميرسة يرى ملكني  ثم انرصف أهل العري مجيعاً
يظالنه ملسو هيلع هللا ىلص من الشمس وهو عىل بعريه إذا كانت اهلاجرة واشتد احلر.

وقد ألقى اهلل تعاىل حمبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف قلب ميرسة فكان كأنه عبده، 
فلام كانوا بمر الظهران)1( قال ميرسة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: هل لك أن تسبقني إىل خدجية 

فتخربها بالذي جرى لعلها تزيدك بكرة إىل بكرتيك؟

الظهري وخدجية يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتقدم حتى دخل مكة يف ساعة  فركب 
عليه - أي يف غرفة - مع نساء فرأت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تكسوه املهابة واجلالل، 
ودخل عليها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فخربها بام ربحوا، وهو ضعف ما كان تربح، 

فرست بذلك. 

ثم جاء غالمها ميرسة وحدثها َعامَّ رآه من شأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبقول 
الراهب نسطورا، فحينئذ رغبت يف الزواج منه)2(. 

�صاد�ًصا: زواجه ملسو هيلع هللا ىلص من خديجة:
نسبها: هي خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قيص القرشية 

األسدية.

)1(  مر الظهران: واد بني مكة وعسفان، واسم القرية املضافة إليه »َمّر«.

)2(  السرية احللبية: ج�)1( ص�)216( وما بعدها. 
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وأمها: فاطمة بنت زائدة قرشية من بني عامر بن لؤي.

وهي من أقرب نسائه إليه يف النسب، ومل يتزوج من ذرية قيص غريها 
إال أم حبيبة - ريض اهلل عنها -.

وكانت - ريض اهلل عنها - تدعى قبل البعثة »الطاهرة«، وقد تزوجت 
قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص برجلني:

األول: عتيق بن عائذ بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم، وبعد أن تويف 
تزوجت بعده بأيب هالة.

الثاين: أبو هالة بن زرارة بن النباش بن عدي التميمي)1(، وابنه هند، 
روى عنه احلسن بن عيل، فقال: »حدثني خايل« ألنه أخو فاطمة ألمها، ومات 

أبو هالة يف اجلاهلية)2(.

من  ورثته  الذي  املال  بسبب  مورسة)3(   - عنها(  اهلل  )ريض  وكانت 
ماهلا  عىل  الرجال  تستأجر  ومال،  رشف  ذات  تاجرة   - السابقني  زوجيها 
أراد اهلل هبا من كرامتها،  لبيبة، مع ما  امرأة حازمة رشيفة  مضاربة، وكانت 
فلام بلغها عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم 
أخالقه، وما قص عليها غالمها ميرسة مما سمعه ورآه يف سفره معه إىل الشام 
من قول الراهب: »ما جلس حتت هذه الشجرة إال نبي« ومن رؤية امللكني 
الذين كانا يظالنه وقت اهلاجرة واشتداد احلر، وما سمعته من ابن عمها ورقة 

)1(  هذا قول قتادة، ووافقه ابن إسحاق، وكذا يف كتاب النسب للزبري بن بكار. وذهب ابن 
عبد الرب: إىل أهنا تزوجت بأيب هالة أوالً، ثم تزوجت بعد وفاته بعتيق بن عائذ. 

)2(  فتح الباري: ج�)7( ص�)34(. 

)3(  اإلصابة يف متييز الصحابة: ج�)4( ص�)281(. 
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ا يا خدجية  ابن نوفل حينام قصت عليه ما رآه ميرسة، قال: »لئن كان هذا حقاً
هذا  ينتظر  نبي  األمة  هلذه  كائن  أنه  عرفت  وقد  األمة،  هذه  لنبي  ا  حممداً فإن 

زمانه«. 

كل ذلك رغبها يف الزواج من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فبعثت إليه ملسو هيلع هللا ىلص وقالت 
وأمانتك،  قومك،  يف  وسطتك)1(  لقرابتك  فيك  رغبت  قد  إين  عم!  »يا  له: 
وحسن خلقك، وصدق حديثك« ثم عرضت نفسها عليه، وكانت أوسط 
كان  قومها  رجال  كل  ماالاً،  وأكثرهن  ا،  رشفاً وأعظمهن  نسباًا،  قومها  نساء 

ا عىل ذلك - أي عىل الزواج منها - لو يقدر عليه. حريصاً

عمه  معه  فخرج  ألعاممه:  ذلك  ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول  ذلك  قالت  فلام 
محزة)2( حتى دخل عىل خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها عليه الصالة 
يتزوج  ومل  تزوجها،  امرأة  أول  وكانت  بكرة،  عرشين  وأصدقها  والسالم، 

عليها غريها حتى ماتت)3(.

ويف رواية أخرى: أن الذي وىل أمر زواجها عمها: عمرو بن أسد. 

قالت املؤميل: املجتمع عليه أن عمها: عمرو بن أسد، هو الذي وىل أمر 
زواجها منه، وهذا هو الذي رجحه السهييل وحكاه عن ابن عباس وعائشة 

قالت: وكان خويلد مات قبل حرب الفجار)4(.

ا وعرشين سنة، وكان عمرها أربعني سنة،  وكان عمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مخساً

)1(  قال السهييل: هي من الوسط، وهو من أوصاف املدح والتفضيل. 

)2(  ويف رواية: إن أبا طالب كان معه وهو الذي خطبها له. 

)3(  انظر البداية والنهاية: ج�)1( ص�)733(. 

)4(  املصدر السابق: ج�)1( ص�)735( واإلصابة: ج�)4( ص�)282(. 
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فكانت أسن منه ملسو هيلع هللا ىلص بخمس عرشة سنة.

ويف رواية أخرى أن خدجية أرسلت إليه ملسو هيلع هللا ىلص »نفيسة بنت منية« ترغبه 
يف الزواج منه ملسو هيلع هللا ىلص.

كلهم  أوالده  له  فولدت  املبارك،  الــزواج  هبذا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ونعم 
الطيب وهو  اهلل: وهو  يكنى، وعبد  به كان  القاسم  له:  إبراهيم، ولدت  إال 
الطاهر، سمي بذلك ألهنا ولدته يف اإلسالم، وبناته األربع: زينب، ورقية، 

وأم كلثوم، وفاطمة)1(.

اإلمام أمحد  فيام رواه  املؤمنني خدجية  أم  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فضائل  وقد ذكر 
فأحسن  عليها  أثنى  خدجية  ذكر  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  قالت:  عائشة  عن  بسنده 
قد  الشدق)2(،  محراء  تذكرها  ما  أكثر  ما  فقلت:  ا  يوماً فغرت  قالت:  الثناء، 
ا  ا منها، قال: »ما أبدلني اهلل - عز وجل - خرياً أبدلك اهلل - عز وجل - هبا خرياً
منها: قد آمنت يب إذ كفر يب الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بامهلا 
إذ حرمني الناس، ورزقني اهلل - عز وجل - ولدها إذ حرمني أوالد النساء«)3(.

يتزوج يف حياهتا غريها،  مل  أنه  الدنيا  به خدجية يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ومما كافأ 
قالت عائشة: »مل يتزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل خدجية حتى ماتت«.

وهذا مما ال اختالف فيه بني أهل العلم باألخبار، وفيه دليل عىل عظم 
قدرها عنده، وعىل مزيد فضلها ألهنا أغنته عن غريها واختصت به بقدر ما 
ا،  اشرتك فيه غريها مرتني؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص عاش بعد أن تزوجها ثامنية وثالثني عاماً

)1(  انظر اإلصابة: ج�)4( ص�)282(، والبداية والنهاية: ج�)1( ص�)733(. 

)2(  محراء الشدق: وصفتها بالدرد، وهو سقوط األسنان من الكرب، فلم يبق إال محرة اللثاة: 
النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري: ج�)1( ص�)440(. 

)3(  مسند اإلمام أمحد: يف مسند عائشة، حديث رقم: )25376(. 
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ا، وهي نحو الثلثني من املجموع،  انفردت خدجية منها بخمسة وعرشين عاماً
ومع طول املدة، فقد صان قلبها من الغرية ومن نكد الرضائر الذي ربام حصل 

له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة مل يشاركها فيها غريها.

ومما اختصت به، سبقها نساء هذه األمة إىل اإليامن، فسنت ذلك لكل 
من آمنت بعدها، فيكون هلا مثل أجرهن، ملا ثبت يف احلديث الصحيح: »من 
سن سنة حسنة فعمل هبا من بعده كان له أجرها، ومثل أجر من عمل هبا....« 

احلديث)1(.

وقد شاركها يف ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إىل الرجال، وال يعرف 
قدر ما لكل منهام من الثواب بسبب ذلك إال اهلل - عز وجل -.

قال النووي: يف هذه األحاديث داللة حلسن العهد، وحفظ الود، ورعاية 
حرمة الصاحب واملعارش حياًا وميتاًا، وإكرام معارف ذلك الصاحب)2(.

وقد ولدت خدجية لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غالمني وأربع بنات: القاسم وعبد 
اهلل، وماتا قبل البعثة، وزينت، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، فقد عشن حتى 

أدركن البعثة ودخلن يف اإلسالم وهاجرن معه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

وماتت خدجية عىل الصحيح بعد املبعث بعرش سنني يف شهر رمضان، 
ا وعرشين سنة عىل الصحيح)4(،  وقيل بثامن، وقيل بسبع، فأقامت معه مخساً

ودفنت باحلجون - ريض اهلل عنها - وأرضاها. 

)1(  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده: يف مسند جرير بن عبد اهلل، رقم: )19414(. 

)2(  فتح الباري: ج�)7( ص�)137- 138(. 

)3(  البداية والنهاية: ج�)1( ص�)733(.

)4(  فتح الباري: ج�)7( ص�)134(. 
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�صابًعا: جتديد بناء الكعبة، وو�صع الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص احلجر 
الأ�صود: 

ا وثالثني سنة عىل ما هو الصحيح جاء سيل  ملا بلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مخساً
عارم حتى أتى من فوق الردم الذي صفوه ملنعه السيل فأخربه ودخل الكعبة، 

وصدع جدراهنا، بعد توهينها من احلريق الذي أصاهبا.

فاحرتقت  الكعبة  ثياب  يف  رشارة  فطارت  بخرهتا  امرأة  أن  وذلك 
جدراهنا، فخافوا أن تفسدها السيول.

وكان ارتفاع الكعبة تسعة أذرع من عهد إبراهيم عليه السالم، ومل يكن 
هلا سقف.

وكان الناس يلقون احليل واملتاع والطيب الذي هيدى إليها يف بئر داخلها 
عند باهبا عىل يمني الداخل منه أعدت لذلك يقال هلا »خزانة الكعبة«، وأراد 
شخص يف أيام »جرهم« أن يرسق من ذلك شيئاًا فوقع عىل رأسه واهنار البئر 

عليه فهلك.

فلام حدث هذا السيل واحلريق يف زمن قريش - ويف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص - 
أرادوا هدمها وإعادة بنائها، وأن يشيدوا بنياهنا ويرفعوا باهبا حتى ال يدخلها 

إال من شاؤوا.

واجتمعت القبائل من قريش جتمع احلجارة كل قبيلة جتمع عىل حدة، 
وأعدوا لذلك نفقة طيبة: ليس فيها ربا، وال مظلمة أحد من الناس.

وكان أبو وهب عمرو بن عائذ - وهو خال عبد اهلل أيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان 
ا يف قومه - خطب الناس يف ذلك وقال: يا معرش قريش ال تدخلوا يف  رشيفاً
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بنياهنا من كسبكم إال طيباًا، وال شيئاًا أاًصبتموه غصباًا، وال قطعتم فيه رمحاًا، 
، أو ذمة بينكم وبني أحد من الناس. وال انتهكتم فيه حرمةاً

وقد شارك النبي ملسو هيلع هللا ىلص أعاممه يف البناء ونقل احلجارة. 

الكعبة ذهب  بنيت  »ملا  قال:  الشيخان يف صحيحيهام عن جابر  روى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص والعباس ينقالن احلجارة، فقال العباس للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: اجعل إزارك 
إىل  عيناه  وطمحت  األرض،  إىل  فخر  احلجارة)1(  من  يقيك  رقبتك  عىل 

السامء، ثم أفاق فقال: إزاري)2( فشد عليه إزاره«)3(.

ثم عمد الناس إىل الكعبة ليهدموها عىل شفق وحذر، أي: خوف من 
أن يمنعهم اهلل تعاىل ما أرادوا، وأن يقع هلم بسبب هدم الكعبة بالء.

فقال هلم الوليد بن املغرية: أتريدون هبدمها اإلصالح أم اإلساءة؟

قالوا: بل نريد اإلصالح، قال: فإن اهلل ال هيلك املصلحني.

يف  أبدؤكم  وأنا  أعلوها  أنا  قال:  فيهدمها؟  يعلوها  الذي  من  قالوا: 
هدمها، فأخذ املعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم مل ترع)4(، ثم هدم من 

)1(  أي كبقية القوم فإهنم كانوا يضعون أزرهم عىل عواتقهم وحيملون احلجارة. 

)2(  أي شدوا عىل إزاري. 

اهلل  بن عبد  الكعبة: ج�)5( ص�)51( عن جابر  بنيان  باب  املناقب:  البخاري:  صحيح    )3( 
- ريض اهلل عنه - . 

عن  ص�)268(  ج�)1(  العورة:  بحفظ  االعتناء  باب  احليض:  كتاب  مسلم:  وصحيح   
جابر بن عبد اهلل - ريض اهلل عنه - .

)4(  بالراء والعني املهملتني، والضمري يف ترع للكعبة: أي تفرغ الكعبة ال نريد إال اخلرب، ويف 
رواية: مل نزغ بالنون والزاي واملعجمة، أي مل نمل عن دينك وال خرجنا عنه. 
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 - أاًصيب  فإن  ننظر،  وقالوا  الليلة،  تلك  يف  الناس  فرتبص  الركنني،  ناحية 
بسوء - مل هندم منها شيئاًا ورددناها كام كانت، وإن مل يصبه يشء هدمناها فقد 

ريض اهلل ما صنعناه.

ا)1( إىل عمله فهدم وهدم الناس  فأصبح الوليد بن املغرية من ليلته غادياً
معه حتى انتهى اهلدم هبم إىل أساس إبراهيم - عليه السالم -.

الكعبة جميء سفينة بلغت مرساها من جدة حبسها  وقد صادق هدم 
الريح، وتلك السفينة كانت لرجل من جتار الروم اسمه »باقوم« وكان بانياًا 

ا)2(. نجاراً

الرخام  فيها  له  حيمل  الروم  ملك  لقيرص  السفينة  تلك  كانت  وقيل 
الفرس  حرقها  التي  الكنيسة  إىل  »باقوم«  مع  رسحها  واحلديد،  اخلشب 
باحلبشة، فلام بلغت مرساها من جدة بعث اهلل تعاىل عليها رحياًا فحطمها أي 

كرسها. 

فخرج الوليد بن املغرية يف نفر من قريش إىل السفينة فابتاعوا خشبها 
فأعدوه لسقف الكعبة.

ثم قسمت قريش بنيان الكعبة بينها، وقد أشار عليهم بذلك أبو وهب 
عمرو بن عائذ، قال هلم: إين أرى أن تقساماً أربعة أرباع: 

فكان شق الباب لعبد مناف وزهرة. 

)1(  أي معاىف مل يصب بسوء.

)2(  أسلم »باقوم« ثم مات ومل يدع وارثًا فدفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرياثه لسهيل بن عمرو.
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وكان ما بني الركنني األسود واليامين)1( لبني خمزوم وقبائل من قريش 
انضموا إليهم.

وكان ظهر الكعبة لبني مجح وبني سهم ابني عمرو.

وكان شق احلجر - أي: اجلانب الذي فيه احلجر اآلن - لبني عبد الدار 
ولبني أسد ولبني عدي.

ثامنية  ارتفاعها  أذرع، فكان  فيها تسعة  زادوا  الكعبة،  بنت قريش  وملا 
ا، ورفعوا باهبا من األرض فكان ال يصعد إليها إال يف درج أي:  عرش ذراعاً

سلم.

وكانت قريش قد اشرتطت أن ال يدخل يف بنائها إال املال الطيب - كام 
تقدم - فقرص املال عىل إمتام البناء، وضاقت هبم النفقة عن بنياهنا عىل تلك 
ا  قصرياً ا  جداراً عليه  وبنو  احلجر  من  ا  أذرعاً عرضها  من  فأخرجوا  القواعد، 
عالمة عىل أنه من الكعبة)2(. وهو ما يعرف باحلجر، ويف احلديث الصحيح 
أن  »لوال  لعائشة:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  صحيحه:  يف  مسلم  اإلمام  رواه  الذي 

قومك حديثو عهد بالكفر لبنيت الكعبة عىل قواعد إبراهيم«)3(.

)1(  قيل: سمي الركن اليامين باليامين،  ألن رجاًل من أهل اليمن بناه. 
وقد جاء يف فضل أهل اليمن أهنم كانوا أكثر إجابة، ومن ثم جاء يف احلديث: »اإليامن   
يامن« وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف حق أهل اليمن: »يريد أقوام أن يضعوهم ويأبى اهلل إال أن يرفعهم اه�. 

السرية احللبية: ج�)1( ص�)259(.
)2(  السرية احللبية: ج�)1( ص�)229( وما بعدها. 

)3(  صحيح مسلم: كتاب احلج: باب نقض الكعبة وبنائها: ج�)2( ص�)968(. 
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الأ�صود: احلجر  و�صع  يف  • اختالفهم 
أن  تريد  قبيلة  كل  اختصموا،  األسود  احلجر  موضع  البنيان  بلغ  وملا 
الدار  عبد  بنو  فقربت  للقتال،  أعدوا  األخرى حتى  دون  إىل موضعه  ترفعه 
ا، ثم تعاقدوا وبنو عدي - أي حتالفوا عىل املوت - وأدخلوا  جفنة مملوءة دماً

أيدهيم يف ذلك الدم يف تلك اجلفنة، فسموا لعقة الدم.

ومكث النزاع بينهم أربع أو مخس ليال، ثم اجتمعوا، وكان أبو أمية بن 
املغرية واسمه حذيفة أسن قريش كلها يومئذ، وهو والد أم سلمة أم املؤمنني 
)1( قال: يا معرش قريش اجعلوا بينكم فيام ختتلفون فيه  - ريض اهلل عنها - 

أول من يدخل من هذا الباب وهو باب بني شيبة)2( يقيض بينكم، ففعلوا.

األمني  »هذا  قالوا:  رأوه  فلام  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  منه  داخل  أول  فكان 
ال  كان  ألنه  اجلاهلية؛  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  إليه  يتحاكمون  وكانوا  حممد«  هذا  رضيناه، 
انتهى إليهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأخربوه اخلرب قال ملسو هيلع هللا ىلص:  يداري وال يامري، فلام 
»هلم إيلَّ بثوب« فأيت به، فأخذ ملسو هيلع هللا ىلص احلجر األسود فوضعه فيه بيده الرشيفة، 
ثم  بزاوية من زواياه -  الثوب - أي:  بناحية من  قبيلة  قال: »لتأخذ كل  ثم 

ا« ففعلوا)3(، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو ملسو هيلع هللا ىلص)4(. ارفعوا مجيعاً

)1(  وهو أحد أجواد قريش املشهورين بالكرم، وكان يعرف بزاد الراكب ألنه كان إذا سافر ال 
يتزود معه أحد بل يكفي كل من سافر معه الزاد. 

له باب السالم، ويف رواية:  الذي يقال  بني عبد شمس  وكان يقال له يف اجلاهلية باب    )2(
اجعلوا أول من يدخل من باب الصفا: وهو املقابل ملا بني الركنني اليامين واألسود. 

الربع  يف  وكان  زمعة،  الثاين:  الربع  يف  وكان  ربيعة،  بن  عتبة  مناف:  عبد  ربع  يف  فكان    )3(
الثالث: أبو حذيفة بن املغرية، وكان يف الربع الرابع قيس بن عدي.

)4(  السرية احللبية: ج�)1( ص�)236(، وانظر سرية ابن هشام: ج�)1( ص�)210- 214(، 
والبداية والنهاية: ج�)1( ص�)738( وما بعدها. 
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الذي  قريش  بني  اخلالف  ينهي  أن  البالغة،  احلكمة  وله  اهلل  شاء  وقد 
أوشك عىل احلرب هبذا احلل البارع الذي دل عىل قوة عقل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وذكائه 

الذي مل يبلغه، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أراد اهلل هبذا اخلالف الذي وقع بني القبائل يف وضع 
احلجر األسود تكريم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وترشيفه؛ ألن الذي وضع احلجر األسود يف 
مكانه هو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكان دور القبائل املتنازعة واملتناحرة عىل وضعه هو 

رفعه من األرض وإعطائه للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

وبذلك أراد اهلل - عز وجل - أن يكون واضعه أوالاً عند بناء الكعبة 
أول األنبياء خليل الرمحن سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم، وأن يكون 
واضعه عند هدمها وجتديدها خاتم األنبياء وسيد املرسلني سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 

وعىل آله وصحبه وسلم.

ثامًنا: م�صلكه ال�صخ�صي ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة: 
ا يف نشأته، ويف تكوينه، ويف أخالقه،  ا فريداً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنموذجاً كان 
التأيس  يف  األعىل  املثل  تعاىل  اهلل  جعله  وكذلك  طفولته،  منذ  سلوكياته  ويف 

به، واملثل األعىل الذي ال مثيل له، فاهلل تعاىل أمرنا بالتأيس به فقال: زب وئ 
ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی                ی ی ی         رب 

]األحزاب: 21[. 

وأفعاله،  أقواله،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول  التأيس  يف  كبري  أصل  اآلية  فهذه 
وأحواله؛ ألنه كان جمبوالاً يف أصل خلفته عىل حماسن اخلصال، وكريم الفعال، 
فلم تؤثر فيه البيئة بتقاليدها، وعاداهتا وطباعها، فام عرف عنه يف طفولته وال 
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يف شبابه أنه قدس آهلة قومه، وما عرف عنه أنه سجد لصنم قط، أو متسح به 
أو ذهب إىل عراف أو كاهن، بل بغضت إليه عبادة األصنام، والتمسح هبا، 
وملا لقي »بحريى« الراهب قال له: أسألك بحق الالت والعزى أال أخربتني 
عام أسألك عنه، وكان »بحريى« سمع قومه حيلفون هبام فقال له النبي : »ال 

تسألني بحق الالت والعزى شيئاًا فواهلل ما أبغضت شيئاًا قط بغضهام«)1(.

وروى البيهقي بسنده عن زيد بن حارثة، قال: كان صنم من النحاس 
اهلل   رسول  فطاف  طافوا)2(  إذا  املرشكون  به  يتمسح  ونائلة  إساف  له:  يقال 
وطفت معه فلام مررت مسحت به، فقال يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال متسه« قال 

زيد فطفنا، فقلت يف نفيس: ألمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته.

عليه  وأنزل  أكرمه،  فوالذي  زيد:  قال  ُتنَْه«  »أمل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال رسول 
الكتاب ما استلم صناماً قط حتى أكرمه اهلل تعاىل بالذي أكرمه وأنزل عليه)3(.

ومن ذلك ما روته أم املؤمنني عائشة - ريض اهلل عنها - قالت: سمعت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »سمعت بن نفيل يعيب كل ما ذبح لغري اهلل تعاىل: أي 
فكان يقول لقريش: الشاة خلقها اهلل - عز وجل - وأنزل هلا من السامء املاء، 
وأنبت هلا من األرض الكأل، ثم تذبحوهنا عىل غري اسم اهلل، فام ذقت شيئاًا 

ذبح عىل النصب - أي األصنام - حتى أكرمني اهلل تعاىل برسالته«)4(.

غري  الفكر،  عميق  اإليامن،  صادق  العقيدة،  سليم  ملسو هيلع هللا ىلص  نشأ  وهكذا 

)1(  البداية والنهاية البن كثري: ج�)1(  ص�)721(، وسرية ابن هشام: ج�)1( ص�)198(. 

)2(  يعني حول الكعبة. 

)3(  البداية والنهاية: ج�)1( ص�)726(.

)4(  السرية احللبية: ج�)1( ص�)201(.



105 معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

عليه  حترص  ومل  هفوة،  فيها  تعرف  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  فحياته  اجلاهلية،  لرتهات  خاضع 
فيها زلة.

روى أبو نعيم يف الدالئل عن شداد بن أوس - ريض اهلل عنه -، أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ملا نشأت بغضت إيلَّ األوثان، وبغض إيلَّ الشعر، ومل أهم 

بيشء مما كانت اجلاهلية تفعله إال مرتني فعصمني اهلل منهام، ثم مل أعد«)1(.

ا، أو أنشأ  فقد ُبِغَض إليه ملسو هيلع هللا ىلص قول الشعر، فلم يعرف عنه أنه قال شعراً
النبوة، وصدق اهلل حيث  قصيدة أو حاول ذلك؛ ألن ذلك ال يتالءم ومقام 

يقول: زب ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ رب  ]يس: 69[.

زب وئ  أنه ما علمه الشعر  نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص  فاهلل سبحانه وتعاىل خيرب عن 
وئ ۇئ رب أي: ما هو يف طبعه فال حيسنه وال حيبه، وال تقتضيه جبلته، وهلذا 

ورد أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان ال حيفظ بيتاًا عىل وزن منتظم، بل إن أنشده زحفه أو مل يتمه.

وقال أبو زرعة الرازي: حدثنا إسامعيل بن جمالد عن أبيه عن الشعبي 
ا وال أنثى إال ويقول الشعر إال رسول اهلل  أنه قال: ما ولد عبد املطلب ذكراً

ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

الشعر من مجال وحكمة وروعة  ما يف  يتذوق  فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص  ومع هذا 
الرشيد  بن  عمرو  عن  بسنده  مسلم  روى  فقد  ا،  أحياناً أصحابه  ويستنشده 
ا فقال: »هل معك من شعر أمية بن  عن أبيه قال: ردفت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوماً

)1(  الشفا بتعريف حقوق املصطفى: ج�)1( ص�)213(. 

)2(  راجع تفسري القرآن العظيم البن كثري: ج�)3( ص�)578(. 
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أيب الصلت شيئاًا؟« قلت: نعم. قال: »هيه«)1( فأنشدته بيتاًا. فقال: »هيه« ثم 
بيتاًا. فقال »هيه« حتى أنشدته مائة بيت)2(. وال عجب فهو القائل:  أنشدته 

.)3(» ا، وإن من الشعر حكاماً »إن من البيان سحراً

ا قط، أو اقرتف فاحشة، أو انغمس  كذلك مل يؤثر عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه رشب مخراً
واللهو،  والقامر،  امليرس،  من  حينئذ،  العريب  املجتمع  فيه  ينغمس  كان  فيام 

واللعب، ومصاحبة األرشار.

هل  قالوا:  »ال«  قال:  قط؟  وثناًا  عبدت  هل  ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبي  قيل  أنه  روي 
ا قط؟ قال: »ال« وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر، وما كنت  رشبت مخراً

أدري ما الكتاب واإليامن«)4(.

لقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يذكر ذلك وهو كبري ويعده من نعم اهلل عليه وعصمته 
له، فقد روى عنه أنه قال: »ما مهمت بيشء مما كان أهل اجلاهلية هيمون به 
إال مرتني وكلتامها عصمني اهلل - عز وجل - فيهام، قلت ليلة لبعض فتيان 
قريش ونحن يف رعاء غنم أهلها: قلت لصاحبي: أبرص يل غنمي حتى أدخل 
أول  جئت  حتى  فدخلت  نعم،  فقال:  الفتيان،  يسمر  كام  فيها  فأسمر  مكة، 

املعهود،  احلديث  من  لالستزادة  كلمة  وهي  أيه.  وأصله:  اهلمزة،  من  بدل  األوىل  اهلاء    )1(
ومعنى احلديث: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص استحسن شعر أمية، واستزاد من إنشاده ملا فيه من اإلقرار 

بالوحدانية والبعث، وهو دليل عىل جواز إنشاد الشعر الذي ال فحش فيه وسامعه.
)2(  صحيح مسلم: كتاب الشعر: ج�)4( ص�)1767(. 

)3(  رواه أبو داود يف سننه من حديث أيب بن كعب وبريدة بن احلصيب وعبد اهلل بن عباس: 
يف كتاب األدب: باب ما جاء يف الشعر: ج�)2( ص�)599(. 

)4(  السرية احللبية: ج�)1( ص�)204(. 
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قالوا:  هذا؟  ما  فقلت:  واملزامري،  بالغرابيل)1(  ا  عزفاً فسمعت  مكة،  من  دار 
تزوج فالن فالنة. فجلست أنظر. ورضب اهلل عىل أذين، فواهلل ما أيقظني إال 
مس الشمس، فرجعت إىل صاحبي، فقال: ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئاًا، 
ثم أخربته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى: أبرص يل غنمي حتى أسمر 
الليلة،  تلك  سمعت  الذي  مثل  سمعت  مكة  جئت  فلام  فدخلت،  ففعل، 
فسألت، فقيل نكح فالن فالنة، فجلست أنظر، فرضب اهلل عىل أذين، فو اهلل 
ما أيقظني إال مس الشمس، فرجعت إىل صاحبي. فقال: ما فعلت؟ فقلت: 
ال يشء ثم أخربته اخلرب، فو اهلل ما مهمت وال عدت بعدمها ليشء من ذلك 

حتى أكرمني اهلل - عز وجل - بنبوته«)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص من اأمر اجلاهلية: • ما حفظه اهلل تعاىل به يف �صغره 
حتى األمور التي قد يتسامح فيها يف عهد الطفولة يف أثناء اللعب قد 

صانه اهلل تعاىل منها.

قال ابن إسحاق: شب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واهلل تعاىل يكلؤه وحيفظه وحيوطه 
من أقذار اجلاهلية، ملا يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجالاً 
ا،  جواراً وأحسنهم  حسباًا،  وأكرمهم  ا،  خلقاً وأحسنهم  مروءة،  قومه  أفضل 
، وأصدقهم حديثاًا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش  وأعظمهم حلاماً
ا، حتى لقب يف قومه »باألمني« ملا  ا وتكرماً واألخالق التي تدنس الرجال تنزهاً

مجع فيه من األمور الصاحلة.

وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - فيام ُذكَِر يل - حيدث عام كان اهلل حيفظه به يف 

)1(  أي: الدفوف.

)2(  البداية والنهاية: ج ص )725(.
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حجارة  ننقل  قريش  غلامن  يف  رأيتني  »لقد  قال:  أنه  جاهليته  وأمر  صغره 
لبعض ما يلعب به الغلامن، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعله عىل رقبته حيمل 
عليه احلجارة، فإين ألقبل معهم كذلك، وأدبر إذ لكمني الكم ما أراه لكمة 
، ثم جعلت أمحل  وجيعة، ثم قال: شد عليك إزارك قال فأخذته وشددته عيلَّ

احلجارة عىل رقبتي، وإزاري عيلَّ من بني أصحايب«)1(. 

ويف الصحيحني)2( عن جابر بن عبد اهلل - ريض اهلل عنهام - قال: ملا 
للنبي  العباس  فقال  احلجارة  ينقالن  وعباس  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ذهب  الكعبة  بنيت 
 )4( )3( من احلجارة، ففعل فخرَّ إىل األرض  ملسو هيلع هللا ىلص: اجعل إزارك عىل عاتقك 
وطمحت عيناه إىل السامء )5(. ثم قام فقال: »إزاري، إزاري« فشد عليه إزاره.

