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ُ ُِنُيزُ المُ ُاإلمامُ ُُيقول  ُُ:اللُ ُر ِِح ه 
افيّع ثمانني مرة، َفَما ِمن مرٍة إَّل  قرأُت كتاَب الرسالِة ىلع الش  »

ََب اهلُل أن يكوَن 
َ
: ِهيه، أ افيعُّ واكن يقُف ىلَعَ خطأ، فقاَل الش 

 ُ«كَِتابِهِ  غريَ  صحيح   كِتاب  
ُ

ِِخُالقارئُ 
 
نُمُُِ،الكريمُ ُأ اَُك  رِْشدناُإيلهُِف ُناُيفُكتابُِإٍُنُخُطم 

 
،ُُأ

ُ يعُاف إنَّناُل  ُمُُِوحننُ ُُ،لِعصمةُ ُن دَّ اكرُِلك  ُُ.يننُالشَّ
ُ

ُاُاحلافُِن ُيخُ شُ ُال ُق ُ ُاللُ يُيرُِرُ الهُ ُظ  ُُ:ُر ِِح ه 
ِي َيْعَتِمُد وَْحَدهُ ىلَعَ ُمَطالََعِة الُكُتِب َيْطلُ » ُُ«ُع َضاَّلا ُمِضّلا اَّل 

ُ
ُأِِخُالقارئ ُ ُالِعلِمُِمنُأفواهُِاألثباِتُاِليقاِتُُُفالُب دَّ ُُِمنُت ل ِِقي ُِمن 

 أهِلُالِعلمُِ

 



 
 





 وِطَئة ال  
 املزيان يف بيان َعِقيَدة أهِل اإليمان

مُىلعُُ وكرَّ العاملني،ُوصىلُاللُوسلَّمُورشَّفُ ُ رِبي ُللُ احلمد 
احلبيِبُُ د،ُ طهُُسِييدناُحممَّ القدِرُ العايلُ اجلاهِ،ُ العظيِمُ املحبوِب،ُ

، لني  ُاملحجَّ ُوقائِدُالغِري يتهُوأهِلُُُُاألمني،ُوإماِمُاملرسلني  ذ ِري وىلعُ
ابلارياتُُ املؤمننيُ هاتُ أمَّ زوجاتهُ وىلعُ مني،ُ املكري امليامنيُ بيتهُ

ُ الطِييبنيُاتلقيَّاتُ وصحابتهُ الصفيَّات،ُ الطاهراتُ انلقيَّاتُ
ت بُِ ومنُ اهرين،ُ فهذهُُالطَّ بعد،ُ أماُ ادلين.ُ يومُ إىلُ بإحسانُ عهمُ

ُاذلي ُاملرجع ُاإلسالميةُسلًفاُوخلًفا،ُويه ُاألمة ت ْعرضُُُُعقيدةُلك
منُُ ُ يكون  لُ كذبهاُ أوُ خالفهاُ فمنُ انلاس،ُ ُ عقائد  عليهُ

ُاذليُي ُ ،ُويهُمزيانُاحلِقي ،ُُاملسلمني  ه  ُابلاطِلُوزيغ  ُزيْف  ْكِشف 
ُُل ُمنُهذاُابليانُاملهِمي صوِصُالغ رِضُوعموِمُانلَّْفِع؛ُُفاكنُلُب دَّ

ُوعليهُ:
ُملكٍفُأنُيع ُىلعُلِكي ُجيب  ُأنه  ُوإياك  ناُالل  ُُاعلمُأرشد  ُأنَّ لم 

ُُ ُالعالم  ُواحٌدُيفُملِكِه،ُخلق  ُوجلَّ ُعزَّ ُُالل  ُوالسفيلَّ بأرِسهُِالعلويَّ
ا.ُُ م  اُوماُبينه  ُوماُفيهم  واِتُواألرض  ـٰ ،ُوالسم ُوالكريسَّ والعرش 
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ُالالئِِقُ ُذرٌةُإلُبإذنِِه،ُليسُُُُمجيع  ُبقدرتِِه،ُلُتتحر ك  مقهورون 
بيٌرُيفُاللِقُولُرشيٌكُيفُاملل د  ُم  ه ُِسن ٌةُُمعه  ِك،ُيحُقيوٌمُلُتأخذ 

ُالغيِبُوالشهادةُِلُخيىفُعليهُىشءُيفُاألرِضُوُل ُُولُنوٌم،ُاعلم 
إلُ ورقٍةُ منُ ُ تسقط  وماُ وابلحِر،ُ ُ الربي يفُ ماُ ُ يعلم  السماِء،ُ يفُ

ا،ُولُحبٍةُيفُظلماِتُاألرِضُولُرطٍبُولُيابٍسُإلُيفُُيعلمُ  ه 
ُبكِلُىشءُعلًماُوأح ُىشٍءُعدًدا،ُُكتاٍبُمبنٍي.ُأحاط  ُلكي َص 

ُُ الِعزي وهلُ الِغىن،ُ وهلُ ُ امللك  هلُ ُ، يشاء  ماُ قادٌرُىلعُ ُ، يريد  ملاُ فعاٌلُ
ملاُُوابُل ُ ،ُوهلُاألسماء ُاحلسىن،ُلُدافع  والقضاء  ُ ،ُوهلُاحلكم  قاء 

ُُ، ُيفُُقَض  م  ْك  ،ُوَي  ُيفُملِكِهُماُيريد  ْفع ل  ي  ى،ُ ُملاُأعط  ولُمانع 
وُُث ،ُلُي رج  لِْقِهُبماُيشاء  ُعقابًا،ُليسُعليِهُحٌقُُخ  وابًاُولُخياف 

ُف ْضٌلُولك ُنِْعمٍةُمنْه  ْكٌم،ُولكي ُولُعليِهُح  ه  م  ْدٌل،ُُيلز  ُنِْقمٍةُمنهُع 
وجودٌُ .ُم  ُوهمُي ْسألون  ْفع ل  اُي  ُعمي ُهل ُقبٌلُُُُلُي سأل  ُال لِْق،ُليس  قبل 

ولُبعٌد،ُولُفوٌقُولُحتٌت،ُولُيمنٌيُولُشماٌل،ُولُأماٌمُولُُ
ُولُ َُكن  أين  ُولُ َُكن  مَت  ُ يقال  بعٌض،ُولُ ُولُ خلٌف،ُولُلكٌّ

األ ُ ن  كوَّ ُ، ماكن  ولُ ُ َكن  ُ، ُُكيف  يَّد  يتق  لُ ُ، الزمان  ُ ودبَّر  ُ، كوان 
باملاكنُِ ُ ص  يتخصَّ ٍن،ُولُُبالزماِن،ُولُ

ْ
ٌنُعنُشأ

ْ
ُشأ ل ه  يشغ  ،ُولُ
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هِن،ُول ُباذلي ص  ُعقٌل،ُولُيتخصَّ ه  ُوهٌمُولُيكتِنف  ه  ُُيلحق  ُيتمثَّل 
ُُ ه  ق  ُيفُالعقِل،ُلُت لْح  ور ُيفُالوهِم،ُولُيتكيف  ت ص  يفُانلفِس،ُولُي 

،األوهام ُوُا ُُ.َّحي جي  يه مهىه جه ينُّٱ ألفاكر 
ُعنُاجللوِسُوالقعوِدُُ ُُتزنَّهُرّبي ن  ـٰ والستقراِرُواملحاذاةِ،ُالريِح

ُُ ىلعُالعرِشُاستوىُاستواًءُمزنًهاُعنُاملماسِةُوالعوجاِج،ُخلق 
ُُ ُُالعرش  ُالل  ُأنَّ إظهاًراُلقدرتِِهُولمُيتَِّخذهُماكنًاُذلاتِِه،ُومنُاعتقد 

الريِحـُٰ َكفٌر،ُ فهوُ العرِشُ كماُُجالٌسُىلعُ استوىُ العرِشُ ُىلعُ ن 
ُللبشُِ ُلُكماُخيطر  ت ِصيٌفُفيهُكيفُُأخرب  ،ُفهوُقاهٌرُللعرِشُم 

التصاِلُُ وعنُ والسكوِن،ُ احلركِةُ عنُ ُ رّبي ُ س  وتقدَّ تزنَّه ُ ُ، يشاء 
ِلُُوُا اتلَّحوي وعنُ واملسافِة،ُ ُ باحِلِسي وابل عِدُ رِبُ والق  لنفصاِلُ

ُ يط  ُلُحت  ُرّبي واِلُوالنتقاِل،ُجلَّ ُولُُوالزي نون  وهام ُولُالظي
 
ُبهُاأل

ُصفاِتُُاألفهام ،ُلُفِكر ُعنُلِكي س  هُإلُهو،ُتقدَّ ـٰ ،ُلُإل ة ُيفُالرَِّبي
ُولُيُ  ،ُلُي م سي ثني  اِتُاملحد  ُوِسم  ُولُُاملخلوقني  ُولَُي  سي م سي

ه،ُُ هُولُن ب ِعيض  د  ُبانلاس،ُن و ِحي ُولُي قاس  ُباحلواِسي ،ُلُي عر ف  جي  سي
ُ َكفرُُليسُ مُ فاملجِسي األجسام،ُ بصفاِتُ ُ يتَِّصف  ولُ جسًماُ

قال وإنُ َكألجساُم»ُُ:باإلمجاعُ لُ جسٌمُ وصىلُُُُ«اللُ صامُ وإنُ
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وليسُُُُصورًة،ُفاللُليسُشبًحا،ُوليسُشخًصا،ُوليسُجوهًرا،
كَُّ ر  ،ُليسُمؤلًَّفاُولُم  ُفيهُاألعراض  ر ًضا،ُلُحت  لي بًا،ُليسُبذيُُع 

أبعاٍضُولُأجزاٍء،ُليسُضوًءاُوليسُظالًما،ُليسُماًءُوليسُُ
ول هواًءُ وليسُ يًماُ لُُغ  روٌح،ُ هلُ ولُ روًحاُ وليسُ ناًرا،ُ يسُ

ن ات ُ هُالِسي ُولُتأخذ  ،ُلُجتريُعليهُاآلفات  ُهلُولُافرتاق  ،ُُاجتماع 
ْمِكُوالرتكيِبُواتلأيلِفُُ ْمِقُوالسَّ ْرِضُوالع  وِلُوالع  الطي مزنيٌهُعنُ

ُفيهُىشء،ُُ ُهوُيفُُواأللواِن،ُلَُي  لي ُمنهُىشء،ُولَُي  لي لي نْح  ولُي 
ليسُكمثلهُىشء،ُفمنُزعمُأنُاللُيفُىشءُأوُمنُُُُىشء،ُألنه

ىشءُأوُىلعُىشءُفقدُأرشك،ُإذُلوَُكنُيفُىشءُلاكنُحمصوًرا،ُُ
ثًاُأيُخملوقًا،ُولوَُكنُىلعُىشءُلاكنُُول د  وَُكنُمنُىشءُلاكنُحم 

عليهُخافية،ُوهوُحمموًل،ُوهوُمعكمُبعلمهُأينماُكنتمُلُختىفُُ
  اُلكم.أعلمُبكمُمنكم،ُوليسَُكهلواءُخمالطًُ

ه تكليًما، موىس الل ولكَّم  يتبعض ل واحدٌُ الكمٌُ والكم 
ُ ليُس لغًة، ول صوتًا ول حرفًا ليس يتعدد ول

ً
أ بت د   ول م 

ت ت ًما،  املخلوقني، كالكُم ليس أبديٌُ أزلٌُ انقطاع، يتخلله ول خم 
 ول حروف خمارج ول شفاه ول لسان ول بفم ليس فهو
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ه اصطاكك ول هواء انسالل الكم   صفاِته، من صفةٌُ أجرام.ُ
ُ ل وصفاته كذاِته، أبديةٌُ أزيلةٌُ وصفات ه ُ  ألنَُّ تتغّيَّ  أكربُ  اتلغّيي

ُ احلدوِث، اِتُُمعال ُ يستلزمُ  الصفةُِ وحدوث   والل اذلاِت، حدوث 
 ذلك، يشبه ل فالل ببالك تصورُت مهمُا ذلك، لك عن مزنَّهٌُ

ِكُ من عقائد كم فصونوُا سي  الكتاِبُ من تشابه ما بظاِهرُِ اتلَّم 
ُُ،َُّيه ىه مه جهُّٱُُالكفر، أصولُِ من ذلك فإنَُّ والسنَّةُِ

ـُُُٰ،َّخن حن جن يمُُُّ،َّام  يل  ىل ُّٱ هناُومنُزعمُأنُإل
تعاىلُليسُبقدرُالعرشُُحمدوٌدُفُق ُاملعبود ،ُفاللُ ُالالق  ِهل  دُج 

ُالعبادةُإلُبعدُمعرفةُُ املعبود،ُُولُأوسعُمنهُولُأصغر،ُولُتِصحي
وتعاىلُربيناُعنُاحلدودُوالغاياتُواألراكنُواألعضاءُواألدوات،ُُ
اللُُ وصفُ ومنُ املبتداعت،ُ كسائرُ الستُ اجلهاتُ حتويهُ ولُ

 اينُالبشُفقدُخرجُمنُاإلسالمُوكفر.بمعىنُمنُمع

 جئُّٱ،  َّحج  مث هت مت ُّٱ  ، َّخل  حل  جل مك   لكُّٱ

ماُشاءُُ ُ،َّ حف جف مغ جغ معُّٱ،  َّهئ مئ خئ حئ
ُ
ْ
ماُدخلُيفُالوجودُمنُأجساٍمُُُلمُيكن،ُولكيُُاللَُكنُوماُلمُيشأ

وأجراٍمُوأعماٍلُوحراكٍتُوسكناٍتُونواياُوخواطرُوحياةُوموتُُ
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ةُوألمُوف ُرُ وصحةُومُ  ارةُُجُوانبساطُوحُرحُوحزنُوانزاُعرُ ضُوذلي
ُوب ُ ويل  وطاعةُُرودةُ وكفرُ وإيماٍنُ ومرارةُ وحالوةُ وخشونةُ ونةُ

وسك وحتراكتُ وخذلنُ وتوفيقُ وخرسانُ وفوزُ ناتُُومعصيةُ
وابلحارُُ املياهُ وقطراتُ وابلهائمُ واملالئكةُ واجلنُ اإلنسُ
يفُُ واحلَصُ الرمالُ وحباتُ الشجرُ وأوراقُ واآلبارُ واألنهارُ

لقُالل،ُبتقديرهُوعلمهُاألزل،ُالسهولُواجلبالُوالقفارُفهوُخب
فاإلنسُواجلنُواملالئكةُوابلهائمُلُخيلقونُشيئًاُمنُأعماهلم،ُُ

ُ،  َّحج  مث هت مت ُّٱ وهمُوأعماهلمُخلقُلل، ب  ومنُكذَّ
 بالقدرُفقدُكفرُ.

ةُأعينِناُوغوثناُُ ناُوق رَّ ناُونبيَّناُوعظيمناُوقائد  ِييد  ونشهدُأنُس 
وشُف ومرشدناُ وهاديناُ ومعلمناُ هُُووسيلتناُ عبد  ًداُ حممَّ يعناُ

للعاملني،ُُ ُرِحًةُ الل  ل هُ أرس  نُ م  ،ُوصفييهُوحبيب هُوخليل ه،ُ ورسوهل 
اإلساُل بدينُ ُاجاءناُ ً ب ِشي وم  هاديًاُ واملرسلني،ُ األنبياءُ ُ ي

ِ
كك  ُُمُ

فبلَّغُُ نًّيا،ُ م  ورِساًجاُ اًجاُ وهَّ قمًراُ بإذنهُ اللُ إىلُ وداعيًاُ ونذيًراُ
ُاألمةُُ ُاألمانةُونصح ُجهادهُحَتُُالرسالةُوأدى ُاللُحقي وجاهدُيف

ُواجلنَّة،ُُ احلِقي إىلُطريقُ ُوهدىُ ونصح  ُ ُوأرشد  لَّم  فع  ايلقني،ُ أتاهُ
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ُاللُعنُساداتناُوأئمتناُوقُُملسو هيلع هللا ىلص ل ه،ُوريض ُأرس  ُرسوٍل دوتناُُوىلعُلِكي
املبشينُُ العشةُ وعثمانُويلعُوسائرُ وعمرُ أيبُبكرُ ومالذناُ

ز املؤمننيُ أمهاتُ وعنُ الربرةُ األتقياءُ انليبُُباجلنةُ وجاتُ
الطاهراتُانلقياتُاملربآت،ُوعنُأهلُابليتُاألصفياءُاألجالءُُ

ُُ.وعنُسائرُاألويلاءُوعبادُاللُالصاحلني
عليهُاألشاعرةُُوللُالفضلُوالِمنَّةُأنُهداناُهلذاُاحلقُاذليُُ

ُ واملاتريديةُولكُاألمةُاإلسالمية،ُواحلمدُللُربُالعاملنيُ.
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 مقدمة
سالمُىلعُُبًداُبالُماكن،ُوالصالةُواُلاحلمدُللُاملوجودُأزًلُوُأ

ُاألكوانُوىلعُُ ُالالئقُوسيد دُسييدُودلُعدنانُوأفضل سييدناُحممي
والشان فُ الشي أهلُ وصحابتهُ العرفانُ ذويُ مجيعُُُُُ،ءاهلُ وىلعُ

وأمرُُإخو واستقامُ سارُ دربهمُ ىلعُ ومنُ واملرسلنيُ انلبيينيُ انهُ
ُونىهُعنُاملنكرُوابلاطلُوماُلن.ُُ ُباملعروفُواحلقي

ُُاق د حممي نبييهُ مدحُ يفُ تعاىلُ اللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصلُ  مك لك اك ُّٱ:

 مم  خم   حم  جم ُّٱوقال:ُُُُ،[سورةُاألنبياء]ٱَّ مل  يك ىك

ِ إِِنّ ُ»،ُوقالُعليهُالصالةُوالسالم:ُُ [سورةُابلقرة]ٱَّ  جنٰه  ِعْنَد اَّلل 
ْخِِبُُكْم  َمْكُتوب  ِِبَاتَِم انل بِيِّ 

ُ
نَي، َوإِن  آَدَم لَُمْنَجِدل  يِف ِطينَتِِه، وََسأ

 ِ ِِب إِبَْراِهيَم، َوبَِشاَرةُ ِعيََس، وَ ب
َ
ِل َذلَِك: َدْعَوةُ أ و 

َ
َ أ ِمّ

ُ
ْت  ُرْؤيَا أ

َ
 ال ِِت َرأ

امِ ِحنَي َوَضعَ  َضاَءْت لََها ِمْنُه قُُصوُر الش 
َ
ن ُه َخَرَج ِمْنَها نُور  أ

َ
ُُ(1)«ْتِِن أ

ُوغّيهُ.ُُابنُحبانرواهُ

 