عن  وسأله  نفسه،  إىل  العباس  ضمه  سقط،  ملا  أنه  آخر:  حديث  ويف 
شأنه، فأخربه أنه نودي من السامء: »أن أشدد عليك إزارك يا حممد«، قال: 

وإنه ألول ما نودي)6(.

هذه كانت صفاته فيام بينه وبني نفسه، وأما فيام بينه وبني الناس، فكان 
ا، وأصدقهم حديثاًا،  ا، وأحسنهم جواراً قومه مروءة، وأكملهم خلقاً أفضل 

)1(  انظر سرية ابن هشام ج )1( ص )199(، والسرية ج�)1( ص�)199( وما بعدها.

)2(  صحيح البخاري: فضائل أصحاب النبي: باب بنيان الكعبة: ج�)5( ص�)51(. وصحيح 
مسلم: كتاب احليض: باب االعتناء بحفظ العورة: ج�)1( ص�)268( واللفظ ملسلم..

)3(  معناه ليقيك احلجارة، أو من أجل احلجارة، والعاتق: ما بني املنكب إىل العنق.

)4(  أي سقط عىل األرض.

)5(  أي ارتفعت.

)6(  ذكره السهييل يف الروض األنف: ج�)2( ص )228(.
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، وأكثرهم أمانة حتى كان يلقب فيام  وأبعدهم عن الفحش، وأعظمهم حلاماً
بينهم »باألمني«، فكان ال يأمتنه أحد عىل وديعة من الودائع إال أداها له، وال 
يأمتنه أحد عىل رس أو كالم إال وجده عند حسن الظن به،  فال عجب أن كان 
ا إال وجد  ا يف قريش قبل النبوة »باألمني« وكان ال يعاهده أحد عهداً معروفاً
ا إال صدق فيه، وقد روي أنه عاهد رجالاً أن  عنده حسن الوفاء، وال يعد وعداً
يلقاه يف مكان كذا، فمكث ثالثة أيام يذهب إىل املكان، والرجل ال يذهب، 

فقال له: »لقد شققت عيّل« )1(. 

وكان الصدق من صفاته البارزة، شهد له بذلك العدو والصديق وملا 
ا، وأمره أن ينذر عشريته األقربني، صار ينادي  بعثه اهلل تعاىل إىل الناس مجيعاً
بطون قريش، فلام حرضوا قال هلم: »أرأيتك لو أخربتكم أن خيالاً بالوادي 
ا،  تريد أن تغري عليكم، أكنت مصدقي؟« قالوا: نعم. ما جربنا عليك إال صدقاً

قال: »فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد«)2(.

ا،  وملا قابل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب، وكان مل يزل مرشكاً
قال له: »وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت 

أن ال، فعرفت أنه مل يكن ليدع الكذب عىل الناس ويكذب عىل اهلل«)3(.

الفقراء  عىل  ا  عطوفاً للرحم،  وصوالاً  كله،  ذلك  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وكان 

)1(  الطبقات الكربى البن سعد: ج�)7( ص )41(.

)2(  صحيح البخاري: كتاب التفسري: سورة الشعراء: ج�)6( ص�)140(. وصحيح مسلم: 
كتاب اإليامن باب يف قوله تعاىل: )وأنذر عشريتك األقربني( )1( ص�)194( كالمها عن 

ابن عباس، و»اللفظ للبخاري«.
ج�)4(  اإلسالم:  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعاء  باب  والسري:  اجلهاد  كتاب  البخاري:  صحيح    )3(

ص�)56(.
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بؤس  بيديه  ويمسح  الضعيف،  ويعني  الضيف،  ويقري  احلاجة،  وذوي 
البائسني، ويفرج كرب املكروبني، وقد وصفته هبذه السيدة العاقلة احلازمة 
خدجية - وهي أعرف الناس به يف بدء النبوة - فقالت: »واهلل ما خيزيك اهلل 
، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف،  ا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكلَّ أبداً

وتعني عىل نوائب احلق«)1(.

وما اأخ�صر واأوفى ما كتبه »العقاد« يف هذا ال�صدد من قوله:
نبي،  إىل  تتطلع  ومدينة  نبي،  إىل  تتطلع  وأمة  نبي،  إىل  يتطلع  »عامل 
وقبيلة وبيت وأبوان أصلح ما يكونون إلنجاب ذلك النبي، ثم هو ذا رجل 
مناقبه  يف  آخر  رجل  يدانيه  وال  ومقدماته،  صفاته  يف  آخر  رجل  يشاركه  ال 
الفضىل التي هيأت لتلك الرسالة الروحية املأمولة يف املدينة، ويف اجلزيرة، ويف 

العامل بأرسه.

نبيل عريق النسب، وليس بالوضع اخلامل فيصغر قدره يف أمة األحساب 
واألنساب، فقري وليس بالغني املرتف فيطغيه بأس النبالء واألغنياء، ويغلق 

قلبه ما يغلق القلوب من جشع القوة واليسار.

اجلد  ملكة  التدليل  فيه  يقتل  الذي  باملدلل  هو  فليس  رمحاء،  بني  يتيم 
واإلرادة واالستقالل، وليس هو باملهجور املنبوذ الذي تقتل فيه القسوة روح 

األمل وعزة النفس، وسليقة الطموح وفضيلة العطف عىل اآلخرين.

البادية واحلارضة  العيش، يف  خبري بكل ما خيتربه العرب من رضوب 
بالتجارة وشهد  القطعان، واشتغل  املدينة، ورعى  الصحراء وألف  تربى يف 

)1(  صحيح البخاري: باب كيف بدأ الوحي: ج�)1( ص�)2(.
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احلروب واألحالف، واقرتب من الرساة، ومل يبتعد عن الفقراء، فهو خالصة 
الكفاية العربية، يف خري ما تكون عليه الكفاية العربية، وهو عىل صلة بالدنيا 
التي أحاطت بقومه، فال هو جيهلها فيغفل عنها، وال هو يغامسها كل املغامسة 

فيغرق يف جلتها.

أصلح رجل، من أصلح بيت، يف أصلح زمان لرسالة النجاة املرقوبة 
عىل غري علم من الدنيا التي ترقبها.

ذلك حممد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم.

مهيأة  واجلزيرة  إليه،  حمتاجة  ألهنا  لظهوره  مهيأة  واملدينة  ظهر  فقد 
لظهوره ألهنا حمتاجة إليه، والدنيا مهيأة لظهوره ألهنا حمتاجة إليه، وماذا من 
أصدق  املقادير  تدبري  من  وماذا  العالمة؟  هذه  من  أصدق  الرسالة  عالمات 
هذا  من  أعجب  لألساطري  املخرتعني  أساطري  عن  وماذا  التدبري؟  هذا  من 
الواقع ومن هذا التوفيق؟ عالمات الرسالة الصادقة هي: عقيدة حتتاج إليها 
األمة، وهي أسباب متهد لظهورها، وهي رجل يضطلع بأمانتها يف أواهنا فإذا 

جتمعت هذه العالمات، فامذا يلجئنا إىل عالمة غريها؟

وإذا تعذر عليها أن جتتمع فأية عالمة غريها تنوب عنها أو تعوض ما 
نقص منها؟

يشء  فألي  وإال  بدين،  ا  مبرشاً رسوالاً  ليكون  اهلل  عبد  بن  حممد  خلق 
املقدمات  هاتيك  كل  ترشحه  احلياة  هذه  أعامل  من  عمل  وألي  خلق؟ 

والتوفيقات، وكل هاتيك املناقب والصفات؟.

الزمن  من  فرتة  هبا  اشتغل  كام  حياته  طول  بالتجارة  زعياماً  اشتغل  لو 
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ا به يف سوق التجارة والرشاء، ولكن التجارة  ا موثوقاً ا أميناًا ناجحاً لكان تاجراً
كانت تشغل بعض صفاته ثم تظل صفاته العليا معطلة ال حاجة إليها يف هذا 

العمل مهام يتسع هلا املجال.

ولو اشتغل زعياماً بني قومه لصلح للزعامة، ولكن الزعامة ال تستويف 
كل ما فيه من قدرة واستعداد.

العاملية ال سواها،  فالذي أعده له زمانه وأعدته له فطرته هو الرسالة 
ُأِعدَّ هلا  الدنيا لرسالة دينية إن مل يكن حممد قد  وما من أحد قد أعد يف هذه 

أكمل إعداد.

الرسالة  بشائر  استقصاء  يف  اجلهد  غاية  أقالمهم  جيهدون  واملؤرخون 
املحمدية: يرسدون ما أكده الرواة منها وما مل يؤكدوه، وما قبله الثقات منها، 
أو  العلوم احلديثة  وافقته  ناقضته، وما  أو  أيدته احلوادث  يقبلوه، وما  مل  وما 
العيان،  وتفسري  اإليامن،  تفسري  بني  واهلوى  الرأي  يف  ويتفوقون  عارضته، 

وتفسري املعرفة، وتفسري اجلهالة.

فهل يستطيعون أن خيتلفوا حلظة واحدة يف آثار تلك البشائر التي سبقت 
امليالد، أو صاحبت امليالد حني ظهرت الدعوة واستفاض أمر اإلسالم؟ ال 

موضع هنا الختالف.

فام من بشارة قط من تلك البشائر كان هلا أثر يف إقناع أحد بالرسالة يوم 
ا عليها ألن الذين شهدوا  صدع النبي بالرسالة، أو كان ثبوت اإلسالم متوقفاً
العالمات املزعومة يوم امليالد: مل يعرفوا يومئذ مغزاها ومؤداها وال عرفوا أهنا 

عالمة عىل يشء أو عىل رسالة ستأيت بعد أربعني سنة.



113 معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

وألن الذين سمعوا بالدعوة بعد البشائر بأربعني سنة مل يشهدوا بشارة 
ما سمعوه واحتاجوا  ليؤمنوا بصدق  منها، ومل حيتاجوا إىل شهودها  واحدة 

إليه.

مشارق  يف  كثريون  أطفال  والسالم  الصالة  عليه  النبي  مع  ولد  وقد 
األرض ومغارهبا. فإذا جاز للمصدق أن ينسبها إىل مولده، جاز للمكابر أن 
واملكابرين  املصدقني  باحلق بني  احلوادث  إىل مولد غريه، ومل تفصل  ينسبها 
إال بعد عرشات السنني، يوم تأيت الدعوة باآليات والرباهني غنية عن شهادة 

الشاهدين، وإنكار املنكرين.

التباس فيها، وال سبيل إىل إنكارها، فهي: عالمة  التي ال  أما العالمة 
الكون وعالمة التاريخ. قالت حوادث الكون: لقد كانت الدنيا يف حاجة إىل 

رسالة.

وقالت حقائق التاريخ: لقد كان حممد هو صاحب تلك الرسالة، وال 
كلمة لقائل بعد عالمة الكون وعالمة التاريخ!!)1(.

ومن هذا العرض املوجز نرى أن حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة كانت أمثل 
حياة، وأكرمها وأحفلها بمعاين اإلنسانية والرشف والكرامة وعظمة النفس، 

ثم نبأه اهلل تعاىل وبعثه فنمت فيه هذه الفضائل وترعرت.

إن هذه احلياة الفاضلة املثىل ملن أكرب الدالئل عىل ثبوت نبوته ملسو هيلع هللا ىلص، فام 
سمعنا يف تاريخ الدنيا قديمها وحديثها، أن حياة كلها فضل وكامل وهدى 
موضع  ملسو هيلع هللا ىلص  شخصيته  كانت  وهلذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  كحياة  وخري  وحق  ونور 

)1(  عبقرية حممد للعقاد: ص�)15( ص�)18( - دار هنضة مرص للطباعة والنرش.
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حرية العلامء والباحثني إىل يومنا هذا.

فقد جد العلامء منذ أرشقت األرض بنوره، يلتمسون نواحي العظمة 
اإلنسانية فيه، ومع أهنم استطاعوا الوصول عىل يشء من املعرفة فقد فاهتم 
فهو ملسو هيلع هللا ىلص شبيه  املعرفة، وأمامهم جهاد طويل وبعد شاسع،  اآلن كامل  حتى 

بالوجود.
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 الف�صل الثامن

يف الهجرة
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 الف�صل الثامن 
يف الهجرة  )1(

كان ملسو هيلع هللا ىلص يوايف املوسم كل عام، يتبع احلجاج يف منازهلم، ويف املواسم 
بعكاظ وغريها، يدعوهم إىل اهلل، فلم جيبه أحد منهم، ومل يؤوه. 

فكان مما صنع اهلل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص: أن األوس واخلزرج كانوا يسمعون من 
حلفائهم هيود املدينة: أن نبينا يبعث يف هذا الزمان، فنتبعه ونقتلكم معه قتل 

عاد. 

رأى  فلام  اليهود.  دون  العرب،  من  كغريها  حتج،  األنصار  وكانت 
بعضهم  قال  أحواله،  وتأملوا  اهلل،  إىل  الناس  يدعو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  األنصار رسول 
لبعض: تعلمون واهلل يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود، فال يسبقنكم 

إليه.

ٱ  زب  تعاىل:  قوله  فهو  به،  يكفرون  اليهود  أن  ذلك،  بعد  اهلل  وقدر 
پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ پ پ  ٻ ٻ      

]البقرة:  رب  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ        

89 - 90[ واآلية بعدها. 

بيعة العقبة الأوىل:
فلقي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املوسم عند العقبة: ستة نفر من األنصار كلهم 

من كتاب: خمترص السرية النبوية - للشيخ اإلمام املجدد/ حممد بن عبدالوهاب )رمحه    )1(
اهلل( - تعليقات الشيخ/ حممد حامد الفقي - اعتنى به/ حممد حممد عيل.
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من اخلزرج، منهم: أسعد بن زرارة، وعوف بن احلارث، ورافع بن مالك، 
السلمي،  رئاب  بن  اهلل  عبد  بن  وجابر  عامر،  ابن  وعقبة  عامر  بن  وقطبة 
اإلسالم،  إىل  فدعوا  املدينة،  إىل  رجعوا  ثم  فأسلموا،  اإلسالم  إىل  فدعاهم 

فنشأ اإلسالم فيها، حتى مل تبق دار إال دخلها.

األول، خال  الستة   - اثنا عرش رجال  منهم  املقبل جاء  العام  كان  فلام 
ا - ومعهم عبادة بن الصامت، وأبو اهليثم بن التيهان، وغريهم، اجلميع  جابراً

اثنا عرش رجالاً.

من  قومنا  بني  إن   :  - أسلموا  ملا   - له  قالوا  قد  األولون  الستة  وكان 
العداوة والرش ما بينهم، وعسى اهلل أن جيمعهم بك، وسندعوهم إىل أمرك، 

فإن جيمعهم اهلل عليك فال رجل أعز منك.

وكان األوس واخلزرج أخوان ألم وأب، وأصلهم من اليمن من سبأ، 
أبناء قيلة.  امرأة من قضاعة - ويقال هلم لذلك:  وأمهم قيله بنت كاهل - 

قال الشاعر:

جيد مل  قــيــلــة  أوالد  مـــن  ــل  ــي ل هبـــا 
عتبا ــة  ــط ــال خم يف  خــلــيــط  عليهم 

فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل، فلبثت احلرب بينهم مائة وعرشين 
سنة، إىل أن أطفأها اهلل باإلسالم، وألف بينهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك قوله: 

زب ڃ ڃ چ چ چ چ        ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ رب 
]آل عمران: 103[ اآلية.

فلام جاءه االثنا عرش رجالاً من العام اآليت - الذين ذكرنا - ومنهم اثنان 
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من األوس: أبو اهليثم، وعويم بن ساعدة، والباقي من اخلزرج.

فلام انرصفوا بعث معهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مصعب بن عمري، وأمره أن 
زرارة  بن  أسعد   - أمامة  أيب  عىل  فنزل  اإلسالم،  ويعلمهم  القرآن،  يقرئهم 
- فخرج بمصعب - يف إحدى خرجياته - فدخل به حائطاًا من حيطان بني 

ظفٍر، فجلسا فيه، واجتمع إليهام رجال ممن أسلم.

ح�صري: بن  واأ�صيد  معاذ،  بن  �صعد  • اإ�صالم 
إىل  اذهب  حضري:  بن  ألسيد   - األوس  سيد   - معاذ  بن  سعد  فقال 
ابن  أتيا ليسفها ضعفاءنا، فازجرمها، فإن أسعد بن زرارة  اللذين قد  هذين 
خالتي، ولوال ذلك لكفيتك ذلك. وكان سعد وأسيد سيدي قومهام، فأخذ 
أسيد حربته، ثم أقبل إليهام، فلام رآه أسعد بن زرارة، قال ملصعب: هذا سيد 
فوقف  أكلمه،  يكلمني  إن  مصعب:  قال  فيه،  اهلل  فاصدق  قد جاءك،  قومه 
عليهام، فقال: ما جاء بكام إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزال، إن كان لكام يف 
ا قبلته،  أنفسكام حاجة. فقال له مصعب: أو جتلس فتسمع، فإن رضيت أمراً
وإن كرهته كف عنك ما تكره، فقال: أنصفت، ثم ركز حربته وجلس: فكلمه 
مصعب باإلسالم، وتال عليه القرآن. قال: فواهلل لعرفنا يف وجهه اإلسالم قبل 

أن يتكلم، يف إرشاقه وهتلله. 

ثم قال: ما أحسن هذا وما أمجله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
يف هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة احلق، ثم تصيل 

ركعتني. 

فقام واغتسل، وطهر ثوبه، وتشهد وصىل ركعتني، ثم قال: إن ورائي 
رجالاً إن تبعكام مل يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكام اآلن - سعد 
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بن معاذ - ثم أخذ حربته وانرصف إىل سعد يف قومه، وهم جلوس يف نادهيم.

به  الوجه الذي ذهب  فقال سعد: أحلف باهلل لقد جاءكم أسيد بغري 
فقال: كلمت  ما فعلت؟  له سعد:  قال  النادي،  فلام وقف عىل  من عندكم، 

ا، وقد هنيتهام، فقاال: نفعل ما أحببت. الرجلني، فواهلل ما رأيت هبام بأساً

وقد حدثت: أن بني حارثة خرجوا إىل أسعد بن زرارة ليقتلوه - وذلك 
أهنم عرفوا أنه ابن خالتك - ليخفروك، فقام سعد مغضباًا، للذي ذكر له.

يسمع  أن  أراد  إنام  ا  أسيداً أن  عرف  مطمئنني  رآمها  فلام  حربته،  فأخذ 
أمامة!  أبا  يا  ثم قال ألسعد بن زرارة: واهلل  منهام، فوقف عليهام متشتام)1(. 

لوال ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا يف دارنا بام نكره؟

إن  قومه،  ورائه  من  سيد  واهلل  جاءك  ملصعب:  قال  أسعد  كان  وقد 
ا.  يتبعك مل يتخلف عنك منهم أحداً

ا قبلته، وإن كرهته  فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمراً
عزلنا عنك ما تكره، قال: قد أنصفت، ثم ركز حربته فجلس.

فعرفنا واهلل يف وجهه  قال:  القرآن،  فعرض عليه اإلسالم، وقرأ عليه 
اإلسالم قبل أن يتكلم، يف إرشاقه وهتلله، ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ 
قاال: تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة احلق، ثم تصيل ركعتني، ففعل 
ذلك. ثم أخذ حربته، فأقبل إىل نادي قومه، فلام رأوه قالوا: نحلف باهلل لقد 
أمري  كيف  األشهل،  عبد  بني  يا  فقال:  به،  ذهب  الذي  الوجه  بغري  رجع 

)1(  متشتاًم: أي: يريد شتمهام. 



121 معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

ا، وأيمننا نقيبة)1(. قال: فإن  فيكم؟ قالوا: سيدنا، وابن سيدنا، وأفضلنا رأياً
كالم رجالكم ونسائكم عيلَّ حرام حتى تؤمنوا باهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص فام أمسى 
فيهم رجل وال امرأة إال أسلموا، إال األصريم)2(، فإنه تأخر إسالمه إىل يوم 
أحد، فأسلم وقاتل وقتل، ومل يسجد هلل سجدة، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »عمل قليالاً 

ا«)3(. وُأِجَر كثرياً

عمه العباس - وهو يومئٍذ عىل دين قومه - ولكنه أحب أن حيرض أمر 
ابن أخيه، ويتوثق له.

هؤالء  نعرفهم،  ال  قوم  هؤالء  قال:  وجوههم  يف  العباس  نظر  فلام 
العرب  وكانت   - اخلزرج  معرش  يا  فقال:  تكلم،  من  أول  وكان  أحداث، 
ا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا،  تسمي اجلميع اخلزرج - إن حممداً
وهو يف منعة ىف بلده، إال أنه أبى إال االنقطاع إليكم، واللحوق بكم، فإن كنتم 
فأنتم وما حتملتم،  إليه، ومانعوه ممن خالفه،  بام دعومتوه  وافون  أنكم  ترون 
إليكم - فمن اآلن  أنكم مسلموه وخاذلوه - بعد خروجه  وإن كنتم ترون 

فدعوه، فإنه يف عز ومنعة.

قالوا: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول اهلل، وخذ لنفسك ولربك 
ما شئت. 

)1(  النقيبة: العقل واملشورة ونفاذ الرأي. 

الغابة  أسد  وقش،  بن  ثابت  بن  عمرو  واسمه  األشهل،  عبد  بن  أصريم  هو  األصريم:    )2(
.)120/1(

)3(  أخرجه البخاري )2808(، ومسلم )1900( من حديث الرباء بن عازب - ريض اهلل 
عنه -.
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إذا قدمت  متنعوين -  أن  »أبايعكم عىل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال:  فتكلم رسول 
عليكم - مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم، ولكم اجلنة«)1(.

باحلق،  بعثك  والذي  فقال:  معرور،  بن  الرباء  بايعه:  من  أول  فكان 
احلرب  أهل  فنحن  اهلل،  رسول  يا  فبايعنا  ــا)2(.  ُأُزَرن منه  نمنع  مما  لنمنعك 

ا[)4( عن كابر.  واحللقة)3(، ورثناها ]صاغراً

حباالاً  الناس  وبني  بيننا  إن  وقال:  التيهان،  بن  اهليثم  أبو  فاعرتضه 
قاطعوها، فهل عسيت - إن أظهرك اهلل - أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟.

فتبسم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: »ال واهلل، بل الدم الدم، واهلدم اهلدم، 
أنتم مني وأنا منكم. أحارب من حاربتم، وأسامل من ساملتم«)5(.

فقال:   - زرارة  بن  أسعد   - أصغرهم  بيده  أخذ  يبايعونه،  قاموا  فلام 
ا يا أهل يثرب، إنا مل نرضب إليه أكباد اإلبل، إال ونحن نعلم أنه رسول  رويداً
تعضكم  وأن  وقتل خياركم،  كافة،  للعرب  مفارقة  اليوم  إخراجه  وإن  اهلل، 
السيوف. فإما أنتم تصربون عىل ذلك. فخذوه وأجركم عىل اهلل، وأما أنتم 
ختافون من أنفسكم خيفة فذروه. فهو أعذر لكم عند اهلل. فقالوا: يا أسعد 

)1(  أخرجه اإلمام أمحد )15798(، والبيهقي )444/2 - 447(، بإسناد جيد من حديث 
كعب بن مالك - ريض اهلل عنه -.

)2(  مجع إزار وهو معروف وهو هنا كناية عن املرأة .

)3(  احللقة: السالح عامة، وقيل: الدروع خاصة.

)4(  التصويب ]كابًرا[، من املسند )462/3(.

)5(  ومعنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الدم الدم، والدم، واهلدم اهلدم«، أي: إن طلب دمكم، فقد طلب دمي، 
وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي، الستحكام األلفة بيننا، النهاية )251/5(.
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أمط عنا يدك، فواهلل ما نذر هذه البيعة وال نستقيلها. 

كثر  ثم  اجلنة،  بذلك  ويعطيهم  منهم،  يأخذ  رجالاً،  رجالاً  إليه  فقاموا 
اللغط. 

ا. فقال العباس: عىل رسلكم: فإن علينا عيوناً

ثم قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أخرجوا إىّل منكم اثني عرش نقيباًا، كفالء عىل 
قومهم، ككفالة احلواريني لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل عىل قومي«.

ويف رواية: »إن موسى اختذ من قومه اثني عرش نقيباًا«)1(.

فكان نقيب بني النجار: أسعد بن زرارة، ونقيب بني سلمة: الرباء بن 
معرور، وعبد اهلل بن عمرو بن حرام، ونقيب بني ساعدة: سعد بن عبادة، 
واملنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق: رافع بن مالك بن عجالن، ونقيب بني 
احلارث بن اخلزرج: عبد اهلل بن رواحة، وسعد بن الربيع، ونقيب القوافل: 
عبادة بن الصامت، ونقيب األوس: أسيد بن حضري، وأبو اهليثم بن التيهان، 

ونقيب بني عوف: سعد بن خيثمة.

وكان مجيع أهل العقبة: سبعني رجالاً وامرأتني)2(.

أهل  يا  قــط:  سمع  صــوت  بأنفذ  الشيطان  رصخ  بايعوه   فلام 
األخاشب، هل لكم يف حممد والصبأة معه؟ قد اجتمعوا عىل حربكم. فقال 

 - عبداهلل  بن  جابر  حديث  من  جيد  بإسناد  والبيهقي   ،)341/3( أمحد  اإلمام  أخرجه    )1(
ريض اهلل عنه -.

بن  بن عدي  بنت عمرو  النجار، وأسامء  بني  نساء  إحدى  أم عامرة،  بنت كعب،  نسيبة    )2(
ثابت، وهي »أم منيع« أحد نساء بني سلمة - ريض اهلل عنهام - .
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا أزب العقبة)1(، أما واهلل يا عدو اهلل ألفرغن لك«.

ثم قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ارفضوا إىل رحالكم«. 

شئت  إن  باحلق،  بعثك  والذي  نضلة:  بن  عبادة  بن  العباس  فقال 
ا بأسيافنا، فقال: »مل نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إىل  لنميلن عىل أهل مكة غداً

رحالكم«، فرجعوا.

جئتم  أنكم  بلغنا  إنه  فقالوا:  قريش،  جلة  عليهم  غدت  أصبحوا  فلام 
وإنه  حربنا،  عىل  وتبايعونه  أظهرنا،  بني  من  تستخرجونه  البارحة،  صاحبنا 
واهلل ما من حي من العرب أبغض إلينا من تنشب احلرب بيننا وبينهم منكم.

فانبعث رجال - ممن مل يعلم - حيلفون هلم باهلل: ما كان من هذا يشء، 
والذين يشهدون ينظر بعضهم إىل بعض، وجعل عبد اهلل بن أيب بن سلول 
يقول: هذا باطل، ما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا عيلَّ بمثل هذا، لو كنت 

بيثرب ما صنع قومي هذا، حتى يؤامروين. 

فقال القوم - وفيهم احلارث بن هشام - وعليه نعالن جديدان، فقال 
كعب بن مالك كلمة - كأنه يريد أن يرشك هبا القوم فيام قالوا - فقال: يا أبا 
جرب، أما تستطيع أن تتخذ - وأنت سيد من سادتنا - مثل نعيل هذا الفتى؟.

واهلل  وقال:  إليه،  هبا  رمى  ثم  رجليه،  من  فخلعها  احلارث،  فسمعها 
نعليه قال: ال  إليه  فاردد  الفتى،  أبو جابر: مه؟ أحفظت)2(  لتنتعلنهام. فقال 

أردمها إليه واهلل فأل صالح، لئن صدق الفأل ألسلبنه. 

)1(  أزب العقبة: اسم شيطان.

)2(  أحفظت الفتى: أي: أغضبته.
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األنصار عن مكة: صح اخلرب عند قريش، فخرجوا يف  انفصلت  فلام 
طلبهم، فأدركوا سعد بن عبادة، واملنذر بن عمر. فأعجزهم املنذر ومىض، 
له: أنت عىل دين حممد؟ قال: نعم، فربطوا يديه إىل عنقه  وأما سعد فقالوا 
حتى   - مجة  ذا  وكان   - ويرضبوه  بشعره،  يسحبونه  وجعلوا  رحله،  بنسعة 
أدخلوه مكة، فجاء املطعم بن عدي واحلارث بن حرب بن أمية، فخلصاه 

من أيدهيم.

وتشاورت األنصار أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم، فرحلوا إىل 
املدينة.

وكان الذي أرسه رضار بن اخلطاب الفهري، وقال: 

ــه  ــأرست ــوة ف ــن ا ع ـــت ســـعـــداً ـــدارك ت
منذرا ــداركــت  ت لــو  شفائي،  ــان  وك

ــة  ــراح ــاك ج ــن ــت ه ــل ـــو نــلــتــه ط ول
ــــدرا وهت ــــان  هت أن  دمـــــاء  ــــق  أح

فأجابه حسان بن ثابت - ريض اهلل عنه - : 

ـــري حــني أرستــه ــرت بــســعــد اخل ــخ ف
منذرا تــداركــت  لو  شفائي  وقلت: 

نحونا القصائد  ــدي  هي ا  امــــرءاً وإن 
خيربا أهــل  إىل  ا  ــراً ــم ن كمستبضع 

حتفها  كــان  الــتــي  كــالــشــاة  ــك  ت ــال  ف
حمفرا تــرض  فلم  ــهــا  ذراعــي بحفر 
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ــه أن ــم  ــل حي ــان  ــن ــوس ــال ك ـــك  ت وال 
قيرصا بــقــريــة  أو  ـــرسى،  ك بــقــريــة 

بمعزل ــت  ــان وك كالثكىل،  ــك  ت وال 
تفكرا ــؤاد  ــف ال أن  ــو  ل الثكل  ــن  ع

نحره ــل  ــب واق ــاوي،  ــع ــال ك ــك  ت وال 
مضمرا النبل  مــن  سهم  خيشه  ومل 

لبسته  ملـــا  بــالــكــتــان  أتــفــخــر 
مقرصا ــا  ــطاً ري ــاط  ــب األن يلبس  ــد  وق

قصائد  ـــرت  مل ـــب  وه ـــو  أب ــوال  ــل ف
حرسا هيوين  ــداء)1(  ــي ــب ال رشف  عــىل 

وسمعت قريش قائالاً يقول بالليل عىل - جبل - أيب قبيس: 

حممد  يصبح  ــدان  ــع ــس ال يسلم  فــإن 
املخالف خـــالف  خيــشــى  ال  بمكة 

قالوا: من مها؟ قال أبو سفيان: أسعد بن بكر، أم سعد بن هزيم؟ 

فلام كانت الليلة القابلة سمعوه يقول: 

ا فيا سعد - سعد األوس - كن أنت نارصاً
الغطرف  - اخلزرجني  سعدا   - سعد  ويا 

ومتنيا ــــدى  اهل ــــي  داع إىل  ــا  ــب ــي أج
ــارف ع منة  الــفــردوس  يف  اهلل  ــىل  ع

)1(  عند ابن هشام »الربقاء«.
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اهلـــدى لــلــطــالــب  اهلل  ــــواب  ث ـــإن  ف
ــارف رف ذات  ــردوس  ــف ال مــن  جنان 

فقال أبو سفيان: هذا واهلل سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ.

املدينة:  اإىل  • الهجرة 
وأذن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للمسلمني يف اهلجرة عىل املدينة، فبادروا إليها.

وأول من خرج: أبو سلمة بن عبد األسد، وزوجته أم سلمة، ولكنها 
ُحبست عنه سنة، وحيل بينها وبني ولدها، ثم خرجت بعد هي وولدها إىل 

املدينة.

يبق منهم بمكة أحد إال  يتبع بعضهم بعضا، ومل  ثم خرجوا أرساالاً، 
من  وإال   - هلام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بأمر  أقاما   - وعيل  بكر  وأبو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 

ا. احتبسه املرشكون كرهاً

وأعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جهازه، ينتظر متى يؤمر باخلروج، وأعد أبو بكر 
جهازه.

ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل  ر�صول  قتل  على  الندوة  بدار  قري�س  • تاآمر 
وخرجوا  جتهزوا  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  املرشكون  رأى  فلام 
الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وبأس،  بأهليهم إىل املدينة، عرفوا أن 

فخافوا خروج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، فيشتد أمره عليهم.

أهل  من  شيخ  صورة  يف  إبليس  وحرضهم  الندوة،  دار  يف  فاجتمعوا 
نجد، فتذاكروا أمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

فأشار كل منهم برأي، والشيخ يرده وال يرضاه، إىل أن قال أبو جهل:   
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قد فرق يل فيه برأي، ما أراكم وقعتم عليه، قالوا: ما هو؟ قال: أرى 
ثم  ا،  صارماً ا  سيفاً نعطيه  ثم  ا،  جلداً ا  غالماً قريش  من  قبيلة  كل  من  نأخذ  أن 
يرضبونه رضبة رجل واحد، فيتفرق دمه يف القبائل، فال تدري بنو عبد مناف 

بعد ذلك ما تصنع، وال يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق ديته.

فقال الشيخ: هلل در هذا الفتى، هذا واهلل الرأي. فتفرقوا عىل ذلك.

فجاء جربيل فأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، وأمره أن ال ينام يف مضجعه تلك 
الليلة.

وجاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أيب بكر نصف النهار - يف ساعة مل يكن يأتيه 
يا رسول اهلل.  إنام هو أهلك  فقال:  فقال: »أخرج من عندك«،  ا،  متقنعاً فيها 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل قد أذن يل يف اخلروج«، فقال أبو بكر: الصحبة 
يا رسول اهلل! قال: »نعم«، فقال أبو بكر: فخذ - بأيب أنت وأمي - إحدى 

راحلتي هاتني، فقال: »بالثمن«)1(.

وأمر علياًا أن يبيت تلك الليلة عىل فراشه.

واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صري الباب)2(، ويرصدونه يريدون 
بياته، ويأمترون: أهيم يكون أشقاها؟ 

عىل  فذرها  البطحاء،  من  حفنة  فأخذ  عليهم،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فخرج 
رؤوسهم، وهو يتلو: زب ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ رب  ]يس: 9[، وأنزل اهلل: زب ک ک  گ گ  گ گ  ڳ    
ڳ ڳ    ڳڱ ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻرب ]األنفال: 30[. 

)1(  أخرجه البخاري )2138(، )3905(، من حديث عائشة - ريض اهلل عنهام - .

)2(  صري الباب: شقه.
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ومىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل بيت أيب بكر، فخرجا من خوخة)1( يف بيت 
ا،  أيب بكر ليالاً، فجاء رجل فرأى القوم ببابه، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: حممداً
قالوا:  الرتاب،  بكم، وذر عىل رؤوسكم  مر  واهلل  قد  قال: خبتم وخرستم، 

واهلل ما أبرصناه، وقاموا ينفضون الرتاب عن رؤوسهم.

عن  فسألوه  الفراش،  عن   - عنه  اهلل  ريض   - عيل  قام  أصبحوا:  فلام 
حممد؟ فقال: ال علم يل به.

ومىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر إىل غار ثور، فنسجت العنكبوت عىل 
بابه.

ا - وكان  ا ماهراً وكانا قد استأجرا عبد اهلل بن أريقط الليثي، وكان هادياً
عىل دين قومه - وأمناه عىل ذلك، وسلام إليه راحلتيهام، وواعداه غار ثور بعد 

ثالث.

انتهوا إىل باب  القافة، حتى  ت قريش يف طلبهام، وأخذوا معهم  وجدَّ
الغار، فوقفوا عليه. فقال أبو بكر: يا رسول اهلل، لو أن أحدهم نظر إىل ما حتت 

قدميه ألبرصنا، فقال: »ما ظنك باثنني اهلل ثالثهام؟ ال حتزن إن اهلل معنا«)2(.

وكانا يسمعان كالمهم، إال أن اهلل عمى عليهم أمرمها. 

وكان عامر بن فهرية يرعى غناماً أليب بكر، فريحيها عليهام، ويتسمع ما 
يقال عنهام بمكة، ثم يأتيهام باخلرب ليالاً، فإذا كان السحر رسح مع الناس.

قالت عائشة: فجهزنامها أحث اجلهاز، وصنعنا هلام سفرة يف جراب، 

)1(  اخلوخة: باب صغري كالنافذة الكبرية.

)2(  أخرجه البخاري: )3653(، ومسلم )2381(، من حديث أيب بكر - ريض اهلل عنه -.
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اجلراب،  فم  به  فأوكت  نطاقها،  من  قطعة  بكر،  أيب  بنت  أسامء  فقطعت 
ا للقربة، فبذلك لقبت »ذات النطاقني«.  وقطعت األخرى فصريهتا عصاماً

أريقط  ابن  فجاءمها  الطلب،  نار  مخدت  حتى  ثالثاًا،  الغار  يف  ومكثا 
بالراحلتني فارحتال، وأردف أبو بكر عامر بن فهرية. 

مالك:  بن  �صراقة  • ق�صة 
فلام آيس املرشكون منهام جعلوا ملن جاء فيهام دية كل واحد منهام، ملن 

يأيت هبام أو بأحدمها، فجد الناس يف الطلب. واهلل غالب عىل أمره. 

فلام مروا بحي من مدلج مصعدين من قديد، برص هبم رجل فوقف عىل 
ا وأصحابه. ا بالساحل أسودة، ما أراها إال حممداً احلي، فقال: لقد رأيت آنفاً

ففطن باألمر رساقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له، وقد سبق له من 
الظفر ما مل يكن يف حسابه، فقال: بل مها فالن وفالن، خرجا يف طلب حاجة 

هلام، ثم مكث قليالاً.

ثم قام فدخل خباءه، وقال جلاريته: أخرجي بالفرس من وراء اخلباء، 
به األرض حتى  ثم أخذ رحمه، وخفض عالية خيط  وموعدك وراء األكمة، 
يكثر  بكر  وأبو  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  قراءة  وسمع  منهم،  قرب  فلام  فرسه،  ركب 

االلتفات، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يلتفت.

فدعا  قد رهقنا)1(.  مالك  بن  اهلل، هذا رساقة  يا رسول  بكر:  أبو  قال 
عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فساخت)2( يدا فرسه يف األرض. 

)1(  رهقنا: غشينا وحلقنا.

)2(  فساخت: غاصت.
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فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكام، فادعوا اهلل يل، ولكام أن 
أرد الناس عنكام، فدعا له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فخلصت يدا فرسه، فانطلق، وسأل 

ا، فكتب له أبو بكر بأمره يف أديم. رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أن يكتب له كتاباً

وكان الكتاب معه إىل يوم فتح مكة، فجاء به، فوىف له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

فرجع، فوجد الناس يف الطلب، فجعل يقول: قد استربأت لكم اخلرب، 
ا هلام.  ا عليهام، وكان آخره حارساً وقد كفيتم ما هاهنا. فكان أول النهار جاهداً

معبد:  اأم  • ق�صة 
ثم مروا بخيمة أم معبد اخلزاعية، وكانت امرأة برزة)2(، جلدة، حتتبي 
بفناء اخليمة، ثم تطعم وتسقي من مر هبا، فسأالها: هل عندها يشء يشرتونه؟ 
فقالت: واهلل لو عندي يشء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب)3(- وكانت 
سنة شهباء)4( - فنظر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل شاة يف كرس اخليمة، فقال: »ما هذه 
الشاة؟«، قالت: خلفها اجلهد عن الغنم، فقال: »هل هبا من لبن؟«، قالت: 
هي أجهد من ذلك. قال: »أتأذنني يل أن أحلبها؟«، قالت: نعم - بأيب أنت 

وأمي - إن رأيت هبا حليباًا فاحلبها. 

فتفاجت)5(  ودعا،  اهلل  وسمى  رضعها،  بيده  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فمسح 

)1(  أخرجه البخاري )3906(، ومسلم )2009( يف حديث الرباء - ريض اهلل عنه -.

)2(  الربزة: الكبرية الكهلة التي تربز الناس.

)3(  عازب: أي: بعيده املرعى ال تأوي إىل املنزل يف الليل.

)4(  السنة الشهباء: ال خرضة فيها أو ال مطر.

)5(  تفاجت: أي: بالغت يف تفريج ما بني الرجلني.
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عليه ودرت، فدعا بإناء هلا يربض الرهط)1(، فحلب فيه حتى علته الرغوة، 
فسقاها فرشبت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم رشب هو ملسو هيلع هللا ىلص 

وحلب فيه ثانياًا فمأل اإلناء، ثم غادره عندها وارحتلوا. 

هزاالاً،  يتساوكن)2(  ا،  عجافاً ا  أعنزاً يسوق  زوجها  جاء  أن  لبثت  فقلام 
فلام رأى اللبن، قال: من أين لك هذا؟ والشاة عازب، وال حلوب يف البيت؟ 

قالت: ال واهلل، إال أنه مر بنا رجل مبارك، من حديثه: كيت وكيت، 
قال: واهلل إين ألراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه يل يا أم معبد. 

قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه)3(، حسن اخللق، مل تعبه ثجلة)4(، 
ومل تزر به صعلة)5(، وسيم قسيم)6(، يف عينيه دعج)7(، ويف أشفاره وطف)8(، 
ويف صوته صحل)9(، ويف عنقه سطع)10(، ويف حليته كثاثة أحور)11(، أكحل، 
أزج)12(، أقرن شديد سواد الشعر، إذا صمت عاله الوقار، وإذا تكلم عاله 

)1(  يربض الرهط: أي: يروهيم، والرهط: ما بني الثالثة إىل العرشة.

)2(  يتساوكن: يتاميلن من اهلزال.

)3(  أبلج الوجه: مرشق الوجه مضيئة.

)4(  الثجلة: ضخم البطن.

)5(  الصعلة: صغر الرأس، والدقة، والنحول يف البدن.

)6(  الوسيم: احلسن الويضء، وكذلك القسيم.

)7(  الدعج: السواد يف العني وغريه.

)8(  وطف: طول.

)9(  الصحل: كالبحة، وأال يكون حاد الصوت.

)10(  السطع: االرتفاع والطول.

)11(  أحور: أن يشتد بياض العني وسواد سوادها.

)12(  أزج: دقة يف احلاجبني وطول.
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البهاء، أمجل الناس وأهباه من بعيد، وأحسنه وأحاله من قريب، حلو املنطق، 
ال  ربعة  يتحدرن،  نظم  خرزات  منطقة  كان  هــذر)1(،  وال  نذر  ال  فصل 
تقتحمه)2( عني من قرص، وتشنؤه من طول، غصن بني غصنني، فهو أنرض 
ا. له رفقاء حيفون به، إذا قال استمعوا لقوله،  ا، وأحسنهم قدراً الثالثة منظراً

وإذا أمر تبادروا إىل أمره، حمفود حمشود)3(، ال عابس وال مفند.

قال أبو معبد: هذا - واهلل صاحب - قريش الذي تطلبه. ولقد مهمت 
أن أصحبه وألفعلن، إن وجدت إىل ذلك سبيالاً.

وأصبح صوت عاٍل بمكة يسمعونه، وال يرون القائل، يقول: 

جزائه ــري  خ ــاس  ــن ال رب  اهلل  جــزى 
معبد أم  خــيــمــتــي  حـــال  ــني  ــق ــي رف

ـــرب وارحتـــــــال بــه ـــال مهــــا نـــــزال ب
حممد ــق  ــي رف ــى  ــس أم مـــن  ــح  ــل ــأف ف

عنكم  اهلل  زوى  ـــا  م ــيص  ــق ل ــا  ــي ف
ـــؤدد ــار ال حيـــاذى وس ــخ ــن ف ــه م ب

ــن شــاهتــا وإنــائــهــا ــوا أخــتــكــم ع ســل
مـــورد ـــم  ث يــــرد هبــــا  يف مــصــدر 

ــا وإنــائــهــا ــات ــن ش ــــادرت ع ـــد غ وق
تشهد ــاة  ــش ال ــوا  تــســأل إن  فــإنــكــم 

)1(  هذر: تريد أنه وسط ليس بقليل وال كثري.

)2(  ال تقتحمه: ال حتتقره وال تزدريه.

)3(  حمشود: أي : أن أصحابه خيدمونه وجيتمعون إليه.
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فتحلبت  حـــائـــل  بـــشـــاة  ـــا  ـــاه دع
مــزبــد ـــشـــاة  ال رضة  بــرصيــح  ـــه  ل

فأجابه حسان بن ثابت:

نبيهم عنهم  زال  قـــوم  خـــاب  لــقــد 
ويغتدي ــه  ــي إل يـــرسي  ــن  م ـــدس  وق

عقوهلم ــت  ــزال ف ـــوم  ق ــن  ع ــل  ــرح ت
ـــور جمــدد ـــن وحــــل عـــىل قــــوم ب

رهبم  - الضاللة  بعد   - بــه  هــداهــم 
يرشد احلــق  يتبع  ــن  م وأرشــدهــم 

يثرب ـــل  أه ــىل  ع مــنــه  ــت  ــزل ن ـــد  وق
بأسعد عليهم  حلت  ــدى  ه ركــاب 

حوله ــاس  ــن ال ــرى  ي ال  ــا  م ــرى  ي نبي 
مشهد ــل  ك يف  اهلل  ــاب  ــت ك ويــتــلــو 

غــائــب ــة  ــال ــق م ـــوم  ي يف  ـــال  ق وإن 
غد أو  الــيــوم  ضحوة  يف  فتصديقها 

ــده ـــادة ج ـــع ــر س ــك ــــا ب ــن أب ــه ــي ل
يسعد اهلل  يــســعــد  مــن  بصحبته 

فتاهتم  ــان  ــك م ــب  ــع ك ــي  ــن ب ـــن  وهب
بمرصد لــلــمــؤمــنــني  ــا  ــده ــع ــق وي

قالت أسامء بنت أيب بكر: مكثنا ثالث ليال بمكة ال ندري: أين توجه 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ إذ أقبل رجل من اجلن من أسفل مكة، يتغنى بأبيات غناء 
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العرب، والناس يتبعونه، ويسمعون منه، وال يرونه، حتى خرج من أعىل مكة 
فعرفنا أين توجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

أبو  جدي  علينا  فدخل  ماله،  معه  احتمل  بكر  أبو  خرج  وملا  قالت: 
قحافة - وقد ذهب برصه - فقال: إين واهلل ألراه قد فجعكم بامله مع نفسه، 
ا، وأخذت حجارة، فوضعتها يف كوة البيت،  قلت: كال، واهلل قد ترك لنا خرياً
وقلت: ضع يدك عىل املال، فوضعها، وقال: ال بأس، إن كان قد ترك لكم 
هذا فقد أحسن، قالت: واهلل ما ترك لنا شيئاًا، وإنام أردت أن أسكت الشيخ.

دخول ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة:
وملا بلغ األنصار خمرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من مكة، كانوا خيرجون كل يوم 

إىل احلرة ينتظرونه، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إىل منازهلم.

فلام كان يوم االثنني ثاين عرش ربيع األول، عىل رأس ثالث عرشة سنة 
رجل  فصعد  رجعوا،  الشمس  محيت  فلام  عادهتم،  عىل  خرجوا  نبوته.  من 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فرأى  شأنه  لبعض  املدينة،  آطام  من  أطم)1(  عىل  اليهود  من 
يا بني قيلة،  وأصحابه مبيضني)2( يزول هبم الرساب، فرصخ بأعىل صوته: 
هذا صاحبكم، قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار األنصار إىل السالح 

ليتلقوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

املسلمون  وكرب  عوف،  بن  عمرو  بني  يف  والتكبري  الوجبة  وسمعت 
هبم  وأحدقوا  النبوة،  بتحية  وحيوه  فتلقوه  للقائه،  وخرجوا  بقدومه،  ا  فرحاً

)1(  األطم: احلصن، وكل بيت مربع مسطح، ومجعه: آطام.

)2(  مبيضني: أي: عليهم الثياب البيض.
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مطيفني حوله.

بن  عمرو  بني  يف  بقباء  نزل  حتى  اليمني،  ذات  عدل  املدينة،  أتى  فلام 
عوف، ونزل عىل كلثوم بن اهلدم - أو عىل سعد بن خيثمة - فأقام يف بني 
مسجد  أول  وهو  قباء،  مسجد  وأسس   ، ليلةاً عرشة  أربع  عوف  بن  عمرو 

أسس بعد النبوة.

عوف،  بن  سامل  بني  يف  اجلمعة  فأدركته  ركب،  اجلمعة  يوم  كان  فلام 
بخطام  فأخذوا  ركب،  ثم  الوادي،  بطن  يف  الذي  املسجد  يف  هبم  فجمع 
راحلته، يقولون: هلم إىل القوة واملنعة والسالح، فيقول: »خلوا سبيلها، فإهنا 
مأمورة«، فلم تزل ناقته سائرة به، ال يمر بدار من دور األنصار، إال رغبوا إليه 
يف النزول عليهم، فيقول: »دعوها فإهنا مأمورة«، فسارت حتى وصلت إىل 
موضع مسجده اليوم، فربكت، ومل ينزل عنها، حتى هنضت وسارت قليالاً، 

ثم رجعت وبركت يف موضعها األول، فنزل عنها.

وذلك يف بني النجار، أخواله)1( ملسو هيلع هللا ىلص. 

وكان من توفيق اهلل هلا، فإنه أحب أن ينزل عىل أخواله يكرمهم، فجعل 
الناس يكلمونه يف النزول عليهم، وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إىل رحله، 
أسعد  وجاء  رحله«،  مع  »املرء  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فجعل  بيته،  فأدخله 
بن  قيس  أبو  قال  فكانت عنده، وأصبح كام  ناقته،  فأخذ بخطام  بن زرارة، 

رصمة)2( - وكان بن عباس خيتلف إليه ليحفظها عنه: 

)1(  هم أخوال جده عبد املطلب.

األنصاري، شاعر جاهيل، عمر طوياًل، وترهب وفارق  بن قيس بن رصمة  هو رصمة    )2(
األوثان يف اجلاهلية، أدرك اإلسالم يف شيخوخته وأسلم عام اهلجرة.
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حجة عـــرشة  بــضــع  ــش  ــري ق يف  ثـــوى 
ــا مــواتــيــا ــر لــو يــلــقــى حــبــيــباً ــذك ي

نفسه املـــواســـم  ـــل  أه يف  ــرض  ــع وي
داعــيــا ــر  ي ـــؤوى ومل  ي ــن  م ــر  ي فــلــم 

ــوى ــن ـــه ال ــر ب ــق ــت ـــا واس ـــان ــام أت ــل ف
راضــيــا بطيبة  ا  مــــرسوراً ــح  ــب وأص

ــامل ظ ظــالمــة  ــى  ــش خي ال  ـــح  ـــب وأص
باغيا ــاس  ــن ال مــن  خيشى  وال  بعيد 

مالنا ــل  ج ــن  م ــــوال  األم ــه  ل بــذلــنــا 
والتآسيا ــى  ــوغ ال عــنــد  وأنــفــســنــا 

كلهم الناس  من  ــادى  ع ــذي  ال نعادي 
املصافيا احلبيب  ــان  ك وإن  ا  مجيعاً

غــريه رب  ال  اهلل  أن  ونــعــلــم 
ــا ــادي ه ــح  ــب أص اهلل  ــاب  ــت ك وأن 

وكام قال حسان بن ثابت - ريض اهلل عنه - : 

نبيهم  آووا  هـــم  الـــذيـــن  ــي  ــوم ق
كفار األرض  وأهــــل  وصـــدقـــوه 

تبع ـــم  ه أقـــــوام  ــص  ــائ ــص خ إال 
أنصار ــار  ــص األن ــع  م الــصــاحلــني  يف 

ــم ــوهل ق اهلل  ــم  ــس ــق ب ــن  ــرشي ــب ــت ــس م
خمتار األصــــل  ــم  ــري ك أتــاهــم  ملــا 
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سعة ويف  ـــن  أم فــفــي  ــال  ــه وس ـــال  أه
ــعــم الــقــســم واجلـــار نــعــم الــنــبــي ون

هبا  خيــــاف  ال  ـــــدار  ب ـــوه  ـــزل ـــأن ف
الـــدار ــي  ه دار  ــم  ــاره ج كـــان  ــن  م

قــدمــوا إذ  ــــوال  األم ــا  هب ــوه  ــم ــاس وق
ــد الــنــار ــاح ــم اجل ــس مــهــاجــريــن وق

وكام قال: 

ا ــداً ــم ــي حم ــب ــن نـــرصنـــا وآويـــنـــا ال
وراغــم معد  ــن  م راض  أنــف  ــىل  ع

عليه:  اهلل  وأنزل  باهلجرة،  فأمر  بمكة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  عباس:  ابن   قال 
ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  زب 
إال  األمر  هبذا  له  طاقة  ال  أن  يعلم:  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي   ،]80 ]اإلرساء:  رب  ڳ 

ا، فأعطاه.  ا نصرياً بسلطان، فسأل اهلل سلطاناً

كلثوم،  أم  وابن  عمري،  بن  مصعب  علينا:  قدم  من  أول  الرباء:  قال 
فجعال يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عامر بن يارس، وبالل، وسعد، ثم جاء 
عمر بن اخلطاب يف عرشين راكباًا، ثم جاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فام رأيت الناس 
النساء والصبيان واإلماء يقلن: قدم  به، حتى جعل  فرحوا بيشء كفرحهم 

رسول اهلل، جاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

ا قط كان أحسن،  قال أنس: »شهدته يوم دخل املدينة، فام رأيت يوماً

)1(  أخرجه البخاري )3925(.
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فام رأيت  يوم مات،  املدينة علينا، وشهدته  الذي دخل  اليوم  وال أضوأ من 
ا قط كان أقبح وال أظلم من يوم مات«. يوماً

فأقام يف بيت أيب أيوب حتى بنى حجره ومسجده.

حارثة،  بن  زيد   - أيوب  أيب  منزل  يف  وهو   - ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وبعث 
بفاطمة،  فقدما عليه  إىل مكة،  بعريين ومخسامئة درهم  رافع، وأعطامها  وأبا 
وأم كلثوم ابنتيه، وسودة بنت زمعة زوجه، وأسامة بن زيد، وأم أيمن، وأما 
زينت فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من اخلروج، وخرج عبد اهلل 

بن أيب بكر معهم بعيال أيب بكر، وفيهم عائشة - ريض اهلل عنها - . 

امل�صجد:  • بناء 
ناقة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند موضع مسجده، وكان  الزهري: بركت  قال 
ا)1( لسهل وسهيل، غالمني يتيمني من األنصار، كانا يف حجر أسعد بن  مربداً
ا فقاال: بل هنبه  زرارة، فساوم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الغالمني باملربد؛ ليتخذه مسجداً

لك يا رسول اهلل، فأبى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاشرتاه منهام بعرشة دنانري. 

ويف الصحيح)2(: أنه قال: »يا بني النجار، ثامنوين بحائطكم«، قالوا: 
وقبور  ونخل،  غرقد  شجر  فيه  وكان  اهلل،  من  إال  ثمنه  نطلب  ال  واهلل  ال 
وبالنخيل  فنبشت،  بالقبور   - عنه  اهلل  اهلل - ريض  فأمر رسول  للمرشكني، 
والشجر فقطع، وصفت يف قبلة املسجد، وجعل طوله مما ييل القبلة إىل مؤخرة 
مائة ذراع، ويف اجلانبيني مثل ذلك أو دونه، وأساسه قريباًا من ثالثة أذرع، ثم 

)1(  املربد: املوضع الذي جيفف فيه التمر.

اهلل  أنس - ريض  البخاري )428، 2779(، ومسلم )524، 9(، من حديث  أخرجه    )2( 
عنه -. 
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بنوه باللبن، وجعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يبني معهم، وينقل اللبن واحلجارة بنفسه 
ويقول: 

ـــرة اآلخ عــيــش  الــعــيــش  إن  الــلــهــم 
ــر لــألنــصــار واملــهــاجــرة ــف ــاغ ف

وكان يقول: 

خــيــرب  ـــــال  مح ال  ــــــامل  احل ـــــذا  ه
ـــر ـــه ــــا وأط ــــن ــــــر رب ــــــذا أب ه

وجعلوا يرجتزون ويقول أحدهم يف رجزه: 

يعمل ــــرســــول  وال ــا  ــدن ــع ق ــن  ــئ ل
ــل ــل ــض لـــــذاك مــنــا الــعــمــل امل

وجعل قبلته إىل بيت املقدس، وجعل له ثالثة أبواب: باب يف مؤخره، 
وباب يقال له: باب الرمحة، والباب الذي يدخل منه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وجعل 
عمده اجلذوع، وسقفه اجلريد. وقيل له: أال تسقفه؟ قال: »عريش كعريش 
وسقفها  باللبن،  احلجر  بيوت  جانبيه.  إىل  نسائه  بيوت  وبنى  موسى«)1(، 

باجلذوع واجلريد.

 :  - عنها  اهلل  ر�صي   - بعائ�صة  • بناوؤه 
فلام فرغ من البناء، بنى بعائشة يف البيت الذي بناه هلا رشقي املسجد، 
وكان بناؤه هبا يف شوال من السنة األوىل، وكان بعض الناس، يكره البناء يف 
ا وقع يف اجلاهلية، وكانت عائشة تتحرى أن  شوال. قيل: إن أصله أن طاعوناً

)1(  حسنه األلباين يف صحيح اجلامع )4007(، والسلسلة الصحيحة )616(.
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تدخل نساءها يف شوال ونخالفهم)1(، وجعل لسودة بيتاًا آخر.

واملهاجرين:  الأن�صار  بني  • املوؤاخاة 
املهاجرين واألنصار، وكانوا تسعني رجالاً، نصفهم من  ثم آخى بني 
املهاجرين، ونصفهم من األنصار، آخى بينهم عىل املواساة، وعىل أن يتوارثوا 

بعد املوت، دون ذوي األرحام، إىل وقعة بدر. فلام أنزل اهلل:زب ىئ ىئ  
ىئ ی ی      ی ی         جئ رب ]األنفال: 75[، رد التوارث إىل األرحام.

وقيل: إنه آخى بني املهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واختذ 
ا لنفسه، واألثبت األول. علياًا أخاً

ويف الصحيح عن عائشة - ريض اهلل عنها - قالت: »قدم رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وهي وبيئة، فمرض أبو بكر، وكان يقول إذا أخذته احلمى: 

ــه ــل أه يف  ــح  ــب ــص م امــــــرئ  كــــل 
نعله رشاك  مـــن  ــــى  أدن واملـــــوت 

وكان بالل إذا أقلعت عنه احلمى، يرفع عقريته ويقول: 

ليلة أبــيــتــن  ــل  ه ــري  ــع ش لــيــت  أال 
ـــــر وجــلــيــل ـــــويل إذخ ـــــواد وح ب

جمنة  مـــيـــاه  ـــا  ـــوماً ي أردن  ــــل  وه
وطفيل ــة  ــام ش يل  يــبــدون  ـــل  وه

كام  ربيعة،  بن  وشبية  خلف،  بن  وأمية  ربيعة،  بن  عتبة  العن  »اللهم 
أخرجونا من أرضنا إىل أرض الوباء، فأخربت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اللهم 

)1(  أخرجه مسلم )1423(، من حديث عائشة - ريض اهلل عنها - . 

www.alukah.net



معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص142

حبب إلينا املدينة، كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها، وبارك لنا يف صاعها، 
ومدها، وانقل محاها إىل اجلحفة«، قالت: فكان املولود يف اجلحفة، فال يبلغ 

احللم حتى ترصعه احلمى)1(.

)1(  أخرجه البخاري )1899، 3926(، ومسلم )1876(، من حديث عائشة - ريض اهلل 
عنها - . 
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حوادث ال�صنة الأوىل
أربع  فصارت  ركعتني،  احلرض  صالة  يف  ِزيد  األوىل:  السنة  ويف 

ركعات)1(.

فيه  ينزل  املسجد  يف  ا  مكاناً وكانت  املسجد،  الصفة  أهل  نزل  وفيها: 
فقراء املهاجرين الذي ال أهل هلم وال مال، وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفرقهم يف 

أصحابه إذا جاء الليل ويتعشى طائفة منهم معه، حتى جاء اهلل بالغنى.

وهذه السنة الرابعة عرشة من النبوة: هي األوىل من اهلجرة كام تقدم، 
ومنها أرخ التاريخ. 

وتويف فيها من األعيان: أسعد بن زرارة، قبل أن يفرغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من بناء املسجد، وتويف الرباء بن معرور يف صفر، قبل قدوم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

املدينة، وهو أول من مات من النقباء. 

لبنيه:  فقال  بمكة،  مرض  قد  وكان  جندب،  بن  ضمرة  تويف  وفيها: 
أو   - غفار  بني  أضاءت  فلام  اهلجرة،  يريد  به  فخرجوا  منها،  يب  اخرجوا 

التنعيم - مات، فأنزل اهلل تعاىل: زب ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې       ېې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ رب ]النساء: 100[. 

وكلثوم بن اهلدم، الذي نزل عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

وفيها: وادع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من باملدينة من اليهود. 

)1(  أخرجه البخاري )1089(، من حديث عائشة - ريض اهلل عنها - قالت: »فرضت الصالة 
أول ما فرضت ركعتني، فأقرت صالة السفر، وزيد يف صالة احلرض«.
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وكتب بينه وبينهم كتاباًا.

�صالم:  بن  اهلل  عبد  • اإ�صالم 
وبادر عامل اليهود وحربهم: عبد اهلل بن سالم فأسلم، وأبى عامتهم إال 

الكفر. 

وكانوا ثالث قبائل: قينقاع، والنضري، وقريظة، فنقض الثالث العهد، 
وحارهبم، فمنَّ عىل بني قينقاع، وأجىل بني النضري، وقتل بني قريظة.

ونزلت سورة احلرش يف النضري، وسورة األحزاب يف بني  قريظة.
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حوادث ال�صنة الثانية
ويف السنة الثانية: رأى عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األذان، فأمره رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يلقيه عىل بالل.

صومه  وبقي  عاشوراء،  صوم  ونسخ  رمضان،  صوم  فرض  وفيها: 
مستحباًا.

وفيها: رصف اهلل - عز وجل - القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة.

القبلة:  • حتويل 
ا،  وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم املدينة استقبل بيت املقدس ستة عرش شهراً
أو سبعة عرش قبلة اليهود، وكان حيب أن يرصفه اهلل إىل الكعبة، وقال جلربيل 
ذلك، فقال: إنام أنا عبد، فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه يف السامء، 

يرجو ذلك، حتى أنزل عليه:زب ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ 
ۀہ ہ ہ ہ ھ  ھ رب ]البقرة: 144، 145[، اآليات، 

وكان يف ذلك حكمة عظيمة، وحمنة للناس مسلمهم وكافرهم. 

 ،]7 عمران:  ]آل  رب  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ       ۋ  ۋ  زب  فقالوا:  املسلمون:  فأما 
وهم الذين هدى اهلل، ومل تكن بكبرية عليهم، وأما املرشكون فقالوا: كام رجع 

إىل قبلتنا يوشك أن يرجع إىل ديننا، وأما اليهود فقالوا: زب پ پ پ پ ڀ   
ڀ             ڀ رب]البقرة: 142[. 