 ُ.6404(،ُرقمُاحلديث:14/312ُُابنُحبان،ُ)صحيح ابن حبان،  (1ُ)
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ُُ ُعنُُوبعد،ُفقدُمجعتُيفُهذاُالكتابُفصوًلُموجزةُتعربي
دية،ُمعُذكرُىشءُمنُسّي تهُالعلييةُلعلهاُُبعضُالشمائلُاملحمي

ُلكُمسلمُأنُيتعرفُإىلُُ رُالعاقلُوتنبيهُالغافل،ُإذُمنُاملفيد تذكي
وُأ وشمائلُ سّيتهُُُُوصاُفسّيةُ بنورُ ليسّيُ الطاهرةُ الرسولُ

ُُ أخالقه بكمالُ أسميتهُُ،ملسو هيلع هللا ىلصويتأىسُ من  ُُوقدُ األقمار  طالعة 
عُبهُلكُمنُاطلعُعليه.ُاللُأنُينتُف،ُراجيًاُمنُُسرية سيد األبرار

ُمنُانلاسُُ مهماُعالُفضلهُواتسعُعلمهُوكملُعقلهُُُُـولُأحد 
يستقيصُُـ أوُ الكريم،ُ انلييبُ هذاُ بمحاسنُ َييطُ أنُ ُُيستطيعُ

عونُالعجزُعنُاتلعبّيُأوُُ أنواعُكماهلُوألوانُمجاهل،ُبلُإنيهمُيدي
ديةُوالصفاتُاملاتلقصّي ُتلكُاملعاينُاملحمي ُصطفويةُ.ُيفُمجعُلكي

ُُ ألنَّ مستحسنًةُ وقدوًةُ حسنًةُ أسوًةُ اللُ رسولُ يفُ نلاُ ُ وإنَّ
اللُ قالُ للمستبصين.ُ وبصّيٌةُ للناظرين،ُ عربٌةُ أحواهلُ مجيعُ

 خف  حف  جف   مغ  جغ  مع  جع  مظ حط مض  خض ُّٱتعــاىل:ُُ

 جم  هل  مل خل حل  جل  مك لك خك حك جك مق حقمف 
 ٰه  مه جه هن  من خن حن   جن مم  خم حم

 ىل  مل خل  مت هب مب هئ مئهي  مي خي  حي  جي
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 ين  ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل 
  ٰى  ٰر  ٰذ  يي ىي مي خي  حي جي يه  ىه مه  جه 

 يئ  ىئ نئ  مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 زث  رث  يت ىت  نت  مت زت   رت يب  ىب نب مبزب  رب

 يك   ىكمك  لك  اك  يق ىق  يف ىف  يث ىث  نث  مث 
 ين  ىن  نن  من   زن رن  مم  ام يل  ىل مل 

 هئ  مئ خئ حئ  جئ يي ىي  ني  مي زي ري ٰى
 مث  هت  مت خت  حت جت  هب مب  خب حب  جب

 خص  حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 مغ  جغ مع  جع مظ  حط مض خض  حض جضمص 

 خل   مك لك خك  حك جك مقحق  مف خف  حف  جف 
 ين  ىن من خن  حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 ٌّٰى  ٰر  ٰذ يي  ىي  مي  خي حي جي يه ىه مهجه 
 ىب  نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ

 يث  ىث  نث مث  زث رث يت  ىت نت مت زت  رت  يب
 مم  ام  يل  ىل  مل يك   ىك  مك  لك اك يق  ىق  يفىف 
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  جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن  نن من زن رن
 خت  حت جت  هب مبخب  حب جب هئ مئ  خئ حئ

 مس  خس  حس جسمخ  جخ مح  جح مج  حجمث  هت  مت
  جغ  مع  جعمظ  حط  مض  خض  حضجض  مص  خص  حص 

 خل  حل جلمك  لك خك  حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ
 جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم  جم هل مل

  جن  يم ىم  مم خم حم جم  يل  ىل مل خل  خي حي
 يي  ىيمي  خي  حيجي   يه ىه  مه  جه ين  ىن  من  خن حن 

 ىئنئ  مئ  زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ
  [سورةُاألحزاب]ٱَّ رت يب  ىب نب مب زب  رب يئ

والعملُجباهُُُُفيقأسألُاللُاتلو واإلخالصُيفُانليةُوالقولُ
دُعليهُالصالةُو السالمُوءاخرُدعواناُأنُاحلمدُللُربُُنبييناُحممي

ُالعاملني.ُُ
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 نسبه الرشيف وأصله املنيف 
تعاىل:ُُ  خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱقالُ

 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت
 جع مظ حط مضخض حض جضمص خص حص مس خس حس
ُ.[سورةُاتلوبة]َّمعجغ

ُنسبُُ ُابلخاريُيفُصحيحهُعمود ُاإلمام فيعُُُُانلييبذكر ُُملسو هيلع هللا ىلصالري
ُعبِدُاللُبِنُُ ُبن  د  بِنُاُُ(2)بِنُهاشمُُُِ(1ُ)عبِدُاملطلِبُفقال:ُهوُحممي

 

ُرمضانُُ  ُُ(1ُ) ُاحلمد،ُوهوُأولُمنُحتنَّثُحبراء،َُكنُإذاُاستهلَّ يب ة  واسمهُش 
ُبشيبةُاحلمدُُ ِِمي صعدهُوأطعمُاملساكني،ُويقالُهلُالفيَّاضُجل وده.ُوإنماُس 
ضيفُللحمدُرجاءُأنُي كرب ُُ

 
ائِِبه،ُوأ يبٌةُظاهرةُيفُذ و  ألنهُو دلُويفُرأسهُش 

وي ُ ُ واكنتُُوي ِشيخ  هل،ُ انلَّاسُ ُ ِحد  ُ بانلَُّكُث   هلُ ُ ت ِقري وصارُقريٌشُ وائبُ
ُُ الل: رِحهُ ناُ شيخ  قالُ وقدُ هم.ُ املطَُّسِييد  خادمُ معناهُ املطلبُ ،ُُلبعبدُ

ُ لب  فقيلُهل:ُمنُهذا؟ُُُُةًُثَُّهُرُ َكنُأركبهُخلفهُواكنتُثياب ُُُوقُدُُ،همُيعُ ُُواملطَّ
 .بلُِاملطَُُّفسِمُعبدُ ُ،قال:ُعبديُفبنُأِخُافخجلُأنُيقولُ

هُعمرو،ُُ  ُُ(2ُ) يدُبمكةُألهلُُواسم  ُالُثَّ م  ش  ُمنُه  ُهاشًماُألنهُأول  ِِمي وإنماُس 
ُقومهُمنُقريشُأصابهمُ رُأنَّ مكةُولقومهُباملوسمُيفُسنةُاملجاعة.ُي ذك 



12 
 

ُُُُ(3)بِنُالكِبُُُ(2)بِنُقيِصُيُُ(1ُ)عبِدُمناِفُ ة ُبِنُكعِبُبِنُلؤِيي بِنُمري
ُبِنُُُ(4)بِنُاغلِبُبِنُفهرُِا ُُُبِنُمالِكُبِنُانليرِضُبِنُكنانة  بِنُُاخزيمة 

ُبِنُنزاِرُبِنُمعِدُي ُبِنُإيلاِسُبِنُمرض  ُعدنان.ُُُبِنُُمدركة 
يفُُ حجرُ ابنُ احلافظُ سعدُُقالُ ابنُ »وأخرجُ منُُالفتح:ُ

ُانلييبُُ إذاُانتسبُلمُُُملسو هيلع هللا ىلصحديثُابنُعباسُريضُاللُعنهماُأني
ُبنُعدنان« .ُومنُهناُيعلمُالعاقلُأصالةُُ(5)جياوزُيفُنسبهُمعدَّ

 

ةُفخزبُُ ُبهُمكَّ قيقُوقدم قحٌطُوجماعٌةُفرحلُإىلُفلسطنيُواشرتىُمنهاُادلَّ
ذُلقومهُمرقةُ   ثريٍدُبذلكُالزبُ.ُهلُوحن  رُجزوًراُثمُاختَّ

ن مُاملنافُُ  ُُ(1ُ) ُالصَّ ُاملرتِقُوليسُمعناهُعبد  هُاملغّية،ُومعناهُعبد  واسم 
ناف،ُفمعىنُاسمهُُ ُالم  ُخلقه،ُاملاكنُاذليُي صع دُإيلهُي سَّمَّ ُاملناف  ولُأنَّ

ُأوُحنوُذلكُ. عاب  ُالِصي مور 
 
 أنهُي الِزم ُاأل

ُأي:ُبعيٌدُألناسمُ  ُ(2ُ) ي  هُبعدُعنُعشّيتهُ.هُزيد،ُوهوُتصغّيُق يص 
ُذلك،ُولُ  ُُ(3ُ) ِبي ِكيم،ُول ِقيبُبذلكُألنهَُكنُي صيدُبالالِكبُوَي  هُح  اسم 

 ذمَُّيفُذلكُعندُالعربُ.
هوُق ريش،ُوهوُمنقولُمنُاسمُالِقْرش،ُويهُدابَّةُعظيمةُيفُابلحرُُ  ُُ(4ُ)

ةُُ تأكلُولُتؤلك،ُوإىلُفِهرُتنسبُابل طونُإىلُاجلماعةُالقرشية،ُأيُاملتودلي
 قريشُ.منُ

 (ُ.7/164ابنُحجرُالعسقالين،ُ)ُفتح ابلاري، (5ُ)
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ُُ فهو وكرامتهُ تهُ وعزي ورشفهُ النسبُ تعاىلُُُُملسو هيلع هللا ىلصهذاُ اللُ خّيةُ
عنُُُأِحد.ُفقدُروىُُلكهاوصفوةُخلقهُيفُمجيعُالقرونُواألجيالُُ

بُِعْثُت ِمْن َخرْيِ  ُ»ُُملسو هيلع هللا ىلصُعنهُقال:ُقالُرسولُاللُُيرةُريضُاللأيبُهر
بُِعثْ  َحَّت   َفَقْرنًا،  قَْرنًا  آَدَم  بَِِن  ُكْنُت  قُُروِن  ِي  اَّل  الَْقْرِن  ِمَن  ُت 

ُُملسو هيلع هللا ىلصكنُوغّيهماُأنُانلييبُُوابنُالسَُُُُُّ(2).ُوروىُالطرباين(1)«ِمْنهُ 
ب العباسُ قالُ تبوكُ غزوةُ منُ مرجعهُ املدينةُ دخلُ اُ عبدُُلمي نُ

فُق أمتدحك،ُ أنُ يلُ أتأذنُ اللُ رسولُ ياُ ُُاملطلب:ُ هل: َّل  »الُ قل 
ُ،ُفقالُالعباس:ُ]املنرسحُ[(3ُ)«يَفُضِض اهلل فَاكَ 

ُ

ُويف(5)يفُالظاللُُ(4)منُقبلهاُطبت
ُ

ُ(6)مستودع ر ق ُُ الو  ُ ْصف  خي  ُ ُ(7)حيث 
ُ

 

 ُ.8857(،ُرقمُاحلديث:14/446ُُأِحدُبنُحنبل،ُ)مسند أمحد،  (1ُ)
  ُ.4167(،ُرقمُاحلديث:4/213ُُ،ُالطرباين،ُُ)املعجم الكبري (2ُ)
 أيُدامتُأسنانكُسليمةُ. ُ(3ُ)
هُعليهُالصالةُوالسالمُ. ُ(4ُ) ُبذلكُر وح   ي ريد 
المُ.نُآدمُعليهُحيثَُُكُيريدُظاللُاجلنة ُ(5ُ)  الصالةُوالسَّ
 ُ.يريدُموضعُآدمُوحواءُمنُاجلنة ُ(6ُ)
ويشّيُبقوهل:ُ)خيصفُالورق(ُإىلُقوهلُتعاىلُحاكيةُعنُآدمُوحواء:ُُُُ(7ُ)
َُّمتحن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مكُّٱ ]سورةُُُ

 األعراف[ُ.
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ابلالُد ُ هبطت  ُ(1)ثمُ ب شُ ُ ُرٌُـلُ
ُ

ةٌُ ْضغ  م  ولُ ُ نْت 
 
ُ(2ُ)أ ل ق ُُ ع  ُُ(3ُ)ولُ

ُ

ُ ةٌُن طُْب ْلُ ُف  ِفنيُ ُ السَّ ُ ُ(4)ت ْرك ب  ق دُُْ ُو 
ُ

ُ اُ ن رْسً ُ جلــم 
 
ق ُ(5)أ ـــر  الغ  ُ ــه  ْهلـ 

 
ُوأ

ُ

ر ِحمٍُ إىلُ اِلٍبُ ص  ِمْنُ ُ ل  ُت نْق 
ُ

مَض ب ق ُإذاُ ط  اُ ب د  ٌمُ اعلـ  ُ(6)ُُ
ُ

اُل ُ نار  ُ ر ْدت  مُ ـو  ُت ت ًمُاكُْـليلُ
ُ

ق ُ ِ رْت 
َي  ُ يْف  ك  ُ أنت  لِْبِهُ ص  ُيفُ

ُ

 

المُ. ُ(1ُ) الةُوالسَّ  يشّيُإىلُهبوطُءادمُعليهُالصَّ
غُ.درُماُيهُقطعةُاللَّحمُبُق ُ(2ُ)  ي مض 
 ويهُعل قة،ُأيُقطعةُدمُغليظة. ُ(3ُ)
فينةُُ  ُُ(4ُ) أيُسفينةُنوح،ُفقدُوردُيفُاألخبارُأنهُلمُي عقبُممنَُكنُيفُالسَّ

 إلُأولدُنوحُالالثةُسامُوحامُويافثُ.
،ُواكنواُ  ُُ(5ُ) ُوي ع وق  وااًعُوي غ وث  اُوس  ونُن رًساُوو دًّ َكنُآلدمُملسو هيلع هللا ىلصُبنونُي سمَّ

بَّاًداُفماتواُف لُعصهمُعليهم،ُفصورُهلمُإبليسُاللعنيُأمثاهلمُحزنُأهع 
ْفٍرُوحناسُليستأنسواُبهم،ُفجعلوهاُيفُمؤخرُاملسجد،ُفلماُهلكُُ منُص 
ُ أهلُذلكُالعص،ُقالُاللعنيُألولدهمُهذهُآهلةُآبائكمُفاعبدوهمُثمُإنَّ

وفانُدفنهاُفأخرجهاُاللَِّعنيُللعربُ.  الطي
ب ٌقُأيُمَضُاعل ٌمُوجاءُاعل ٌم،ُُُقالُابنُعرفة:ُيقالُمَضُطب ٌقُ  ُُ(6ُ) وجاءُط 

ب ق،ُيقولُإذاُمَضُق ْرٌنُبداُق رٌن،ُ لٌِمُبداُط  ُاع  ومنهُقولُالعباس:ُإذ اُم َض 
ُاألرض. ب ق  ب ٌقُألنهُط  رِنُط   وقيلُللق 
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املهيمنُ  ُ ب يت ك  احتوىُ ُِمنُُُُْ(1ُ)حَتُ
ُ

ُ ُ(2)ِخنِْدف  ُُ حت  ُ لْي اء  ُت هُاع  ق ُانليُُ ُ(3ُ)ط 
ُ

ـُ الْــ ق ِتُ رْش 
 
أ ُ ودلت  اُ لـمَّ ُ ُوأنت 

ُ

ف قُ 
 
األ ُ بِن ورِك  ْتُ وضاء  ُ رْض 

 
ُأ

ُ

الـنُْ ويفُ الضياِءُ ذلكُ يفُ ُ ن ْحن  ُف 
ُ

ُ رتق ُــن وِرُ َن  الرشاِدُ بْلُ ُُُُو س 
ُ

ُ

ُ

ُرسولُاللُُُُمسلمُيفُصحيحهروىُُوقدُُ   إِن  اهللَ »قال:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصأني
كِ  كَِنانََة، اْصَطََف  ِمْن  قَُريًْشا  َواْصَطََف  إِْسَماِعيَل،  َوََلِ  ِمْن  َنانََة 

ُ.(4)«َواْصَطََف ِمْن قَُريٍْش بَِِن َهاِشٍم، َواْصَطَفاِن ِمْن بَِِن َهاِشمٍ 

 ُملسو هيلع هللا ىلصوَّلدتُُه 
مُي
 
أ ُالطاهرةُانليقيةُعشييُِحلتُبهُ ُءامنة  ةُاجلمعةُأولُيللةُُه 

ب ِحلتُ هلاُ فقيلُ رجب،ُ ِمُيمنُ ف س  الربييةُ وخّيُ العاملنيُ ُُيهُِسيدُ
ًداُفستحمدُاعقبتهُاملرضيةُ. ُحممي

 

اهدُ. ُ(1ُ)  أيُالشَّ
ُبذلكُامرأةُإيلاسُبنُمرضُ. ُ(2ُ) ِِمي ل ة،ُثمُس  ْرو   هوُيفُاألصلُِمشيةَُكله 
هاُثمُُنطمجعُُُُ(3ُ) ُو سط  دي ٌةُتلبسهاُاملرأةُوت ش  قَّ اق،ُويفُالصحاحُانِليطاقُش 

ُىلعُاألرض. ري كبة،ُواألسفلُي نج  ُاألىلعُىلعُاألسفلُإىلُالري  ت رِسل 
  ُ.2276(،ُرقمُاحلديث:1782ُُ/4،ُمسلم،ُُ)صحيح مسلم (4ُ)
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حنيُوضعتهُءامنةُوقعُجاثيًاُىلعُركبتيهُرافًعاُُُُملسو هيلع هللا ىلصيروىُأنهُُُ
ُادلاعءُومسكنُُ رأسهُإىلُالسماء،ُألنيهاُمهبطُالرِحاتُوقبلة 

ُ.ُُاللُموجوٌدُبالُماكنٍُفُ،املالئكةُوليسُلوجوِدُاللُتعاىلُفيها
أمُيُُنورُأضاءتُهلُقصورُالشامُحَتُُملسو هيلع هللا ىلصوخرجُمعهُُ ُُرأتُ ه 

ُمودلُالرسولُُ يللةُرشيفةُعظيمةُُُُملسو هيلع هللا ىلصأعناقُاإلبلُببصى،ُفليلة 
مباركةُظاهرةُاألنوارُجليلةُاملقدارُأبرزُاللُتعاىلُفيهاُسييدناُُ
ُنكاحُُ ُالشيفةُمن ُالليلة ُءامنةُيفُهذه ُالوجود،ُفودلته  ُإىل ًدا حممي

ُالفضلُو(1ُ)لُمنُسفاح ُبهُر،ُفظهرُهلُمن العقولُُُُالّيُوالربكةُما
ُكماُشهدتُبذلكُاألحاديثُواألخبار.ُُُاألبصارو

ُُ ربعُُارجتسُإيوانُكرسى،ُوسقطتُمنهُأُُملسو هيلع هللا ىلصولدتهُُويللة 
ُ ُفارس  دُقبلُذلكُبألُُعشةُرشفًة،ُومخدتُنار  فُاعم،ُُولمُختم 