وإن  تركها،  فقد  ا،  األوىل حقاً القبلة  كانت  إن  فقالوا:  املنافقون:  وأما 
كانت الثانية هي احلق: فقد كان عىل باطل. 

وقدرته  النسخ،  أمر  قبله   - سبحانه   - اهلل  وطأ  عظياماً  ذلك  كان  وملا 
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باملعاتبة  ذلك  عقب  ثم  مثله،  أو  املنسوخ  من  بخري  يأيت  سبحانه  وأنه  عليه، 
ملن تعنت عىل رسوله ومل ينقد له، ثم ذكر بعده: اختالف اليهود والنصارى، 
بقوهلم  ثم ذكر رشكهم  ليسوا عىل يشء،  بأهنم  وشهادة بعضهم عىل بعض 

له:زب ڻ ۀ ۀ ہ رب ]البقرة: 116[. 

ثم أخرب أن املرشق واملغرب هلل، فأينام يويل عباده وجوههم فثم وجهه. 

وأخرب رسوله: أن أهل الكتاب ال يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم. 

عليهام  إسامعيل  ابنه  بمعاونة  البيت  وبناءه  إبراهيم،  خليله  ذكر  ثم 
ا للناس، وأنه ال يرغب عن ملته إال من سفه  السالم، وأنه جعل إبراهيم إماماً

نفسه. 

إىل رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص،  أنزل  بام  يؤمنوا  وأن  به،  يأمتوا  أن  عباده  أمر  ثم 
وما أنزل إليهم وإىل سائر النبيني، وأخرب: أن اهلل - الذي هيدي من يشاء إىل 
رصاط مستقيم - هو الذي هداهم إىل هذه القبلة التي هي أوسط القبل، وهم 

أوسط األمم، كام اختار هلم أفضل الرسل، وأفضل الكتب. 

وأخرب: أنه فعل ذلك لئال يكون للناس عليهم حجة إال الظاملني، فإهنم 
تعارض  أن  ينبغي  ال  والتي  الواهنة،  الباطلة  احلجج  بتلك  عليهم  حيتجون 

الرسل بأمثاهلا، وليتم نعمته عليه وهيدهيم.

ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول اخلاتم، وإنزال الكتاب.

وأمرهم بذكره وشكره، ورغبهم يف ذلك بأنه يذكر من ذكره، ويشكر 
من شكره.

وأمرهم بام ال يتم إال به، وهو االستعانة بالصرب والصالة، وأخربهم: 



147 معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

أنه مع الصابرين.)1(

وملا استقر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة، وأيده اهلل بنرصه وباملؤمنني، وألف 
رمتهم  واألسود،  األمحر  من  اهلل  أنصار  ومنعته  العداوة،  بعد  قلوهبم  بني 
العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا هلم عن ساق العداوة واملحاربة، 
واهلل يأمر رسوله واملؤمنني، بالكف والعفو والصفح، حتى قويت الشوكة، 

فحينئذ أذن هلم يف القتال، ومل يفرضه عليهم فقال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ رب ]احلج: 39[، وهي أول آية نزلت يف 

القتال.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  زب  تعاىل:  فقال  قاتلهم،  من  قتال  عليم  فرض  ثم 
ۆئ ۈئ      رب ]البقرة: 190[ اآلية.

ثم فرض عليهم قتال املرشكني كافة، فقال: زب ۅ ۉ 
ۉ       ې   ې ې رب ]التوبة: 36[ اآلية.

ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل  ر�صول  خ�صائ�س  • بع�س 
وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يبايع أصحابه يف احلرب، عىل أن ال يفروا، وربام 
اإلسالم،  عىل  بايعهم  وربام  اجلهاد،  عىل  بايعهم  وربام  املوت،  عىل  بايعهم 
اهلل  طاعة  والتزام  التوحيد  عىل  وبايعهم  الفتح،  قبل  اهلجرة  عىل  وبايعهم 

ورسوله.

السوط  فكان  شيئاًا،  الناس  يسألوا  ال  أن  عىل  أصحابه  من  ا  نفراً وبايع 

)1(  وذلك يف سورة البقرة اآليات )106- 153(. 
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ا أن يناوله إياه)1(. يسقط من أحدهم فينزل فيأخذه، وال يسأل أحداً

وكان يبعث البعوث يأتونه بخرب عدوه، ويطلع الطالئع، ويبث احلرس 
والعيون، حتى ال خيفى عليه من أمر عدوه يشء.

وكان إذا لقى عدوه دعا اهلل واستنرص به، وأكثر هو وأصحابه من ذكر 
اهلل، والترضع له.

وكان كثري املشاورة ألصحابه يف اجلهاد.

وكان يتخلف يف ساقتهم)2(، فيزجي الضعيف، ويردف املنقطع.

وكان إذا أراد غزوة ورى بغريها.

ا هلا. وكان يرتب اجليش واملقاتلة، وجيعل يف كل جنبة كفؤاً

وكان يبارز بني يديه بأمره.

وكان يلبس للحرب عدته، وربام ظاهر بني درعني كام فعل يوم بدر.

ا ثم قفل. وكان له ألوية، وكان إذا ظهر عىل قوم أقام بعرصتهم ثالثاً

ا مل يغر، وإال أغار. وكان إذا أراد أن ُيغري ينتظر، فإذا سمع مؤذناً

وكان حيب اخلروج يوم اخلميس بكرة.

وكان إذا اشتد البأس اتقوا به، وكان أقرهبم إىل العدو.

وكان حيب اخليالء يف احلرب، وينهى عن قتل النساء والولدان، وينهى 

)1(  أخرجه مسلم )1043(، من حديث عوف بن مالك األشجعي - ريض اهلل عنه -. 

)2(  ساقة اجليش: مؤخرته.
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عن السفر بالقرآن إىل أرض العدو.

ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل  ر�صول  عقده  لواء  • اأول 
 وأول لواء عقده رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - عىل قول موسى بن عقبة - لواء 
محزة بن عبد املطلب يف شهر رمضان يف السنة األوىل، بعثه يف ثالثني رجالاً من 
أبو جهل  فيها  الشام،  لقريش، جاءت من  ا  املهاجرين خاصة، يعرتض عرياً
فالتقوا  العيص)2(،  ناحية  من  البحر)1(  سيف  بلغوا  حتى  رجل،  ثالثامئة  يف 
ا  مواِدعاً وكان   - اجلهني  عمرو  بن  جمدي  بينهم  فحجز  للقتال،  واصطفوا 

للفريقني- فلم يقتتلوا.

احلارث: بن  عبيدة  • �صرية 
ثم بعث عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف يف شوال من 
تلك السنة، يف رسية إىل بطن رابغ يف ستني رجالاً من املهاجرين خاصة، فلقي 
كانت  وإنام  السيوف،  يسلوا  ومل  الرمي،  بينهم  فكان  رابغ،  عند  سفيان  أبا 

مناوشة.

وكان سعد بن أيب وقاص أول من رمى بسهم يف سبيل اهلل، ثم انرصف 
الفريقان، وقدم ابن إسحاق رسية محزة.

وقا�س: اأبي  بن  �صعد  • �صرية 
ثم بعث سعد بن أيب وقاص يف ذي القعدة من تلك السنة إىل اخلرار)3( 

)1(  سيف البحر: ساحله.

)2(  ناحية العيص: موضع يف بالد بني سليم به ماء، يقال له: ذنبان العيص.

املدينة، وقيل:  اخلرار: موضع باحلجاز، يقال : هو قرب اجلحفة، وقيل: واد من أودية    )3(
موضع بخيرب.
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ا لقريش. وعهد إليه: أن ال جياوز اخلرار،  من أرض احلجاز، يعرتضون عرياً
بالنهار،  ويكتمون  بالليل،  يسريون  أقدامهم  عىل  فخرجوا  عرشين.  وكانوا 

حتى إذا بلغوا اخلرار، فوجدوا العري قد مرت باألمس.
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ثم دخلت ال�صنة الثانية
الأبواء: • غزوة 

فغزا فيها بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص غزوة األبواء يف صفر، وكانت أول غزوة غزاها 
ا لقريش فلم  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه. خرج يف املهاجرين خاصة، يعرتض عرياً

ا. يلق كيداً

وفيها وادع بني ضمرة عىل أن ال يغزوهم وال يغزوه، وال يعينوا عليه أحد.

بواط: • غزوة 
ا يف ربيع األول، خرج يعرتض عريااً لقريش، فيها أمية بن   ثم غزا بواطاً
خلف ومائة رجل من املرشكني، فبلغ بواطاًا - جبالاً من جبال جهينة - فرجع 

ا. ومل يلق كيداً

جابر: بن  كرز  لطلب  • خروجه 
 ثم خرج يف طلب كرز بن جابر الفهري، وقد أغار عىل رسح)1(املدينة، 
فاستاقه، فخرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أثره، حتى بلغ سفوان من ناحية بدر، وفاته 

كرز.

الع�صرية: • غزوة 
يعرتضون  املهاجرين  من  مائة ومخسني  اآلخرة يف  ثم خرج يف مجادي 

ا يتعاقبوهنا.  ا لقريش ذاهبة إىل الشام، وخرج يف ثالثني بعرياً عرياً

فبلغ ذا العشرية من ناحية ينبع، فوجد العري قد فاتته بأيام، وهي التي 

)1(  الرسح: املال يسام يف املرعى من األنعام.
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خرجوا هلا يوم بدر، ملا جاءت عائدة من الشام.

وفيها: وادع بني مدلج وحلفاءهم.

جح�س: بن  اهلل  عبد  • بعث 
رجالاً  عرش  اثني  يف  رجب  يف  نخلة  إىل  جحش  بن  اهلل  عبد  بعث  ثم 
ا  اثنني عىل بعري. فوصلوا إىل بطن نخلة، يرصدون عرياً املهاجرين، كل  من 

لقريش.

ا، وأمره: أن ال ينظر فيه حتى يسري  وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد كتب له كتاباً
يومني، فلام فتح الكتاب إذا فيه: »إذا نظرت يف كتايب هذا، فامض حتى تنزل 

ا، وتعلم لنا أخبارها«. بنخلة بني مكة والطائف، فرتصد قريشاً

ا وطاعة. فأخرب أصحابه بذلك، وأخربهم أنه ال يستكرههم، فقالوا: سمعاً

فلام كان يف أثناء الطريق، أضل سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان 
بعريمها، فتخلفا يف طلبه، ومضوا حتى نزلوا نخلة.

احل�صرمي: بن  عمرو  • قتل 
احلرضمي،  بن  عمرو  فيها  وجتارة  زبيباًا  حتمل  قريش  عري  هبم  فمرت 
فقتلوه، وأرسوا عثامن ونوفالاً ابني عبد اهلل بن املغرية، واحلكم بن كيسان موىل 

بني املغرية.

فقال املسلمون: نحن يف آخر من رجب، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر 
احلرام، وإن تركناهم الليلة: دخلوا احلرم.

فقتله،  احلرضمي  بن  عمرو  أحدهم  فرمى  مالقاهتم،  عىل  أمجعوا  ثم 
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وأرسوا عثامن واحلكم، وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعري واألسريين حتى عزلوا 
من ذلك اخلمس، فكان أول مخس يف اإلسالم، وأول قتل يف اإلسالم، وأول 

أرس، فأنكر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما فعلوه.

واشتد إنكار قريش لذلك: وزعموا أهنم وجدوا مقاالاً، فقالوا: قد أحل 
حممد الشهر احلرام، واشتد عىل املسلمني ذلك، حتى أنزل اهلل: زب ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ    ڦ   

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎ رب ] البقرة: 217[ اآلية.

ا - فام ارتكبتموه  يقول سبحانه: هذا الذي أنكرمتوه - وإن كان كبرياً
املسلمني منه:  باهلل، والصد عن سبيله وبيته، وإخراج  الكفر  وترتكبونه من 

أكرب عند اهلل.

الفتنة: • معنى 
]البقرة:  رب  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زب  كقوله:  الرشك،  هنا  و»الفتنة« 
193[، وقوله: زب ہ ھ ھ ھ ھ     ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ        ڭ رب ] األنعام: 
23[، أي: مل تكن عاقبة رشكهم، وآخرة أمرهم إال أن أنكروه، وتربؤوا منه.

وحقيقتها: الرشك الذي يدعو إليه صاحبه، ويعاقب من مل يفتتن به.

وهلذا قال تعاىل: زب ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ رب ] الربوج: 
10[  اآلية، فرست بتعذيب املؤمنني وإحراقهم بالنار، لريجعوا عن دينهم.

وقد تأيت »الفتنة« ويراد هبا: املعصية كقوله تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ 
وماله،  أهله  يف  الرجل  وكفتنة  اآلية.   ]49 التوبة:   [ رب  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

وولده وجاره، وكالفتن التي وقعت بني أهل اإلسالم.
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التي بمعنى االمتحان واالبتالء  التي يضيفها اهلل لنفسه)1(: فهي  وأما 
واالختيار.

الفرقان: يوم  الكربى  بدر  • وقعة 
فلام كان يف رمضان: بلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرب العري املقبلة من الشام مع 

أيب سفيان فيها أموال قريش.

ا يف ثالثامئة  فندب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الناس للخروج إليها، فخرج مرسعاً
وبضع عرشة رجالاً، ومل يكن معهم من اخليل إال فرسان: فرس للزبري، وفرس 

للمقداد بن األسود.

ا، يعتقب الرجالن والثالثة عىل البعري الواحد،  وكان معهم سبعون بعرياً
واستخلف عىل املدينة عبد اهلل بن أم مكتوم.

فلام كان بالروحاء)2(: رد أبا لبابة بن عبد املنذر، واستعمله عىل املدينة.

ودفع اللواء إىل مصعب بن عمري، والراية عىل غىل، وراية األنصار إىل 
سعد بن معاذ.

أيب  بن  وعدي  عمرو،  بن  بسبس  بعث  الصفراء)3(:  من  قرب  وملا 
الزغباء إىل بدر يتحسسان أخبار العري.

عمرو  بن  ضمضم  فاستأجر  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  خمرج  سفيان  أبا  وبلغ 
ا بالنفري إىل عريهم. ا قريشاً الغفاري، وبعثه حثيثاًا إىل مكة، مسترصخاً

)1(  كام يف قوله تعاىل: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٺ مث  ]األنعام[.

)2(  الروحاء: قرية عىل نحو أربعني مياًل من املدينة املنورة.

)3(  الصفراء: واٍد كثري النخل والزرع، بينه وبني بدر مرحلة.
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فنهضوا مرسعني، ومل يتخلف من أرشافهم سوى أيب هلب، فإنه عوض 
يتخلف،  ومل  العرب،  قبائل  من  حوهلم  فيمن  وحشدوا  بجعل،  رجالاً  عنه 
فلم يشهدها منهم أحد وخرجوا من  بني عدي  إال  عنهم من بطون قريش 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٺ  تعاىل:زب  قال  كام  ديارهم، 
غري  عىل  اهلل  فجمعهم   ،]47 ]األنفال:  رب  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ 
ميعاد، كام قال تعاىل: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ رب ]األنفال: 42[.

فتكلم  أصحابه،  استشار  قريش:  خروج  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بلغ  وملا 
ثم  فأحسنوا،  املهاجرون  فتكلم  ثانياًا،  استشارهم  ثم  فأحسنوا،  املهاجرون 

ثالثاًا.

ففهمت األنصار: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إنام يعينهم، فقال سعد بن معاذ: 
كأنك تعرض بنا يا رسول اهلل - وكان إنام يعنيهم؛ ألهنم بايعوه عىل أن يمنعوه 
يف ديارهم - وكأنك ختشى أن تكون األنصار ترى عليهم: أن ال ينرصوك إال 
يف ديارهم، وإين أقول عن األنصار، وأجيب عنهم، فامض بنا حيث شئت، 
ما شئت،  أموالنا  من  واقطع حبل من شئت، وخذ  وصل حبل من شئت، 
وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت، فو اهلل لئن 
رست بنا حتى تبلغ الربك من غمدان)1( لنسرين معك، وواهلل لئن استعرضت 

بنا هذا البحر خلضناه معك.

ملوسى:  موسى  قوم  قال  كام  نقول  ال  ا،  إذاً األسود:  بن  املقداد   وقال 
ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
ٺ ٺ رب ]املائدة: 24[، ولكن نقاتل من بني يديك، ومن خلفك، 

)1(  ويقال له: برك الغامد، وهي قرية تقع عىل ساحل البحر األمحر بني القنفذة والقحمة.

www.alukah.net



معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص156

وعن يمينك، وعن شاملك)1(.

فأرشق وجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام سمع منهم، وقال: »سريوا وأبرشوا، 
فإن اهلل وعدين إحدى الطائفتني، وإين قد رأيت مصارع القوم«.

وكره بعض الصحابة لقاء النفري، وقالوا: مل نستعد هلم، فهو قوله تعاىل: 
زب ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں رب إىل قوله:   زب ۉ ې        ې رب ] األنفال: 5 - 8[.

وسار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل بدر.

أن  قريش:  إىل  وكتب  البحر،  بساحل  فلحق  سفيان،  أبو  وخفض 
ارجعوا فإنكم إنام خرجتم لتحرزوا عريكم، فأتاهم اخلرب، فهموا بالرجوع، 
ا، فنقيم هبا، نطعم من حرضنا،  فقال أبو جهل: واهلل ال نرجع حتى نقدم بدراً
ا  ونسقي اخلمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، فال تزال هتابنا أبداً

وختافنا.

فأشار األخنس بن رشيق عليهم بالرجوع، فلم يفعلوا، فرجع هو وبنو 
ا بعدها. زهرة، فلم يزل األخنس يف بني زهرة مطاعاً

وأرادت بنو هاشم الرجوع، فقال أبو جهل: ال تفارقنا هذه العصابة 
حتى نرجع، فساروا، إال طالب بن أيب طالب، فرجع.

وسار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى نزل عىل ماء أدنى مياه بدر، فقال احلباب بن 
املنذر: إن رأيت أن نسري إىل قلب)2( - قد عرفناها - كثرية املاء عذبة، فننزل 

)1(  أخرجه البخاري )3952(، من حديث عبد اهلل بن مسعود - ريض اهلل عنه -.

)2(  القلب: البئر.
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ا، صلب  ا واحداً عليها، ونعور ما سواها من املياه؟ وأنزل اهلل تلك الليلة مطراً
الرمل، وثبت األقدام، وربط عىل قلوهبم.

بيده، ويقول:  املعركة، وجعل يشري  ومشى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف موضع 
»هذا مرصع فالن، وهذا مرصع فالن، وهذا مرصع فالن إن شاء اهلل« )1(، فام 

تعدى أحد منهم موضع إشارته ملسو هيلع هللا ىلص.

جاءت  قريش  هذه  »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  املرشكون  طلع  فلام 
الذي  فنرصك  اللهم  رسولك،  وتكذب  حتادك،  جاءت  وفخرها،  بخيالئها 

وعدتني، اللهم أحنهم الغداة«.

حتى  يديه  ورفع  الترضع،  يف  وبالغ  ربه،  واستنرص  يديه،  ورفع  وقام 
سقط رداؤه.

وقال: »اللهم أنجز يل ما وعدتني، اللهم إين أنشدك عهدك، اللهم إن 
هتلك هذه العصابة لن تعبد يف األرض بعد«.

فالتزمه أبو بكر من ورائه، وقال: حسبك مناشدتك ربك، يا رسول 
اهلل! فوالذي نفيس بيده لينجزن اهلل لك ما وعدك)2(.

واستنرص املسلمون اهلل واستغاثوه، فأوحى اهلل إىل املالئكة: زب ڈ ژ 
ڳ       ڳ  ڳ  گ  گ  گگ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ رب ]األنفال: 12 [.

)1(  أخرجه مسلم )1779(، من حديث أنس بن مالك - ريض اهلل عنه -.

)2(  أخرجه البخاري )2915(، من حديث ابن عباس - ريض اهلل عنهام - ، ومسلم )1763(، 
من حديث عمر بن اخلطاب - ريض اهلل عنه -.
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رب  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  زب  رسوله:  إىل  اهلل  وأوحى 
ا لكم، وقيل: يردف بعضهم  ]األنفال: 9[، بكرس الدال وفتحها، قيل: إردافاً

ا، مل جييئوا دفعة واحدة. بعضاً

فلام أصبحوا أقبلت قريش يف كتائبها، وقلل اهلل املسلمني يف أعينهم، 
ا عىل قريش من  حتى قال أبو جهل - ملا أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع، خوفاً
التفرق والقطيعة، إذا قتلوا أقارهبم - : إن ذلك ليس به، و لكنه - يعني عتبة 

ا وأصحابه أكله جزور، وفيهم ابنه، فقد ختوفكم عليه. - عرف أن حممداً

ا كان مفعوالاً. ا يف أعني املسلمني، ليقيض اهلل أمراً وقلل اهلل املرشكني أيضاً

أن   - بن احلرضمي  أخا عمرو   - بن اخلرضمي  عامر  أبو جهل  وأمر 
يطلب دم أخيه، فصاح، وكشف عن استه يرصخ: واعمراه، واعمراه، فحمى 

القوم، ونشبت احلرب. 

وأخذ  غفوة،  وغفا  انرصف،  ثم  الصفوف،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وعدل 
املسلمني النعاس، وأبو بكر الصديق مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيرسه، وعنده سعد 
بن معاذ، و مجاعة من األنصار عىل باب العريش، فخرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يثب 

يف الدرع، ويتلو هذه اآلية: زب ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ رب ]القمر: 45[)1(. 

فقتلوا  ا،  وأرساً قتالاً  فتناولوهم  املرشكني،  أكتاف  املسلمني  اهلل  ومنح 
سبعني، وأرسوا سبعني.

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة: يطلبون املبارزة، فخرج 
إليهم ثالثة من األنصار، فقالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم من حاجة، إنام نريد 

)1(  أخرجه البخاري )2915، 4875(، من حديث ابن عباس - ريض اهلل عنهام - . 
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من بني عمنا، فربز إليهم محزة، وعبيدة بن احلارث بن املطلب، وعيل بن أيب 
طالب، فقتل عيل قرنه الوليد، وقتل محزة قرنه شيبة، واختلف عبيدة وعتبة 

رضبتني، كالمها أثبت صاحبه.

قطعت  قد  عبيدة،  واحتمال  فقتاله،  عبيدة  قرن  عىل  وعيل  محزة  فكر 
رجله، فقال: لو كان أبو طالب حياًا لعلم أنا أوىل منه بقوله: 

ــه ــول ــــرصع ح ــه حــتــى ن ــم ــل ــس ون
ــل  ــالئ ــا واحل ــن ــائ ــن ونــذهــل عــن أب

رب  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  زب  نزلت:  وفيهم  بالصفراء،  ومات 
]احلج: 19[ اآلية.

فكان عيل - ريض اهلل عنه - يقول: »أنا أول من جيثو للخصومة بني 
يدي اهلل - عز وجل - يوم القيامة«)1(.

من  كنانة  بني  وبني  بينهم  ما  ذكروا  اخلروج:  عىل  قريش  عزمت  وملا 
چ  چ  زب  فقال:  مالك،  بن  رساقة  صورة  يف  إبليس  هلم  فتبدى  احلرب. 
چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ 
ژ ژ   ڑ ڑ ک   ک ک ک گ  گ    گ گڳ ڳ ڳ ڳ رب 

]األنفال: 48[.

وظن املنافقون، ومن يف قلبه مرض، أن الغلبة بالكثرة، فقالوا: زب ڻ  
ڻ ۀ رب ]األنفال: 49[، فأخرب اهلل سبحانه: أن النرص إنام هو بالتوكل 

عىل اهلل وحده.

)1(  أخرجه البخاري )3965، 4744(، من حديث عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنه -. 
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الناس، وذكرهم بام هلم يف  وملا دنا العدو: قام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فوعظ 

النرص، وأن اهلل قد أوجب اجلنة ملن يستشهد يف سبيله،  الصرب والثبات من 

»لئن  قال:  ثم  يأكلهن،  قرنه  من  مترات  اجلموح  بن  احلامم  بن  فأخرج عمري 

حتى  وقاتل  هبن،  فرمى  طويلة«،  حلياة  إهنا  هذه  مترايت  آكل  حتى  حييت 

قتل)1(، فكان أول قتيل.

ا، فرمى به يف وجوه القوم، فلم ترتك  وأخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملء كفه تراباً
رجالاً منهم إال مألت عينيه، فهو قوله تعاىل: زب پ پ پ ڀ  ڀ 
ڀ ڀ رب ]األنفال: 17[. واستفتح أبو جهل، فقال: اللهم أقطعنا للرحم، 

وأتانا بام ال نعرف، فأحنه)2( الغداة)3(. 

وملا وضع املسلمون أيدهيم يف العدو - يقتلون ويأرسون - وسعد بن 
معاذ واقف عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يف رجال من األنصار - يف العريش - رأى 
يصنع  ما  تكره  »كأنك  له:  فقال  الكراهية،  سعيد  وجه  يف  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
يف  اهلل  أوقعها  وقعة  أول  كانت  اهلل،  رسول  يا  واهلل  أجل،  قال:  الناس؟«، 

املرشكني، وكان اإلثخان)4( يف القتل: أحب إيلَّ من استبقاء الرجال.

وملا بردت احلرب، واهنزم العدو: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ينظر لنا ما 

)1(  أخرجه مسلم )1901( من حديث أنس بن مالك - ريض اهلل عنه -، من قرنه: أي: من 
جعبة النشاب. 

)2(  فأحنه: من احلني، وهو اهلالك. 

)3(  أخرجه أمحد )23661( من حديث عبد اهلل بن ثعلبة  - ريض اهلل عنه -. 

)4(  األثخان يف اليشء: املبالغة فيه، واملراد به ها هنا املبالغة يف قتل الكفار. 
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صنع أبو جهل؟«)1(، فانطلق ابن مسعود، فوجده قد رضبه معوذ وعوف - 
ابنا عفراء - حتى برد، فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: ملن الدائرة 

اليوم؟ قال: هلل ورسوله. 

ثم قال له: هل أخزاك اهلل يا عدو اهلل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ 
فاحتز رأسه عبد اهلل بن مسعود، ثم أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »آهلل الذي ال إله إال 
ا - ثم قال: »احلمد هلل الذي صدق وعده، ونرص عبده، وهزم  هو؟« - ثالثاً

األحزاب وحده، انطلق معي فأرنيه«. فانطلقنا، فأريته إياه. 

فلام وقف عليه، قال: »هذا فرعون هذه األمة«. 

وأرس عبد الرمحن بن عوف أمية بن خلف، وابنه علياًا، فأبرصه بالل 
نجا،  إن  نجوت  ال  أمية؟  الكفر  رأس  فقال:   - بمكة  يعذبه  أمية  وكان   -
منهم،  حيجزمها  هبام،  الرمحن  عبد  واشتد  األنصار،  من  مجاعة  استحمى  ثم 
فأدركوهم، فشغلهم عن أمية بابنه عيل، ففرغوا منه ثم حلقومها، فقال له عبد 
الرمحن: أبرك. فربك، وألقى عليه عبد الرمحن بنفسه، فرضبوه بالسيوف من 

حتته حتى قتلوه. وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرمحن)2(.

وكان أمية قد قال له قبل ذلك: من املعلم يف صدره بريش النعام؟ فقال 
له: ذلك محزة بن عبد املطلب، قال: ذاك الذي فعل بنا األفاعيل. 

وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن حمصن، فأعطاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص جذال)3( من 

)1(  أخرجه البخاري )3962(، ومسلم )1800( من حديث أنس - ريض اهلل عنه -. 

)2(  أخرجه البخاري )2301(، من حديث عبد الرمحن بن عوف - ريض اهلل عنه -. 

)3(  اجلذل: أصل الشجرة بعد ذهاب الفرع. 
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ا طويالاً، فلم يزل يقاتل به حتى قتل  حطب، فلام أخذه وهزه عاد يف يده سيفاً
يوم الردة.

فقال:  القتىل،  عىل  وقف  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  أقبل  احلرب:  انقضت  وملا 
»بئس عشرية النبي كنتم لنبيكم، كذبتموين، وصدقني الناس، وخذلتموين، 

ونرصين الناس، وأخرجتموين وآواين الناس«.

وقف  ثم   - بدر  قليب   - القليب  يف  ألقوا  حتى  فسحبوا  هبم  أمر  ثم 
عليهم، فقال: »يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ويا فالن، ويا فالن: هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا«، فقال 
عمر: يا رسول اهلل، ما ختاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: »ما أنت بأسمع ملا 

أقول منهم«)1(.

ا، قرير العني، معه األرسى واملغانم. ا منصوراً ثم ارحتل مؤيداً

فلام كان بالصفراء: قسم الغنائم، ورضب عنق النرض بن احلارث.

ثم ملا نزل بعرق الظبية)2(: رضب عنق عقبة بن أيب معيط.

ا، قد خافه كل عدو له باملدينة. ا منصوراً ثم دخل املدينة مؤيداً

فأسلم برش كثري من أهل املدينة، ودخل عبد اهلل بن أيب رأس املنافقني 
وأصحابه يف اإلسالم.

منهم  واستشهد  رجالاً،  عرشة  وبضع  ثالثامئة  ا:  بدراً حرض  من  ومجلة 
أربعة عرش رجالاً.

)1(  أخرجه البخاري )3976(، ومسلم )2874(، من حديث أنس - ريض اهلل عنه -. 

)2(  الطبية: موضع بني مكة واملدينة. 
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فلام هاجر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  أناس قد أسلموا  ابن إسحاق: وكان  قال 
بسهم أهلهم بمكة، وفتنوهم فافتتنوا، ثم ساروا مع قومه إىل بدر، فأصيبوا 
فأنزل اهلل فيهم: زب ڇ ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ رب  ]النساء: 97[ اآلية.

بدر:  غنائم  • ق�صم 
ثم إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالغنائم فجمعت فاختلفوا، فقال من مجعها: 
حيرسون  الذين  وقال  أصبتموها،  ما  لوالنا  العدو:  هزم  من  وقال  لنا.  هي 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ما أنتم بأحق هبا منا، قال عبادة بن الصامت: فنزعها اهلل من 
تعاىل:  اهلل  وأنزل  املسلمني،  بني  فقسمه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  إىل رسول  فجعلها   أيدينا، 

زب ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ رب ]األنفال: 1[ اآليات. 

وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهب، قال: فرق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص األرسى 
ا«)1(، فكان أبو عزيز بن عمري  عىل أصحابه، وقال: »استوصوا باألرسى خرياً
عند رجل من األنصار، فقال له أخوه مصعب: شد يدك به، فإن أخته ذات 

متاع.

أخي  إنه  مصعب:  فقال  يب؟  وصيتك  هذه  أخي،  يا  عزيز:  أبو  فقال 
إذا  أبو عزيز: وكنت مع رهط من األنصار حني قفلوا، فكانوا  دونك، قال 
ا خصوين باخلبز، وأكلوا التمر، لوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إياهم بنا،  قدموا طعاماً
فأردها عىل  فأستحيي  قال:  هبا.  نفحني  إال  منهم كرسة  يد رجل  يقع يف  ما 

أحدمها. فريدها عيل ما يمسها.

)1(  رواه الطرباين يف الكبري )977/22(، ويف الصغري )409(، من حديث أيب عزيز بن عمري، 
وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري )832(. 
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بدر: • اأ�صرى 
واستشار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه يف األرسى، وهم سبعون، وكذلك 
قوة،  هلم  تكون  فدية  منهم  يؤخذ  أن  الصديق:  فأشار  ا،  أيضاً سبعون  القتىل 
ويطلقهم لعل اهلل هيدهيم لإلسالم، فقال عمر: ال واهلل ما أرى ذلك، ولكني 
أرى أن متكننا، فنرضب أعناقهم، فإن هؤالء أئمة الكفر، وصناديد)1( الرشك، 
فهوى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما قال أبو بكر، فقال: »إن اهلل - عز وجل - ليلني قلوب 
رجال فيه، حتى تكون ألني من اللني، وإن اهلل - عز وجل - ليشدد قلوب رجال 
 فيه، حتى تكون أشد من احلجارة، وإن مثلك يا أبا بكر! كمثل إبراهيم إذ قال: 
وإن   ،]  36 ]إبراهيم:  رب  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  زب 

زب وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ     ېئ  قال:  إذ  بكر كمثل عيسى،  أبا  يا  مثلك 
ېئ ېئ ىئ  ىئ رب ]املائدة: 118[، وإن مثلك يا عمر، كمثل موسى، 

قال:زب ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی جئ حئ   مئ ىئ يئ جب  رب 
] يونس: 88[، وإن مثلك يا عمر، كمثل نوح قال:زب ائ ەئ ەئ وئ    وئ    ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ رب ] نوح: 26[، ثم قال: أنتم اليوم عالة)2(،فال ينفلتن 

زب ۈ ۈ          ٴۇ  ۋ  منهم أحد إال بفداء، أو رضب عنق«. فأنزل اهلل تعاىل: 
ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې رب ]األنفال: 67[، اآليتني.

هو  فإذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  عىل  غدوت  الغد،  من  كان  فلام  عمر:  قال 
يبكيك؟  ما  اهلل، أخربين  يا رسول  فقلت:  يبكيان.   - بكر  وأبو  قاعد - هو 

وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءاً بكيت، وإن مل أجد تباكيت لبكائكام.

فقال: »أبكي للذي عرض عيل أصحابك من الغد: من أخذهم الفداء، 

)1(  صناديد: مجع صنديد، وهو الرجل الشجاع أو الرشيف.

)2(  عالة: حمتاجون ليس لكم مال.
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فقد عرض عيلَّ عذاهبم أدنى من هذه الشجرة- لشجرة قريبة منه - وقال: لو 
نزل عذاب ما سلم منه إال عمر«)1(.

فداءه،  العباس  أختنا  البن  نرتك  أن  نريد  ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبي  األنصار  وقال 
فقال: »ال تدعوا منه درمها«)2(.

)1(  احلديث رواه أمحد )208(، ومسلم )1763(، من حديث عمر - ريض اهلل عنه - كام يف 
منتقى األخبار.

)2(  أخرجه البخاري )4018(، من حديث انس بن مالك - ريض اهلل عنه -.
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ثم دخلت ال�صنة الثالثة من الهجرة
قينقاع: بني  • غزوة 

فكانت فيها غزوة بني قينقاع، وكانوا من هيود املدينة، فنقضوا العهد، 
، فنزلوا عىل حكمه، فشفع فيهم  فحارصهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مخس عرشة ليلةاً

عبد اهلل بن أيب بن سلول.

رجل،  سبعامئة  وكانوا  له،  فأطلقهم  فيهم،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  وألح 
وهم رهط عبد اهلل ابن سالم.

اأحد: • غزوة 
وفيها كانت وقعة أحد يف شوال.

وذلك: أن اهلل تبارك وتعاىل ملا أوقع بقريش يوم بدر، ما أوقع وترأس 
وعىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  يؤلب  أخذ  أكابرهم،  لذهاب  سفيان  أبو  فيهم 
املسلمني، وجيمع اجلموع، فجمع قريباًا من ثالثة آالف من قريش، واخللفاء 
واألحابيش)1(. وجاؤوا بنسائهم لئال يفروا، ثم أقبل هبم نحو املدينة، فنزل 

قريباًا من جبل أحد.

أن ال  إليهم، وكان رأيه  فاستشار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه يف اخلروج 
خيرجوا، فإن دخلوها قاتلهم املسلمون عىل أفواه السكك، والنساء من فوق 
فبادر  الرأي،  املنافقني - عىل هذا  أيب - رأس  ابن  اهلل  البيوت، ووافقه عبد 

جبل  عند  اجتمعوا  خزيمة  بن  اهلون  وبني  املصطلق  بني  ألن  بذلك  سموا  األحابيش:    )1(
بأسفل مكة يسمى حبيش، وحتالفوا مع قريش، فسموا أحابيش قريش.
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بدر - وأشاروا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فاته  الصحابة - ممن  مجاعة من فضالء 
باخلروج، وأحلوا عليه، فنهض ودخل بيته، ولبس ألمته)1(، وخرج عليهم، 
فقالوا: استكرهنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل اخلروج، ثم قالوا: إن أحببت أن متكث 
باملدينة فافعل، فقال: »ما ينبغي لنبي إذا لبس ألمته أن يضعها حتى حيكم اهلل 

بينه وبني عدوه«)2(.

فخرج يف ألف من أصحابه، واستعمل عىل املدينة عبد اهلل بن أم مكتوم.

ا تذبح،  وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رأى رؤيا: رأى أن يف سيفه ثلمة، وأن بقراً
وأنه يدخل يده يف درع حصينة. فتأول الثلمة: برجل ُيصاب من أهل بيته، 
والبقر: بنفر من أصحابه يقتلون، والدرع: باملدينة، فخرج وقال ألصحابه: 
»عليكم بتقوى اهلل، والصرب عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم 

اهلل به فافعلوا«.

فلام كان بالشوط - بني املدينة وأحٍد - انخزل)3( عبد اهلل بن أيب بنحو 
ثلث العسكر وقال: عصاين، وسمع من غريي، ما ندري: عالم نقتل أنفسنا 

هاهنا أهيا الناس؟

عىل  حيرضهم   - جابر  والد   - عمرو  بن  اهلل  عبد  وتبعهم  فرجع، 
الرجوع، ويقول: »قاتلوا يف سبيل اهلل أو أدفعوا، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون 

مل نرجع«، فرجع عنهم وسبهم.

)1(  ألمة احلرب: أداته، وقيل: الدرع، وقيل: السالح.

)2(  أخرجه أمحد )351/3( وغريه، وصحح األلباين يف السلسلة الصحيحة )1100(.

)3(  انخزل: انفرد.
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وسأل نفر من األنصار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أن يستعينوا بحلفائهم من هيود، 
فأبى، وقال: »من خيرج بنا عىل القوم من كثٍب؟«)1(.

من  قيظي  بن  ملربع  حائط  يف  سلك  حتى  األنصار،  بعض  به  فخرج 
املنافقني - وكان أعمى - فقام حيثو الرتاب يف وجوه املسلمني، ويقول: ال 
أحل لك أن تدخل يف حائطي، إن كنت رسول اهلل. فابتدروه ليقتلوه، فقال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »ال تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البرص«.

ونفذ حتى نزل الشعب من أحٍد، يف عدوة الوادي الدنيا، وجعل ظهره 
إىل أحد وهنى الناس عن القتال حتى يأمرهم.

مخسون  منهم  سبعامئة  يف  وهو  للقتال،  تعبأ  السبت  يوم  أصبح  فلام 
ا، واستعمل عىل الرماة - وكانوا مخسني- عبد اهلل بن جبري، وأمرهم: أن  فارساً
ال يفارقوا مركزهم، ولو رأوا الطري ختتطف العسكر، وأمرهم: أن ينضحوا 

املرشكني بالنبل، لئال يأتوا املسلمني من ورائهم.

وظاهر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني درعني)2(. 

الزبري  املجنبتني  اللواء مصعب بن عمري، وجعل عىل إحدى  وأعطى 
بن العوام وعىل األخرى: املنذر بن عمرو. 

واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغر عن القتال - كابن عمر، 
وأسامة بن زيد، والرباء، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وعرابة األويس - 

ا. وأجاز من رآه ُمطيقاً

)1(  الكثب: أي: من قرب.

)2(  يعني: لبس درًعا فوق درع.
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عىل  فجعلوا  فارس،  مائتا  وفيهم  آالف،  ثالثة  وهم  قريش،  وتعبأت 
ميمنتهم: خالد بن الوليد، وعىل امليرسة: عكرمة بن أيب جهل.

ودفع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سيفه إىل أيب دجانة.

وكان أول من بدر من املرشكني أبو عامر - عبد عمرو بن صيفي - 
جاء  فلام  اجلاهلية،  يف  األوس  رأس  وهو  الراهب،  يسمى:  وكان  الفاسق، 
اإلسالم رَشَق)1( به، وجاهر بالعداوة، فذهب إىل قريش يؤلبهم عىل رسول 
إليهم،  ناداهم، وتعرف  إذا رأوه أطاعوه، فلام  بأن قومه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ووعدهم: 
قالوا: ال أنعم اهلل بك عيناًا يا فاسق، فقال: لقد أصاب قومي بعدي رش، ثم 

ا، ثم أرضخهم باحلجارة. قاتل املسلمني قتاالاً شديداً

وأبىل يومئذ أبو دجانة، وطلحة، ومحزة، وعيل، والنرض بن أنس، وسعد 
بن الربيع بالء حسناًا.

وكانت الدولة أول النهار: للمسلمني فاهنزم أعداء اهلل وولوا مدبرين.

حتى انتهوا إىل نسائهم. فلام رأى ذلك الرماة، قالوا: الغنيمة، الغنيمة، 
وكر  الثغر،  فأخلوا  يسمعوا،  فلم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  عهد  أمريهم  فذكرهم 
حتى  آخرهم  وأقبل  منه،  فجاؤوا  خالياًا،  فوجدوه  عليه،  املرشكني  فرسان 
أحاطوا باملسلمني، فأكرم اهلل من أكرم منهم بالشهادة - وهم سبعون - ووىل 

الصحابة.

إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فجرحوه جراحاٍت، وكرسوا  املرشكون  وخلص 
رباعيته، وقتل مصعب بن عمري بني يديه، فدفع اللواء إىل عيل بن أيب طالب.

. )1(  رشق: ُغصَّ
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قتلوا،  حتى  عرشة  نحو  دونه  فحال  قتله،  يريدون  املرشكون  وأدركه 
ثم جالدهم طلحة بن عبيد اهلل حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة عليه 

بظهره، والنبل يقع فيه وهو ال يتحرك.

النعامن، فأتى هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فردها  وأصيبت يومئذ عني قتادة بن 
بيده، فكانت أحسن عينيه.

من  كثري  قلوب  يف  ذلك  فوقع  قتل،  قد  ا  حممداً إن  الشيطان:  ورصخ 
املسلمني.

فمر أنس بن النرض يقوم من املسلمني قد ألقوا بأيدهيم، فقالوا: قتل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ما تصنعون باحلياة بعده؟ قوموا فموتوا عىل ما مات 

عليه.

ثم استقبل الناس، ولقي سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، إين ألجد ريح 
اجلنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل، ووجد به سبعون جراحة.

رماه   ،- عنه  اهلل  ريض   - املطلب  عبد  بن  محزة  احلبيش  وحيش  وقتل 
بحربة عىل طريقة احلبشة.

وأقبل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نحو املسلمني، فكان أول من عرفه حتت املغفر: 
كعب بن مالك فصاح بأعىل صوته: يا معرش املسلمني، هذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

فأشار إليه أن أسكت.

فاجتمع إليه املسلمون، وهنضوا معه عىل الشعب الذي نزل فيه.

فلام أسندوا عىل اجلبل، أدركه أيب بن خلف عىل فرس له، كان يزعم 
أنه يقتل عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فلام اقرتب منه طعنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف  بمكة 
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ا. ترقوته، فكر منهزماً

فقال له املرشكون: ما بك من بأس. فقال: واهلل لو كان ما يب بأهل ذي 
املجاز ملاتوا أمجعون، فامت برسف.

ا. وحانت الصالة فصىل هبم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جالساً

وشد حنظلة بن أيب عامر عىل أيب سفيان. فلام متكن منه محل عليه شداد 
بن األسود فقتله، وكان حنظلة جنباًا، فإنه حني سمع الصيحة وهو عىل بطن 

امرأته قام من فوره إىل اجلهاد، فأخرب رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »أن املالئكة تغسله«.

وكان األصريم - عمرو بن ثابت بن وقش - يأبى اإلسالم، وهو من 
بني عبد األشهل، فلام كان يوم أحد: قذف اهلل اإلسالم يف قلبه للحسنى التي 
سبقت له، فأسلم وأخذ سيفه، فقاتل حتى أثبتته اجلراح، ومل يعلم أحد بأمره، 
يلتمسون قتالهم، وجدوا األصريم - وبه رمق  بنو عبد األشهل  فلام طاف 
يسري - فقالوا: واهلل إن هذا األصريم، ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب 
باهلل  آمنت  اإلسالم،  يف  رغبة  بل  فقال:  اإلسالم؟  يف  رغبة  أم  قومك،  عىل 

وبرسوله وأسلمت، ومات من وقته.

فذكروه لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »هو من أهل اجلنة«، ومل يصل هلل سجدة 
قط.

أفيكم  ونادى:  اجلبل،  عىل  سفيان  أبو  أرشف  احلرب:  انقضت  وملا 
أفيكم  فقال:  جييبوه،  فلم  قحافة؟  أيب  ابن  أفيكم  فقال:  جييبوه.  فلم  حممد؟ 
عمر بن اخلطاب؟ فلم جييبوه، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي هناهم عن اإلجابة، 
قال:  أن  نفسه  فلم يملك عمر  فقد كفيتموهم،  أم هؤالء  أبو سفيان:  فقال 
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يا عدو اهلل! إن الذي ذكرهتم أحياء، وقد أبقى اهلل لك منهم ما يسوءك. ثم 
قال: »ُاْعُل ُهَبْل«، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أال جتيبوه؟«،  قالوا: ما نقول؟  قال: 

»قولوا: اهلل أعىل وأجل«.

ثم قال: لنا العزى وال عزى لكم. قال: »أال جتيبوه؟« قالوا: ما نقول؟ 
واحلرب  بدر،  بيوم  يوم  قال:  ثم  لكم«.  موىل  وال  موالنا  اهلل  قولوا:   « قال: 

سجال. فقال عمر: ال سواء، فقتالنا يف اجلنة، وقتالكم يف النار.)1(

وأنزل اهلل عليهم النعاس يف بدر ويف أحد، والنعاس يف احلرب من اهلل، 
ويف الصالة وجمالس الذكر من الشيطان.

وقاتلت املالئكة يوم أحد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ففي الصحيحني)2(، عن سعد)3( قال: »رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد، 
ومعه رجالن يقاتالن عنه، عليهام ثياب بيض، يقاتالن عنه كأشد القتال، وما 

رأيتهام قبل وال بعد«.

ومر رجل من املهاجرين برجل من األنصار - وهو يتشحط يف ذمه - 
ا قتل؟ فقال األنصاري: إن كان قد قتل فقد  فقال: يا فالن، أشعرت أن حممداً

بلغ، فقاتلوا عن دينكم، فنزل:زب ڄ ڄ   ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ رب 
] آل عمران: 144[ اآلية.

وكان يوم أحد يوم بالء ومتحيص، اخترب اهلل - عز وجل - به املؤمنني، 

)1(  أخرجه البخاري )4043(، من حديث الرباء بن عازب - ريض اهلل عنه -.

)2(  أخرجه البخاري )4045(، ومسلم )2306(.

)3(  يعني: سعد بن أيب وقاص - ريض اهلل عنه -.
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من  نزل  مما  فكان  بالشهادة،  كرامته  أراد  من  فيه  وأكرم  املنافقني،  به  وأظهر 
القرآن يف يوم أحد: إحدى وستون آية من آل عمران أوهلا:زب ېئ ېئ ىئ 

ىئ     ىئ ی ی ی رب  ] آل عمران: 180-121 [.
وملا انرصفت قريش تالوموا فيام بينهم، وقالوا: مل تصنعوا شيئاًا، أصبتم 
فارجعوا  لكم،  جيتمعون  رؤوس  منهم  بقي  وقد  تركتموهم،  ثم  شوكتهم 

حتى نستأصل بقيتهم.

إليهم، وقال: »ال  باملسري  الناس  فنادى يف  فبلغ ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
خيرج معنا إال من شهد القتال«، فقال له ابن أيب: أركب معك؟ قال: »ال«.  

وقالوا:   - الشديد  القرح  من  هبم  ما  عىل   - املسلمون  له  فاستجاب 
. ا وطاعةاً سمعاً

ا إال كنت معك،  وقال جابر: يا رسول اهلل، إين أحب أن ال تشهد مشهداً
وإنام خلفني أيب عىل بناته، فائذن يل أسري معك، فأذن له.

األسد)1(،  محراء  بلغوا  حتى  معه،  واملسلمون  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  فسار 
فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه، فرجعوا عىل مكة، ورشط أبو سفيان لبعض 
املرشكني رشطاًا عىل أنه إذا مر بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه: أن خيوفهم، ويذكر هلم: 
قالوا:  ذلك  بلغهم  فلام  بقيتكم.  ليستأصلوا  عليكم  للكرة  أمجعوا  ا  قريشاً  أن 

زب ىئ يئ جب حب رب ] آل عمران: 173 [.

)1(  محراء األسد: موضع عىل ثامنية أميال من املدينة.
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ثم دخلت ال�صنة الرابعة
فكانت فيها وقعة خبيب وأصحابه)1( يف صفٍر.

وقعة بئر معونة:
ويف هذا الشهر بعينه من السنة املذكورة: كانت وقعة أهل بئر معونة.

ويف شهر ربيع األول: كانت غزوة بني النضري، ونزل فيها سورة احلرش.

ثم دخلت ال�صنة اخلام�صة
املري�صيع: • غزوة 

فكانت غزوة املريسيع عىل بني املصطلق، فأغار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهم 
غارون، فسبى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النساء، والنعم، والشاه.

يف  وقعت  القوم،  سيد  احلارث،  بنت  جويرية  السبي:  مجلة  من  وكان 
سهم ثابت بن قيس، فكاتبها، فأدى عنها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتزوجها، فأعتق 
املسلمون - بسبب هذا التزوج - مائة ألف من بني املصطلق. وقالوا: أصهار 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

الإفك: • ق�صة 
ويف هذه الغزوة: كانت قصة اإلفك.

وذلك: أن عائشة - ريض اهلل عنها - خرج هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معه بقرعٍة 

)1(  وهي وقعة الرجيع، حيث غدرت هذيل بخبيب وأصحابه، فقتلوا عاصم بن ثابت وخالد 
بن البكري ومرثد الغنوي وعبد اهلل بن طارق، وأخذت قريش خبيب بن عدى وزيد بن 

الدثنة فقتلومها بمكة. وخرب غزوة الرجيع يف البخاري )4086(.
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- وتلك كانت عادته مع نسائه - فلام رجعوا: نزل يف طريقهم بعض املنازل.

ا  فخرجت عائشة - ريض اهلل عنها - حلاجتها، ثم رجعت ففقدت عقداً
عليها، فرجعت تلتمسه، فجاء الذين يرحلون هودجها، فحملوه.

وهم يظنوهنا فيه؛ ألهنا صغرية يف السن، فرجعت - وقد أصابت العقد 
أهنم  املنزل، وظنت  فقعدت يف  داٍع وال جميب،  به  ليس  فإذا  مكاهنم،  إىل   -
يفقدوهنا، ويرجعون إليها، فغلبتها عيناها، فلم تستيقظ إال بقول صفوان ابن 

املعطل: إنا هلل وإنا إليه راجعون، زوجة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

وكان صفوان قد عرس)1( يف أخريات اجليش؛ ألنه كان كثري النوم.

وأناخ  فاسرتجع،   - احلجاب  قبل  يراها  وكان   - عرفها  رآها  فلام 
راحلته، فركبت، وما كلمها كلمة واحدة، ومل تسمع منه إال اسرتجاعه.

ثم سار يقود هبا، حتى قدم هبا، وقد نزل اجليش نحر الظهرية. 

فلام رأى ذلك الناس: تكلم كل منهم بشاكلته. ووجد رأس املنافقني 

فجعل  واحلسد،  النفاق  كرب  من  فتنفس  ا،  متنفساً أيب  بن  اهلل  عبد  اهلل  عدو 
يستحكي اإلفك، وجيمعه ويفرقه، فلام قدموا املدينة: أفاض أهل اإلفك يف 
احلديث، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ساكت ال يتكلم، ثم استشار يف فراقها، فأشار عليه 

عيل بفراقها، وأشار عليه أسامة بإمساكها.

ا يف شأهنا،  واقتىض متام االبتالء: أن حبس اهلل عن رسوله الوحي شهراً

)1(  عرس: نزل آخر الليل لالسرتاحة.
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ا  إفكاً املنافقون  ويزداد  والصدق،  العدل  عىل  وثباتاًا  ا،  إيامناً املؤمنون  ليزداد 
عليهم  اهلل  نعمة  وتتم  وأبوهيا،  الصديقة  من  املرادة  العبودية  ولتتم  ا،  ونفاقاً
ولينقطع رجاؤها من املخلوق، وتيأس من حصول النرص والفرج إال من اهلل.

عليه،  وأثنى  اهلل  فحمد  أبواها،  وعندها  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عليها  فدخل 
ثم قال: »يا عائشة، إن كنت بريئة فسيربئك اهلل، وإن كنت قد أملمت بذنب 

فاستغفري، فإن العبد إذا اعرتف بذنبه، ثم تاب، تاب اهلل عليه«.

قالت ألبيها: أجب عني رسول اهلل، قال: واهلل ما أدري ما أقول لرسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

فقالت ألمها مثل ذلك، وقالت أمها مثل ذلك.

قالت: فقلت: إن قلت: إين بريئة - واهلل يعلم أين بريئة - ال تصدقوين، 
وال أجد يل ولكم مثالاً، إال أبا يوسف حيث قال:  زب ژ ژڑ  ڑ ک   

ک ک ک رب ]يوسف: 18[.

أن اهلل ال  أنا، فعلمت:  فأما  الوحي عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  فنزل  قالت: 
يقول إال احلق، وأما أبواي: فو الذي ذهب بأنفاسهام، ما أقلع عن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، إال خفت أن أرواحهام ستخرجان، فكان أول كلمة قاهلا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أما اهلل يا عائشة، فقد برأك«.

فقال أبوي: قومي إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قلت: واهلل ال أقوم إليه، وال أمحد 
إال اهلل)1(.

)1(  حديث اإلفك أخرجه البخاري )2661(، )4141(، )4750(، ومسلم )2770(، من 
حديث عائشة - ريض اهلل عنها - .
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وكان حسان - ريض اهلل عنه - ممن قيل عنه: إنه يتكلم مع أهل اإلفك، 
فقال يعتذر لعائشة - ريض اهلل عنها - ، ويمدحها: 

بــريــبــة ــــزن  ت ـــا  م رزان  حـــصـــان 
الغوافل حلــوم  من  غــرثــى)1(  وتصبح 

غالب ــن  ب ـــؤي  ل ــن  م حــتــى  عقيلة 
ــل ــري زائ ـــرام املــســاعــي جمــدهــم غ ك

خــيــمــهــا)2( اهلل  طــيــب  قــد  ــة  مــهــذب
ـــوء وبــاطــل ــل س ــن ك ــا م ــره ــه وط

قلته عــنــي  قــيــل  ــد  ق ــا  م ـــان  ك ــئــن  ل
ــيل ــام أن إىل  ــي  ــوط س ــت  ــع رف فـــال 

ــرصيت ون حييت  ــا  م وودي  ــف؟  ــي وك
املــحــافــل زيـــن  اهلل  ــــول  رس آلل 

إنه  وتقول:  يكرهه،  بيشء  حسان  ُيذكر  أن  ترىض  ال  عائشة  وكانت 
الذي يقول:

ـــريض وع ووالــــــــديت،  أيب،  ــــإن  ف
ــم وقــــاء ــك ــن ـــرض حمـــمـــد م ـــع ل

فأنزل اهلل تعاىل يف هذه القصة أول سورة النور من قوله: زب ٱ      ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ رب ] النور من آية: 11 إىل 26[، إىل آخر القصة.

)1(  غرثى: جائعة: أي ال تأكل حلوم الغوافل وتكف عن أعراض الناس.

)2(  اخليم: الطبع واألصل.
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الأحزاب: • غزوة 
ويف هذه السنة - وهي سنة مخس - كانت وقعة اخلندق يف شوال.

وسببها: أن اليهود ملا رأوا انتصار املرشكني يوم أحد، خرج أرشافهم 
كسالم بن أيب احلقيق وغريه عىل قريش بمكة، حيرضوهنم عىل غزو رسول 
خرجوا  ثم  قريش،  فأجابتهم  هلم،  النرص  أنفسهم  من  ووعدوهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
العرب يدعوهنم إىل ذلك،  قبائل  عىل غطفان، فاستجابوا هلم، ثم طافوا يف 

فاستجاب هلم من استجاب.

ووافقهم  آالف،  أربعة  يف   - سفيان  أبو  وقائدهم   - قريش  فخرجت 
بنو سليم بمر الظهران، وبنو أسد، وفزارة، وأشجع وغريهم. وكان من واىف 

اخلندق من املرشكني: عرشة آالف.

فلام سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمسريهم إليه: استشار أصحابه، فأشار عليه 
سلامن الفاريس بحفر خندق حيول بني العدو وبني املدينة، فأمر به رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فبادر إليه املسلمون، وعمل فيه بنفسه، وكان يف حفرة من آيات نبوته  

قد تواتر اخلرب به.

الشدة  ما هبم من  فلام رأى  باردة،  وخرج ملسو هيلع هللا ىلص، وهم حيفرون يف غداة 
واجلوع، قال: »اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة«)1(.

فقالوا جميبني له: 

ا ــداً ــم ـــن بـــايـــعـــوا حم ـــذي ــن ال ــح ن
ا ــــداً ــا أب ــن ــي ــق ـــا ب ـــاد م ـــه ـــىل اجل ع

البخاري ) 4098(، ومسلم )1804( من حديث سهل بن سعد - ريض اهلل  أخرجه    )1(
عنه -.
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وخرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ثالثة آالف من املسلمني: فتحصن باجلبل من 
خلفه - جبل سلع - وباخلندق أمامه، وأمر بالنساء والذراري، فجعلوا يف 

آطام املدينة.

وانطلق حيي بن أخطب عىل بني قريظة، فدنا من حصنهم، فأبى كعب 
بن أسد: أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلام دخل احلصن قال: 
جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش، وغطفان، وأسد، عىل قاداهتا حلرب حممد، 
قال: بل جئتني واهلل بذل الدهر، وجئتني بجهام)1( قد أراق ماءه، فهو يرعد 

ويربق وليس فيه يشء.

فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ودخل مع 
املرشكني، ورس بذلك املرشكون، ورشط كعب عىل حيي: أهنم إن مل يظفروا 
بمحمد، أن جييء حتى يدخل معهم يف حصنهم، فيصيبه ما يصيبهم، فرشط 

ذلك ووىف له.

إليهم السعدين: - سعد بن معاذ،  وبلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اخلرب، فبعث 
وسعد بن عبادة - وخوات بن جبري، وعبد اهلل بن رواحة، ليتعرفوا اخلرب.

بالسب،  وجاهروهم  يكون،  ما  أخبث  عىل  وجدوهم  منهم  دنوا  فلام 
ونالوا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

فانرصفوا وحلنوا لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حلناًا)2(.

فعظم ذلك عىل املسلمني. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل أكرب، أبرشوا، يا 

)1(  اجلهام: السحاب الذي فرغ ماؤه.

)2(  أي: أشاروا له وعرضوا ومل يرصحوا، لكي ال يفت ذلك يف أعضاد املسلمني.
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معرش املسلمني«.

واشتد البالء، ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يف الذهاب إىل املدينة، وقالوا: زب ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ  ۅۉ ۉ ې ې    ې رب 

]األحزاب: 13[.

ا. وأقام املرشكون حمارصين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شهراً

ومل يكن بينهم قتال، ألجل اخلندق، إال أن فوارس من قريش - منهم 
عمرو بن عبد ود - أقبلوا نحو اخلندق. فلام وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة 
ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكاناًا ضيقااً منه، وجالت هبم خيلهم يف 

السبخة، ودعوا إىل الرباز.

فقتله اهلل عىل يدي عيل،  فبارزه،  فانتدب لعمرو: عيل بن أيب طالب، 
وكان من أبطال املرشكني، واهنزم أصحابه.

يصالح  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أراد  املسلمني:  عىل  احلال  هذه  طالت  وملا 
عيينة بن حصن واحلارث بن عوف - رئييس غطفان - عىل ثلث ثامر املدينة 

وينرصفا بقومهام. 

وجرت املفاوضة عىل ذلك، واستشار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص السعدين، فقاال: 
ا وطاعة، وإن كان شيئاًا حتب أن تصنعه صنعناه، وإن  إن كان اهلل أمرك: فسمعاً
كان شيئاًا تصنعه لنا، فال، لقد كنا نحن وهؤالء القوم عىل الرشك باهلل، وعبادة 
ا، أفحني أكرمنا  األوثان، وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة، إال قرى أو بيعاً

اهلل باإلسالم، وأعزنا بك، نعطيهم أموالنا؟ واهلل ال نعطيهم إال السيف.

فرضب رأهيام، وقال: »إنام هو يشء أصنعه لكم، ملا رأيت العرب قد 
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رمتكم عن قوس واحدٍة«.

ا من عنده خذل به العدو. ثم إن اهلل - عز وجل - - وله احلمد - صنع أمراً

فمن ذلك: أن رجالاً من غطفان - يقال له: نعيم بن مسعود - جاء إىل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: إين قد أسلمت، فمرين بام شئت، فقال: »إنام أنت رجل 

واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن احلرب خدعة«.

ال  وهم  عليهم،  فدخل   - هلم  ا  عشرياً وكان   - قريظة  بني  إىل  فذهب 
ا إن أصابوا فرصة  ا، وإن قريشاً يعلمون بإسالمه، فقال: إنكم قد حاربتم حممداً
حتى  معهم  تقاتلوا  ال  قال:  العمل؟  فام  قالوا:  انشمروا)1(  وإال  انتهزوها، 

يعطوهم رهائن.

تعلمون  هل  فقال:  قريش،  عىل  مىض  ثم  بالرأي،  أرشت  قد  فقالوا: 
ودي لكم ونصحي؟ قالوا: نعم. قال: إن اليهود قد ندموا عىل ما كان منهم، 
ثم  إليه،  يدفعوهنا  رهائن  منكم  يأخذون  أهنم  حممد:  عىل  أرسلوا  قد  وإهنم 
ياملئونه عليكم، فإن سألوكم فال تعطوهم، ثم ذهب إىل غطفان، فقال هلم 

مثل ذلك.

معكم  لسنا  إنا  هيود:  إىل  بعثوا  شوال،  من  السبت  ليلة  كانت  فلام 
بأرض مقام، وقد هلك الكراع)2( واخلف، فاغدوا بنا إىل حممد حتى نناجزه، 
فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حيث 

أحدثوا فيه، ومع هذا، فال نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن.

)1(  ويف نسخ: »انترشوا«.

)2(  الكراع: اسم جيمع اخليل.
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إنا  إليهم،  فبعثوا  نعيم،  واهلل  صدقكم  قد  قالوا:  رسلهم  جاءهتم  فلام 
فتخاذل  نعيم.  فقالت قريظة: قد صدقكم واهلل  ا،  إليكم أحداً نبعث  واهلل ال 

الفريقان.