ُماءُحبّيةُساوةُ  فَّ ُُملسو هيلع هللا ىلص،ُومنُاآلياتُاليتُظهرتُملودلهُُ(3ُ)(2ُُُ)وج 

 

 أيُزنا،ُفإنُأمهاتُاألنبياءُوزوجاتهمُلُيزننيُ.ُ(1ُ)
رتُيابسةُكأنُلمُيكنُبهاُىشءُمنُاملاءُمعُصُاأيُاغرتُحبيثُُ  ُُ(2ُ)

 شدةُاتساعها،ُويهُحبّيةُيفُالعراقُقربُالفراتُ.
   (.126ُ/1ابليهِق،ُ)دَّلئل انلبوة،   (3ُ)
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ُ ِجب  ُح  ُإبليس  ُرنًَّةُعُُعنُخربُالسماءُفصاُحُُأنَّ كماُُُُظيمُةورنَّ
ُُ ِمع  خِرجُمنُاجلنِةُوحنيُنزلتُالفاحتة.ُوس 

 
ُوحنيُأ ُحنيُل ِعن  رنَّ

ُُمنُأجوافُاألصنامُومنُأصواتُاهلواتفُالبشارةُبظهورُاحلِقيُ
اُاعم ُولدتهُفأكُثُالعلماءُىلعُأنيهُاعمُالفيل.ُ وال.ُوأمي ُيفُوقتُالزي

هُعبدُاملطلبُفكفلُهوملاُبلغُثماينُسننيُتويف هُأبوُُُجدي ُعمي
ُ

يشُِلبطا ُ.ُواكنُ وي ُُُبي الشهر،ُ الصيبُيفُ ايلومُشبابُ ُشُِيفُ يفُُُُبي
ُالشهرُشبابُالصيبُيفُسنة.ُوقدُقيلُيفُمودله:ُ]الاكمل[ُُ

ريدٌُ و  تــ  مــ  ه ُ دي وخــ  ُ ب  يــْ بــِ احلــ  ُ دِل  ُو 
ُ

ُوانل ُِمْنُو جُ ــي ت وقَّدُ ــن اِتُــْور  ُِهُي 
ُ

ُن اد ىُيفُم يل  ُـــِجرْبِ ِنُهِةُُن صَـّ سـْ ُح 
ُ

ُالو جُْ ِليح  اُم  دُ ِهُُــهذ  وْح 
 
اُاأل ُهذ 

ُ

اه ُُُِذ  ُانلَُّـمج  اُاملْرت ُيل  ذ  ُضـُىْعِتُه 
ُ

ِْح دُ 
 
اُأ ِفُهذ  ُالو صــْ ِليل  اُج  ُهذ 

ُ

رْسِِهمُْ
 
اِءُبِأ م  ــَّ ُالس ة  ُق ال ْتُم الئِك 

ُ

 ُ ودل  يـ  لُ ُ ه  لـ  ثـْ مـِ و  ُ ب  يـْ بـِ احلـ  ُ دِل  ُو 
ُ

ُ

ُُ ايةُُليهُومعِنيًّاُبالعنحمفوفًاُباإلكرامُاإلُُملسو هيلع هللا ىلصوقدَُكنُمودله
و عندُ ظهرُ ماُ ذلكُ ىلعُ ُ دلي وقدُ عجائبُُُُلدتهالربيانية،ُ منُ

تهُوتمهيًداُلرساتلهُوإعالنًاُبعظيمُمرتبتهُُ وغرائبُإرهاًصاُنلبوي
ُهلُ ُشأنًاُكبًّيا.ُُُُملسو هيلع هللا ىلصوأنَّ
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ُأميُعثمانُُ ه ُأمي ُالعاصُعن ُأيب ُبن فمنُذلكُماُجاءُعنُعثمان
أنيهاُقالت:ُ»ملاُُاليقفيةُالصحابيةُواسمهاُفاطمةُبنتُُ عبدُاللُ

عُ رأيتُابليتُحنيُُُُملسو هيلع هللا ىلصحرضتُولدةُرسولُاللُُ ق  ُامتُلُُقدُُ(1ُ)و 
،ُُستقعُُأنهاُُظننتُُحَتُُتدنوُُانليجوُمُُورأيتُُنوًرُا تهُُفلماُُيلعَّ ُُوضع 

ارُُابليتُُهلُُأضاءُُنورُُمنهُاُُخرجُُءامنة ُُأرُىُُلُُجعلتُُحَتُُوادلي
ُ.ُُ(2ُ)والطرباينُابليهِقُرواه.ُ«نوًرُاُإل

يفُُُُشتهرقدُاُُملسو هيلع هللا ىلصُُولدتُهُُوقُتُُظهرُُاذليُُوُرنليُاُُهذُاَُُكُنُُوقد
ُقريشُوكُثُذكرهُفيهمُ.

 ماكن الوَّلدة 
فاُيفُسوقُالليلُيفُ مة،ُدارُأيبُطالب،ُقربُالصي ةُاملكري ُمكي

 

 ُ.أيُنزلُمنُبطنُأمهُ(1ُ)
منهاُُ  (2ُ) خرجُ نوًراُ وضعتهُ رأتُحنيُ هُ أمَّ ُ أنَّ ِمنُ سبقُ ماُ منهُ واملرادُ

حُابنُحبانُقوهلُحيأضاءتُمنهُقصورُبصىُمنُأرضُالشامُكماُيفُص
ن ُه َخَرَج ِمْنَها  ُ»عليهُالصالةُوالسالم:ُُ

َ
ْت ِحنَي َوَضَعْتِِن أ

َ
َ ال ِِت َرأ ِمّ

ُ
َوُرْؤيَا أ

امِ  َضاَءْت لََها ِمْنُه قُُصوُر الش 
َ
 ُ.«نُور  أ



19 
 

ُاملاكنُاملعروفُبمحلةُاملودل،ُوهوُالصحيحُ.

 ُملسو هيلع هللا ىلصأسماؤه 
أ أسمائهُ أشهرُ ومنُ د.ُ حممي هوُ املباركُ واملايح،ُُاسمهُ ِحد،ُ

والعاقب وقُدواحلارش،ُ بعضهاُُوردتُُ،ُ ووجدُ األحاديثُ يفُُُُيفُ
ابلخاريُُ صحيحُ فيفُ السالفةُ األممُ وبنيُ القديمةُ الكتبُ

دُبنُجبّيُبنُمطعمُعنُأبيهُقال:ُقالُُوصحيحُمسلمُُ عنُحممي
الَماِِح  »  ُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاللُُ نَا 

َ
مْحَُد، وَأ

َ
أ نَا 

َ
، وَأ د  حُمَم  نَا 

َ
أ ْسَماًء، 

َ
أ ِِل  إِن  

ُ ِِبَ الُكفْ  ِي َيْمُحو اَّلل  ِ اَّل  نَا احَلاِِشُ اَّل 
َ
ُُيْرَشُ انل اُس ىلَعَ  َر، وَأ ي 

نَا الَعاقُِب 
َ
ُُ.(1ُ)«قََدِم، وَأ

رشحُهذاُاحلديثُالشيف:ُُُُُُيقولُابنُحجرُالعسقالينُيُف
ُُُُُملسو هيلع هللا ىلصواذليُيظهرُأنَّهُأرادُُ» ُهلُمخسةُأسماءُاختصُبهاُلمُيسمي أنَّ

ُأنَُّ ُاملاضية،ُل ُاألمم ُأوُمشهورةُيف مة، ُأوُمعظي ُأحدُقبله، ُأرادُُبها ه
ُُ.(2ُ)«احلصُفيها

 

  .4896(،ُرقمُاحلديث:6/151ُُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
 (ُ.6/556العسقالين،ُ)ابنُحجرُفتح ابلاري،  (2ُ)
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ُأسمائهُُ ُاملبش،ُُُُملسو هيلع هللا ىلصومماُوقعُمن ُالشاهد، ُبالتفاق: ُالقرءان يف
رُُإىلُالل،ُالرساجُاملنّي،ُوفيهُأيًضُُُادلايعذير،ُاملبني،ُُانليُ ا:ُاملذكي

أسمائهُُ ومنُ واألمني،ُ والريشيدُ واهلاديُ والريِحةُ وانليعمةُ
ُا عُوالصي ُاملصدوقُ.املشهورة:ُاملختارُواملصطىفُوالشفيعُاملشفي ُدق

ُ

 اخلمسة:  ملسو هيلع هللا ىلصوأما يف تفصيل أسمائه  
 : حممد •

معىنُُ وفيهُ حممودُ بمعىنُ وهوُ احلمدُ صفةُ منُ منقولُ هوُ
ُوهوُاذليُتكاملتُفيهُالصالُاملحمودةُ.ُُاملبالغة

اسمُنبيهُاألعظــمُُُُـاروقدُقالُربيناُسبحانهُوتعاىلُيفُإظهـ
ُُملسو هيلع هللا ىلص سورةُ]ٱٱَّ  جنيف يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ:

الُلو،ُُ[الفتح ُويقولُ عزُ  رب  يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱجل:ُُُ

عمران]ٱَّ زبلك  آلُ تعاىل:ُُ [،ُُسورةُ  مع  جع مظ حط مض خض ُّٱويقولُ

سورةُ]ٱَّ  مك لك خك حك  جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ

ُُ. [األحزاب
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ُريضُاللُعنهُأنهُيفُصحيحُمسلمُُو عنُأيبُموىسُاألشعرِيي
فقال:ُُ أسماًءُ نفسهُ نلاُ ُ يسِمي ملسو هيلع هللا ىلصُ اللُ رسولُ َكنُ نَا  »قال:ُ

َ
أ

د   ُُ.(1)«حُمَم 
ُ
   :د أمح •

قيلُسِمُأِحدُألنهُعلمُمنقولُُفقدُُأِحدُُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُيفُتسميتهأماُُ
ُ ُُ.احلامدينمنُصفةُاحلمدُويهُأفعلُاتلفضيلُومعناهُأِحد 

املقامُُ يفُ عليهُ يفتحُ أنَّهُ الصحيحُ يفُ ثبتُ ماُ ذلكُ وسببُ
قبله أحدُ ىلعُ بهاُ يفتحُ لمُ بمحامدُ األنبياءُُُُ،املحمودُ وقيلُ

ُيفُصفةُاحلمد.ُُُُمظمهِحَّادونُوهوُأِحدهمُأيُأكُثهمُِحًداُوأُع
ُُُةيفُاآلخرُوِحدُربيهُقبلُأنَُيمدهُانلاس،ُُيعلمُأنَّهُُذلكُُكو
عهُفيحمدهُانلاسَُُيمد ُُ.ربيهُفي شفي

 

ُُ.(90ُ/7مسلم،ُ) ،صحيح مسلم (1ُ)
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وبلواءُاحلمدو بسورةُاحلمدُ ُ صَّ ُُُ(2)وباملقامُاملحمودُُ(1ُ)قدُخ 
وبعدُُ ادلاعءُ وبعدُ الشبُ وبعدُ األكلُ بعدُ احلمدُ هلُ ورشعُ

ادُي احلمي تهُ أمي وسميتُ السفرُ منُ معاينُُالقدومُ هلُ فجمعتُ نُ
ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاحلمدُوأنواعهُ

الفة السي الكتبُ يفُ وقعتُ أِحدُ السمُُوتسميتهُ اذليُُُفهوُ
ُُ قديًما، بهُ القرءانُُاشتهرُ ُُويفُ فيهُحاكية قولُعيىسُُُُعُنذكرُ

السالُم  خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:عليهُ

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 

قالُُُُُُ(1ُ) قال:ُ بسندُحسنُ الرتمذيُ ُعندُ الدرِيي أيبُسعيدُ يفُحديثُ
أنا سيد وَل آدم يوم القيامة وَّل فخر، وبيدي لواء احلمد رسولُاللُملسو هيلع هللا ىلص:ُ»

لوايئ حتت  إَّل  سواه  فمن  آدم  نيب  من  وما  فخر،  واللواء:ُُُ«وَّل  احلديث.ُ
أنُُالراية،ُوىفُعرفهمُلُيمسكهاُإل ُصاحبُاجليشُورئيسه،ُوَيتملُ

معهُُ تميلُ حبركته،ُ ومتحركةُ هلُ تابعةُ وتكونُ بإذنهُ غّيهُ بيدُ تكونُ
حيثُمال،ُلُأنهُيمسكهاُبيده،ُإذُهذهُاحلالةُأرشف.ُوإنماُأضافُاللواءُُ

ُذلكُهوُمنصبهُيُفُُإىلُاحلمدُاذلىُهوُالناءُىلعُاللُبماُهوُأهله،ُألن
المُ.ذلكُاملوقفُعليهُأفضلُالصالةُوال  سَّ

 أيُالشفاعةُالعظَّمُاليتَُيمدهُبهاُاألولونُواآلخرونُ. ُ(2ُ)
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السمُُ[،ُُالصفُُ]سورُةٱَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ هذاُ ذكرُ بعضُُوقدُ يفُ
ُ:ُ]املتقارب[ُُ(1ُ)ديمةُكماُيفُقولُت بيعُاحلمّيُياألشعارُالق

ُىلعُُ ــــــُهشهدت  ُأِحــــــٍدُأني
ُ

ـــمُْرسوٌلُمنُاللُباريُالنَُّ ُس 
ُ دَُّ ْمِريُإىلُعمــــرهُُُِولوُم  ُع 

ُ

ــمُْ ُع  ــًراُهلُوابن  ــ ُوزي ُلكنت 
ُ

هُ ُُت ُوجاهد أعداء  ُبالسيِفُ
ُ

دُْ ص  ْنُ ع  ُ مُْوفرجت  غ  ُ َّ لك  ُرِهُِ
ُ

ُ

ُأحدُبأِحدُقبلُانلييبُُأنهُلمُيوقدُذكرُُ ولُتسَّمُبهُُُُملسو هيلع هللا ىلصسمي
حياته ُُأحدُيفُ وادلُُ، أِحدُ هوُ بعدهُ بهُ ُ تسَّمي منُ أولُ ُ إني وقيلُ

ُُالليلُالفراهيديُكماُقاهلُأبوُبكرُبنُأيبُخيثمة.
ُ
 : املـاحـي •

يمحوُاللُبهُالكفر،ُُُُيباملايحُأيُاذلُُُملسو هيلع هللا ىلصوأماُيفُتسميتهُُُ
ُبالدُمكةُو ُأيُمن ُالقايضُعياض: ُقال ُُفقد ُالعربُوماُز وِي  بالد

لك ُ ُأنهُيبلغهُم  و ِعد  اُُُُهلُمنُاألرضُو  مته،ُأوُيكونُاملحوُاعمًّ
 
أ

  يي ىي مي ُّٱ:ُُبمعىنُالظهورُوالغلبةُكماُيقولُاللُتعاىل
 

مُايلمنُيفُاألممُاملاضيةُوقدُأسلم،ُُ  ُُ(1ُ) اكَّ أيُاألوسط،ُوقدَُكنُمنُح 
الم:ُ الةُوالسَّ  .«َّل تُسبُّوا ُتب ًعا فإنه اكن قد أسلم»وقالُفيهُعليهُالصَّ
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اتلوبة]ٱٱٱَّ ٍّ ٰذ ُُ[سورةُ ابنُحجرو، انلييبُُ:(1ُ)قالُ قولُ ُُُملسو هيلع هللا ىلص»وأماُ
ِي يَمُحو اهلل ِِبَ الُكفر» نَا الَماِِح اَّل 

َ
لكُمنُُادُإزالةُذ«ُقيلُاملُروَأ

ُمنُُ ُالكفرُلمُيمح  جزيرةُالعرب،ُوإنيماُقيدُجبزيرةُالعربُألنَّ
ولُخيىفُىلعُاملطالعُُ ُُ،مجيعُابلالد،ُوقيلُإنيهُحممولُىلعُاألغلب«

ُاملجتمعُاجلاهيلُمنُفس ورشور،ُفاكنتُبعثةُسييدناُُُُادماُختبطُبه
دُُ حمُُملسو هيلع هللا ىلصحممي عقولُُُُانوًراُ بهُ استنارتُ وضياًءُ اجلهلُ ظالمُ

ُاجلهادُفقدُبدأُمنُمكةُوحيًداُُُُملسو هيلع هللا ىلصولقدُجاهدُُُُ،قلنيالعا حقي
منُُ ةُ أمي حوهلُ اتلفتُ وقدُ وتويفُ ار،ُ القهي الواحدُ اللُ إىلُ يدعوُ

ُاألممُأضاءتُللبالدُمشاعلُانليور.ُُ
ُ

   :احلـاشــر •

ِي :ُ»ُملسو هيلع هللا ىلصباحلارشُفقدُقالُُُُملسو هيلع هللا ىلصوأماُيفُتسميتهُُ َاِِشُ اَّل 
ْ
نَا احل

َ
وَأ

واختلفُيفُمعىنُُ»لقايضُعياض:ُُالُا«ُوُقُُيْرَشُ انل اُس ىلَعَ قََدِم 
،ُوقيلُُُملسو هيلع هللا ىلصىلعُق ديمُفقيلُىلعُزماينُوعهديُأيُليسُبعدهُُ نيبي

ُالساعةُىلعُأثرهُأيُقريبةُمنُمبعثهُُ كماُدلُُُُملسو هيلع هللا ىلصىلعُأثريُألنَّ

 

 (ُ.6/557ابنُحجرُالعسقالين،ُ)فتح ابلاري،  (1ُ)



25 
 

حدي ذلكُ أنَُّىلعُ ابلخاريُ ُثُ ُملسو هيلع هللا ىلصهُ ُُ َوال»قال:ُ اعَ بُِعْثُت    ةَ س 
ُ(1)«َكَهاتنَْيِ  والوسطىُ بابةُ بالسي ُ،«فأشارُ حُجُ ابنُ رُُوقالُ

وأنا احلاِِشُ اَّّلي ُُيرَشُ انلّاُس ىلَع :ُ»ملسو هيلع هللا ىلص»وأماُقوهلُُ:ُُالعسقالين
وهوُموافقُلقوهلُُُُ،«ُأيُىلعُأثري،ُأيُأنهَُيشُقبلُانلاسقََدِم 

معناهُأنهُأولُمنُُُُ(2)«ُُيرَشُ انل اُس ىلَعَ َعِقيبيفُالروايةُاألخرىُ»
اآلخر:ُُ احلديثُ يفُ جاءُ كماُ تَنَْشقُّ »َيشُ َمْن  ُل  أو  َعْنُه  أنَا   

ْرُض 
َ
ُُُ،(4ُ)«ُُ(3)«اأْل قـرب  ُُُُويؤيدُ : وجلي ُ عزي قوهلُ  خب ُّٱالسـاعةُ
ُ[.سورةُالقمر]ٱَّ حت جت هب مب
ُ