ا من الريح، فجعلت تقوض خيامهم،  وأرسل اهلل عىل املرشكني جنداً
ا من املالئكة يزلزلون  ا إال كفأهتا، وال طنباًا إال قلعته، وجنداً وال تدع هلم قدراً

هبم، ويلقون يف قلوهبم الرعب، كام قال اهلل: زب ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ 

ڍ رب ]األحزاب: 9 [.

وأرسل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حذيفة بن اليامن يأتيه بخربهم، فوجدهم عىل 
هذه احلال وقد هتيؤوا للرحيل، فرجع إليه، فأخربه برحيلهم.

ا واملسلمون إىل  فلام أصبح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، انرصف عن اخلندق، راجعاً
املدينة، فوضعوا السالح، فجاءه جربيل، وقت الظهر، فقال: أو قد وضعتم 
بني  يعني   - هؤالء  إىل  اهنض  أسلحتها،  بعد  تضع  مل  املالئكة  إن  السالح؟ 
ا، فال يصلني العرص  ا مطيعاً قريظة - فنادى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان سامعاً

إال يف بني قريظة«)1(.

حصوهنم،  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  دنا  إذا  حتى  ا،  رساعاً املسلمون  فخرج 
وحارصهم  نقمته؟«،  بكم  وأنزل  اهلل  أخزاكم  هل  القردة،  إخوان  »يا  قال: 
يف  اهلل  وقذف  احلصار،  جهدهم  حتى  ليلة،  وعرشين  ا  مخساً ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 

قلوهبم الرعب. 

)1(  أخرجه البخاري )4119(، ومسلم، )1770( من حديث ابن عمر - ريض اهلل عنهام.
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فقال هلم رئيسهم كعب بن أسد: إين عارض عليكم خالالاً ثالثاًا، خذوا 
أهيا شئتم: نصدق هذا الرجل ونتبعه، فإنكم تعلمون: أنه النبي الذي جتدونه 
فاقتلوا  قال:  ا،  أبداً التوراة  نفارق حكم  قالوا: ال  التوراة،  ا عندكم يف  مكتوباً
بينكم  اهلل  حيكم  حتى  سيوفكم  مسلطي  إليه  وأخرجوا  ونساءكم،  أبناءكم 
وبينه، قالوا: فام رض العيش بدون أبنائنا ونسائنا؟ قال: فأنزلوا الليلة، فعسى 
لعلنا نصيب  السبت،  ليلة  فيها؛ ألهنا  أمنوكم  قد  يكون حممد وأصحابه  أن 
منهم غرة، قالوا: ال نفسد سبتنا، وقد علمت ما أصاب من اعتدوا يف السبت.

ا.  قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً

ثم نزلوا عىل حكم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم: 
أن تقتل الرجال، وتقيم األموال، وتسبى النساء والذراري)1(.

يف  قصتهم  وذكر  األحزاب،  سورة  صدر  اخلندق  غزوة  يف  اهلل  وأنزل 
قوله:  إىل   ]9 األحزاب:   [ رب  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  زب   قوله: 

زب ڱ ڱ  ں ں رب ] األحزاب: 27[.

البخاري )3804(، ومسلم )1768(، من حديث أيب سعيد اخلدري - ريض  أخرجه    )1(
اهلل عنه -.
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 الف�صل التا�صع
يف هديه ملسو هيلع هللا ىلص )1(

ملسو هيلع هللا ىلص يف نومه وانتباهه: • هديه 
كان ينام عىل الفراش تارة، وعىل النِّطع تارة، وعىل احلصري تارة، وعىل 

األرض تارة، وعىل الرسير تارة بني رماله، وتارة عىل كساء أسود.

املسجد  قال عباد بن متيم عن عمه: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مستلقياًا يف 
ا إحدى ِرجليه عىل األخرى. واضعاً

بثنيتني،  يثني  ينام عليه  ا حشوه ليف. وكان له مسُح  وكان فراشه أدماً
ل، فإنه  ا أربع ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال: »ُرُدوه إىل حالِه األَوَّ وُثنِي له يوماً

يَلة«)2(. منعني صاليت اللَّ

»ما  لنسائه:  وقال  باللحاف،  وتغطى  الفراش،  عىل  نام  أنه  واملقصود 
أتاين جربيُل وأنا يف حلاف امرأة منكن غري عائشة«)3(.

وكانت وسادته َأَدمااً حشوها ليف.

وكان إذا أوى إىل فراشه للنوم قال: »باسمك اللهمَّ أحَيا وأموت«)4(.

ٻ  ٻ  ٱ  زب  فيهام:  يقرأ  وكان  فيهام،  ينفث  ثم  كفيه  جيمع   وكان 

)1(  من كتاب: هدي حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف عباداته ومعامالته وأخالقه - د/ أمحد بن عثامن املزيد - دار 
الوطن للنرش - ط اخلامسة عرشة )ربيع األول( 1429ه�. )بترصف(.

)2(  ضعيف: الرتمذي. الشامئل )322( األلباين - الشامئل املحمدية )283(.

)3(  صحيح: البخاري )84/7(.

)4(  صحيح: البخاري )96/11( ، مسلم )2711(.
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يمسح  ثم  رب،  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  زب  رب،  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  زب  رب،  ٻ 
هبام ما استطاع من جسده، يبدأ هبام عىل رأسه، ووجهه، وما اقبل من جسده، 

يفعل ذلك ثالث مرات.

وكان ينام عىل شقه األيمن، ويضع يده اليمنى حتت خده األيمن، ثم 
يقول: »اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك«)1(.

وكان يقول إذا أوى إىل فراشه: »احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآوانا، فكم ممن ال كايف له وال مؤوي«)2(.

السموات  »اللهم رب  إذا أوى إىل فراشه:  يقول  أنه كان  ا  أيضاً وذكر 
واألرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل يشء، فالق احلب والنوى، 
منزل التوراة واإلنجيل، والفرقان، أعوذ بك من رش كل ذي رش أنت آخذ 
يشء،  بعدك  فليس  اآلخر،  وأنت  يشء،  قبلك  فليس  األول  أنت  بناصيته، 
الباطن، فليس دونك يشء، اقض  الظاهر فليس فوقك يشء، وأنت  وأنت 

عنا الدين، وأَغننا من الفقر«)3(.

إله إال أنت سبحانك،  قال: »ال  الليل  منامه يف  استيقظ من  إذا  وكان 
، وال تزغ قلبي  اللهم إين أستغفرك لذنبي، وأسألك رمحتك، اللهم زدين علاماً

الصحيحة  السلسلة   - األلباين   .)3395( الرتمذي   ،)5045( داود  أيب  سنن  صحيح:    )1(
 .)2703(

)2(  صحيح: مسلم )2715(.

)3(  صحيح: مسلم )2713(.
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بعد إذ هديتني، وهب يل من لدنك رمحة، إنك أنت الوهاب«)1(.

وكان إذا انتبه من نومه قال: »احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
»آل عمران« من  آخر  اآليات من  العرش  قرأ  وربام  يتسوك،  ثم  النشور«)2(. 
آل عمران: 190 -   [ إىل آخرها  زب ڈ ژ     ژ ڑ ڑ رب  قوله:  

.]200

فيهن،  ومن  واألرض  السموات  نور  أنت  احلمد،  لك  »اللهم  وقال: 
أنت  احلمد،  فيهن، ولك  السموات واألرض ومن  قيوم  أنت  احلمد،  ولك 
والنبيون حق،  والنار حق،  واجلنة حق،  ولقاؤك حق،  احلق، ووعدك حق، 
وحممد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، 
وما  قدمت،  ما  يل  فاغفر  حاكمت،  وإليك  خاصمت،  وبك  أنبت،  وإليك 

أخرت، وما أرسرت، وما أعلنت، أنت إهلي، ال إله إال أنت«)3(.

الليل يف مصالح  الليل، ويقوم آخره، وربام سهر أول  ينام أول  وكان 
املسلمني، وكان تنام عيناه، وال ينام قلبه، وكان إذا نام، مل يوقظوه حتى يكون 

هو الذي يستيقظ. 

قبيل  عرس  وإذا  األيمن،  شقه  عىل  اضطجع  بليل،  عرس  إذا  وكان 
الصبح، نصب ذراعه، ووضع رأسه عىل كفه، هكذا قال الرتمذي.

يمينه،  توسد  بالليل،  إذا عرس  كان  أبو حاتم: يف »صحيحه«:  وقال 

)1(  ضعيف: سنن أيب داود )5061(، األلباين -  السلسلة الضعيفة )1704(.

)2(  صحيح: البخاري )111/11( مسلم )2711(.

)3(  صحيح: البخاري )101/11( مسلم )769(.
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ا، والصواب حديث  وإذا عرس قبيل الصبح، نصب ساعده، وأظن هذا ومهاً
الرتمذي.

وقال أبو حاتم: والتعريس إنام يكون قبيل الصبح.

وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، واألطباء يقولون: 
هو ثلث الليل والنهار، ثامن ساعات.

ملسو هيلع هللا ىلص يف معاملته: • هديه 
ا منه. ا قىض خرياً كان أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفاً

ا، قضاه إياه، ودعا له، فقال: »بارك  وكان إذا استسلف من رجل سلفاً
اهلل لك يف أهلك ومالك، إنام جزاء السلف احلمد واألداء«)4(.

ا، فاحتاج األنصاري، فأتاه، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:   واستسلف من رجل أربعني صاعاً
ما جاءنا من يشء بعد فقال الرجل: وأراد أن يتكلم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 
 ، ا، فأنا خري من تسلف«)5(. فأعطاه أربعني فضالاً، وأربعني سلفةاً تقل إال خرياً

فأعطاه ثامنني. ذكره البزار.

به  فهمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  للنبي  فأغلظ  يتقاضاه،  صاحبه  فجاء  ا،  بعرياً واقرتض 
أصحابه، فقال: »دعوُه فإن لصاحب احلق مقاالاً«)6(.

واشرتى مرة شيئاًا وليس عنده ثمنه فأربح به، فباعه، وتصدق بالربح 
وعندي  إال  شيئاًا  هذا  بعد  أشرتي  »ال  وقال:  املطلب،  عبد  بني  أرامل  عىل 

)4(  صحيح: النسائي )314/7(، ابن ماجه )2424(. األلباين - صحيح النسائي )4366(.

)5(  صحيح: اهليثمي )141/4(. األلباين - صحيح الرتغيب والرتهيب )1754(.

)6(  صحيح: البخاري )394/4(.
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ثمنه«)1(.

ذكره أبو داود، وهذا ال يناقض  الرشاء يف الذمة إىل أجل، فهذا يشء، 
وهذا يشء.

فقال:  اخلطاب  بن  به عمر  فهمَّ  عليه،  فأغلظ  ديناًا،  له  وتقاضاه غريم 
تأمره  أن  إىل  أحوج  وكان  بالوفاء.  تأمرين  أن  إىل  أحوج  كنت  عمر  يا  »مه 

بالصرب«)2(.

فقال:  ثمنه،  يتقاضاه  األجل  قبل  فجاءه  أجل،  إىل  ا  بيعاً وباعه هيودي 
به  فهمَّ  املطلب،  عبد  بني  يا  ملطل  إنكم  اليهودي:  فقال  األجل)3(،  حيل  مل 
، فقال اليهودي: كل يشء منه قد عرفته من  أصحابه، فلم يزده ذلك إال حلاماً
 ، عالمات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه ال تزيد شدة اجلهل عليه إال حلاماً

فأردت أن أعرفها، فأسلم اليهودي.

ملسو هيلع هللا ىلص يف �صفره وعبادته فيه: • هديه 
كانت أسفاره ملسو هيلع هللا ىلص دائرة بني أربعة أسفار: سفره هلجرته، وسفره للجهاد 

وهو أكثرها، وسفره للعمره، وسفرة للحج.

ُتُهن خرج سهمها، سافر هبا  ا، أقرع بني نسائه، فأيَّ وكان إذا أراد سفراً
ا. معه، وملا حج، سافر هبن مجيعاً

يوم  اخلروج  يستحب  وكان  النهار،  أول  من  خرج  سافر،  إذا  وكان 

)1(  ضعيف: أبو داود )3344(. األلباين - السلسلة الضعيفة )ج6172(.

)2(  ضعيف: احلاكم )32/2(، األلباين - السلسلة الضعيفة )1341(. 

)3(  ابن حبان )2105(.
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اخلميس، ودعا اهلل تبارك وتعاىل أن يبارك ألمته يف بكورها.

ا، بعثهم من أول النهار، وأمر املسافرين  وكان إذا بعث رسية أو جيشاً
إذا كانوا ثالثة أن يؤمروا أحدهم. 

والراكبان  الراكب شيطان،  أن  الرجل وحده، وأخرب  يسافر  أن  وهنى 
شيطانان، والثالثة ركب.

توجهت،  إليك  »اللهم  للسفر  ينهض  حني  يقول  كان  أنه  عنه  وذكر 
وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أمهني وما ال أهتم به، اللهم زودين التقوى، 

واغفر يل ذنبي، ووجهني للخري أينام توجهت«.

وكان إذا قدمت إليه دابته لريكبها، يقول: »بسم اهلل« حني يضع رجله 
يف الركاب، وإذا استوى عىل ظهرها، قال: »احلمد هلل الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون، ثم يقول: احلمد هلل، احلمد هلل، احلمد هلل، 
ثم يقول: اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ثم يقول: سبحانك إين ظلمت نفيس، 

فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت«)1(.

وكان يقول: »اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل 
ما ترىض، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب 
السفر، وكآبة  أعوذ بك من وعثاء  إين  اللهم  السفر، واخلليفة يف األهل،  يف 
املنقلب، وسوء املنظر يف األهل واملال«. وإذا رجع، قاهلن، وزاد فيهن: »آيبون 

تائبون عابدون لربنا حامدون«)2(.

)1(  صحيح: أبو داود )2602(، الرتمذي )3443(. األلباين - صحيح أبو د اود )2267(.

)2(  صحيح: مسلم )1342(. 
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وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا، كربوا، وإذا هبطوا األودية، سبحوا.

وكان إذا أرشف عىل قرية يريد دخوهلا يقول: »اللهم رب السموات 
وما  الشياطني  ورب  أقللن،  وما  السبع  األرضني  ورب  أظللن،  وما  السبع 
أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خري هذه القرية وخري أهلها، وأعوذ 

بك من رشها ورش أهلها ورش ما فيها«)1(.

وذكر عنه أنه كان يقول: »اللهم إين أسألك من خري هذه القرية وخري 
ما مجعت فيها، وأعوذ بك من رشها ورش ما مجعت فيها، اللهم ارزقنا جناها، 

وأعذنا من وباها، وحببنا إىل أهلها، وحبب صاحلي أهلها إلينا«.

ا إىل أن  وكان يقرص الرباعية، فيصليها ركعتني من حني خيرج مسافراً
البتة، وأما حديث  الرباعية يف سفره  أتم  أنه  يثبت عنه  املدينة، ومل  يرجع إىل 

عائشة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقرص يف السفر، ويتم، ويفطر ويصوم، فال يصح.

ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�صالم: • هديه 
وثبت عنه يف »صحيح البخاري« »يسلُم الصغرُي عىل الكبرِي، واملاُر عىل 

القاعِد، والقليُل عىل الكثرِي«.

ويف »جامع الرتمذي« عنه: »يسلم املايش عىل القائم«)2(.

ويف »مسند البزار« عنه: يسلم الراكب عىل املايش، واملايش عىل القاعد، 
واملاشيان أهيام بدأ، فهو أفضل.

الكلم  األلباين:   .)100/2( احلاكم   ،)197( والليلة  اليوم  عمل  السني.  ابن  صحيح:    )1(
الطيب )141(.

)2(  صحيح: األلباين - صحيح الرتمذي )2175(.
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ويف »سنن أيب داود« عنه: »إن أوىل الناس باهلل من بدأهم بالسالم«)1(.

عند  والسالم  القوم،  إىل  املجيء  عند  السالم  ملسو هيلع هللا ىلص  هديه  من  وكان 
قام،  إذا  فليسلم،  أحدكم،  قعد  »إذا  قال:  أنه  عنه  وثبت  عنهم،  االنرصاف 

فليسلم، وليست األوىل أحق من اآلخرة«)2(.

وذكر أبو داود عنه: »إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال 
ا«)3(. ا، ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً بينهام شجرة أو جداراً

وقال أنس - ريض اهلل عنه - : كان أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتامشون، 
فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يميناًا وشامالاً، وإذا التقوا من ورائها، 

سلم بعضهم عىل بعض.

ملسو هيلع هللا ىلص يف دخول امل�صجد: • هديه 
ومن هديه ملسو هيلع هللا ىلص أن الداخل إىل املسجد يبتدئ بركعتني حتية املسجد، ثم 
جييء فيسلم عىل القوم فتكون حتية املسجد قبل حتية أهله، فإن تلك حق اهلل 
تعاىل، والسالم عىل اخللق هو حق هلم، وحق اهلل يف مثل هذا أحق بالتقديم، 
ا، والفرق بينهام حاجة اآلدمي  ا معروفاً بخالف احلقوق املالية، فإن فيها نزاعاً

وعدم اتساع احلق املايل ألداء احلقني، بخالف السالم.

وكانت عادة القوم معه هكذا، يدخل أحدهم املسجد، فيصيل ركعتني، 

اجلامع  األلباين: صحيح  داود )5197(،  أبو  أمحد )269/5، 264، 261(،  صحيح:    )1(
.)2011(

الصحيحة.  السلسلة  األلباين.   ،)2707( الرتمذي   ،)5208( داود  أبو  صحيح:    )2(
ص�)183( بلفظ: )إذا انتهى أحدكم.....(.

)3(  صحيح: أبو داود )5200(، األلباين - السلسلة الصحيحة )186(. 



195 معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

 ثم جييء، فيسلم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهلذا جاء يف حديث رفاعة ابن رافع أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ا قال رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي،  بينام هو جالس يف املسجد يوماً
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عىل  فسلم  انرصف  ثم  صالته،  فأخف  فصىل، 
عليه  فأنكر  احلديث  وذكر  تصل«)1(..  مل  فإنك  فصل،  فارجع،  »وعليك 

صالته، ومل ينكر عليه تأخري السالم عليه إىل ما بعد الصالة.

وعىل هذا: فيسن لداخل املسجد إذا كان فيه مجاعة ثالث حتيات مرتتبة: 
أن يقول عند دخوله: بسم اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم يصيل 

ركعتني حتية املسجد. ثم يسلم عىل القوم.

ملسو هيلع هللا ىلص يف حتميل ال�صالم للغائب: • هديه 
السالم  يريد  ملن  السالم  وحيمل  يواجهه،  من  عىل  بنفسه  يسلم  وكان 
عليه من الغائبني عنه، ويتحمل السالم ملن يبلغه إليه، كام حتمل السالم من اهلل 
- عز وجل - عىل صديقة النساء خدجية بنت خويلد - ريض اهلل عنها - ملا 
قال له جربيل: »هذه خدجية قد أتتك بطعام، فاقرأ السالم من رهبا، وبرشها 

ببيت يف اجلنة«.

وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة - ريض اهلل عنها - : »هذا 
جربيل يقرأ عليك السالم«)2( فقالت وعليه السالم ورمحة اهلل وبركاته، يرى 

ما ال أرى.

)1(  صحيح: البخاري )229/2، 231(، مسلم )371(.

)2(  صحيح: البخاري )83/7(، مسلم )2447(. 
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ملسو هيلع هللا ىلص فيما يقوله من حلقته الطرية: • هديه 
 ، ُذكر عنه أنه ُذكرت الطرية عنده، فقال: »أحسنها الفأل وال ترد مسلاماً
فإذا رأيت من الطرية ما تكره فقل: اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت، وال يدفع 

السيئات إال أنت، وال حول وال قوة إال بك«)1(.

وكان كعب يقول: »اللهم ال طري إال طريك، وال خري إال خريك، وال 
رب غريك، وال حول وال قوة إال بك، والذي نفيس بيده، إهنا لرأس التوكل، 
وكنز العبد يف اجلنة، وال يقوهلن عبد عند ذلك، ثم يميض إال مل يرضه يشء«)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص فيما يقوله ويفعله من ا�صتد غ�صبه: • هديه 
 ، أمره ملسو هيلع هللا ىلص أن يطفئ عنه مجرة الغضب بالوضوء، والقعود إن كان قائاماً

ا، واالستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم. واالضطجاع إن كان قاعداً

أن  أمر  آدم،  ابن  قلب  يف  ناٍر  من  مجرتني  والشهوة  الغضب  كان  وملا 
يطفئها بالوضوء، والصالة، واالستعاذة من الشيطان الرجيم، كام قال تعاىل: 

زب ۀ ۀ ہ  ہ ہ رب ]البقرة: 44[

وهذا إنام حيمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بام يطفئون هبا مجرهتا، وهو 
االستعانة بالصرب والصالة، وأمر تعاىل باالستعاذة من الشيطان عند نزغاته.

وملا كانت املعايص كلها تتولد من الغضب والشهوة، وكان هناية قوة 
والزنى،  القتل  بني  تعاىل  اهلل  الزنى، مجع  الشهوة  قوة  القتل، وهناية  الغضب 
»الفرقان«  وسورة  »اإلرساء«،  وسورة  »األنعام«  سورة  يف  قرينني  وجعلهام 

)1(  ضعيف: أبو داود )3919(، األلباين - السلسلة الضعيفة )1619(.

)2(  صحيح: أمحد )220/2(، األلباين. ص. ض. )1062(.
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وسورة »املمتحنة«.

واملقصود: أنه سبحانه أرشد عباده إىل ما يدفعون به رش قويت الغضب 
والشهوة من الصالة واالستعاذة.

ملسو هيلع هللا ىلص اإذا راأى ما يحب اأو ما يكره: • هديه 
وكان ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى ما حيب، قال: »احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات«. 

وإذا رأى ما يكره، قال: »احلمد هلل عىل كل حال«)1(.

ملسو هيلع هللا ىلص ملن اأ�صدى اإليه معروًفا: • هديه 
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يدعو ملن تقرب إليه بام حيب وبام يناسبه، فلام وضع له ابن 

عباس وضوءه قال: »اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل«)2(.

وملا دعمه أبو قتادة يف مسرية بالليل ملا مال عن راحلته، قال: »حفظك 
اهلل بام حفظت به نبيه«)3(.

ا، فقد أبلغ  وقال: »من ُصنَِع إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك اهلل خرياً
يف الثناء«)4(.

واستقرض من عبد اهلل بن أيب ربيعة ماالاً، ثم وفاه إياه، وقال: »بارك اهلل 
لك يف أهلك ومالك، إنام جزاء السلف احلمد واألداء«)5(.

)1(  صحيح: ابن ماجه )3803(، ابن السني )380(، األلباين - السلسلة الصحيحة )265(.

)2(  صحيح: أمحد )266/1، 314، 335(، األلباين - السلسلة الصحيحة )2589(.

)3(  صحيح: مسلم )681(.

)4(  صحيح: الرتمذي )2036(، األلباين - صحيح الرتغيب والرتهيب )970(.

)5(  صحيح: النسائي )314/7(، ابن ماجه )2424(، األلباين - صحيح الرتغيب والرتهيب 
.)1757(
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وملا أراحه جرير بن عبد اهلل البجيل من ذي اخللصة: صنم دوس، برك 
عىل خيل قبيلته أمحس ورجاهلا مخس مرات.

وإن  منها،  بأكثر  عليها  كافأ  فقبلها،  هدية  إليه  أهديت  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان 
ردها اعتذر إىل مهدهيا، كقوله للصعب ابن جثامة ملا أهدى إليه حلم الصيد: 

ا ُحُرٌم«)1( واهلل أعلم. ُه عليَك إالَّ أنَّ ا مل نُردَّ »إنَّ

ملسو هيلع هللا ىلص يف جمال�صه، وغري ذلك: • هديه 
الشيطان  من  باهلل  يتعوذوا  أن  احلامر  هنيق  سمعوا  إذا  أمته  ملسو هيلع هللا ىلص  وأمر 

الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديكة، أن يسألوا اهلل من فضله.

التكبري  فإن  احلريق،  رؤية  عند  بالتكبري  أمرهم  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص،  عنه  ويروى 
يطفئه.

وكره ملسو هيلع هللا ىلص ألهل املجلس أن خيلو جملسهم من ذكر اهلل - عز وجل -، 
وقال: »ما من قوم يقومون من جملٍس ال يذكرون اهلل فيه إال قاموا عن مثل 

جيفة احلامر«)2(.

ا مل يذكر اهلل فيه كانت عليه من اهلل ترة، ومن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من قعد مقعداً
اضطجع ال يذكر اهلل فيه، كانت عليه من اهلل ترُة«)3(. والرتة: احلرسة.

ا مل يذكر اهلل فيه، إال كانت عليه ترة«. ويف لفظ: »وما سلك أحد طريقاً

)1(  صحيح: البخاري )28/4، 26(، مسلم )1193(. 

داود  أبو  صحيح   - األلباين   ،)389  ،494/2( أمحد   ،)4855( داود  أبو  صحيح:    )2(
.)4064(

)3(  صحيح: أبو داود )4856(، األلباين - صحيح أبو داود )4065(. 



199 معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من جلس يف جملٍس، فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من 
جملسه: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 

إليك إال ُغِفَر له ما كان يف جملسه ذلك«)1(.

ويف »سنن أيب داود« و »مستدرك احلاكم« أنه كان يقول ذلك إذا أراد أن 
يقوم من املجلس، فقال له رجُل: يا رسول اهلل إنك لتقول قوالاً ما كنت تقوله 

فيام مىض. قال: »ذلك كفارة ملا يكون يف املجلس«)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص يف الأرق: • هديه 
عىل  أويت  له:»إذا  فقال  بالليل،  األرق  الوليد  بن  خالد  إليه  شكى 
فراشك فقل: اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب األرضني السبع 
ا من رش خلقك كلهم  وما أقلت، ورب الشياطني وما أضلت، كن يل جاراً
ا من أن يفرط أحد منهم عيل، أو أن يطغى عيل، عز جارك، وجل ثناؤك،  مجيعاً

وال إله إال أنت«)3(.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعلم أصحابه من الفزع: »أعوذ بكلامت اهلل التامة من غضبه 
ومن رش عباده، ومن رش مهزات الشياطني، وأن حيرضن«)4(.

ويذكر أن رجالاً شكى إليه ملسو هيلع هللا ىلص أنه يفزع يف منامه، فقال:»إذا أويت إىل 
فراشك فقل...«)5(. ثم ذكرها، فقاهلا فذهب عنه.

)1(  صحيح: الرتمذي )3429(، أبو داود )4859(، األلباين - صحيح اجلامع )6192(. 

)2(  صحيح: أبو داود )4859(، احلاكم )537/1(، األلباين - صحيح الرتغيب والرتهيب 
.)1517(

)3(  ضعيف: الرتمذي )3518(، األلباين - السلسلة الضعيفة )2403(. 

)4(  صحيح: أبو داود )3893(، الرتمذي )3519(، األلباين - السلسلة الصحيحة )264(.

)5(  صحيح: األلباين - صحيح أبو داود )3294(. 
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ملسو هيلع هللا ىلص يكره اأن تقال: كان  • األفاظ 
فمنها أن يقول: خبثت نفيس، أو جاشت نفيس، وليقل: لقست.

ا، هنى عن ذلك، وقال: »ال تقولوا:  ومنها: أن يسمى شجر العنب كرماً
الكرم، ولكن قولوا: العنب واحلبلة«)1(.

فهو  ذلك،  قال  إذ  وقــال:»  الناس.  هلك  الرجل:  يقول  أن  وكره 
أهلكهم«)2(. ويف معنى هذا: فسد الناس، وفسد الزمان ونحوه.

وهنى أن يقال: ما شاء اهلل وشاء فالن، بل يقال: ما شاء اهلل، ثم شاء 
ا؟ قل: ما شاء  فالن. فقال له رجُل: ما شاء اهلل وشئت. فقال: »أجعلتني هلل نداً

اهلل وحده«)3(.

وأنكر،  أقبح  هو  بل  كذا،  كان  ملا  وفالن،  اهلل  لوال  هذا:  معنى  ويف 
وحسب  اهلل  حسب  يف  وأنا  وبفالن،  باهلل  وأعوذ  وبفالن،  باهلل  أنا  وكذلك: 
ا هلل - عز  ا نداً فالن، وأنا متكل عىل اهلل وعىل فالن، فقائل هذا، قد جعل فالناً

وجل -.

بنوء كذا وكذا، بل يقول: »مطرنا بفضل اهلل  ومنها: أن يقال: مطرنا 
ورمحته«.

ومنها: أن حيلف بغري اهلل. صح عنه أن قال:»من حلف بغري اهلل فقد 

)1(  صحيح: مسلم )2248(.

)2(  صحيح: مسلم )2623(.

الصحيحة  السلسلة   - األلباين   ،)224  ،283/1( أمحد   ،)4980( داود  أبو  صحيح:    )3(
 .)139(
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أرشك«)1(.

ومنها: أن يقول يف حلفه: هو هيودي، أو نرصاين، أو كافر، إن فعل كذا.

ومنها: أن يقول ملسلم: يا كافر.

ومنها: أن يقول للسلطان: ملك امللوك. وعىل قياسه، قايض القضاة.

ومنها: أن يقول السيد لغالمه وجاريته: عبدي، وأمتي، ويقول الغالم 
لسيده: ريب، وليقل السيد: فتاي وفتايت، وليقل الغالم: سيدي وسيديت.

ومنها: سب الريح إذا هبت، بل يسأل اهلل خريها، وخري ما أرسلت به، 
ويعوذ باهلل من رشها ورش ما أرسلت به.

ومنها: سب احلمى، هنى عنه، وقال: »إهنا تذهب خطايا بني آدم، كام 
يذهب الكري خبث احلديد«)2(.

الديك،  أنه قال: »ال تسبوا  الديك، صح عنه  النهي عن سب  ومنها: 
فإنه يوقظ للصالة«)3(.

عىل  كالدعاء  بعزائهم،  والتعزي  اجلاهلية،  بدعوى  الدعاء  ومنها: 
القبائل والعصبية، وكونه منتسباًا إليه، فيدعو إىل ذلك، ويوايل عليه، ويعادي 

عليه، ويزن الناس به، كل هذا من دعوى اجلاهلية.

ومنها: تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة هيجر فيها لفظ العشاء.

)1(  صحيح: أمحد )87/2، 67، 34(، الرتمذي )1535(، األلباين. ر. )2561(.

)2(  صحيح: مسلم )2575(. 

الرتغيب والرتهيب  أبو داود )5101(، األلباين - صحيح  صحيح: أمحد )193/5(،    )3(
 .)2797(

www.alukah.net



معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص202

الثالث. وأن  اثنان دون  يتناجى  النهي عن سباب املسلم. وأن  ومنها: 
خترب املرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى.

إن  وارمحني  شئت،  إن  يل  اغفر  »اللهم  دعائه:  يف  يقول  أن  ومنها: 
شئت«)1(.

ومنها: اإلكثار من احللف.

ومنها: كراهة أن يقول: قوس قزح هلذا الذي يرى يف السامء.

ا بوجه اهلل. ومنها: أن يسأل أحداً

ومنها: أن يسمي املدينة بيثرب.

إىل  احلاجة  دعت  إذا  إال  امرأته،  رضب  فيم  الرجل  يسأل  أن  ومنها: 
ذلك.

ومنها أن يقول: صمت رمضان كله، أو قمت الليل كله. 

)1(  صحيح: البخاري: )118/11(، مسلم )2679(. 
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 الف�صل العا�صر

ال�صحابي ي�صاأل، 
والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يجيب
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 الف�صل العا�صر 
ال�صحابي - ر�صي اهلل عنه - ي�صاأل، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يجيب )1(

)1( اأي الإ�سالم خري؟
السؤال: أي اإلسالم خري؟

اجلواب: روى اخلمسة  إال الرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو - ريض اهلل 
عنهام - أن رجالاً سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أي اإلسالم خري؟

قال: »تطعم الطعام، وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف«. 

أي اإلسالم خري: أي خصاله أكثر ثواباًا.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل السائل بإطعام الطعام وإفشاء السالم؛  الفائدة: أجاب 
ألن نفعهام يعود عىل اخللق، وهبام ينترش األمان يف األرض. 

)2( العلم
السؤال: يا رسول اهلل إين جئت أطلب العلم. 

اجلواب: روى أمحد عن صفوان بن عسال املرادي - ريض اهلل عنه - 
يا  له:  فقلت  أمحر،  له  برد  عىل  متكئ  املسجد  يف  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتيت  قال: 

رسول اهلل إين جئت أطلب العلم.

فقال: »مرحباًا بطالب العلم، إن طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها 

)1(  من كتاب: الصحايب - ريض اهلل عنه - يسأل والنبي ملسو هيلع هللا ىلص جييب - سلامن نصيف الدحدوح. 
)بترصف يسري(.
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ا حتى يبلغوا السامء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب«.  ركب بعضهم بعضاً

الفائدة: رحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بطالب العلم، وقال: إن املالئكة حتف وحتيط 
بطالب العلم حباًا ملا يطلبه، وهو دليل عىل أمهية طلب العلم وثوابه. 

)3( مل فعلت هذا؟
السؤال: يا رسول اهلل مل فعلت هذا؟ 

اجلواب: روى اخلمسة عن ابن عباس قال: مر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقربين فقال: 
إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يسترت من البول، وأما 
اآلخر فكان يميش بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني فغرز يف كل 

قرب واحدة. 

قالوا: يا رسول اهلل مل فعلت هذا؟ 

قال: »لعله خيفف عنهام ما مل ييبسا«. 

صاحبي  عن  العذاب  ختفيف  رجاء  ذلك  فعل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الفائدة: 
القربين ما دامت اجلريدة رطبة، فإن األخرض يستغفر للميت ما دام رطباًا. 

يستربئ وال  فأحدمها كان ال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سبب عذاهبام،  بني رسول  وقد 
يستنزه وال يتحفظ من البول، بل كان يرتكه فيخرج منه يشء بعد االستنجاء. 

وأما اآلخر فقد كان يميش باإلفساد بني الناس بالكالم. 

)4( الدع�ء قبل الإ�سالم 
السؤال: علمني دعاء أدعو به يف صاليت؟

أبا داود عن أيب بكر الصديق - ريض اهلل  اجلواب: روى اخلمسة إال 
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عنه - أنه قال لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: علمني دعاء أدعو به يف صاليت.

إال  الذنوب  يغفر  وال  ا،  كثرياً ظلاماً  نفيس  ظلمت  إين  اللهم  »قل  قال: 
أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمحني، إنك أنت الغفور الرحيم«.

الفائدة: دعاء مأثور عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تعلمه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قدوة 
ا. وعمالاً وسلوكاً

)5( الرتغيب يف كرثة ال�سجود
السؤال: يا رسول اهلل أخربين بعمل أستقيم عليه، وأعمله؟

اجلواب: روى ابن ماجه وأمحد عن أيب فاطمة - ريض اهلل عنه - قال: 
قلت يا رسول اهلل أخربين بعمل أستقيم عليه وأعمله؟

هبا  اهلل  رفعك  إال  سجدة  هلل  تسجد  ال  فإنك  بالسجود  »عليك  قال: 
درجة، وحط عنك هبا خطيئة«.

ا: أتبعه وأميش عىل ضوئه. وأعمله: أجعله منهجاً

الفائدة: حيث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه عىل كثرة السجود ملا له من فضيلة 
كبرية، وثواب عظيم. 

)6( ف�سل اجله�د يف �سبيل اهلل
السؤال: يا رسول اهلل ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟ 

اجلواب: روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: 
قيل يا رسول اهلل ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟
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قال: »ال تستطيعونه«.

ا، كل ذلك يقول: »ال تستطيعونه«. فأعادوا عليه مرتني أو ثالثاً

ثم قال: »مثل املجاهد يف سبيل اهلل كمثل الصائم القائم القانت بآيات 
اهلل ال يفرت من صالة وال صيام، حتى يرجع املجاهد يف سبيل اهلل«.

القائم: املتهجد املصيل ليالاً، الذاكر اهلل يف السحر.

القانت: كالطاعة واخلشوع، والصالة والدعاء والعبادة والقيام وطول 
القيام.

الفائدة: يبني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن العمل الذي يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل، 
هو الصيام والقيام والقنوت بآيات اهلل ال يفرت الصائم القائم القانت من صالة 
وال صيام وال خشوع وال دعاء وال قنوت، حتى يرجع املجاهد يف سبيل اهلل 

من أرض املعركة.

)7( جنة عر�سه� ال�سموات والأر�ض
السؤال: يا رسول اهلل: جنة عرضها السموات واألرض؟ 

اجلواب: روى مسلم عن أنس - ريض اهلل عنه - قال: انطلق رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه حتى سبقوا املرشكني إىل بدر، وجاء املرشكون، فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يتقدمن أحد منكم إىل يشء حتى أكون أنا دونه، فدنا املرشكون، 

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض«.

قال عمري بن احلامم: يا رسول اهلل: جنة عرضها السموات واألرض؟

قال: »نعم«.
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قال: بخ بخ.

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما حيملك عىل قولك بخ بخ؟«.

فقال: ال واهلل يا رسول اهلل إال رجاء أن أكون من أهلها.

قال: »فإنك من أهلها«.

فأخرج مترات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى 
حتى  قاتلهم  ثم  التمر.  من  معه  ما  فرمى  طويلة،  حلياة  إهنا  هذه  مترايت  آكل 

قتل - ريض اهلل عنه -.

)8( اأف�سل ال�سهداء
السؤال: أي الشهداء أفضل؟ 

اجلواب: روى أمحد وأبو يعىل عن نعيم بن عامر - ريض اهلل عنه - أن 
رجالاً سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أي الشهداء أفضل؟ 

قال: »الذين إن يلقوا يف الصف ال يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك 
ينطلقون يف الغرف العال من اجلنة، ويضحك إليهم رهبم، وإذا ضحك ربك 

إىل عبد يف الدنيا فال حساب عليه«.

يضحك إليهم رهبم: كناية عن الرضا واإلحسان إليهم. 

الفائدة: أفضل الشهداء من ال يلتفت وراءه، وال ينكص عىل عقبيه، 
وال يتخاذل أو جيبن حتى  يقتل يف سبيل اهلل، فإن اهلل - عز وجل - يضحك 

له ويكرمه ويثيبه، ويغدق نعيمه عليه. 
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)9( م� الكب�ئر؟
السؤال: يا رسول اهلل: ما الكبائر؟

اجلواب: روى البخاري والرتمذي والنسائي عن عبد اهلل بن عمرو بن 
العاص - ريض اهلل عنهام - أن أعرابياًا جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رسول اهلل 

ما الكبائر؟

قال: »اإلرشاك باهلل«.

قال: ثم ماذا؟

قال: »اليمني الغموس«.

قال: وما اليمني املغموس.

قال: »الذي يقتطع مال امرئ مسلم - يعني بيمني هو فيها كاذب - «.

الفائدة: من الكبائر اإلرشاك باهلل، واليمني الكاذبة التي حيلفها اإلنسان 
ا يقتطع هبا مال امرئ مسلم عاملاًا أن األمر بخالف ما حيلف. معتمداً

يف  اإلثم  يف  احلالف  تغمس  ألهنا  املعجمة؛  الغني  بفتح  والَغموس: 
الدنيا، ويف النار يف اآلخرة. 

)10( من خري الن��ض؟
السؤال: يا رسول اهلل: من خري الناس؟

اجلواب: روى البيهقي وغريه عن درة بنت أيب هلب - ريض اهلل عنها - 
قالت: قلت يا رسول اهلل من خري الناس؟
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قال: »أتقاهم للرب عز و جل، وأوصلهم للرحم، وآمرهم باملعروف، 
وأهناهم عن املنكر«.

وطاعة،  عبادة  وأكثرهم  الناس  أخوف  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ذكر  الفائدة: 
وأكثرهم مودة للرحم، وآمرهم باملعروف، وأهناهم عن املنكر، هم من خري 

الناس عند اهلل - عز وجل -.

)11( يف طع�م اجلم�عة
السؤال: يا رسول اهلل إنا نأكل وال نشبع؟ 

اجلواب: روى أبو داود: قال مجاعة: يا رسول اهلل إنا نأكل وال نشبع؟ 

قال: »فلعلكم تفرتقون«.

قالوا: نعم. 

قال: »فاجتمعوا عىل طعامكم، واذكروا اسم اهلل عليه يبارك لكم فيه«.

الفائدة: حتى يبارك اهلل - عز وجل - يف الطعام يطلب االجتامع عليه، 
وذكر اسم اهلل عليه، فالربكة مع اجلامعة. 

)12( علمن� �سيًئ� ينفعن� اهلل به
السؤال: يا رسول اهلل إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئاًا ينفعنا اهلل به؟

اجلواب: روى أبو داود والرتمذي وغريمها عن أيب جري اهلجيمي - 
ريض اهلل عنه - قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فقلت: يا رسول اهلل إنا قوم من أهل 

البادية، فعلمنا شيئاًا ينفعنا اهلل به.
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إناء  يف  دلوك  من  تفرغ  أن  ولو  شيئاًا،  املعروف  من  حتقرن  »ال  فقال: 
إليه منبسط، وإياك وإسبال اإلزار  املستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك 
فإنه من املخيلة وال حيبها اهلل. وإن امرؤ شتمك بام يعلم فيك فال تشتمه بام 

تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله عىل من قاله«.

إسباله: إمداده وطوله. 

املخيلة: الكرب والبطر. 

وباله: رضره وعقابه. 

الفائدة: من األعامل النافعة للمسلم أن ال حيقر شيئاًا من املعروف ولو 
يسبل  ال  وأن  طلق،  بوجه  أخاه  املسلم  يكلم  وأن  السقيا،  لطالب  ماء  قدم 
ا بام تعلم فيه إذا هو  اإلزار ويطيله فإنه من الكرب والبطر، وأن ال تشتم أحداً

شتمك بام يعلم فيك، تكن بذلك نلت األجر، وعقابه عىل من قاله.

)13( اإف�س�ء ال�سالم
السؤال: أي اإلسالم خري؟

بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  وغريمها  ومسلم  البخاري  روى  اجلواب: 
العاص - ريض اهلل عنهام - أن رجالاً سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أي اإلسالم خري؟

قال: »تطعم الطعام، وتقرأ السالم عىل من عرفت، ومن مل تعرف«.

الضيوف،  قري  من  اإلكثار  اإلسالم  يف  املحببة  األعامل  من  الفائدة: 
وإفشاء  اخلري،  عمل  وكذا  تعاىل،  اهلل  ثواب  ابتغاء  للناس  الطعام  وتقديم 
عىل  واحلث  والتواضع  للمسلمني  اجلناح  خفض  عىل  يدل  الذي  السالم 
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تآلف قلوهبم واجتامع كلمتهم وتواددهم وحمبتهم وتعميمه عىل مجيع الناس، 
وبذلك ينترش األمان يف األرض.

)14( يوجب يل اجلنة
السؤال: يا رسول اهلل أخربين بيشء يوجب يل اجلنة؟ 

اجلواب: روى الطرباين وابن حبان واحلاكم عن أيب رشيح - ريض اهلل 
عنه - أنه قال: يا رسول اهلل أخربين بيشء يوجب يل اجلنة؟ 

قال: »طيب الكالم، وبذل السالم، وإطعام الطعام«.

وبذل  وخريه،  الكالم  حسن  اجلنة  توجب  التي  األشياء  من  الفائدة: 
السالم عىل من تعرف ومن ال تعرف، وإطعام الطعام للمحتاجني. 

)15( حق امل�سلم على امل�سلم

السؤال: وما هن يا رسول اهلل؟ 

اجلواب: روى مسلم عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »حق املسلم عىل املسلم ست، قيل: وما هن يا رسول اهلل؟«.

قال: »إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح 
له، وإذا عطس فحمد اهلل فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.....«.

الفائدة: يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من حق املسلم عىل املسلم أن يسلم عليه 
إذا لقيه، وأن جييبه إذا رعاه، وإن ينصح له إذا استنصحه، وأن يشمته إذا عطس 
فحمد اهلل، وأن يزوره يف مرضه، وأن يميش يف جنازته إذا مات حتى يتم دفنه. 
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)16( من ي�سرق من �سالته

السؤال: يا رسول اهلل، وكيف يرسق صالته؟ 

اجلواب: روى الطرباين عن عبد اهلل بن مغفل - ريض اهلل عنه - قال: 
يا رسول اهلل،  الذي يرسق صالته، قيل:  الناس  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أرسق 

وكيف يرسق صالته؟

قال: »ال يتم ركوعها، وال سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسالم«.

متام  يطمئن  وال  سجوده،  وال  صالته  ركوع  يتم  ال  من  إن  الفائدة: 
االطمئنان فكأنام رسق من صالته، وهو حياسب عليها. 

كام أن أبخل الناس من بخل يف رد السالم عىل املسلمني. 

) 17( م� النج�ة؟

السؤال: يا رسول اهلل: ما النجاة؟ 

اجلواب: روى أبو داود والرتمذي وغريمها عن عقبة بن عامر - ريض 
اهلل عنه - قال: قلت: يا رسول اهلل: ما النجاة.

قال: »أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك عىل خطيئتك«.

الذنوب  من  كثري  من  اإلنسان  نجاة  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بني  الفائدة: 
ا عن الفتن ورشور  ا ممتنعاً بحفظ لسانه من فحش القول، ولزوم داره معتكفاً
الناس، والندم عىل تقصريه يف طاعة اهلل والتوبة إىل اهلل جل وعال، واإلكثار 

من الصاحلات. 
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) 18( ُيكتب علين�

السؤال: يا رسول اهلل أكل ما نتكلم به ُيكتب علينا؟ 

اجلواب: روى الطرباين قال: قلت: يا رسول اهلل أكل ما نتكلم به يكتب 
علينا؟

إال  النار  يف  مناخرهم  عىل  الناس  يكب  وهل  أمك،  »ثكلتك  قال: 
حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال ساملاًا ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو 

عليك«.

أو  يثاب  أن  فإما  عليه،  حيسب  اإلنسان  به  ينطق  ما  كل  إن  الفائدة: 
يعاقب، وإن أكثر ما يلقى الناس عىل وجوههم يف النار هو حصائد ألسنتهم 
والنميمة،  الزور،  وشهادة  الكاذبة،  األيامن  وحلف  والكذب،  البهت،  من 

والغيبة، والفحش، ورمي املحصنات، وغري ذلك.

فإذا سلم اللسان .. سلم اجلسم من كثري من  الذنوب. 

) 19( من اأخل�ض قلبه لالإمي�ن

السؤال: يا رسول اهلل: أي الناس أفضل؟

اجلواب: روى ابن ماجه والبيهقي عن عبد اهلل بن عمرو - ريض اهلل 
عنهام - قال: قيل يا رسول اهلل: أي الناس أفضل؟ 

قال: »كل خمموم القلب صدوق اللسان«.

قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فام خمموم القلب؟ 

قال: »هو التقي ال إثم فيه وال بغي، وال غل، وال حسد«.
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اللسان،  صدق  الناس  أفضل  هبا  يتجمل  التي  الصفات  من  إن  الفائدة: 
والتقوى املبنية عىل صفاء القلب الذي يتجنب كل إثم أو بغي، أو حقد، أو حسد.

) 20 ( اإم�طة الأذى عن الطريق

السؤال: يا نبي اهلل علمني شيئاًا أنتفع به؟ 

اجلواب: روى مسلم وابن ماجه عن أيب برزة - ريض اهلل عنه - قال: 
قلت: يا بني اهلل علمني شيئاًا أنتفع به؟

قال: »اعزل األذى عن طريق الناس«.

عليها،  عظيم  أجر  وله  صاحبها،  هبا  ينتفع  التي  األعامل  من  الفائدة: 
إماطة األذى عن الطريق، وإبعاد األرضار، وكل ما يعطل سري املارين. 

)21( اأحب الأعم�ل اإىل اهلل

السؤال: سئل أي األعامل أحب إىل اهلل؟ 

اجلواب: روى البخاري ومسلم عن عائشة - ريض اهلل عنها - قالت: 
إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سئل أي األعامل أحب إىل اهلل؟ 

قال: »أدومه وإن قل«.

عليها  يداوم  التي  الصاحلة  األعامل  اهلل،  إىل  األعامل  أحب  الفائدة: 
املسلم، وتستمر املواظبة عليها وإن قلت، وخري األمور الوسط، ورش األمور 

الشطط، ففيه الرتغيب يف إتقان العمل بتؤدة وتأن مع قلته.
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 الف�صل احلادي ع�صر

اأمثلة تطبيقية من 
حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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 الف�صل احلادي ع�صر
اأمثلة تطبيقية من حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص )1(

الن�س�ط

الن�صاط لغة:
 مصدر قوهلم »نشط ينشط« وهو مأخوذ من مادة ) ن ش ط( التي تدل 
عىل اهتزاز وحركة، وسميت احلالة التي ينشط فيها اإلنسان وخيف للعمل 

ا، ملا يصاحبها من احلركة، واالهتزاز، والتفتح. ويرسع إليه نشاطاً

الن�صاط ا�صطالًحا:
له  تنشط  الذي  األمر  النشاط وهو  َمفَعُل من  املنشط:  األثري:  ابن  قال 
وختف إليه وتؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط، ومن ثم يكون النشاط 

هو أن خيف اإلنسان إىل األمر ويؤثر فعله.

املثل التطبيقي من حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الن�صاط:
 قالت عائشة - ريض اهلل عنها - لألسود بن يزيد سأهلا عن قيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»كان ينام أول الليل وحييى آخره، ثم إن كانت له حاجة إىل أهله قىض حاجته، 
ثم ينام، فإذا كان عند النداء وثب )وال واهلل ما قالت: قام( فأفاض عليه املاء 
)وال واهلل ما قالت: اغتسل( وإن مل يكون جنباًا توضأ وضوء الرجل لصالة، 

ثم صىل ركعتني« )2(.

)1(  من موسوعة: نرضة النعيم يف سرية وأخالق الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص. )بترصف(.

)2(  البخاري الفتح3 ) 1146(، ومسلم )739( واللفظ له.
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ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قدم  ملا  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - مالك  بن  أنس  وعن 
املدينة نزل يف علو املدينة)1(، يف حي يقال هلم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام 
النجار، قال: فجاءوا متقلدي  بني  ليلة، ثم أرسل إىل مأل  فيهم أربع عرشة 
ردفه،  بكر  وأبو  راحلته  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  أنظر  وكأين  قال  سيوفهم، 
ومأل بني النجار)2( حوله حتى ألقى بفناء أيب أيوب، قال: فكان يصيل حيث 
أدركته الصالة ويصيل يف مرابض الغنم، قال: ثم إنه أمر بناء املسجد، فأرسل 
إىل مأل بني النجار، فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوين بحائطكم هذا)3(،  
فقالوا: ال واهلل، ال نطلب ثمنه إال إىل اهلل، قال: فكان فيه ما أقول لكم: كانت 
فيه قبور املرشكني، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فصفوا  قال:  فقطع،  وبالنخل  فسويت،  وباخلرب  فنبشت،  املرشكني  بقبور 
النخل قبلة املسجد، قال: وجعلوا عضادتيه)4( حجارة، قال: جعلوا ينقلون 

ذاك الصخر، وهم يرجتزون ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معهم يقول: 

ــرة اآلخ ــري  خ إال  ــري  خ ال  ــه  إن اللهم 
)5( ــرة  ــاج ــه وامل األنــصــار  ــرص  ــان ف

)1(  علو املدينة: كل ما يف جهة نجد يسمى العالية، وقباء من عوايل املدينة، وما يف جهة هتامة 
يسمى السافلة.

)2(  مأل بني النجار: أي مجاعتهم.

)3(  ثامنوين بحائطكم هذا: أي قرروا معي ثمن بستانكم هذا، أو ساوموين بثمنه.

)4(  عضادتيه: تثنية عضادة - بكرس العني - وهي اخلشبة التي عىل كنف الباب، ولكل باب 
عضادتان.

)5(  البخاري- الفتح7) 3932( واللفظ له، ومسلم )1804(.
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من فوائد الن�صاط:
1- دليل اليقني واإليامن.

2- عالمة من عالمات إرهاق الشيطان بذكر اهلل تعاىل.

3- كثرة حتصيل الثواب.

4- االجتهاد يف الطاعات، وبلوغ أعىل املقامات.

5- يرفع قدر الضعيف.

6- النشاط يف العبادة دليل رضا اهلل وعالمة القرب منه.

7- النشاط يف عمل اخلري يكسب املرء حب اهلل، ورضا الناس، ويرفع 
ذكره يف العاملني.

8- به تعمر الدنيا، وتفتح البلدان لنرش دين اهلل.

الفضيلة، وتدحر  يزاد عن األوطان، وحتمي األعراض وتنرش  به   -9
الرذيلة.



221 معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

الن�سيحة

الن�صيحة لغة:
هي االسم من النصح، وكالمها مأخوذ من مادة )ن ص ح( التي تدل 

عىل مالءمة بني شيئني وإصالح هلام.

ا�صطالًحا:
إرادة  اخلري  بوجوه  له  للمنصوح  الناصح  قيام  تتضمن  جامعة  كلمة 
وفعالاً، وتشمل النصيحة هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم)1(.

وقال اجلرجاين: هي الدعاة إىل ما فيه الصالح والنهي عام فيه الفساد)2(.

ملن تكون الن�صيحة؟ وكيف؟
النصيحة تكون هلل ولرسوله ولكتابه، وألئمة املسلمني وعامتهم.

ابن حجر - رمحه  فيام حيكيه  النصيحة  العلامء معنى هذه  وقد أوضح 
ا وباطناًا،  له ظاهراً له أهل، واخلضوع  بام هو  َفُه  النصيحة هلل وصَّ قال:  اهلل - 
والرغبة يف حمابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه برتك معصيته، واجلهاد 

يف رد العاصني إليه.

التالوة،  يف  حروفه  وإقامة  وتعليمه،  تعلمه،  اهلل،  لكتاب  والنصيحة 
فيه، وذب  بام  والعمل  معانيه، وحفظ حدوده،  الكتابة، وتفهم  وحتريرها يف 

حتريف املبطلني عنه.

)1(  جامع العلوم واحلكم )76(.

)2(  التعريفات )360(، وإىل مثل هذا ذهب املناوي يف التوقيف )325(. 
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والنصيحة لرسوله، وتعظيمه، ونرصه حياًا وميتاًا، وإحياء سنته بتعلمها 
وتعليمها، واالقتداء به يف أقواله وأفعاله، وحمبته وحمبه أتباعه.

به، وتنبيههم  القيام  والنصيحة ألئمة املسلمني، إعانتهم عىل ما محلوا 
القلوب  ورد  عليهم،  الكلمة  ومجع  اهلفوة،  عند  خلتهم  وسد  الغفلة،  عند 

النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم، دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن.   

ببث  هلم  النصيحة  وتقع  االجتهاد،  أئمة  املسلمني،  أئمة  مجلة  ومن 
علومهم، ونرش مناقبهم، وحتسني الظن هبم.

نفعه  يعود  فيام  والسعي  عليهم،  الشفقة  املسلمني،  لعامة  والنصيحة 
ما  األذى عنهم، وأن حيب هلم  ينفعهم، وكف وجوه  ما  وتعليمهم  عليهم، 

حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه)1(.

تكون  ورسوله  هلل  »النصيحة  السعدي:  نارص  بن  الرمحن  عبد  وقال 
وفعل  القدرة،  عند  عليه  والعزم  اجلهاد،  يف  النية  وإخالص  اإليامن،  بصدق 

املستطاع من احلث والرتغيب والتشجيع للمسلمني عليه«)2(. 

املثال التطبيقي يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الن�صيحة:
ا له عن  عن جابر - ريض اهلل عنه - قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً
دبر)3( فبلغ ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فقال: »ألك مال غريه؟« فقال: ال. فقال: 

»من يشرتيه مني؟« فاشرتاه نعيم بن عبد اهلل العدوي بثامنامئة درهم. 

)1(  فتح الباري )167/1(. 

)2(  تيسري الكريم الرمحن )275/10( )بترصف(. 

)3(  عن دبر: أي علق عتقه بموته، فقال: أنت حر يوم أموت. 
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بنفسك فتصدق  »ابدأ  قال:  ثم  إليه.  فدفعها  فجاء هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عليها. فإن فضل يشء فألهلك، فإن فضل عن أهلك يشء فلذي قرابتك، 
فإن فضل عن ذي قرابتك يشء فهكذا وهكذا، يقول فبني يديك وعن يمينك 

وعن شاملك)1(.

وعن أيب موسى األشعري - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إن مثيل ومثل ما بعثني اهلل به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إين رأيت 
اجليش بعيني، وإين أنا النذير العريان)2(، فالنجاء)3(، فأطاعه طائفة من قومه 

فأدجلوا)4( فانطلقوا عىل مهلتهم. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكاهنم.

أطاعني  من  مثل  فذلك  واجتاحهم)5(.  فأهلكهم  اجليش  فصبحهم 
واتبع ما جئت به، ومثل من عصاين وكذب ما جئت به من احلق«)6(. 

من فوائد الن�صيحة:
)1( النصيحة لب الدين وجوهر اإليامن. 

)2( دليل حب اخلري لآلخرين، وبغض الرش هلم. 

)1(  مسلم )997(. 

)2(  أنا النذير العريان: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعالمهم بام يوجب املخافة نزع 
ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيًدا منهم ليخربهم بام دمههم. وأكثر ما يفعل هذا طليعة 

القوم ورقيبهم. 
)3(  النجاء: اطلبوا النجاة. 

)4(  فأدجلوا: ساروا من أول الليل.

)5(  اجتاحهم: استأصلهم.

)6(  البخاري - الفتح 11 )6482(. ومسلم )2283( واللفظ له. 
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)3( تكثري األصحاب، إذ إنه يؤمن منه اجلانب، وتقليل احلساد، إذ إنه 
ال حيب لغريه الرش والفساد.

)4( صالح املجتمع، إذ تشاع فيه الفضيلة، وتسرت فيه الرذيلة. 

)5( إحالل الرمحة والوداد مكان القسوة والشقاق. 

)6( االشتغال بالنفس الستكامل الفضائل من متام النصح. 

)7( بيان خطأ املخطئ يف املسألة واملسائل - وإن كرهه - من النصيحة 
الواجبة ال من الغيبة املحرمة. 

)8( من قام هبا عىل وجهها يستحق اإلكرام ال اللوم والتقريع. 

مستقرة  حياة  يكفل  ما  ونحومها  وبالصرب  باحلق  التوايص  يف   )9(
للمجتمع اإلسالمي.

)10( يف األخذ بوصية اهلل - عز وجل - ووصية رسوله ملسو هيلع هللا ىلص صالح 
ا.  حال الفرد واملجتمع معاً

لتنفيذ  قوي  دافع  وهي  النفس،  يف  بالغ  تأثري  الصادقة  للوصية   )11(
املوىص به.

)12( الوصية وسيلة من وسائل التقوى والتذكر والتعقل.
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 الف�صل الثاين ع�صر

 من و�صايا 
الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص
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 الف�صل الثاين ع�صر
من و�صايا الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص )1(

الو�سية الأوىل: ف�سل »ل اإله اإل اهلل«

عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: قلت: يا رسول اهلل، من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد ظننت يا أبا هريرة أن 
ال يسألني عن هذا احلديث أول منك، ملا رأيت من حرصك عىل احلديث. 

ا من نفسه«. أسعد بشفاعتي يوم القيامة من قال: ال إله إال اهلل خالصاً

ا للفائدة، نروي احلديث اآليت: وإمتاماً

عن عبادة بن الصامت - ريض اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من شهد 
ا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد  أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممداً
اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه، واجلنة حق والنار حق، أدخله 

اهلل اجلنة، عىل ما كان من عمل«.

ويف رواية ملسلم والرتمذي: »سمعت رسول اهلل يقول: من شهد أن ال 
ا رسول اهلل حرم اهلل عليه النار«.  إله إال اهلل، وان حممداً

الو�سية الث�نية: و�سية ع�مة يف التوحيد

ا  النبيملسو هيلع هللا ىلص  يوماً عن ابن عباس - ريض اهلل عنهام - قال: كنت خلف 
جتده  اهلل  احفظ  حيفظك،  اهلل  احفظ  كلامت:  أعلمك  إين  غالم  »يا  فقال: 
أن األمة  باهلل، وأعلم  إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن  جتاهك، 

القاسم - ط األوىل 1423ه�.  من كتاب: »55« وصية من وصايا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - دار    )1(
)بترصف(.
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لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك، وإن 
اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك، رفعت 

األقالم وجفت الصحف«)1(.

ويف رواية غري الرتمذي: »احفظ اهلل جتده أمامك، تعرف إىل اهلل يف

الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، 

وما أصابك مل يكن ليخطئك، واعلم أن النرص مع الصرب،

وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العرس يرسا«.

الو�سية الث�لثة: ف�سل طلب العلم

عن قبيصة بن املخارق - ريض اهلل عنه - ، قال: أتيُت رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  
فأتيُتك  عظمي  ورّق  سنّي،  كرُبت  قلت:  بك؟  جاء  ما  َقبيصُة  يا  فقال: 
وال  بحجٍر  مررَت  ما  قبيصة،  »يا  فقال:  به،  تعاىل  اهلل  ينفُعـني  ما  لتعّلـمني 
شجر وال مدر إال استغفر لَك، يا قبيصُة إذا صليت الفجر فقل :ُسبحان اهلل 
العظيم وبحمده، ُتعاىف من العمى، واجُلذام، والفلج، يا قبيصُة قل: اللهّم إيّن 
أسألك مما عندك فأفْض عيّل من فضلك، وانرش عيّل رمحتك، وأنِزل عيّل من 

بركاتك«)2(

أيب  حديث  يف  وجاء  العلم،  رشف  عىل  تدلُّ  الرشيفة  الوصية  هذه 
يقول: »من سلك  قال :سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عنه -   الدرداء- ريض 
ا من طرق اجلنة، وإن املالئكة لتضع  ا يطلب فيه علاماً سلك اهلل به طريقاً طريقاً

)1(  رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.

)2(  رواه اإلمام أمحد.



229 معلمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

ا لطالب العلم، وإن العامل ليستغفر له من يف الساموات ومن يف  أجنحتها رضاً
األرض، واحليتان يف جوف املاء، وإن فضُل العامل عىل العابد كفضل القمر 
مل  األنبياء  وإّن  األنبياء،  ورثُة  العلامء  وإّن  الكواكب،  سائر  عىل  البدر  ليلَة 

ا، إّنام وّرثوا العلم، فمن أخذُه أخَذ بحّظ وافر«)1(.  ا وال درمهاً ُيوّرثوا ديناراً

� الو�سية الرابعة: يف ف�سل العلم اأي�سً

عن صفوان بن عسال املرادي - ريض اهلل عنه - قال: أتيُت النبيملسو هيلع هللا ىلص 

وهو يف املسجد متكٌئ عىل برد له أمحر، فقلت له: يا رسول اهلل إيّن جئت 
املالئكُة  ه  لتحفُّ العلم  إّن طالَب  العلم،  بطالِب  فقال: »مرحباًا  العلم،  أطلُب 
من  نيا  الدُّ السامَء  يبلغوا  حتى  ا  بعضاً بعُضهم  يركُب  ثم  بأجنحتها،  وُتظلُّـه 

حمبتهم ملا يطلب«)2(.