 : العـاقـب  •

دُُ هوُالعاقبُاذليُُُُملسو هيلع هللا ىلصوأماُيفُتسميتهُالعاقبُفالرسولُحممي
ُفهوُخاتمُانليبييني،ُويفُابلخاريُعنهُ َّلَ  قال:ُ»ُُملسو هيلع هللا ىلصليسُبعدهُنيبي

 

  .4936(،ُرقمُاحلديث:6/166ُ،ُابلخاري،ُ)حيح ابلخاري ص (1ُ)
  ُ.2354(،ُرقمُاحلديث:1828ُُُ/4،ُمسلم،ُُ)صحيح مسلم (2ُ)
 .12777(،ُرقمُاحلديث:12/166ُالطرباين،ُُ)املعحم الكبري،  (3ُ)
 (ُ.6/557ابنُحجرُالعسقالين،ُ)فتح ابلاري،  (4ُ)
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َبْعِدي ِِبَ  أيًضاُقال:ُ»ُُملسو هيلع هللا ىلصهُُويفُصحيحُمسلمُعنُُ(1)«نيَِب   وَُختَِم 
:ُُُُ(2)«ونانل بيُّ  ُوجلي  مع  جع  مظ حط مض خض ُّٱويؤيدُهذاُقولُاللُعزي

 .ُ[سورةُاألحزاب]ٱَّ  مفمك خف حف جف   مغ جغ

 وقالُاحلافظُأِحدُبنُحجرُالعسقالين:ُ]الطويلُ[
ُفضــل هُ  ُانليبيني  ُبداُقبل  ُقديًما

ُ

ُمواُب ْعثًاُفيفُالفضِلُي ْسِبق ُإْنُق ِدُيف
ُ

ويْلُ  أنَُّهذاُ يعرفونهعلمُ َكنواُ ايلهودُ يقول:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُُ تعاىلُ واللُ
 جن  يم   ىم  ممخم  حم  جم يل ىل  مل خلُّٱ

ُُملسو هيلع هللا ىلصُفتهفقدُجاءتُصُ[،سورةُابلقرة]ٱٱَّ ين ىن  من خن حن 
يفُاتلوراةُواكنُايلهودُجيدونُتلكُالصفة،ُولقدُءامنُبهُمنُشاءُُ

قُبهُُُُ،اللُهلُاهلدايةُمنهم عبدُاللُبنُسالمُواكنُُُُُملسو هيلع هللا ىلصوممنُصدي
بن وزيدُ علمائهمُ غييهمُُي ُعُْسُ ُُمنُ يفُ تماديًاُ إلُ أكُثهمُ وأىبُ ه.ُ

فوة« لبنُاجلوزيُعنُابنُعباسُأنهُُُُُ(3ُ)وعتويهم،ُفيفُ»صفةُالصي
وانليضّيُوفدكُوخيربُجيدونُصفةُانلييبُُُُظةَكنتُيهودُقري»قال:ُُ

 

 .3455(،ُرقمُاحلديث:4/169ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري ُ(1ُ)
  .523(،ُرقمُاحلديث:371ُُ/1،ُمسلم،ُ)صحيح مسلم (2ُ)
 (ُ.37ابنُاجلوزي،ُ)ص، فة الّصفوةصُ(3ُ)
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ُاملدينة،ُفلماُودُلُُملسو هيلع هللا ىلص ُدارُهجرته ُأنُيبعثُوأنَّ رسولُُُُعندهمُقبل
ن ِبيئ ُأِحدُُ«الليلةودلُأِحدُُُ»قالتُأحبارُايلهود:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصاللُُ ،ُفلماُ

ُأِحد»قالوا:ُُ ُن ِبيئ  ُبهُويصفونهُفماُمنعهمُُ«قد ون ُيقري ُيعرفونُذلك ،
ُ.ُ«عنُإجابتهُإلُاحلسدُوابليغ

الرمّحةُُملسو هيلع هللا ىلصذكرُمنُمجلةُأسماءُالرسولُُُُوقد ألنهُرِحةُُُُنيّب 
ُُُُملسو هيلع هللا ىلص بُ إن  »قال: امللحمةُُ،(1ُ)«مهداة  رمحةً   ُت ثْ عِ ما  نزلُُُُونيّب  ألنهُ

ُاللُُيطالسيُوقالُُُُبالسيف،ُفقد ُاألنيقة»كتابه:ُُيفُُُُرِحه ُُ«الرياض
الرِحة: للرِحة«ُُعنُاسمهُنيبُ ُُ»ومعناهُواضحُألنهُأرسلُ وقالُُ.

موضعُالقتالُُُوامللحمة:ُ»واملالحمُمجعُملحمةُوهُُنيبُيُُعنُاسمه
ُاللُوأىلعُمقامهُُ ُنصه ُباجلهادُوالسيف،ُولقد ُأرسل واحلربُألنه

ُىشُىلعُقدمني«ُ.أرشفُمنُِحلتُبهُأميُوخّيُمنُُمُملسو هيلع هللا ىلصفاكنُ
ُُ انليبي ُ أنَّ أيًضاُ يعلمُ هناُ واتلعاطفُُُُملسو هيلع هللا ىلصفمنُ بالرِحةُ نزلُ

ُالقرءانُُ ُالقلبُكماُجاءُيف ُيكنُفًظاُغليظ واللينيُوالشفقةُولم
ُُ،ُوقوهل[سورةُاألنبياء]ٱَّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱقوهل:ُُ

 هب مب خب حب جب ُّٱتعاىلُيفُوصفُرسوهلُالكريم:ُُ

 

  .9205(،ُرقمُاحلديث:16/122ُ،ُالزبار،ُ)مسند الزبار (1ُ)
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 مج  حج مث هت مت خت حت  جت
شيمتهُوأخالقهُعليهُالصالةُُُُنُمنفقدَُك[ُُسورةُاتلوبة]ٱَّجحمح

نا رمََحة   »والسالمُالرأفةُوالرِحةُكماُجاءُأيًضاُيفُاحلديث:ُُ
َ
إِن ما أ

ُ،ُُ(1)«ُمهَداة ُوجلي  يم ىم ُّٱومنُمجلةُماُمدحُبهُأيًضاُقوهلُعزي
 يي  ىي  ميخي  حي جي  يه  ىه  مه جه ين ىنمن  خن حن  جن 

 يئ  ىئ  نئ مئزئ رئ  ّٰ  ِّ ُّ  ٍَّّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ 
ُ[.سورةُآلُعمران] ٱَّ ربزب

ُُفائدة :ُُ ااعلم ُ بماكرمُُأني األنبياءُ منُ كثًّياُ ُ صَّ خ  ُ وجلَّ ُ عزَّ للُ
عظيمةُفجعلُموىسُلكيًماُواختذُإبراهيمُخلياًلُووهبُسليمانُُ
ملاًكُلُينبيغُألحدُمنُبعدهُوجعلُصفوةُخلقهُوخاتمُأنبيائهُُ

ًداُُ مقامفُُُملسو هيلع هللا ىلصحممي لكُ فوقُ مقامهُ وأىلعُ فهُ يفُُُُشي جاءُ فقدُ
:ُُملسو هيلع هللا ىلصُُهوُقوهلفهُوتكريمهُُويدلُىلعُعظمُرشُُابلخاريُحديث

ُت بِالرُّْعِب  » نْبَِياءِ َقْبِِل: نُِِصْ
َ
َحد  ِمَن األ

َ
ْعِطيُت ََخًْسا لَْم ُيْعَطُهن  أ

ُ
أ

يَُّما رَُجٍل ِمْن 
َ
ْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، وَأ

َ
َمِسرَيةَ َشْهٍر، وَُجِعلَْت ِِل األ

فَلُْيَصِلّ  ّلَةُ  الص  ْدَرَكْتُه 
َ
أ ِِت  م 

ُ
الغَ أ ِِل  ِحل ْت 

ُ
وَأ انل  ،  َواَكَن  يِبُّ َنائُِم، 

 

  (.3/44،ُابليهِق،ُ)شعب اإليمان (1ُ)
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ْعِطيُت  
ُ
وَأ اَكف ًة،  انل اِس  إىَِل  َوُبِعْثُت  ًة،  َخاص  قَْوِمِه  إىَِل  ُيْبَعُث 

َفاَعةَ  ُُ.(1)«الش 
ُ

ُفائدة أخرى: 
ُُ.عبدُمنافُهاشمُبِنُُبنُ ُاملطلِبُُ:ُعبدُ جّده ألبيه

ُجّده ألمه ُ ُُ.زهرةُُمنافُبِنُُُعبدُُِبنُ ُ:ُوهب 
ُجّدته ألبيه  ُُ.وُاملخزوميةمرعُُ:ُفاطمةُبنت 
ُُجّدته ألّمه ُ اِرُبِنُُ: بِْدُادلَّ ُبِْنُع  ان  ثْم  بِْدُالْع زَّىُبِْنُع  ُع  ة ُبِنْت  ب رَّ

ُي ِ
ةُ ُُق يص  رَّ م  بِْنُ ِبُ الِك  ُُبِْنُ بِْدُُ، ع  بِْنُ ِدُ س 

 
أ ُ بِنْت  ِبيٍبُ ح  ميُ

 
أ ة ُ ب رَّ ُ مي

 
و أ

ُي ِ
ةُ ُالْع زَّىُبِْنُق يص  رَّ ِبُبِْنُم  ُ.ُُبِْنُالِك 

ُاللُوأمُيتويفُوادلهُعو ُاللبد ُبرسول ُالسادسُمنُشهرُِحلها ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصهُيف

 

  ُ.438(،ُرقمُاحلديث:1/95ُُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
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 تاريخ الوَّلدة
ُالثننُيُ ُاألولَُُكنُفجرُيوم ُالاينُعشُمنُشهرُربيع كماُُُُيف

ُت فِيهِ »ُُملسو هيلع هللا ىلصُُيدلُىلعُذلكُقوهل ،ُيفُالسنةُالالةُ(1)«َذاَك يَْوم  ُوَِلْ
والمسنيُقبلُاهلجرةُانلبويية،ُوقيلُاملوافقُللعشينُأوُللثاينُ

واحدُُوال أوُ وسبعنيُ مخسمائةُ سنةُ تقريبًاُ نيسانُ منُ عشينُ
ُهُأكُثُالعلماء.ُُوسبعنيُللميالدُاعم ُالفيلُكماُذكر

ه   أمُّ
يهُءامنةُبنتُوهبُبنُعبدُمنافُبنُز هرةُبنُالكبُبنُ

لؤيُبنُاغلبُبنُفهرُبنُمالكُبنُانلرض،ُسييدةُُُُنمرةُبنُكعبُب
ُ.(2)نساءُبينُزهرة،ُويهُمؤمنةُويلية

 وفاة أّمه

ه ُُُ ر  م  هُباألبواءُويهُراجعٌةُمنُاملدينةُإىلُمكةُوع  ُتوفيتُأمي

 

  .1162رقمُاحلديث:ُ(،819ُُ/2،ُمسلم،ُ)صحيح مسلم (1ُ)
 (ُ.1/183)،ُابليهِق،ُدَّلئل انلبوة (2ُ)
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ُرسولُاللُباألبواءُوهوُاملاكنُاذليُدفنتُ ُسنوات،ُوملاُمرَّ ِستي
ُُ الفتِح ُاعمُ يفُزيارةُقربهاُُُُهُ استأذنُربَُّفيهُوهوُذاهٌبُإىلُمكة 
لفظُاحلديثُعندُمسلمُيفُُفأذنُهل،ُفبىكُوأبكىُمنُحوهلُو

 »:ُُصحيحُه
ْ
ِِل،  َرِبّ َذنُْت  اْسَتأ يُْؤَذْن  فَلَْم  لََها  ْسَتْغِفَر 

َ
أ ْن 

َ
أ يِف   

ِذَن ِِل، فَُزوُروا الُْقُبوَر فَإِن َها تَُذكِّ 
ُ
ُزوَر قَِْبََها فَأ

َ
ْن أ

َ
َذْنُتُه يِف أ

ْ
ُر  َواْسَتأ
ُُُُ«الَْمْوَت  مؤمنًة، َكنتُ أنهاُ ىلعُ يدلُ ُُوهذاُ عبدُُثم ه ُ دي ج  كفلهُ

 املطلبُ.

 قابلُتهُ 
الِشُيُ اءُ يهُ بنف  واكنتُُُ عوف،ُ بنُ الريِحنُ عبدُ أمُ عوف،ُ تُ

ُبنتُثعلبةُأمُي أيمنُاحلبشيةُوادلةُأسامةُبنُزيدُبنُُُُتعاونهاُبركة 
ُاألسلمييُ يب ة  ُةُ.حارثة،ُوث و 

 حاضنُتهُ 
احلبشيةُُُ أيمنُ أمُ ثعلبةُ ُ بنت  ُ بركة  ُ هُحضنته  أمي فلماُماتتُ

فآمنتُبهُُُُملسو هيلع هللا ىلصويهُمولتهُورثهاُمنُأبيهُواعشتُإىلُأنُبعثُُ
ُهلاُكراماتُ.تهُوصارتُويلًةُواتبع
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 مرضعاتُهُ 
هلبُ أيبُ مولةُ ُ األسلمية  ُ ليمةُ ،ُُثويبة  ذ ؤيبُُُُوح  أيبُ بنتُ

ُالسعديةُزوجهاُاحلارثُبنُعبدُالع زىُبنُِرفاعة.ُُ

 ن الَرضاعة إخوتُُه مِ 
هُِحزةُبنُعبدُاملطلبُأخوهُمنُجهتنيُمنُجهةُثويبةُُ • عمي

 ُ.ومنُجهةُحليمة

 ُ.سدُاملخزويمأبوُسلمةُعبدُاللُبنُعبدُاألُ •

 ُ.عبدُاللُبنُجحشُ •

ُُطلب،مرسوحُبنُثويبةُأبوُسفيانُبنُاحلارثُبنُعبدُاملُ •
 ُ.أرضعتهُمعهُحليمةُالسعدية

 ُ.عبدُاللُبنُاحلارثُابنُحليمةُالسعدية •

نيسُةُ •
 
 ُ.وأختهُأ

ُ.حذيفةُاليتُتعرفُبالشيماءُوأمهاُحليمةُالسعديُةُ •
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 ُملسو هيلع هللا ىلصأعمامه 

احلارثُ)وهوُأكربُُ •
 ُ.أعمامه(

بّي •  ُ.الزي

ث ُ •  .مق 

 ُ.أبوُطالبُ)عبدُمناف( •

 ُ.العبياسُ)أبوُالفضل( •

ُُ.ِِضارُ •

 ُ.ِحزة •

• 
 .(1)ُمِوُياملقُ 

حُْ •  ُ.(2ُ)لج 

 ُ.ى(زَُّأبوُهلبُ)عبدُالعُ  •

• 
قُوعبدُُايدوقيلُالغُ 

ُُ.الكعبة

ُريضُاللُعنهماُ.ُمُمنهمُِحزةُوالعبياُسأسل ُ

 ُملسو هيلع هللا ىلصعّماته 
ه • انُألمي ةُعثمانُبنُعفي  ُ.أميُحكيٍمُابليضاءُويهُجدي

 

دةُوكرسها. (1ُ)  بفتحُالواوُاملشدَّ
ُاألصل  (2ُ) ُالساكنةُوهوُيف ُاملهملة ُاحلاء ُاملفتوحةُىلع ُاجليم السقاءُُُُبتقديم

ُ.القيدُواللخالُوهوُيفُاألصلوقيل:ُبتقديمُاحلاءُ،ُالضخم
 (ُ.86،ُالعزُابنُمجاعة،ُ)ُصاملختِص الكبريانظر:ُ
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هُوأبيهُُاعتكةُويهُشقيقةُعبُدُ •  .)أسلمت(اللُمنُأمي

هُوأبيهُ •  ُ.ب رةُويهُشقيقةُعبدُاللُمنُأمي

 ُ.أميمةُ •

 ُ.أروىُُ •

ُُ.صفييةُ)أسلمت( •

 ملسو هيلع هللا ىلصزوجاتُُه 
دُ  القبائلُُُُملسو هيلع هللا ىلصألنهُُُُةالزوجاتُحلكمُدينيُُملسو هيلع هللا ىلصُُعدي مجعُبنيُ

اليتُصاهرهاُوأليفُبينهمُوصارواُمتعاوننيُويًداُواحدةُلدمةُُ
متمزقني َكنواُ أنُ بعدُ عوةُ وادلي متحاربني،ُُُاإلسالمُ متفرقنيُ

ُُ املسلمني،ُُُملسو هيلع هللا ىلصوعليم ونساءُ ُ قبائلهني نساءُ علَّمنُ ُ نَّ وه  زوجاتهُ
ُبنيُالنيساء،ُوأماُقوهلُعليهُالصالةُُ فانتشُالعلمُعنُطريقهني

ْنَيا النِّ ُحبِّ »:ُُوالسالم ةُ َعْيِِن  َساُء َوالِطّ َب إَِِل  ِمَن اَلُّ يُب، وَُجِعَل قُر 
َّلةِ« الص  احلاكُُ(1ُ)يِف  والنيسايئرواهُ امليلُُمُ ُ يفَّ ُ ِعل  ج  فمعناهُ ُ،

ٍعُذللك،ُوكذلكُيفُأمرُُالطبييعُلزوجايتُمنُغِّيُتعليِقُقلٍبُوت ت بيُ

 

  ُ.3939احلديث:ُ(،ُرقم7/61ُُ،ُالنسايئ،ُُ)السنن الصغرى  (1ُ)
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بأنهَُكنُُ اتيهمهُ اُمنُ يب،ُوأمي بالنيُالطي القلبُ متتبًعاُُُُساءمتعليقُ
ةُ َعْيِِن يِف  لشهواتهُفهوَُكفٌر،ُوأماُقوهلُعليهُالسالم:ُ» وَُجِعَل قُر 

َّلةِ«  ،ُفهوُُاهُاغفمعنُُالص  يةُفريحُوأنيسُورسوريُيفُصاليتُلرّبي
ُمتعليقُالقلبُبمحبةُاللُوعبادتهُوطاعته.ُُُملسو هيلع هللا ىلص

ُُو أني توفيتُُالليُُُهُِزوجاِتُاعلمُ اليتُ وخدجيةُ ُ عنهني تويفُ وايتُ
ُُقبلهُ ُمبشاٌتُباجلنة.ُلكهنَّ

بنتُخويدلُوهلُمخسُوعشونُسنةُوهلاُُُُدجيُةوقدُتزوجُُخ
اُم أولُ ويهُ سنة،ُ أربعونُ العمرُ وصدقتهُُمنُ بهُ ءامنتُ رأةُ

غّيُ  منهاُ أولدهُ ومجيعُ ادلعوة،ُ أولُ يفُ معهُ إبراهيم،ُوصربتُ ُ
اهلجر قبلُ عنهاُ اللُ يزتوجُغّيهاُُوماتتُخدجيةُريضُ ولمُ ة،ُ

ُحَتُماتت،ُواكنُصارُهلُمنُالعمرُمخسونُسنة.ُُ
خدَي وفاةُ زمعةُُُُةوبعدُ بنتُ سودةُ السالمُ عليهُ تزوجُ

ثمُماتُُالعامريةُواكنُزوجهاُمسلًماُهاجرتُمع إىلُاحلبشةُ هُ
وكربتُيفُالسنُفسألتُرسولُاللُُُُملسو هيلع هللا ىلصعنهاُفزتوجهاُرسولُاللُُ

ادلنيا يفُ معهُ تلبىقُ نسائهُ يفُ يدعهاُ توفيتُُُُأنُ وقدُ واآلخرةُ
ُباملدينةُرضوانُاللُعليها.ُ
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ديقاعئشةُبنتُأيبُبكرُاُُملسو هيلع هللا ىلصثمُتزوجُُ ريضُاللُعنهما،ُُُُلصي
تسعُس العمرُ هلاُمنُ يزتوجُبكًراُغّيهاُواكنُ نواتُوهذاُُولمُ

ُا ُالزتويج ُإذَُكنُمعروفًاُعندهم ُالعرب ملبكرُُليسُفيهُعيبُعند
يقوُل والسالمُ الصالةُ عليهُ ِ »ُُ:واكنُ ََعئ النِّ فَْضُل  ىلَعَ  َساءِ  َشَة 

َعامِ  ِيِد ىلَعَ َسائِِر الط 
ُ.ُ(2ُ)(1ُ)«َكَفْضِل الَّث 

الطابُُ بنُ عمرُ بنتُ حفصةُ بدرُ غزوةُ عقبُ تزوجُ ثمُ
امةُقويامةُماتتُيفُُالقرشييةُريضُاللُعنهاُُ وعنُأبيها،ُواكنتُصوي

ُعنه.ُُخالفةُسييدناُعثمانُريضُاللُ
ُثمُتزوجُزينبُبنتُخزيمةُبنُاحلارثُريضُاللُعنها.ُُ

ُثمُتزوجُأمُسلمةُواسمهاُهندُبنتُأمييةُريضُاللُعنها.ُُ
ُجحشُاألسديةُريضُاللُعنها.ُُُُنتثمُتزوجُزينبُب

ُثُريضُاللُعنها.ُُجويريةُبنتُاحلارُُملسو هيلع هللا ىلصثمُتزوجُرسولُاللُُ

 

 .3433(،ُرقمُاحلديث:4/164ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري،  ُ(1ُ)
ولُيعينُذلكُأنهاُأفضلُامرأةُىلعُاإلطالق،ُبلُيهُالامسة،ُأيُ  ُُ(2ُ)

 بعدُمريمُوفاطمةُوخدجيةُوءاسية،ُوأماُيفُالعلمُفيهُأفقهُنساءُالعاملنيُ.
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ثمُتزوجُأمُحبيبةُريضُاللُعنهاُواسمهاُرملةُوقيلُهندُ
ُبنتُأيبُسفيان.ُُ

ُيثمُتزوجُإثرُفتحُخيربُصفيةُبنتُحُ  ُبنُأخطبُريضُاللُُي 
ُ.ُ(1)عنها

ثمُتزوجُميمونةُبنتُاحلارثُاهلاليلةُريضُاللُعنهاُويهُُ
اللُُ رسولُ تزوجُ منُ ءاخرُ ويهُ عباس،ُ بنُ اللُ عبدُ خالةُ

ُ  .(3ُ)(2)ملسو هيلع هللا ىلص

 

 جس  ُّٱ  اللُيقول:زتوجهاُولمُيدخلُبهاُإلُبعدُإسالمهاُألنُُولمُي  (1ُ)

،ُُ[،ُُسورةُاألحزاُب]ٱٱَّ  حسلك  أيُيفُالحرتامُواتلَّوقّيُواتلَّعظيمُواألدبُمعهنَّ
 فلمُتكنُيهوديةُعندماُدخلُانلَّيبُبها.

اهلذيلُُ(2ُ) بنتُ خولةُ دحيةُُ،وتزوجُ أختُ بنتُُُُ،وإسافُ وفاطمةُ
وامرأةُُُُ،وامرأةُمنُغفارُُ،يزيدُُوعمرةُبنتُُُ،وأسماءُبنتُكعبُُُ،الضحاك

واكنُمهرُلكُُُ،ومليكةُالليثيُةُُ،وبنتُالصلتُُ،واعيلةُبنتُظبيانُُ،تميميية
 واحدةُمخسُمائةُدرهمُ.

اللُيفُُُُ(3ُ) ابنُحجرُرِحهُ احلافظُ ابلارُي»ذكرُ (ُاحلكم115ُُُ/9ُ)ُُ«فتحُ
ُُ انليب زواجُ منُ اجلليلةُ فقال:واملقاصدُ املؤمنني،ُ هاتُ بأمَّ واذليُُ»ُُملسو هيلع هللا ىلصُ
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ُأهلُالعلمُيفُاحلكمةحتصلُمنُالك ُأوجهُُُم يفُاستكثارهُمنُالنساءُعشة
ُُ:تقدمتُاإلشارةُإىلُبعضهُا

فينتيفُُ:أحدهاُ ابلاطنةُ أحواهلُ يشاهدُ منُ يكُثُ ُُُُأنُ بهُُعنه يظنُ ماُ
ُُ.املشكونُمنُأنهُساحرُأوُغّيُذلك

ُُ.تلتشفُبهُقبائلُالعربُبمصاهرتهُفيهمُ:ثانيها 
ُُ.للزيادةُيفُتألفهمُذللكُ:ثاثلها 

نسائهتلكُثُُ  :سهاخام منُجهةُ منَُياربُهُُ،عشّيتهُ أعوانهُىلعُ ُُُ.فزتادُ
ألنُأكُثُماُُُُ،نقلُاألحاكمُالشعيةُاليتُلُيطلعُعليهاُالرجالُُ:سادسها

ُ.يقعُمعُالزوجةُمماُشأنهُأنُخيتيفُمثله
فقدُتزوجُأمُحبيبةُوأبوهاُُُُ،الطالعُىلعُحماسنُأخالقهُابلاطنةُُ:سابعهاُ

فلوُلمُيكنُأكملُُُُُ،وعمهاُوزوجهُاقتلُأبيهاُُُُإذُذاكُيعاديهُوصفيةُبعد
بلُاذليُوقعُأنهَُكنُأحبُإيلهنُمنُمجيعُُُُ،اللقُيفُخلقهُنلفرنُمنه

ُ.أهلهن
اُمنُخرقُالعادةُهلُيفُكُثةُاجلماعُمعُاتلقللُماُتقدمُمبسوطًُُُ:ثامنها 

وقدُأمرُمنُلمُيقدرُىلعُُُُ،وكُثةُالصيامُوالوصالُُ،منُاملأكولُواملشوُب
فاَنرقتُهذهُُُُ،رُإىلُأنُكُثتهُتكرسُشهوتهوأشُاُُ،الصوممؤنُانلاكحُب

ُُ.ُُملسو هيلع هللا ىلصالعادةُيفُحقهُ
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 ملسو هيلع هللا ىلصأوَّلُدهُ 
وَله:  من  ي كىنُُُُاَّلكور  َكنُ وبهُ وهلُُُُملسو هيلع هللا ىلصالقاسمُ ماتُ

صغًّيا،ُُ ماتُ والطاهرُ بالطيبُ امللقبُ وهوُ اللُ وعبدُ اعمان،ُ
القبطيةُودلُيفُاملدينةُواعشُسنةُونصفُُ وإبراهيمُمنُماريةُ

نةُوماتُقبلُانلييبُُ ُللهجرةُىلعُاألشهر.ُُُُملسو هيلع هللا ىلصالسي ُيفُالسنةُالعارشة
ُأكُُبناته: ُتزوزينبُويه ُبناته ُالربيعُوهوُُرب ُبن ُالعاص ُأبو جها

قييُ ةُتزوجهاُعثمانُبنُعفان،ُوأميُلكثومُتزوجهاُُابنُخاتلها،ُور 
ُأيبُطالبُ ُبن ُتزوجهاُيلعي ُبعدُوفاةُرقيية،ُوفاطمة ُبنُعفان عثمان

شب سيديُ واحلسنيُ احلسنُ هلُ فودلتُ عنهُ اللُ أهلُُُابريضُ
ُاجلنية.ُ

ُُ انليووي: أربٌعُبالُخالف»قالُ ،ُوابلنونُثالثةُىلعُُفابلناتُ
ُ.ُ(1)ُ«صحيحال

 

وَعِشها حتصينهنُُ:تاسعها  منُ »الشفاء«ُ صاحبُ عنُ نقلهُ تقدمُ ُُ،ماُ
 .واللُأعلمُ«ُ،والقيامُحبقوقهن

الطاهرُُ  (1ُ) أنُ وهوُ يقابلهُ قولُضعيفُ لوجودُ الصحيحُ قالُىلعُ وإنماُ
 ُ.والطييبُغّيُعبدُاللُلكنُاملعتمدُماُذكر
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 ملسو هيلع هللا ىلصأحفاُدهُ 
واحلسنيُوحمسنُوزينبُوأمُلكثومُوهمُأولدُفاطمةُُاحلسنُ

مُاللُوجهه ُكري ُُ.منُيلعي
بيع مامةُوهماُابناُزينبُمنُأيبُالعاصُبنُالري

 
ُوأ ُ.يلعي

ُُ.صغًّيُاُُماتعبدُاللُبنُرقييةُوهوُابنُعثمانُبنُعفانُُُ

 ُملسو هيلع هللا ىلصيُتُه سّ 
ُإبراهيمُواكنتُيةُبنتُشمعونُالقبطأمتهُاململوكةُمارُ يةُأمي

لَّمُأمُرافعُوبركةُورَيانةُوميمونةُبنتُسعدُُقدُأسلمت.ُوُس
ُُ.(1ُ)وخرضةُورضوُى

 شعراؤه وخطباؤه
حسانُبنُثابتُاذليُكعبُبنُمالكُوعبدُاللُبنُرواحةُو

ُُ.(2)«اْهُجُهْم وَِجِْبِيُل َمَعَك »قالُهلُانليبُ

 

 .«اإلصابةُ»كماُيفُكتابُ (1ُ)
 .3213(،ُرقمُاحلديث:4/112ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
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ُماكُن ابلعثة

ةُاملكُُاغر نزلُالويحُعليهُُرمةَُكنُفيهُعندماُُحراءُيفُمكي
ةُوهوُابنُأربعنيُسنةُ. ُمري ُأول 

 تاريُخ ابلعثة 
السابعُوالعشونُوقيلُلسبعُعشةُيللةُخلتُمنُرمضانُُُ

للعامُالالثُعشُقبلُاهلجرةُاذليُيوافقُالسابعُعشُمنُءابُ
ُسنةُستمائةُوتسعُميالديةُتقريبًا.ُُ

نزل 
ُ
 ليهعالكتاُب اَّلي أ

ُالكريم ُالكتُُالقرءان ُاحلديثُُوهوُءاخر ماويةُوأحسن ُالسي ب
ابلاطلُمنُبنيُُ يأتيهُ املهيبُاذليُلُ ُ احلقي فهوُ املواثيق،ُ ُ وأجلي
لتُءاياتهُُ يديهُولُمنُخلفهُتزنيلُمنُحكيٍمُِحيد،ُكتاٌبُف صي
ثمُأحكمت،ُمبارٌكُيفُتالوتهُوتدبيرهُوالستشفاءُبهُواتليحاكمُُ
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هلُُُ(1ُ)معجٌزُمؤثرُُمنهُبعشُحسنات،ُُرُفحإيلهُوالعملُبه،ُلكُُ
حالوةُوعليهُطالوة،ُيعلوُولُيعىلُعليه،ُليسُبسحرُولُشعرُُ

 

(ُ1)ُُ  ُُ ُب نْيِ ف  ُِخال  ْقِدْرُُُُاملسلمنيُ ل  ْعِجٌزُل ْمُي  ُم  اىل  ُت ع  ِ ُاَّللَّ ُِكت اب  رآن  ُالق  نَّ
 
أ

{ُ: اىل  ُت ع  ؛ُق ال  لِك  يِهْمُبِذ  ُحت  ِدي ِتِهُب ْعد  ار ض  ع  ُم   خض حض جض مص ُّٱٱو اِحٌدُىلع  

اتلوبة]ُُ َّ  خك جغ مع  جع مظ حط مض ُُسورةُ ٌةُُ[، جَّ ح  ُ ه  اع  م  س  ُ نَّ
 
أ ُ ف ل ْول 

ُسُ  ْمر ه ُىلع  
 
أ ي ِقْفُ ل ْمُ ل يِْهُ ُع  ق ال  ٌة؛ُو  ْعِجز  ُم  و  ُو ه  ًةُإِلَّ جَّ ُح  ون  ُي ك  ل  اِعِهُو  م 

ُُ: اىل   هت  مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ  يي ىي ني  مي ُّٱت ع 

ُُ   ُ[العنكبوتُُسورة]ٱَّ مخحض جخ  مح جح مج حج مث الِْكت اب  ُ نَّ
 
أ ُ ْخرب  

 
ف أ

ُُ اه ُِمن  ْنُِسو  آي اِتُم  ّْيِِهُو 
اِتُغ  ْعِجز  ُم  ام  ق  ل ِةُق ائٌِمُم  ل  ٍفُيِفُادلَّ آي ٌةُِمْنُآي اتِِهَُك 

ومصاقعُُ اِءُ ح  الْف ص  ُ ح  فْص 
 
أ ن واُ اك  و  ِْهْمُ إيِل  ملسو هيلع هللا ىلصُ ُ انلَّيِبي بِِهُ ُ اء  ج  اُ ل مَّ و  نِْبي اِءُ

 
اأْل

ب اءُِ ااْل ط  حت  دَّ و  ْقِدر واُُُ ي  ف ل ْمُ ُ ِنني  الِسي ُ ول  ط  ْمُ ل ه  ْمه 
 
و أ بِِمثِْلِهُ ت واُ

ْ
ي أ ْنُ

 
أ ُ ْمُىلع   ه 

ُُ: اىل  ُت ع  اُق ال  م  ْمُُ ،ُُُ[سورةُالطوُر]ٱَّ ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱك  اه  ُحت  دَّ ث مَّ
ُُ : اىل  ت ع  ق ْوهِلُِ يِفُ ُ ِمنْه  ٍرُ و  س  ُ   يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱبِع ْشِ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

هوُد]ٱَّ مئ ٰر ُُُُ [سورةُ : ق ْوهِلِ يِفُ ةٍُ ور  بِس  ْمُ اه  حت  دَّ ُ   حج مث هت متخت حت جت ُّٱث مَّ

:ُُُُ [سورةُيونس]َّمجخص ُيِفُق ْوهِلِ ر  رَّ ُك  ،ُث مَّ   حط مض خض حض جض مص  خص حص  ُّٱاآْلي ة 

ُابلقرة]َّ حك جغ مع جع مظ تُُُْ،اآْلي ةُ ُُ [سورة اإْلِ ِتِهُو  ار ض  ع  ْنُم  واُع  ز  اُع ج  ي اِنُُف ل مَّ
ْجِزُُ اِرُالْع  ل يِْهْمُبِِإْظه  اِءُن اد ىُع  ابْل ل غ  ةٍُتشبههُىلعُكُثةُالطباءُفيهمُو  ور  بِس 
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ُُ : ال  ق  ف  ْرآِنُ الْق  اِزُ إِْعج   مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱو 

،ُُُ[سورةُاإلرساء] ٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ي ُالدلي اء  ح  ص  ُالْف  م  اُو ه  ذ  ه 
ُ ُىش  ْحر ص 

 
ن واُأ ق ْدَُك  تِِهْمُُو  ْقِدر  ُيِفُم  ن  ْمِرِهُف ل ْوَُك 

 
اِءُأ إِْخف  اِءُن ورِِهُو  ُإِْطف  ٍءُىلع  

ُُ ث  دَّ ُح  نَّه 
 
أ ْمُ ٍدُِمنْه  ح 

 
ْنُأ ْلُع  نْق  ي  ل ْمُ ِةُو  جَّ ْطًعاُلِلْح  اُق  ْه  ل واُإيِل  د  ل ع  ُ ت ه  ار ض  ع  م 

ُن فُْ بىِش  ُ ه  الُْس  ُ إِىل  واُ
ل  د  ب ْلُع  ُ ه  ُر ام  ل  ُو  ذ لِك  ِمْنُ اِءٍُءُ ُاِلْسِتْهز  إِىل  ًةُو  ت ار  ِعن اِدُ

ُق ال وا:ُُ ًة ت ار  ْخر ىُف 
 
ُق ال وا:ُُُُ«ِسْحرٌُ»أ ًة ت ار  ُق ال وا:ُُُُ«ِشْعرٌُ»و  ًة ت ار  ِلنيُ ُ»و  وَّ

 
ُاأْل اِطّي  س 

 
؛ُُُ«أ

اِلنِْقطُ  و  ُ ِ ّيي اتلَّح  ُ ِمن  ُ ذ لِك  ُ ي ْعن اقِِهْمُلك 
 
أ يِفُ يِْفُ السَّ بِت ْحِكيِمُ واُ ر ض  ُ ث مَّ اِعُ

ُ يْبِ
ه ُُو س  دَّ ش 

 
و أ ُىشءُ آن ف  ن واُ َك  ق ْدُ و  الِِهْمُ ْمو 

 
أ ِةُ اْستِب اح  و  ِمِهْمُ ر  و ح  ذراريهمُ ُ

نَّهُ 
 
ِْهُأِل تِِهْمُبل  اد ر واُإيِل  ُبِِمثِْلِهُيِفُق ْدر  ْتي ان  ُاإْلِ نَّ

 
واُأ ِلم  يًَّة،ُف ل ْوُع  ِ ُِح  ن  ْهو 

 
ُأ ن  َُك 

ُاحْل اِكمُ  ج  ْخر 
 
ق ْدُأ ُو  يْف  ل يِْهْم،ُك  ُُُع  بَّاٍسُق ال  ِنُابِْنُع  ُُ»ُُ:ع  ُْبن  يِلد  ُالْو  اء  ج 

ْهٍلُُ ب اُج 
 
ُأ ُذ لِك  ب ل غ  ُهل  ُف  ُر قَّ نَّه 

 
أ ُف ك  ْرآن  ل يِْهُالْق  ُع 

 
أ ر  ق  ُملسو هيلع هللا ىلصُف  ي يِبِ

ُانلَّ ةُِإِىل  ِغّي  الْم 
ت اهُ 

 
ُُُ،ف أ ال  ق  ِمُي»ُُ:ف  اًلُيِل ْعطُ ُُي اُع  ُم  ع واُل ك  ْم  ْنُجي 

 
ُأ ون  ُي ِريد  ك  ُق ْوم  ُُإِنَّ ُف ِإنَّك  ه  وك 

اُقاهل ُلِم  ًداُتِلْعِرض  ُحم  مَّ ت يْت 
 
ُ«أ اًلُ»ُُ:،ُق ال  اُم  ِه 

ْكُث 
 
ُِمْنُأ يِني

 
يٌْشُأ ْتُق ر  ِلم  ق ْدُع 

ُُ رٌِهُهل  ُق ال  َُك  نَّك 
 
ُأ ك  ُق ْوم  بْل غ  ْلُِفيِهُق ْوًلُي  ق  ُف  ْمُُق ال  اُِفيك  ُم  ِ ُف و اَّللَّ ق ول 

 
ُأ اذ ا م  و 

ُبِالِشُي م 
ْعل 

 
ٌلُأ اُر ج  ُم  ِ ُو اَّللَّ ِني اِرُاجْلِ ْشع 

 
ُبِأ ل  ِصيِدهُِو  ُبِق 

ل  ِزِهُو  ُبِر ج 
ل  ُو  ْعِرُِميِني

إُِ و  ًةُ و  ال  ُح  ول  ي ق  يُ ِ ْوهِلُِاذلَّ ِلق  ُ إِنَّ ُ ِ و اَّللَّ ا،ُو  ذ  ِمْنُه  يْئًاُ ُش  ول  ي ق  يُ ِ اذلَّ ُ ُُي ْشِبه  نَّ
ْغدُِ ه ُم  ْعال 

 
أ ثِْمٌرُ لِم  ُ إِنَّه  و  ًةُ و  ال  ل ط  ل يِْهُ ل يِْهُُع  ُع  ي ْعىل  ُ ل  و  ُيل  ْعل وُ إِنَّه  و  ُ ل ه  ْسف 

 
أ ٌقُ
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ولُبكهانةُولُبقولُبش،ُبلُهوُالكمُاللُتعاىلُنزلُبهُالروحُُ
بلسانُعرّبُمبني،ُوهوُُُُُملسو هيلع هللا ىلصاألمنيُجربيلُىلعُقلبُرسولُاللُُ

ُُدادُ،هدىُورِحةُوموعظةُوشفاءُملاُيفُالصدور،ُونورُوبرهانُوس
مٌةُملنُاتبعهُوجناةُملنُعملُبهُوفوٌزُملنُُتلبديل،ُعُصفوٌظُمنُاحم

ُاهتدىُبهديه.ُُ
حديثجاُُفائدة: مسلمُ صحيحُ يفُ قراءةُُُُءُ ىلعُ انلَّاسُ َيثُ

ُُ قوهل وهوُ الكريمُ ُُملسو هيلع هللا ىلصالقرءانُ يَْوَم ؤاْقرَ »: ِِت 
ْ
يَأ فَإِن ُه  الُْقْرآَن  وا 

َشِفيًعا ْصَحابِِه«ُُالِْقَياَمِة 
َ
ابلاهيلُيُُأِل أمامةُ أيبُ ُُأخرجهُمسلمُعنُ

ُريضُاللُعنهُ.