الو�سية اخل�م�سة: ف�سل ال�سجود هلل تع�ىل

موىل  ثوبان  لقيُت  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - طلحة  أيب  بن  معدان  عن 
قال:  أو  اجلنة،  به  اهلل  ُيدخلني  أعمله  بعمل  أخربين  فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
قلت: بأحب األعامل إىل اهلل فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك 
إال  سجدةاً  هللِ  تسُجد  ال  فإنك  جـود،  السُّ بكثرة  عليك   « فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 

رفعك اهلل هبا درجة، وحّط عنك هبا خطيئة«)3(. 

)1(  عن أيب الدرداء والرتمذي وابن حبان يف صحيحه.

)2(  رواه أمحد والطرباين بإسناد جيد واللفظ له.

)3(  رواه مسلم والرتمذي عن ثوبان وأيب الدرداء.
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ا للفائدة، نروي هذا احلديث: وإمتاماً

عن عبادة بن الصامت - ريض اهلل عنه - أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما 
، ورفع له  ، وحما عنه هبا سيئةاً من عبد سجد هلل سجدةاً إال كتب اهلل له هبا حسنةاً

ـجود«)1(. ، فاستكثروا من السُّ هبا درجةاً

الو�سية ال�س�د�سة: ف�سل ال�سدقة
عن كعب بن عجرة - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا 
النار أوىل  نبتا من ُسحت،  إنه ال يدخل اجلنة حلم وال دم  كعب بن عجرة: 
نفسه فمعتقها، وغاٍد  فغاٍد يف فكاك  الناس غاديان،  بن عجرة:  يا كعب  به. 
فموبقها. يا كعب بن عجرة: الصالة قربان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ 

اخلطيئة كام يذهب اجلليد عىل الصفا«)2(.

وعن معاذ بن جبل قال: »كنت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر.. فذكر احلديث 
إىل أن قال فيه: ثم قال - يعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص - : »أال أدلكم عىل أبواب اخلري؟« 
قلت: بىل يا رسول اهلل، قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ 

املاء النار«)3(.

الكبري  يف  الطرباين  رواه  الذي  اآليت  احلديث  نروي  للفائدة،  ا  وإمتاماً
والبيهقي، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، 

)1(  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

)2(  رواه ابن حبان يف صحيحه.

)3(  رواه الرتمذي وقال: حديث صحيح.
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إنام يستظل املؤمن يوم القيامة ظل صدقته«)1(.

 الو�سية ال�س�بعة
ف�سل ركعتي ال�سحى، و�سي�م ثالثة اأي�م من كل �سهر

عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: »أوصاين حممد ملسو هيلع هللا ىلص بصيام ثالثة 
أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أنا أنام«)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص  خلييل  »أوصاين  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - عنه  أخرى  رواية  ويف 
بثالث لسُت بتاركهن: أن ال أنام إال عىل وتر، وأن ال أدع ركعتي الضحى، 

فإهنا صالة األوابني، وصيام ثالثة أيام من كل شهر«.

ا للفائدة، نروي األحاديث الثالثة اآلتية: وإمتاماً

 األول: عن عبد اهلل بن عمرو - ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»صوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله«.

الثاين: عن أيب ذر - ريض اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يصبح عىل كل 
سالمي من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل 
املنكر  هتليلة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهني عن 

صدقة، وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهام من الضحى«)3(.

 الثالث: عن ابن عمر - ريض اهلل عنهام - : أن رجالاً سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

)1(  رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي عن عقبة.

)2(  رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، ورواه الرتمذي.

)3(  رواه مسلم والنسائي.
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 عن الصيام، فقال: »صيام ثالثة أيام من كل شهر، صيام الدهر«)1(.

كل  من  أيام  ثالثة  بالبيض،  »عليك  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ا:  أيضاً وعنه 
شهر: ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس عرشة«)2(.

الو�سية الث�منة: من اآداب الطع�م

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري - ريض اهلل عنه - قال سمعت رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا دخل الرجل بيته، وذكر اهلل تعاىل عند دخوله وعند طعامه، 
اهلل  فلم يذكر  الشيطان ألصحابه ال مبيت لكم وال عشاء، وإذا دخل،  قال 
تعاىل عند  اهلل  يذكر  مل  املبيت، وإذا  أدركتم  الشيطان:  قال  تعاىل عند دخوله 

طعامه قال: أدركتم املبيت والعشاء«)3(.

مع  حرضنا  إذا  كنا  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - اليامن  بن  حذيفة  وعن 
ا، مل نضع أيدينا حتى يبدأ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيضع يده. وأنَّا  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طعاماً
ا، فجاءت جارية كأهنا تدفع، فذهبت لتضع يدها يف  حرضنا معه مرة طعاماً
الطعام، فأخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيدها، ثم جاء أعرايب كأنام يدفع، فاخذ بيده، 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الشيطان يستحل الطعام أال يذكر)4( اسم اهلل تعاىل 
عليه، وإنه جاء هبذه اجلارية ليستحل هبا، فأخذت بيدها، فجاء هبذا األعرايب 
ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفيس بيده إن يده يف يدي مع يدهيام« ثم 

)1(  رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات.

)2(  رواه الطرباين وأمحد والرتمذي والنسائي.

)3(  رواه مسلم. 

يستحل الطعام أال يذكر: أي يستحل الطعام بأن ال يذكر اسم اهلل. ذكر اسم اهلل تعاىل    )4(
امتنع عليه ذلك الطعام.
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ذكر اسم اهلل وأكل)1(.

الو�سية الت��سعة: �سوؤال اهلل العفو والع�فية

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عباس يا عم رسول اهلل، سل اهلل العفو والعافية يف 
الدنيا واآلخرة«)2(.

عن العباس - ريض اهلل عنه - قال: قلت: يا رسول اهلل، علمني أشياء 
ا ثم سألته ثانياًا،  أساله اهلل - عز وجل -. قال: »سل اهلل العافية، فمكثت أياماً

فقال يل: يا عباس يا عم رسول اهلل: سلوا اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة«.

الو�سية الع��سرة: ف�سل ال�سي�م

عن أيب أمامة - ريض اهلل عنه - قال: قلُت يا رسول اهلل: ُمرين بعمٍل 
يدخلني اجلنة، قال: »عليك بالّصوم فإّنه ال عدل له« قلت: يا رسول اهلل مرنى 

بعمل. قال: »عليك بالصوم، فإنه ال مثل له«)3(.

ويف رواية للنسائي قال: أتيُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: يا رسول اهلل،

مرين بأمٍر ينفعني اهلل به؟ قال: »عليك بالّصيام فإنه ال مثَل له«.

ورواه ابُن حبان يف صحيحه يف حديٍث قال: قلُت: يا رسول اهلل مرين 
بأمر ينفعني اهلل به؟ قال: »عليك بالصيام فإنه ال مثَل له«، قال: فكان أبو أمامة 

ا إال إذا نزل هبم ضيف.  ال ُيرى يف بيته دخاٌن هناراً

)1(  رواه مسلم. 

)2(  رواه أمحد والرتمذي عن العباس - ريض اهلل عنهام -.

)3(  رواه النسائي وابن خزيمة يف صحيحه.
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ا للفائدة، نروي احلديث اآليت: وإمتاماً

عن أيب سعيد - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من عبٍد 
ا يف سبيل اهلل تعاىل، إال باعد اهلل بذلك اليوم وجَهُه عن النار سبعني  يصوم يوماً

ا«)1(.  خريفاً

الو�سية احل�دية ع�سرة: عدم ال�سرك ب�هلل

عن عبادة بن الصامت - ريض اهلل عنه - قال: أوصاين خلييل رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بسبع خصال، فقال: »ال ترشكوا باهلل شيئاًا وإن ُقّطعتم أو ُحرقتم أو 
ا فقد خرج من امللة،  ُصلبتم، وال ترتكوا الصالة متعّمدين فمن تركها متعّمداً
وال تركبو املعصية فإهنا سخط اهلل، وال ترشبو اخلمر فإهنا رأس اخلطايا كلها، 
وال تفّروا من املوت وإن كنتم فيه، وال تعِص والديك وإن أمراك أن خترج من 

الدنيا كّلها فاخرج، وال تضع عصاك عن أهلك وأنصفهم من نفسك«)2(.

الو�سية الث�نية ع�سرة: يف اأرك�ن الإ�سالم

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  كنت  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - جبل  بن  معاذ  عن 
ا قريباًا منه ونحن نسري، فقلُت: يا رسول اهلل، أخربين  يف سفٍر فأصبحُت يوماً
بعمل يدخلني اجلنة ويباعدين من النار؟ قال: »لقد سألَت عن عظيم، وإنه 
ليسري عىل من يرّسه اهلل تعاىل عليه، تعُبد اهلل ال ُترشك به شيئاًا، وُتقيم الصالة، 
وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، ثم قال: »أال أدّلك عىل أبواب 
وصالة  النار،  املاء  ُيطفئ  كام  اخلطيئة  تطفُئ  والصدقة  ُجنّة،  الصوم  اخلري؟ 

)1(  رواه البخاري ومسلم.

)2(  رواه الطرباين وحممد بن نرص بإسنادين ال بأس هبام.
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  زب  تال   ثم  الليل«  جوف  يف  الرجل 
ڱ ڱ ڱ ڱ  ں رب حتى بلغ زب ھ رب.

ثم قال: »أال أخرُبك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟« قلت: بىل يا 
رسول اهلل، قال: »رأس األمر اإلسالم، وعموُده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد 
ثم قال: »أال أخربك بمالك ذلك كله؟« قلت: بىل يا رسول اهلل، فأخذ بلسانه، 

ثم قال: »ُكفَّ عليك هذا« قلت يا رسول اهلل، وإّنا ملؤاخذون بام نتكلم به؟.

إال  وجوههم  عىل  النار  يف  الناس  يكبُّ  وهل  أّمك،  »ثكلتك  فقال: 
حصائد ألسنتهم«)1(. 

الو�سية الث�لثة ع�سرة: يف بر الوالدين
عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: جاء رجٌل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: »يا رسول اهلل، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: »ُأمـك «، قال: 
ثم من؟ قال: »ُأمـك« قال: ثم من؟ قال: »ُأمـك «، قال: ثم من؟ قال: » ثم 

أبوك«)2(. 

ـحبة؟. قال: »ُأمـك، ثم  ويف رواية: يا رسول اهلل! من أحقُّ بحسن الصُّ
ُأمـك، ثم ُأمـك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك«)3(.

الو�سية الرابعة ع�سرة: املح�فظة على ال�سالة

 عن أميمة )موالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص( - ريض اهلل عنها - قالت: ُكنُت أصـبُّ 

)1(  رواه أمحد والرتمذي يف صحيحه.

)2(  رواه الشيخان.

)3(  رواه مسلم.
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أوصني،  فقال:  والسالم - وضوَءه فدخل رجٌل  الصالة  النبي - عليه  عىل 
قت بالنار، وأطْع والديك وإن  قال: »ال ُتْشـرْك باهلل شيئاًا وإن ُقـّطـعت وُحـرِّ
أمراك أن تـتخـىلَّ من أهلك ودنياك، فتخلَّه، وال ترشَبنَّ اخلمـر فإهنا مفتاُح 
ا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة اهلل  كلِّ شـر، وال ترتكنَّ صالةاً متعمداً

وذمة رسوله«)1(.

الو�سية اخل�م�سة ع�سرة: »م� يق�ل بعد ال�سالة«
عن أنس بن مالك - ريض اهلل عنه - أن أم ُسليم غدت عىل رسول 
ا،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالت: عّلمني كلامٍت أقوهلنَّ يف صاليت، فقال: »كـبِّـري اهلل عرشاً

ا، ثم سيل ما شئِت، يقول: نعم نعم«)2(  . ا، وامحديه عرشاً وسبِّـحيه عرشاً

الو�سية ال�س�د�سة ع�سرة: م� يق�ل دبر كل �سالة
عن معاذ - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ بيده وقال: »يا ُمعاُذ! 
تقول:  صـالة  كل  دبر  يف  َتـَدَعـْن  ال  معاُذ:  يا  أوصيَك  ألُِحـبُّـك،  إيّن  واهلل 

ي عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«)3(.  »اللهّم أِعـنِـّ

الو�سية ال�س�بعة ع�سرة: يف ف�سل الذكر
يا رسول اهلل،  أنَّ رجالاً قال:  عن عبد اهلل بن برس - ريض اهلل عنه - 
يزال  به! قال: »ال  أتشبَّث  إنَّ رشائع اإلسالم قد كُثرت عيلَّ فأخربين بيشٍء 

لسانك رطباًا من ذكر اهلل«)4(.

)1(  احلديث رواه الطرباين.

)2(  رواه أمحد والرتمذي وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحه.

)3(  رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

)4(  رواه الرتمذي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه.
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� الو�سية الث�منة ع�سرة: يف ف�سل الذكر اأي�سً

وروي عن معاذ - ريض اهلل عنه - عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أنَّ رجالاً سأله 
ا«  ذكراً وتعاىل  تبارك  هلل  »أكثُرهم  قال:  ا؟  أجراً أعظُم  املجاهدين  أيُّ  فقال: 
ا« ثم  ا؟ قال: »أكثرهم هلل تبارك وتعاىل ذكراً فقال: فأيُّ الصاحلني أعظُم أجراً
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ورسول  ذلك  كل  والصدقة،  واحلج  والزكاة،  الصالة،  ذكر 
ذهب  حفص  أبا  يا  لعمر:  بكر  أبو  فقال  ا«  ذكراً وتعاىل  تبارك  هلل  »أكثُرهم 

الذاكرون بكلِّ خرٍي، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أجل«)1( .

 الو�سية الت��سعة ع�سرة
هْجر املع��سي، والتم�سك بط�عة اهلل تع�ىل، وذكره

عن أم أنس - ريض اهلل عنها - أهنا قالت: يا رسول اهلل أوصني، قال: 
»اهُجـري املعايص فإهنا أفضُل اهلجرة، وحافظي عىل الفرائض، فإهنا أفضُل 
كثرة  من  إليه  أحّب  بيشٍء  هلل  تأتني  ال  فإنِك  اهلل،  ذكر  من  وأكثري  اجلهاد، 

ذكره«)2(.

ا للفائدة، نروي هذين احلديثني الواردين يف فضل الذكر: وإمتاماً

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أيب  عن  األول: 
»يقول اهلل - عز وجل -: أنا عند ظنِّ عبدي يب، وأنا معه حني يذكرين، فإن 

)1(  رواه أمحد والطرباين. 

)2(  رواه الطرباين بإسناد جيد.
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ذكرين يف نفسه ذكرُته يف نفيس، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه، وإن 
ا، وإن  بت إليه باعاً ا تقرَّ ا، وإن تقرَب إيلَّ ذراعاً بت إليه ذراعاً ا تقرَّ ب إيلَّ شرباً تقرَّ

.)1(» أتاين يميش أتيته هرولةاً

الثاين: عن معاوية - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج عىل حلقة 
من أصحابه، فقال: »ما أجلسكم؟« قالوا: جلسنا نذكر اهلل ونحمده عىل ما 
هدانا لإلسالم، ومنَّ به علينا، قال: »آهلل ما أجلَسـُكم إالّ ذلك؟« قالوا: واهلل 
ما أجلسنا إالّ ذاك، قال: » أما إينِّ مل أستحلفكم هتمةاً لكم، ولكنه أتاين جربيُل 

فأخربين أنَّ اهلل - عز وجل - ُيباهي بكم املالئكة«)2(.

الو�سية الع�سرون: يف ف�سل ركعتي الفجر
رسول  يا  رجل:  قال  قال:   - عنهام  اهلل  ريض   - عمر  ابن  عن  روي 
ُدلَّـني عىل عمٍل ينفعني اهلل به، قال: »عليك بركعتي الفجر، فإن فيهام  اهلل، 

فضيلة«)3(.

تدعوا  »ال  يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعُت  قال:  ا،  أيضاً له  رواية  ويف 
الركعتني اللتني قبَل صالة الفجر، فإنَّ فيهام الرغائب«.

ا للفائدة، نروي احلديث اآليت : وإمتاماً

الفجر،  قال: »ركعتا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  روت عائشة - ريض اهلل عنها - عن 
خرٌي من الدنيا وما فيها «)4( 

)1(  رواه البخاري ومسلم والرتمذي.

)2(  رواه الثالثة ومسلم والرتمذي.

)3(  رواه الطرباين يف الكبري.

)4(  رواه مسلم.
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الو�سية احل�دية والع�سرون: يف عدم اللتف�ت يف ال�سالة

إياك  ُبـني  »يا  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال:  اهلل عنه -  أنس - ريض  عن 
وااللتفاَت يف الصالة، فإن االلتفاَت يف الصالة َهـَلـَكـة«)1(. 

ا للفائدة، نروي احلديث اآليت: وإمتاماً

روي عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ 
محن تبارك وتعاىل، فإذا التفت قال  العبد إذا قام يف الصالة، فإنَّه بني عيني الرَّ
له اهلل تبارك وتعاىل: يا ابَن آدم إىل من تلتفت؟ إىل خري منِّي؟ يا ابن آدم أقبل 

عىل صالتك، فأنا خري لك مما تلتفت إليه«)2(.

الو�سية الث�نية والع�سرون: ف�سل الإخال�ض

عن معاذ بن جبل - ريض اهلل عنه - أنه قال - حني ُبعث إىل اليمن - : 
يا رسول اهلل، أوصني قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أخلْص دينك يكـِفـَك العمُل القليل«.

ا للفائدة، نروي احلديثني اآلتيني: وإمتاماً

»طوبى  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  قال:  ثوبان  عن  روي  األول: 
للمخلصني، أولئك مصابيح اهلدى تنجيل عنهم كلُّ فتنة ظلامء«)3(.

أمامة - ريض اهلل عنه - ، عن  الثاين: وجاء من حديث آخر عن أيب 
ا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:»إن اهلل - عز وجل - ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً

وابتُغـي به وجُهـه«.

)1(  رواه الرتمذي وقال حديث حسن، ويف بعض النسخ صحيح.

)2(  رواه البزار.

)3(  رواه البيهقي.
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الو�سية الث�لثة والع�سرون: ملن ك�نت له ح�جة اإىل اهلل تع�ىل

 عن عبد اهلل بن أيب أوىف - ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
فليحسن  فليتوضأ  آدم،  بني  من  أحد  إىل  أو  اهلل  إىل  حاجٌة  له  كانت  »من 
الوضوء، ثم ليصلِّ ركعتني، ثم لُيـْثـِن عىل اهلل، ولُيَصـلَّ عىل النبي، ثم ليقل: 
ال إله إال اهلل احلليم الكريم، سبحاَن اهلل ربِّ العرش العظيم، احلمُد هلل ربِّ 
بر،  العاملني، أسألك موجبات رمحتك، وعزائَم مغفرتك، والغنيمَة من كل 
ا إالّ فّرجته، وال حاجةاً  والسالمَة من كل إثم، ال تدع يل ذنباًا إالّ غفرته، وال مهًّ

ا إالّ قضيتها يا أرحم الرامحني«. هي لك رضاً

 وزاد ابن ماجه بعد قول: »يا أرحم الرامحني« »ثم يسأل من أمر الدنيا 
واآلخرة ما شاء فإنه يقدر«)1(.

الو�سية الرابعة والع�سرون: �سالة ال�ستخ�رة

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  قال:   - عنه  اهلل  ريض   - اهلل  عبد  بن  جابر  عن 
ُمـنا االستخارة يف األمور كلِّها كام ُيعلِّمنا السورة من القرآن يقول: »إذا  يعلِّ
إينِّ  اللهمَّ  ليُقل:  ثم  الفريضة،  غري  من  ركعتني  فلريَكْع  باألمر  أحُدكم  همَّ 
أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم: فإنك 
تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عاّلم الغيوب. اللهمَّ إن كنَت تعلم 
أنَّ هذا األمَر خرٌي يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري - أو قال: عاجِل أمري 
ه يل ثم بارك يل فيه، وإن كنَت تعلم أن هذا األمر رشٌّ  وآجله - فاقدرُه يل ويرسِّ
يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري - أو قال: يف عاجل أمري وآجله - فارصْفه 

)1(  رواه الرتمذي وابن ماجه.
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ي  عنِّي وارصفني عنه، واقُدر يل اخلرَي حيُث كان ثم أرضني به. قال: ويسمِّ
حاجته«)1(.

ا للفائدة، نروي احلديث الوارد: وإمتاماً

عن سعد بن أيب وقاص - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ِمـن سعادِة ابن آدم استخارُتـه اهلل - عز وجل -«)2(.

وزاد: »ومن ِشـقوة ابن آدم ترُكه استخارَة اهلل« وقال: صحيح اإلسناد.

الو�سية اخل�م�سة والع�سرون: يف ال�سوؤال ب�هلل - عز وجل -

عن ابن عمر - ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من استعاذ 
صنع  ومن  فأجيبوه،  دعاكم  ومن  فأعطوه،  باهلل  سأل  ومن  فأعيذوه،  باهلل 
أنكم  تروا  له حتى  فادعوا  تكافئونه  ما  فإن مل جتدوا  ا فكافئوه،  إليكم معروفاً

قد كافأمتوه»)3(.

ا للفائدة، نروي احلديث اآليت يف النهي عن السؤال بوجه اهلل: وإمتاماً

روي عن أيب عبيدة موىل رفاعة عن رافع - ريض اهلل عنه - أن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ملعوٌن من سأل بوجه اهلل، وملعوٌن من سئل بوجه اهلل، ثم يمنع 

ا«)4(. سائله ما مل يسأل هجراً

)1(  رواه البخاري وأبو داود والرتمذي.

)2(  رواه اإلمام أمحد وأبو يعىل واحلاكم.

)3(  رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.

)4(  رواه الطرباين.
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الو�سية ال�س�د�سة والع�سرون: يف ف�سل اأم الكت�ب

عن أيب سعيد رافع بن املعىل - ريض اهلل عنه - قال: كنت أصيل باملسجد 
فدعاين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلم ُأجبه ثم أتيته، فقلت: يا رسول اهلل، كنت أصيل، 

فقال: »أمل يقل اهلل تعاىل: زب ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ 
يف  سورة  أعظم  ُأعلمنَّـك  »أال  قال:  ثم   ،]  24 األنفال:   [ رب  ې  ۉ  
القرآن قبل أن خترج من املسجد؟« فأخذ بيدي، فلام أردنا اخلروج، قلت: يا 
رسول اهلل، إنك قلت ألعلمنَّـك أعظم سورة يف القرآن؟ قال: »احلمد هلل رب 

العاملني، هي السبع املثاين والقرآُن العظيم الذي أوتيتُه«)1(. 

ا للفائدة، نروي احلديث اآليت الوارد يف أم الكتاب : وإمتاماً

عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال : سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
:»قال اهلل تعاىل: َقسمُت الصالة بيني وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل«. 

ويف رواية: »نصفها يل، ونصفها لعبدي« فإذا قال العبد : زب پ پ پ 
زب ڀ  قال:  فإذا  اهلل: محدين عبدي،  قال   ،]  2 : ]االفاحتة  پ رب 
ڀ رب ]االفاحتة : 3 [، قال اهلل تعاىل: أثنى عيلَّ عبدي، فإذا قال: زب ٺ 
فإذا قال:زب ٿ ٿ ٿ  ]الفاحتة: 4[، قال: جمَّدين عبدي،  ٺ   ٺ رب 
ٿ رب ]الفاحتة: 5[،قال: »هذا بيني وبني عبدي، ولعبدي ما سأل«، 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ   زب  قال:  فإذا 
ڦ  ڄ ڄ ڄ  رب]الفاحتة[، قال: »هذا لعبدي ولعبدي ما سأل«)2(.

)1(  رواه البخاري وأبو داود والرتمذي.

)2(  رواه اخلمسة إال البخاري.
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 الو�سية ال�س�بعة والع�سرون: 
يف ف�سل بع�ض �سور القراآن واآي�ته

من  لرجل  قال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  أن   - عنه  اهلل  ريض   - أنس  عن 
جَت يا فالن؟« قال: ال واهلل يا رسول اهلل، وال عندي ما  أصحابه:»هل تزوَّ
ج به، قال: أليس معَك »قل هو اهلل أحد؟« قال: بىل، قال: »ثلُث القرآن«  أتزوَّ
قال: أَليس معك: »إذا جاء نرص اهلل والفتح؟« قال: بىل: قال: »ربُع القرآن« 
قال: أليس معك: »قل يا أهيا الكافرون؟« قال: بىل، قال:»ربُع القرآن« قال: 
ج  تزوَّ القرآن«  »ربُع  قال:  بىل،  قال:  األرض؟«  ُزلزلت  »إذا  معك:  أليس 

ج«)1( . تزوَّ

الواردة يف فضل سورة اإلخالص،  للفائدة، نروي األحاديث  ا  وإمتاماً
وخواتيم سورة البقرة، وآية الكريس:

روي عن معاذ بن أنس اجلهني - ريض اهلل عنه - عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال  اجلنة»  يف  بيتاًا  له  اهلل  بنى  مرات  عرش  أحد«  اهلل  هو  »قل  قرأ  قال:»من 
أكثر  »اهلل  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل،  يا رسول  ا نستكثر  إذاً بن اخلطاب:  عمر 

وأطيب«)2(.

ٍة،  وعن عائشة - ريض اهلل عنها - أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث رجالاً عىل رسيَّ
فلام رجعوا  أحد»،  اهلل  »قل هو  بـ  فيختتم  يقرأ ألصحابه يف صالهتم  وكان 
ذكروا ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »سلوه ألي يشء يصنع ذلك؟« فسألوه، فقال: 
بأن  »أخربوه  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  هبا،  أقرأ  أن  أحب  وأنا  الرمحن،  صفُة   ألهنا 

)1(  رواه الرتمذي عن سلمة بن وردان عن أنس، وقال: هذا حديث حسن.

)2(  رواه أمحد.
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اهلل حيبه«)1(.

وعن أيب ذر - ريض اهلل عنه - أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل ختم سورة 
البقرة بآيتني أعطانيهام من كنزه الذي حتت العرش، فتعلَّموُهـنَّ وعلِّـموهنَّ 

نساءكم وأبناءكم فإنَّـهام صالٌة وقرآٌن ودعاء«)2(.

قال:   - عنهام  اهلل  ريض   - أبيه  عن  حبيب  بن  اهلل  عبد  بن  معاذ  وعن 
أصابنا َطـشٌّ وظلمة فانتظرنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليصيلِّ بنا فخرج فقال: »قل«، 
قلت: ما أقول؟ قال: »قل هو اهلل أحد واملعوذتني حني متيس وحني تصبح 

ا يكفيك كل يشء«)3(. ثالثاً

الو�سية الت��سعة والع�سرون: يف ف�سل املعوذتني

عن عقبة بن عامر - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أمل تر 
: زب ٿ ٿ ٹ ٹ رب ، وزب ڇ ڇ  ڍ  آيات ُأنِزلت الليلَة مل ُيَر مثُلهنَّ

ڍ رب«)4(.

السفر،  أقوُد برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف  وعنه - ريض اهلل عنه - قال: »كنت 
زب ٿ ٿ ٹ  ُقرئتا»، فعلَّمني   فقال: »يا عقبُة أال أعلُمـك خرَي سورتني 

ٹ رب،  زب ڇ ڇ  ڍ ڍ رب، فذكر احلديث.

: »بينام أنا أسرُي مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني اجلحفة واألبواء،  ويف رواية أليَُبٍّ

)1(  رواه البخاري ومسلم والنسائي.

)2(  رواه احلاكم وقال: صحيح عىل رشط البخاري.

)3(  رواه أبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب.

)4(  رواه مسلم والرتمذي والنسائي وأبو داود وهذا لفظه.
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ذ بـ   زب ٿ ٿ ٹ  إذا غشينا ريح ظلمة شديدة، فجعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتعوَّ
ذ  تعوَّ فام  هبام،  ذ  تعوَّ عقبُة  »يا  ويقول:  رب،  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  زب  رب،  ٹ 

ـنـا هبام يف الصالة.  ذ بمثلهام» قال: وسمعته َيُؤمُّ متعوَّ

ا للفائدة، نروي احلديث اآليت : وإمتاماً

عن جابر بن عبد اهلل - ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرأ 
يا جابر» فقلت: وما أقرأ بأيب أنت وأمي؟ قال: زب ٿ ٿ ٹ ٹ رب، و 

زب ڇ ڇ  ڍ ڍ رب ولن تقرأ بمثلهام، فقرأهتام فقال: »اقرأ هبام«)1(.

الو�سية الثالثون: يف اإحي�ء �سنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
عن عمرو بن عوف - ريض اهلل عنه - أن النبي عليه الصالة والسالم 
ا: »اعلم يا بالل«، فقال: ما أعلم يا رسول اهلل؟  قال: لبالل بن احلارث يوماً
قال: »اعلم أنَّه من أحيا ُسـنَّـةاً من ُسنتي قد ُأميتت بعدي، كان له من األجر 
بدعَة  ابتدَع  ومن  يشٌء،  أجورهم  من  ينقَص  أن  غرِي  من  هبا  عمل  من  مثُل 
ضاللة ال يرضاها اهلل ورسوله كان عليه مثُل آثاِم من عمل هبا، ال ينقص ذلك 

من أوزار الناس يشٌء«)2(.

ا للفائدة، نروي احلديث اآليت: وإمتاماً

عن ابن عباس - ريض اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من متسك بسنتي 
عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيٍد«)3(.

)1(  رواه النسائي وابن حبان.

)2(  رواه الرتمذي وابن حبان وقال الرتمذي: حديث حسن.

)3(  رواه البيهقي والطرباين من حديث أيب هريرة - ريض اهلل عنه - بإسناد ال بأس به إالّ أنه 
قال : »فله أجر شهيٍد«.
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اخلـاتـمــة
أخي املسلم!!

هل تعلم أنه: ما من مسلم يصيل ويسلم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال ويرد اهلل عىل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص روحه، حتى يرد السالم عىل من سلم عليه، يف أي مكان كان، وعىل 

أي حال كان؟!
يف  سياحني  مالئكة  هلل  »إن  قال:  حينام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  به  أخربنا  ما  وهذا 

األرض يبلغوين من أمتي السالم«)1(.
 فأنت حينام تقول: »صىل اهلل عليه وسلم«، يأيت ملك، فيذهب إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ويقول له: فالن ابن فالن يسلم عليك.
نعم.. هكذا جيب أن تكون عالقة املسلم بنبيه ملسو هيلع هللا ىلص عالقة قوية ومتينة.

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من أحد يسلم عيلَّ إال رد اهلل عيلَّ روحي حتى 
أرد عليه السالم«)2(.

فأكثروا من الصالة والسالم عىل نبينا حممد، وآله وصحبه أمجعني.
واحرصوا عىل تطبيق سنته، والعمل بام جاء هبا، ونرش ذلك، فالدال 

عىل اخلري كفاعله.
»وصلِّ اللهم وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني«.

)1(  سنن النسائي، كتاب السهو، حديث رقم )1265(.

)2(  سنن أيب داود، كتاب املناسك، حديث رقم )1745(. 
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