 ُملسو هيلع هللا ىلصديُنُه 
،ُ(1ُ)وأمرهمُباتيباعهُُلعبادههوُدينُاإلسالمُاذليُارتضاهُاللُُ

اللُوحدهُوأنُلُُُُكسائرُاألنبياءُواملرسلني،ُواإلسالمُهوُعبادُة
ْت هُ   اُحت  ُم  م  ِطي ُيل  ح  إِنَّه  ُُُ،«و  ِفيهُِ»ُُ:ق ال  ُ ول  ُت ق  َتَّ ُح  ُق ْوم ك  نْك  ُع  ي ْرَض  ُ ُُُ:ق ال ُُُ«ل 

رُ » ف ِكي
 
ُأ َتَّ ُف ل مَُُّ،«د ْعيِنُح  ُق ال  ر  ّْيُِ»ُ:اُف كَّ ْنُغ  ث ر ه ُع 

ْ
ُي أ اُِسْحٌرُي ْؤث ر  ذ   ُ.«ِهُه 

نَُّوُُ(1ُ) ِلهاُُُاللُ ُُقدُم  ِمهاُوأعالهاُوأفض  حالهاُوأعظ 
 
انِليع مُوأ عليناُبأىلغُ

وأرف ِعهاُوأمج ِلهاُألُويهُنعمةُاإلسالمُالعظيم،ُوقدُقالُرسولُاللُملسو هيلع هللا ىلص:ُُ
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، وَّل ُيْعِطي اإليماَن إَّل  ملن  » نيا ملن ُُيِبُّ وملن َّل ُُيِبُّ إن  اهلَل يُعطي اَلُّ
ُتعاىلُىلعُن بِييُ،ُوقدُأن«ُُيِبُّ  اِمُبه،ُُزلُالل  ناُباتِيباِعهُواللزِت  ر  م 

 
اًعُأ ٍدُرش  مَّ هُحم 

ُبهُُ ك  ِويَّة،ُفمنُت م سَّ خر 
 
ُواأل ني ِويَّة  ُوالفائدةُادلي ُواملنفعة  ة  وجعلُفيهُاملْصل ح 

ْرن ُ ِديَّة.ُوإذاُن ظ  م  قاوةُالرسَّ ِظيُبالشَّ ،ُومنُتركهُح  ب ِديَّة 
 
ة ُاأل عاد  ُالسَّ اُيفُُن ال 
حاكِمُُ

 
ون،ُُمج  ٍلُمنُأ الِقُالك  ًلُمنُخ  زْن  ماِويًّاُم  ْدن اهُقانونًاُس  ِع،ُو ج  هذاُالشَّ

انُُ ي ِةُاإلِحاكِمُواإِلْتق  ُيفُاغ  ُبيان هُفاكن  هُوأوث ق  ُأحاكم  ن  تق 
 
هُوأ ُنِظام  م  حك 

 
أ

نيويةُهذهُمنُعقائُد ُماُحنتاجُإيلهُيفُحياتناُادلي ُُوابليان،ُمشتماًلُىلعُلِكي
ناُاذليُُ ُبهاُخالق  رهاُُنعرف  ِدي أوجدناُوأنعمُعليناُبِنعمُلُحنصيهاُولُن ق 

ن اُانِليع م،ُوكيفُنشكرُاملنِعمُىلعُماُأعطاناُُ ف  عر 
 
ُكماُأ ُاملنِعم  بثمنُفن عرِف 

بًاُ تقري بهاُ نزدادُ اإليمان،ُوعباداٍتُ ُ بهُحقَّ اإليمانُ األوجبُوهوُ الشكرُ
ن ْعمُ  الصالةُُائِهُوتزاي ِدهاُعليناُيلإيلهُوشكًراُهلُىلعُتضاف ِرُ نهارُمنهاُ ُ ل 

وقيامُُ العلمُ وتدارسُ القرآنُ وتالوةُ والعتاكفُ واحلجُ والزاكةُ والصيامُ
ُيفُلكُىشءُمنهاُماُيكونُركنًاُوماُيكونُ الليلُوغّيُذلكُالكثّي،ُوبنيَّ
ُبيان،ُ بطاًلُوكيفُيكونُمقبوًلُىلعُأكملُوجهُوأتِمي رشًطاُوماُيكونُم 

م وكومعامالٍتُ ورهنُ وقرضُ ورشاءُ بيعُ ورشكةُُنُ وإجارةُ وواكلةُ فالةُ
واعريَّةُوهبةُووديعةُوغّيُذلكُالكثّيُيلحصلُالرتابحُيفُاألموالُىلعُوجهُُ
مضبوطُلُيعرتيهُخللُولُيؤديُإىلُِضرُوزلل،ُحَتُماَُكنُمنُأحاكمُُ
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لهاُ فصَّ للمخالفنيُ والعقوباتُ واألزقةُ واألحياءُ والشوارعُ الطرقاتُ
أنهُتناوهلاُفضاًلُعنُكونهُدقَّقُُيتصورُانلاظرُألولُوهلةُُُُبدقائقُقدُل

اقًاُهلُرشعُذلكُهلُبماُُ اَُكنُاإلنسانُحمتاًجاُللناكحُتوَّ األحاكمُفيها،ُ،ُولمَّ
الطرفنيُمعُذكرُماُيتعلَّقُبذلكُمنُطالقُوخلعُوفسخُُ يضبطُحقوقُ
َكنتُُ اُ ولمَّ والشوط،ُ بالقيودُ ذلكُ ُ لكَّ ُ ب ط  وض  وحضانةُ ونفقةُ ومهرُ

حتص وأنُ بدُ لُ ااعتُ منُُالزِني بذلكُ يتعلَّقُ ماُ الشعُ ُ بنيَّ انلاسُ بنيُ لُ
أحاكمُاجلناياتُوقطعُاألطرافُوماُيتبعُذلكُإىلُجانبُأحاكمُالقضاءُ
الشعيةُبعدهلاُكماُ ِرفتُاملحاكمُ اتلفاصيلُحَتُع  ُ بأدِقي والشهاداتُ

يكو ماُ ُرشعناُ بنيَّ ثمُ الراشدة،ُ اإلسالميةُ الالفةُ أيامُ ذلكُ نُُشهدتُ
حاُل يفُ حقوقُ منُ الغسلُُُُلإلنسانُ أحاكمُ فذكرُ املمات،ُ وبعدُ احلياةُ

الشعُُ مُ ونظَّ الوصايا،ُ منُ ذلكُ يتبعُ وماُ واملواريثُ وادلفنُ واتلكفنيُ
واجلّيانُ واألرحامُ الوادلينُ عالقةُ يتناولُ فرتاهُ الجتماعية،ُ أمورناُ
ُكيفيةُاملعارشةُباإلحسانُبنيُالزوجني،ُبلُوكيفُتكوُن ُُوالرفقة،ُوبنيَّ

جُُ ُكيفيةُالعنايةُُاألرسةُالسليمة،ُوحرَّ ُالضعيفنيُاملرأةُوايلتيم،ُوبنيَّ حقَّ
بهما،ُإىلُغّيُذلكُالكثّيُالكثّيُمنُأمورُادلينُوقضاياُاإلسالم،ُفإنكُلُ
أوُُ بانلصُ إماُ فيه،ُ حكٌمُ احلنيفُ ولشعناُ إلُ األمورُ منُ أمًراُ جتدُ

 بالستنباطُيستنبطهُأولوُالعلمُوالجتهادُ.
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ي شكُبهُىشءُوأنيهُسبحانهُلُشبيهُولُمثيلُهل،ُليسُجسًماُُ
ُُولُيتصفُبصفاتُاجلسم،ُأزلُأبديُلُيتغّيُولُيتطورُول

صفاتُخلقه،ُومنُوصفهُبمعىنُُيتبدلُولُيتصفُبصفةُمنُُ
ُولُماكنُُُُلبشمنُمعاينُا فقدُكفر،ُموجودُبالُجهةُولُحزيي

مزنيهُعنُالقعودُواجللوسُوالستقرارُواملحاذاةُواملماسة،ُليسُُ
ُكمثلهُىشءُوهوُالسميعُابلصّي.ُُ

رواهُابلخاري،ُُُُ(1)«اكن اهلل ولم يكن ىشء غريه:ُ»ملسو هيلع هللا ىلصقالُُ
 . رواهُالسيويطُُ(2)«ّب فكرة يف الر    َّلوقال:ُ»

ُريضُاللُُع ُإلـهناُحمدوٌدُفقدُُُُعمنه:ُ»منُزقالُسييدناُيلعي أني
ُاللُهلُحجٌمُأوُكمييٌةُفهوُ جهلُالالقُاملعبود«ُأيُمنُاعتقدُأني
َكفٌر.ُوقوهلُريضُاللُعنه:ُ»فقدُجهلُالالقُاملعبود«ُمعناهُهوُُ

ُالشافيع:ُُ» ُاإلمام ُبالل.ُوقال ُاللُجالسَُُكفٌر ُأنَّ ُاعتقد ُأو منُقال
وقالُريضُاللُُُُ،قريشعليمُالىلعُالعرشُفهوَُكفر«.ُرواهُابنُامُل

أِحدُُ اإلمامُ وقالُ السيويط.ُ احلافظُ رواهُ َكفر«ُ مُ »املجسي عنه:ُ

 

 .3191(،ُرقمُاحلديث:4/105ُابلخاري،ُ)ابلخاري،  صحيحُ(1ُ)
 (ُ.662ُ/7السيويط،ُ)ر املنثور، اَلُ(2ُ)
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رواهُُ كفر«ُ َكألجسامُ لُ جسمُ اللُ قالُ »منُ عنه:ُ اللُ ريضُ
دُبنُبدرُادل ينُبنُُاحلافظُبدرُادلينُالزركيش.ُوقالُاإلمامُحممي

ُاللُُ ُُبلبانُادلمشِقُاحلنبيل:ُ»منُاعتقدُأوُقالُإنَّ بذاتهُيفُلكي
أوُيفُماكنُفاكفر«.ُوقالُاإلمامُأبوُحنيفةُريضُاللُعنه:ُُُُنماك

ُأوُتوقيفُكفر«.ُوقالُماُمعناهُُ ُأوُشكي »منُقالُحبدوثُصفةُلل
أنُاللُُ اعتقدُ »منُ انلابليس:ُ ُ الغيني يخُعبدُ الشي ُ احلنيفي الفقيهُ

مواتُواألرضُأوُأنيهُجسمُقاعدُفوقُالعرشُفقدُُضوءُملُ السي
ُعمُأنيهُمسلم«.ُكفرُوإنُز

إفرادهُسبحانهُباللقُواإلجيادُواعتقادُأنيهُهوُخالقُُُجيبو
لكُىشءُوأنيهُقادرُىلعُلكُىشءُاعلمُبكلُىشء،ُلكُالعالمُوماُُ
خبلقهُُ ُ و ِجد  ومجاداتُ وحيوانُ ومالئكةُ وجنُ إنسُ منُ فيهُ

ُسبحانهُوتعاىل.ُُ
لكهمُُُيمانواإل والريسلُ األنبياءُ ُ وأنَّ أرسلهُ اذليُ برسوهلُ

اللُمنُالكفرُومنُكبائرُاذلنوبُُُُمباإلسالمُوقدُعصمهُُوُاؤجا
ةُ انلبوي قبلُ حبةُعنبُ مةُورسقةُ املحري َكنليظرةُ السةُ وصغائرُ

ُبصحته.ُ ُوبعدها.ُوهذاُىشٌءُيقبلهُالعقلُالسليمُوي قري



49 
 

ال منُ شيئًاُ استحسنُ أوُ اللُخبلقهُ شبهُ أوُُفمنُ كفرياتُ
انت أوُ األنبياءُ منُ نبيًاُ بُ أييُكذَّ يفُ وقعُ أوُ منُُقصهُ ُكفرييةُ

ولُُ اإلسالم،ُ منُ خرجُ لعبًاُ أوُ أوُاغضبًاُ مازًحاُ الكفرياتُ
دُرسولُُ يرجعُإيلهُإلُبانلطقُبالشهادتنيُبقول:ُلُهلإُإلُاللُحممَّ

ُالل،ُوليسُبقول:ُأستغفرُاللُ.

  ملسو هيلع هللا ىلصمعجزاته 
جًداُُ كثّيٌةُ إِنيهويهُ يفقيلُ بلغتُ ءالفُُُُاُ ثالثةُ حياتهُ

ُ:ومنُمعجزاتُهُمعجزة،ُوأكربهاُالقرءانُالكريم.
القرءانُالعظيمُوهوُُ •

 ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُأكربُمعجزاته

ُاجل •  ُ.إيلهُذعحنني 

 ُُ.شكوىُاجلملُإيله •

تكلمُاذلئبُُ •
 ُ.وشهادته

نبعُاملاءُمنُبنيُُ •
 ُ.أصابعه

رديُعنيُقتادةُبنُُ •
 ُُ.انليعمانُبعدُأنُقلعت

 ُُ.يدهتسبيحُالطعامُيفُُ •

 ُُ.عليهاحلجرُُتسليمُ •

 ُُ.اإلرساءُواملعراج •
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 ُُ.انشقاقُالقمرُإلشارته •

وتكثّيُالطعامُُ •
 ُ.القليل

 ُُُ.انقيادُالشجرُإلشارته •

بُبرساتله •  ُ.شهادةُالضي

ُ.ّيالكثُوغّيُذلك

 ملسو هيلع هللا ىلصهجرتُُه 

تنفيًذاُألمرُاللُوليسُهربًاُمنُالكفارُمنُمكةُُُُملسو هيلع هللا ىلصهاجرُُ
ةُُنةُالال،ُيفُالس(1)املكرمةُإىلُاملدينةُاملنورةُواكنتُتسَّمُيُثُب

عشُمنُابلعثةُخرجُمنُمكة،ُيومُالثننيُودخلُاملدينةُيومُُ
ُُ الثننيُالاينُعشُمنُشهرُربيعُاألولُوبهجرتهُابتدأُاتليأريخ 

ُاهلجريُ.

 ملسو هيلع هللا ىلص شجاعُتهُ 
ُاللُُ ُاللُعنه:َُكنُرسول ُريض ُانلاسُُُُملسو هيلع هللا ىلصقالُسييدناُيلعٌّ ُأجود

 

ُكُل الُْقَرى َيُقولُوَن: يََّْثَِب، َوِِهَ  »ملسو هيلع هللا ىلص:ُُ  قالُرسولُالل  (1ُ)
ْ
ِمْرُت بَِقْريٍَة تَأ

ُ
أ

َِديدِ  احلْ َخَبَث  الِْكرُي  َيْنِِف  َكَما  انل اَس  َتْنِِف  مسلم،ُُ«الَْمِديَنُة،  رواهُ ُ.
ُاملدينةُيهُءاخرُمدنُاألرضُخرابًاُومنهاُخرجتُويدخلُيفُم عناهُأنَّ

 اجليوشُوالرساياُوفتحتُابلالدُُ.
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عريكةًُ وأيلنهمُ هلجًة،ُ وأصدقهمُ قلبًا،ُ وأشجعهمُ ،ُُصدًرا،ُ
إذاُاعرتتُالصحابةُاملخاوفُأرسعُُُُملسو هيلع هللا ىلصوأكرمهمُعشًة.ُواكنُُ

ُبنفسهُإىلُكشفهاُوإزاتلها.ُ
قالُأنسُريضُاللُعنه:َُكنُرسولُاللُأحسنُانلاسُوأجودُُ

ُُُُوأشجعُُاسانل يللٍة ذاتُ املدينةُ أهلُ فزعُ ولقدُ ُُمنُُـانلاس،ُ
اهُمُُالصوتُ،ُُقِب ل ُُُناسُُفانطلقـُُُُسمعوهُُصوُت ُُملسو هيلع هللا ىلصُُالُلُُرسوُلُُفتلقي

ُُ سبقهمراجًعا، أليبُُُُوقدُ فرٍسُ ىلعُ الربُ واستربأُ الصوتُ إىلُ
رٍيُُ يف  ـُُُرسجُُغّيُُمنُُأيُُـطلحةُع  وهوُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُعنقهُُيفُُوالسي

ُرواهُالشيخان.ُُُ(2ُ)ُ«(1ُ)ا واعُ لن تُرَ يقول:ُُ»
ُُـُابنُعمرُريضُاللُعنهما:ُ»ماُرأيتُأشجعُولُأجندُُُُالوق

ُأِحدُُُُ«ملسو هيلع هللا ىلصُُاللُُرسولُُمنُُأرَُضُُولُُأجودُُولـُُُُجندةُُأكُثُُأي رواه
ُّيه.وغ

 

بمعىنُانليهُأيُلُتفزعوا،ُويهُلكمةُتقالُعندُُُُنيفلُتراعوا،ُُُُأي  ُُ(1ُ)
كماُقالُذلكُبدرُادلينُُُُاُللرفقُباملخاطباُوإظهارًُتسكنيُالروعُتأنيسًُ

 .«عمدةُالقارُي»ملسَّمُيفُكتابهُاالعيينُيفُرشحهُىلعُابلخاريُ
  .6033(،ُرقمُاحلديث:8/13ُُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
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بهم وأحاطتُ اتُ امللمي بهمُ ألميتُ إذاُ انلييبُ أصحابُ ُواكنُ
ُ

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصواحتمواُحبماهُاملنيعُُملسو هيلع هللا ىلصاملخاوفُلذواُبرسولُاللُ
حُ ق إذاُ »كنياُ عنه:ُ اللُ ُريضُ سييدناُيلعي ويفُُُُ،«ابلأسُُِِمُ الُ

ُابلأس»روايةُُ اتيقيناُبرسولُُواِحريتُاحلدُ ُ»ُُ،ُثمُقال«إذاُاشتدي قُ
رأيتينُيومُُُُإىلُالعدوُمنه،ُولقدفماُيكونُأحدُأقربُُُُملسو هيلع هللا ىلصاللُُ

ُُُُملسو هيلع هللا ىلصبدرُوحننُنلوذُبانلييبُُ وهوُأقربناُإىلُالعدو،ُواكنُمنُأشدي
ُُ.(1)انلاسُيومئٍذُبأًساُىلعُاألعداء«

يُق ُالرباءُبنُاعزبَُكنُ جاعُُوُلويفُصحيحُمسلمُأني :ُ»الشي
ُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُلقربهُُـإذاُدناُالعدويُُُُملسو هيلع هللا ىلصهوُاذليُيقربُمنُانلييبُُ منُالعدوي

ةُيفُأيُـ ُ.ُُارك«املعُشدي
مُحنوُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُثبتُُوقد يومُحننيُوثبيتُقلوبُالصحابة،ُوتقدي

ُوهوُىلعُبغلتهُوهوُيقولُبكلُجرأةُوثبات:ُُ ُصفوفُالعدوي
ِذْبُ ك  لُ ُ انلَّيبي ُأناُ

ُ

ُ

ِلْبُ املطَّ عبِدُ ُ ابن  ُ(2)أناُ
ُ

 

  .2633(،ُرقمُاحلديث:2/155ُُ،ُاحلاكم،ُ)املستدرك ىلع الصحيحني  (1ُ)
(ُ2)ُ ُُ عرُهوُالالكمُاملوزونُاملقصود  ُالِشي عر،ُفإنَّ ولمُي ردُرسولُاللُقولُالِشي

عر،ُولمُيقصدُرسولُالل الِشي ُشعًراُولُيكونُُبذلكُُُُبهُ عرُفالُيع دي الِشي
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نهزم،ُبلُأناُانلييبُالصادقُاملؤييدُبتأييدُُ
 
أيُأناُلستُبكاذبُفأ

ُاللُتعاىلُونصه.ُ

 ملسو هيلع هللا ىلصغزواتُُه 
ُُملسو هيلع هللا ىلصعباسُريضُاللُعنهُقال:ُملاُخرجُرسولُاللُُعنُابنُُ

ةُقالُأبوُبكر:ُ أخرجواُنبييهمُإناُللُوإناُإيلهُراجعون،ُُ»منُمكي
نَُّ ُ«يل  ْهِلك  ُوجلَّ  مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱٱ،ُفأنزلُاللُعزَّ
احلج]ٱَّ حن جن  يم ىم القتال،ُُ،   ،[سورةُ يفُ نزلتُ ءايةُ أولُ ويهُ

ُاللُُ ُبدر،ُُوًة،ُقاتلُمنهاُيفسبًعاُوعشينُغزُُملسو هيلع هللا ىلصوغزاُرسول ُتسع:
وأحد،ُواملريسيع،ُوالندقُ)األحزاب(،ُوقريظة،ُوخيرب،ُوالفتح،ُُ

ائف،ُوبعثُستًاُومخسنيُرسية.ُُ ن نْي،ُوالطي ُوح 

 واعتَمارُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصيب انل   َحجُّ 
ُانلييبُبعدُأنُهاجرُإىلُاملدُي ةُواحدة،ُويهُُُنةلمَُيجي ُإلُحجي

 

ُمنَّاُأنُيتلكمُبكالمُموزونُوهوُلُ رسولُاللُشاعًرا،ُبلُقدُيتفقُمعُأٍيي
عرُبلُولُيدريُأنهُموزونُأصاًل،ُواللُأعلمُ.  يقصدُبذلكُالِشي
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ُُ الل رسولُ واعتمرُ الوداع،ُ عُ ُُملسو هيلع هللا ىلصحجةُ لكأربعُ ٍرُ ذيُم  يفُ ُ هني
ته.ُُ ُالقعدةُإلُاليتُيفُحجي

ه ُاملشكونُعنها.ُُ ُفاألوىلُعمرةُاحلديبيةُاليتُصدَّ
ُُ.(1)والانيةُعمرةُالقضاء

ُُُ.عرانةوالالةُعمرةُاجلُِ
تُه ُُ.والرابعةُعمرتهُمعُحجي

يفُُُُملسو هيلع هللا ىلصواكنُُ ه ُالشي ُشعر  أوُُُُباملوىسُإلُيفُحٍجُيُُاملبارُكلَُيِلق 
ه ُىلع يوزع  بهُويلبعمرةُواكنُ انلاسُيلتربكواُ ةُُُ األمي بركًةُيفُ ىقُ

بشعرهُُ ةُ األمي اعتنتُ وقدُ وابليهِق،ُ ومسلٍمُ ابلخاريُ كماُعندُ
اهرُوتناقلُذلكُاللفُعنُالسلفُإىلُأيامناُهذهُ. ُالطي

 صّلتُُه يف الضح 
ُُ ُالرتمذيي ُُاروى ُأنَّ ُاللُعنه ُأنسُريض ُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُنلييُبعن ُيصيلي َُكن

 

،ُلُُُاقالُاحلافظُيفُالفتح:ُسميتُعمرةُالقضاءُألنهُقاَضُفيهاُقريشًُ  ُُ(1ُ)
ُعنها،ُألنهاُلمُتكنُفسدتُحَتُجيبُُالعألنهاُقضاءُعنُُ دَّ مرةُاليتُص 

ُانليبُيقضاؤها،ُبلَُكنتُعمرةُتامًة.ُوهلذاُعدُ  ر  م   .ُاملسو هيلع هللا ىلصُأربعًُُُواُع 
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ُركعات.ُوروىُاإلمامُمس ىحُستي لمُعنُأميُهانئُبنتُُالضي
ُُاللُعنهاُُأيبُطالبُريضُُ ُانلَّيِبَّ نَّ

 
،ُُُُملسو هيلع هللا ىلص»أ ة  كَّ تِْحُم  اُي ْوم ُف  ُب يْت ه  ل  د خ 

ُُ ّْي  ا،ُغ  ُِمنْه  فَّ خ 
 
ُأ ًةُق طي ال  ُص  ىلَّ ُص  ْيت ه 

 
اُر أ اٍت،ُم  ع  ك  ايِنُر  ث م  ُ ىلَّ ف ص 

ود « ج  السي ُو  وع  ك  ُالري ُي ِتمي ن  َُك  نَّه 
 
ُ.(1)أ

مس اإلمامُ هريروروىُ أيبُ عنُ عنهُُلمُ اللُ ريضُ :ُُةُ ق ال 
ِلييِلُُ خ  ايِنُ وْص 

 
ُبُُُِملسو هيلع هللا ىلص»أ ِي

لك  ِمْنُ يَّاٍمُ
 
أ ث ِةُ ث ال  بِِصي اِمُ ٍث:ُ ْهٍر،ُُُُث ال  ش 

ْرق دُ 
 
أ ْنُ

 
أ ُ بْل  ق  ُ وِتر 

 
أ ْنُ

 
و أ ُ، ىح  الضي ُ ِ

ْكع يت  ر  ُُ(3ُ)«(2ُ)و  ُُاحلاكُمُُوروُى،
ُُقالتُُعنهاُُاللُُريُضُُسلمُةُُأمُيُُعن ُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُاللُُرسولُُ»َكن: يصيلي
ُةُركعة«.ُىحُاثنيتُعشالضيُ

ُُ اللُُُُرسولقالُالعلماء:ُولُتنايفُبنيُهذهُالرواياتُفقدُصىلي
ىحُتارًةُركعتنيُوهوُأقُُملسو هيلع هللا ىلص ا،ُوتارًةُُوتارًةُأربًعا،ُوتارًةُستًُُُّليها،الضي

ُثمانية،ُوتارًةُاثنيتُعشةُركعة.ُُ
ُ

 

 (ُ.498ُ/1،ُمسلم،ُ)صحيح مسلم (1ُ)
 .ُأنامُأنُقبلُأي (2ُ)
 ُ.721(ُرقمُاحلديث:498ُُ/1،ُمسلم،ُ)صحيح مسلم (3ُ)
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 ملسو هيلع هللا ىلصصيامه 
أسَّمُمنُصام،ُوأقدرُمنُطبيقُماُأنزلُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُرسولُاللُُ

ُالشُيُُاللُعليهُمن ُأو ُاألسبوع ُبعينهاُمن ُأياًما هرُُويٍح.ُواكنُيصوم
نة،ُومنُذلكُصي الثننيُوالميس.ُوقدُأخرجُاإلمامُُُُامأوُالسي

اللُُ ُرسولُ أني الصيامُ ُ»ُُملسو هيلع هللا ىلصمسلمُيفُ يَْوَم  قال:ُ ْعَماُل 
َ
األ ُتْعَرُض 

ِحبُّ 
ُ
َِميِس، فَأ نَا َصائِم  اَّلْثَننْيِ َواخلْ

َ
ْن ُيْعَرَض َعَمِِل وَأ

َ
لتُ.ُوقا(1)« أ

يدةُاعئشةُريضُاللُعنهاال ُُ:ُ»ُُُملسو هيلع هللا ىلصُُعنُرسولُاللُُسي َتَّ وم ُح  ي ص 
ُُ ول  ر س  ُ يْت 

 
ر أ اُ م  ف  وم ،ُ ي ص  :ُل ُ ول  ن ق  ُ َتَّ ُح  ي ْفِطر  و  ُ، ْفِطر  ي  :ُل ُ ول  ن ق 

ُُ ِ ُِصي اًماُُُُملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ ْكُث  
 
ُأ ْيت ه 

 
اُر أ م  ،ُو  ان  ض  ُر م  ْهٍرُإِلَّ ُِصي ام ُش  ل  اْست ْكم 

ْعبُ  ُيِفُش  وم.ُُُ(2)«انُ ِمنْه  ُأخرجهُابلخاريُيفُبابُالصي
ْهِرُُ»  وقالُأنسُريضُاللُعنه ُالشَّ اه ُِمن  ر 

 
ْنُأ

 
ُأ ِحبي

 
ُأ نْت  اُك  م 

ُ إِلَّ ْفِطًراُ م  ل ُ و  ُ، ْيت ه 
 
ر أ ُ إِلَّ ائًِماُ ُُص  إِلَّ ق ائًِماُ اللَّيِْلُ ُ ِمن  ل ُ و  ُ، ْيت ه 

 
ر أ ُ

،ُوُ  ْيت ه 
 
ُر أ ل ُن ائًِماُإِلَّ ،ُو  ْيت ه 

 
ُِمْنُُر أ لنْي  

 
ًة،ُأ ِرير  ل ُح  ًةُو  زَّ ُخ  ِسْست  ل ُم 

 

 ُ.747احلديث:ُ(،ُرقم3/113ُالرتمذي،ُُ)سنن الرتمذي،  (1ُ)
  .1969(،ُرقمُاحلديث:3/38ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
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ُ ِفي ُُك  ِ وِلُاَّللَّ ُر اِِئ ًةُُملسو هيلع هللا ىلصر س  ْطي ب 
 
ًةُأ ِبّي  ل ُع  ًة،ُو  ُِمْسك  ِمْمت  ل ُش  ،ُو 

و ُِمْنُر اِِئ ِةُر س  ِ ُُ.ابلخارُيأخرجهُاإلمامُُ(1)«ملسو هيلع هللا ىلصِلُاَّللَّ
ُِوقالُعبدُاللُبنُمسعودُريضُاللُعنه:ُ» ُاَّللَّ ول  ُر س  ن  ُُملسو هيلع هللا ىلصَُُك 

ِيُ
ةُِلك  رَّ وم ُِمْنُغ  يَّامٍُُُي ص 

 
ُأ ث ة  ُث ال  ْهٍر ُالرتمذيش  ُأخرجه وقالُعبدُُُُ،(2)«

« عنهما:ُ اللُ عباسُريضُ بنُ اللُُاللُ رسولُ يفطرُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُ لُ
سفرُُألياُما ولُ ُ حرض  يفُ واأليامُُُُُُ(3)«ابليضُ النيسايئ.ُ أخرجهُ

ابليضُيهُالالثُعشُوالرابعُعشُوالامسُعشُمنُالشهرُُ
أصحابهُبذلكُكماُقالُأبوُهريرةُريضُُُيويصُُملسو هيلع هللا ىلصواكنُاهلجريُ

ُاللُعنه.ُُ
َمن  :ُ»ملسو هيلع هللا ىلصوعنُأيبُهريرةُريضُاللُعنهُقالُ:ُقالُرسولُاللُُ

رواهُُُ(4)«َدَم ِمن َذنبِهُغفَر هلُ ما َتقَ   ابًا،َصاَم َرَمَضاَن إيَمانًا واحتَِس 
ومُجمردُاإلمساكُعنُُ الطعامُُالشيخان.ُوليسُاملقصودُمنُالصي

 

  .1973(،ُرقمُاحلديث:3/39ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
 ُ.742(،ُرقمُاحلديث:3/109ُالرتمذي،ُُ)سنن الرتمذي،  (2ُ)
  .2345(،ُرقمُاحلديث:198ُُ/4،ُالنسايئ،ُُ)سنن النسايئ (3ُ)
  .38احلديث:ُُ(،ُرقم1/16ابلخاري،ُ)،ُصحيح ابلخاري  (4ُ)
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مساكُعنُاملحرماتُوحنوُذلكُمنُُقط،ُبلُينبيغُاإلوالشابُف
ُاللُُ ول  ُر س  ، فَّل يَْرفُْث :ُ»ملسو هيلع هللا ىلصقبيحُاألعمال.ُفقدُق ال  الِصَياُم ُجن ة 

اْمرُ  َوإِِن  ََيَْهْل،  َمر    ؤ  َوَّل  َصائِم   إِّن  فَلَْيُقْل:  َشاَتَمُه  ْو 
َ
أ ، قَاتَلَُه  تنَْيِ

ْطَيُب َواَِّلي َنْفِِس بَِيِدهِ خَلُلُوُف فَِم الص  
َ
ِعْنَد اهلل َتَعاىَل ِمْن    ائِِم أ

نَّة:ُوقاية.ُويفُُ(1)«رِيِح الِْمْسِك  .ُاحلديث،ُرواهُابلخاري.ُومعىنُج 
« ءاخر:ُ ََيْرِْقَهاحديثُ لَْم  َما  ُجن ة   ْوُم  غيبةٍ   الص  أو  ُُُ(2)«بكذٍب 
ُأخرجهُالنسايئ.ُُ

ويؤثرُُ هواتُ الشي عنُ ائمُ الصي ُ ي عِرض  أنُ عظيٌمُ هوُ فكمُ
ُمرضاةُالل ةُ.ُىلعُلكي ُذلي

 ُملسو هيلع هللا ىلصعظيم كرمه 
ُُُ»قالُأنسُريضُاللُعنه:ُُ ِ ُاَّللَّ ول  ُر س  ن  ُانلَّاِس،ُُُُملسو هيلع هللا ىلصَك  ن  ْحس 

 
أ

ُانلَّاِسُ ع  ْشج 
 
أ ُانلَّاِس،ُو  ْجو د 

 
رواهُالشيخان.ُوهذهُاألوصافُُ(3)«و أ

 

  .1894(،ُرقمُاحلديث:3/24ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
  .2233(،ُرقمُاحلديث:167ُُُ/4،ُالنسايئ،ُُ)سنن النسايئ (2ُ)
  .1894(،ُرقمُاحلديث:3/24ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (3ُ)
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هاتُالكمالتُفهوُُ أحسنُانلاسُصورًةُُُُملسو هيلع هللا ىلصالالثةُيهُمنُأمي
قلبًاُوهوُأجودُانلاسُُُُومعىنُومجاًلُوكماًل،ُوهوُأشجعُانلاس

منهاُماُهوُمنُُُُملسو هيلع هللا ىلصدهُُوأنفعهمُللناسُوذللكَُكنتُمصارفُجو
الفقراءُُ ىلعُ اإلنفاقُ منُ هوُ ماُ ومنهاُ الل،ُ سبيلُ يفُ اإلنفاقُ
هلمُُ تمكينًاُ املؤلفةُ قلوبُ تلألفُ هوُ ماُ ومنهاُ واملساكنيُ

ُ.ُ(1ُ)وتثبيتًا
ُالِلُىُمسلمُعنُأنسُريضُاللُعنه:ُُ»رو ول  ُر س  ئِل  اُس  ُُملسو هيلع هللا ىلصم 

ٌلُُ ه ُر ج  اء  :ُف ج  اه ،ُق ال  ْعط 
 
ُأ يْئًاُإِلَّ ِمُش  ُاإْلِْسال  وهوُصفوانُبنُُ)ىلع  

ق ْوِمُُُُ(أميية ي اُ ُ: ال  ق  ف  ق ْوِمِه،ُ ُ إِىل  ُ ع  ف ر ج  ُ، نْيِ
ب ل  ج  ُ ب نْي  ن ًماُ غ  اه ُ ْعط 

 
ف أ

ُحم  مَُّ وا،ُف إِنَّ ْسِلم 
 
اق ةُ أ ُالْف  ْىش  ُخي  اًءُل  ط  ْعِطيُع  ُ.ُ(2)«ًداُي 

 

ُُكنتُأميشُمعُانلييبُيُُوقدُجاءُيفُصحيحُابلخاريُعنُأيبُذرُقال:ُ(1ُ)
ةُاملدينة ن   :ُ»لعشاًء،ُاستقبلناُأحد،ُفقُاُُملسو هيلع هللا ىلصُيفُحري

َ
ِحبُّ أ

ُ
، َما أ بَا َذٍرّ

َ
يَا أ

يٍْن،   ْرُصُدهُ َِلَ
َ
، ِعْنِدي ِمْنُه ِديَنار  إَِّل  أ ْو ثَّلَث 

َ
ِِت يلَعَ  ََلْلَة  أ

ْ
ُحًدا ِِل َذَهًبا، يَأ

ُ
أ

ِ َهَكَذا َوَهَكذَ  قُوَل بِِه يِف ِعَباِد اَّلل 
َ
ْن أ

َ
 ُ.«ا َوَهَكَذاإَِّل  أ

 ُ.2312(،ُرقمُاحلديث:1806ُُ/4،ُمسلم،ُُ)حيح مسلمص (2ُ)
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ل قاءُتلتألفُقلُملسو هيلع هللا ىلصنيُيومُحنوأعطىُ ناًساُمنُالطي
 
ىلعُُوبهمأ

لةُمنُأعطىُمالكُبنُُ ُمائٍة،ُواكنُمنُمج  اإلسالم،ُأعطاهمُمائة 
ُعوفُفامتدحهُبقصيدة.ُُ

ائلُبنفسهُولُيأنفُأنُُُملسو هيلع هللا ىلصواكنُُ كريمُانليفسُيكرمُالسي
ائلُفيعطيهُالصدقة.ُروىُا عنُاعئشةُريضُُلطرباينُيقومُإىلُالسي

ُُاللُعنهاُقالت:ُ» ِ ُاَّللَّ ول  ُر س  يْت 
 
ر أ ُ ل  ُُُُملسو هيلع هللا ىلصو  ّْيِ

ُغ  إِىل  ق ًةُ د  ُص  ق ِبل 
ائِلُِ ي ِدُالسَّ اُيِفُ ه  ع  ي ض  يُ ِ ُاذلَّ و  ُه  ون  ُي ك  َتَّ نُمنُ.ُواك(1ُ)«ن ْفِسِهُح 

ُفقالُلُكماُروىُُُُأنَّهُُعظيمُكرمه عنُُُُمسلمماُسئلُشيئًاُق طي
ُالِلُُ»  جابرُريضُاللُعنهُقال ول  ُر س  ئِل  اُس  يْئًُُُملسو هيلع هللا ىلصم  ُش  ُُاُق طي ال  ق  ُف 

ُ ُ».ُويفُالصحيحنيُعنُابنُعباسُريضُاللُعنهُقالُُ(2ُ)«ل  ن  َك 
ُالِلُ ول  ْهِرُُُملسو هيلع هللا ىلصر س  ُيِفُش  ون  اُي ك  ُم  ْجو د 

 
ُأ ن  اك  ،ُو  ْجو د ُانلَّاِسُبِاْل ّْيِ

 
أ

ُ ِي
لك  يِفُ اه ،ُ ي لْق  ُ ن  َك  م ُ ال  السَّ ل يِْهُ ع  ُ يل  ِجرْبِ ُ إِنَّ ُ ان  ض  يِفُُُُر م  ن ٍة،ُ س 

انُ  ض  ،ُفُ ُُر م  ِلخ  ُي نْس  َتَّ ُالِلُُح  ول  ل يِْهُر س  ُع  ،ُف إِذ اُُُُُملسو هيلع هللا ىلصي ْعرِض  ْرآن  الْق 

 

  .1996(،ُرقمُاحلديث:3/162ُ،ُالطرباين،ُ)مسند الشاميني (1ُ)
 .2311(،ُرقمُاحلديث:1805ُُُ/4،ُمسلم،ُُ)صحيح مسلم (2ُ)
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ِجرْبُِ ُ ُل ِقي ه  الِلُ ُ ول  ر س  ُ ن  َك  ُ ُملسو هيلع هللا ىلصيل  الِرُيُ ُ ِمن  ُ بِاْل ّْيِ ُ يِحُُأْجو د 
ل ةُِ رْس  ُُ.(1ُ)«الْم 

نيِ فات سّيد املرسلَ من صِ 
 : من صفاته اخلِلِقي ة

الوجهُم شبُالدينُحبمرة،ُأُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُُ العينني،ُأبيضُ سودُ
وُش احلدقة،ُ سوادُ ِحر،ُُشديدُ خطوطُ فيهماُ العني،ُ بياضُ ديدُ

ُُ غّي منُ احلاجبنيُ هاليلُ األهداب،ُ كثّيُ العينني،ُ ُُق رنُ،واسعُ
ُتكلمُخرجُُ ُإذا ُاألسنان، ُبياض ُاللحية،ُشديد ُالشعر،ُكثي أسود

ُطيبًا،ُمعتدلُُانلورُمنُبنيُثناياه،ُطييبُالراِئةُمنُغّيُأنُيُم سَّ
اجل مربوعُ رأيتهالقامة،ُ إذاُ وابلطن،ُ الصدرُ سواءُ ق لتُُُسم،ُ

ُاللُماُخلقُقبلهُمثلهُولُُ ُطالعة،ُومنُرءاهُعرفُأني الشمس 
ُبعده.ُُ

ًداُُ ُاللُتعاىلُخلقُسيدناُحممَّ يفُُُملسو هيلع هللا ىلصواعلمواُرِحكمُاللُأنَّ
مجيعُ  فيهُ انطوتُ ءادميةُ ِخلقةُ وأكملُ بشيةُ صورةُ ُأمجلُ

ُ.2308(،ُرقمُاحلديث:1803ُُُ/4،ُمسلم،ُُ)صحيح مسلم (1ُ)

(1)

(1) الصواب: الُْمْرَسلنَِي.
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وُا ُُاملحاسنُ تعاىل: قالُ والكمالت.ُ  ىن نن من زن ُّٱلفضائلُ
الصحابةُاذلينُوصفوهُىلعُأنهُُُُلكمةوقدُأمجعتُُ[ُ.ُُالقلمُُ]سورُةٱٱَّين

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصلمُيرُقبلهُولُبعدهُمثلهُُ
كتابهُُ يفُ الرتمذيُ روىُ املحمدية»وقدُ عنُ(1ُ)ُُ«الشمائلُ

ُبنُأيبُُ ُريضُاللُعنهماُأنيهُقال:ُ»سألتُخايلُهند  احلسنُبنُيلعي
ُُ ُُُُـهالة  افًا فقال:ُ»َكنُرسولُُُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاللُُُُهُِب ُعنُشُ ُُـواكنُو صَّ
ُُ ًماُُُملسو هيلع هللا ىلصالل مفخي ابلدر،ُُُُ(2)فخًماُ يللةُ القمرُ تللؤُ وجههُ يتلألُ

ب ذَّ ش  ،ُإذاُ(4)،ُعظيمُاهلامة(3ُ)أطولُمنُاملربوعُوأقصُمنُالـم 
فرقها،ُوإلُفالُجياوزُشعرهُالشيفُشحمةُُُُ(5)انفرقتُعقيقته

 (.21الرتمذي،ُ)صُُ،ُالشمائل املحمدية (1ُ)
ًماُيفُالصدورُوالعيونأيُعظيًماُيفُ (2ُ) عظي ُ.نفسه،ُم 
 .أيُليسُبالطويلُابلائنُالطولُ(3ُ)
 ُ.أيُالرأس،ُوذلكُديللُقوةُعقلهُالشيفُ(4ُ)
 ُ.أيُشعرُرأسهُ(5ُ)
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ف رُ  ُُ(3)بواسعُاجلبني،ُأزجُاحلواجُُ(2ُ)أزهرُاللونُُ(1ُ)هُ أذنيهُإذاُهوُو 
ُاُُ(5ُ)ه ُالغضببينهماُِعْرٌقُي ِدرُيُُ(4ُ)سوابغُيفُغّيُقرن ُُ(6)للحيةكثَّ

ين الدي الفمُُُُ(7ُ)سهلُ األسنانُُ(8)ضليعُ ُُُُ(9)مفلجُ حبي كأنيهاُ
ماء ُُ(11)دقيقُاملرسبةُُ(10)السي سواءُُُُُ(13ُ)متماساًكُُُ(12)معتدلُاللقُ

 ُ.أيُإذاُأعفاهُمنُالفرُقُ(1ُ)
ًاُمشبًاُباحلمرةُ(2ُ)  ُ.أيُبشتهُالشيفةُبيضاءُبياًضاُنّيي
 .حاجبيهُتقويسُمجيلأيُيفُُ(3ُ)
ُحاجبيهُ(4ُ)  .لمُيتصالُببعضهمُاُأيُأنَّ
 .أيُيظهرُجليًاُعندُالغضبُ(5ُ)
 ُ.أيُوافرهُاُ(6ُ)
يُنُ(7ُ)  ُ.أيُغّيُمرتفعُالدي
 ُ.وذلكُديللُىلعُفصاحةُمنطقهُ(8ُ)
ةُولُمتضايقةُفوقُُُُ(9ُ) أيُأنُأسنانهُالشيفةُمنتظمةُوليستُمرتاصي

 .بعضهُا
 ُ.أيُالربُدُ(10ُ)
ةويهُُُ(11ُ) درُوالرسي  ُ.الشعرُبنيُالصي
 .اءُجسمهُالشيفَُكملةُمتناسبةُمعُبعضهُاأيُأنُمجيعُأعضُ(12ُ)
ُ.أيُليسُبانليحيلُولُباهلزيلُ(13ُ)
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والصدر املنكبنيُضخمُ(1ُ)ابلطنُ بنيُ ماُ بعيدُ الصدرُ ،ُعريضُ
راعنيُواشأُُ(2)الكراديس ندين،ُرحبُُُُ(3ُ)ملنكبنيعرُاذلي طويلُالزي

والقدمنيُُ(4)الراحة الكفنيُ ُ ْْث  األمخصنيُُ(5)ش  ُ ان  ْص  ُُ(6)مخ  ُُإذُا،
ُ وإذاُاتلفتُاتلفتُُُُ(9ُ)ذريعُاملشيةُُ(8)يميشُهونًاُُ(7ُ)قلًعاُُزال ُُُزال 

 

ُبطنهُوصدرهُالشيفنيُمستويانُ(1ُ)  ُ.واملعىنُأني
يهُاُ(2ُ)  ُ.أيُأنيهَُكنُعظيمُجمامعُالعظامُقوي
 ُ.أيُالكتفنيُوأاعيلُالصدرُ(3ُ)
 ُ.أيُواسعُالكفُ(4ُ)
عيفةُولُبانليحيلةُ(5ُ)  .أيُأنُكفيهُوقدميهُليستُبالضي
وأمخصُالقدمُهوُاملوضعُاذليُلُيمسُاألرضُعندُوطئهاُمنُوسطُُُُ(6ُ)

 ُ.القدم
املختالُُُ(7ُ) مشيةُ يميشُ ولُ األرضُ ىلعُ رجليهُ جيرُ لُ مىشُ إذاُ أيُ

ُ  ُ.املتكربي
ُواللينيُ ُ(8ُ) ق  ُهوُالِري  ُ.واهلون 
 .أيُواسعُالطوةُبالُتكلفُ(9ُ)
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األُُ(1ُ)مجيًعا إىلُ نظرهُ الطرف،ُ إىلُُُرضخافضُ نظرهُ منُ أطولُ
ُالسماء«.ُُ

ُطيبًا،ُومعُُهُُأنيُُُملسو هيلع هللا ىلصواكنُمنُصفاتهُُ ُلمُيمسي طييبُالراِئةُوإن
ُ يبُيفُكثّيُمنُاألحيانُواألوقاتُليسني ذلكَُكنُيستعملُالطي

تهُفيتبعوه،ُوأماُراِئتهُاألصليةُفيهُأطيبُمنُعرفُُذلكُأل مي
العنربييةُُ انليفحاتُ منُ وأزىكُ لكيهُ الطيبُ منُ أطيبُ املسك،ُ

ُانلوم.ُُيتكحلُباإلثمدُلكُيللةُثالثًاُعندُُُملسو هيلع هللا ىلصواكنُُسكيية،وامل
:ُُملسو هيلع هللا ىلصوقدُقالُأبوُهريرةُريضُاللُعنهُيفُوصفُرسولُاللُُ

ولُِ» ُِمْنُر س  ن  ْحس 
 
يْئًاُأ ُش  يْت 

 
اُر أ ُِم  ُُُفكأنَُُُّملسو هيلع هللا ىلصُُُاَّللَّ ُُجتريُُُْالشمس 

ُُُك ُحُِإذاُض ُ،ُوُ هُِوجهُُُِيفُْ
 
وقالُأنسُريضُاللُُ  (2)«ردُ ُاجل ُيِفُُُيتلأل

لًقاعنه:ُُ» لًقاُوخ  ُُ.(3)«واكنُأحسنُانلاسُخ 
ُ

 

أُُ(1ُ) ويساًرُاأيُ يمينًاُ عنقهُ يلوىُ ولُ انلظرُ يسارقُ لُ يفعلُُُُنهُ كماُ
 ُ.الطائُش

 (ُ.163،ُ)صُاملالُاهلرويُالقارُيِشح الشفا،  (2ُ)
  .6476(،ُرقمُاحلديث:5/70ُُ،ُاملناوي،ُ)فيض القدير (3ُ)
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 ةخاتم انلُّبو
دُُ حممي وسييدُُُُملسو هيلع هللا ىلصسييدناُ املرسلنيُ وإمامُ انليبينيُ خاتمُ هوُ

منُُ وهوُ يفني.ُ الشي كتفيهُ بنيُ انليبوةُ ُ ات م  خ  واآلخرين،ُ األولنيُ
ىلعُُ اللُ خلقُ وأفضلُ أفضل همُ بلُ الريسل،ُ منُ العزمُ أولُ

ُاإلطالق.
ب ُ انليبوةُ ُ ات م  حلٍْمُُوخ  ُ ُظهرهُُيفـُُُُمرتفعةُُأيُُـُنازشةُُضعة 

ناغضُكتُُملسو هيلع هللا ىلصُُالشيف اليرسى،ُععندُ كأنيهاُُُُليهافهُ ع راتُ ش 
فيفُُ يب.ُ بالطي وينفحُ املهابة،ُ وتعلوهُ بانلور،ُ يزهوُ خيالن،ُ

ُُ ُُُُـالصحيحني للبخاري ُُواللفظُ :ُُقاُلُُيزيدُُبُنُُالسائبُُعنـ
ُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُالُلُُرسولُُإىلُُخاليتُُيبُُ»ذهبت ُُ»فقالت: إِنَّ ُ، ِ ُاَّللَّ ول  ي اُر س 

ْخيِتُو ِجعٌُ
 
ُأ ُيِلُُُُاْبن  يِس،ُو د اع 

ْ
ُر أ ح  س  م  ُُبُِف  بْت  ِ ُف ش 

 
أ ُت و ضَّ ِة،ُث مَّ ك  الرْب  

يِْه،ُُ ِتف  ُك  ات ِمِهُب نْي  ُخ  ُإِىل  ْرت  ن ظ  ْهِرهِ،ُف  ُظ  لْف  ُخ  ُق ْمت  وئِِه،ُث مَّ ِمْنُو ض 
ُِزِرُي ل ةُُِِمثْل  ُ.ُ(1)«احل ج 

ُ

 

  .6352(،ُرقمُاحلديث:8/76ُُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
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 ُملسو هيلع هللا ىلصفصاحُتُه 
أفصحُخلقُاللُتعاىلُلسانًا،ُوأوضحهمُُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُرسولُاللُُ

ُاللكم،ُوبد ُأويتُجوامع ُاألمر،ُوالقضاياُُبيانًا، ُاحلكم،ُوقواطع ائع
ادلُياملحكمة،ُوالوصاياُاملربمة،ُواملُو ابلالغة،ُواحلججُ ُُامغة،اعظُ

اطعة.ُُ ُوالرباهنيُالقاطعة،ُواألدليةُالسي
ُاملنطق،ُحسنُالالكم،ُإذاُتكليمُأخذُبمجامعُُُُملسو هيلع هللا ىلصواكنُُ حلو 

ُقلوب،ُوسىبُاألرواحُوالعقول.ُُال
ويفُالطرباينُُُُ،اياهخيرجُانليورُمنُبنيُثنُُملسو هيلع هللا ىلصواكنُإذاُتكلمُُ

عُ  ابنُ ق الاٍسُبعنُ ُ،« ُ:ُُ الِل ُ ول  ر س  ُ ن  إِذ اُُُُملسو هيلع هللا ىلصَك  ُ، الَّنِيَّت نْيِ ُ فْل ج 
 
أ

ُث نِيَّت يْهُِ نليوِرُب نْي  ُي ر ىَُك  لَّم  ُرواهُالطرباين.ُُُ(1)«ت ك 
اللُُ بايعناُرسولُ ملاُ قال:ُ أنيهُ قِرصافةُ أيبُ ُُُُُملسو هيلع هللا ىلصوعنُ أناُوأيمي

ُقا ُوخاليت:ُُوخاليتُورجعناُمنُعندهُمنصفني، ُأيمي ،ُُ»لتُيل َّ ُب ين  ي ا
ُ لنْي  

 
ُأ ل  ُث ْوبًا،ُو  ْنىق 

 
ُأ ل  ُو ْجًها،ُو  ُِمنْه  ن  ْحس 

 
ُأ ِل ُالرَّج  ا ذ  ُه  ْين اُِمثْل 

 
اُر أ م 

ُِمْنُِفيهُِ ج  ْر  ُخي  ُانليور  نَّ
 
أ ْين اُك 

 
ر أ ًما،ُو  ُ.ُ(2)رواهُالطرباينُ،«ملسو هيلع هللا ىلصُالك  

 

  .12181(،ُرقمُاحلديث:11/416ُُ)،ُالطرباين،ُاملعجم الكبري (1ُ)
  .2518احلديث:ُُ(،ُرقم3/18،ُ)املصدر نفسه (2ُ)
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 ءادابُُه يف الالكم 
ُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُُ ،ُحبيثُلويتلكيمُبكالمُمفصي أرادُمستمعهُُُُلُمبنيي

هُألمكنهُذلكُلوضوحهُوبيانه.ُقالتُالسييدةُاعئشةُريضُُ أنُيعدي
يرسدُالالكمُكرسدكمُهذا،ُُُُملسو هيلع هللا ىلصماَُكنُرسولُاللُُاللُعنها:ُ»

هُالعاديُألحصاه ثُحديثًاُلوُعدي ُالشيخان.ُُرواه(1)« َيدي
عنُاعئشةُريضُاللُعنهاُقالت:َُكنُالكمهُُُُ(2)وروىُأبوُداود

ُمنُسمعه.ُواكنُُصاًلُفُُملسو هيلع هللا ىلص يتلكيمُبكالمُفصلُلُُُملسو هيلع هللا ىلصُيفهمهُلكي
عُيفُالالكمُواتليلكيفُيفُفصاحته ُ.ُُ(3ُ)هزٍرُولُنزٍرُويكرهُاتلينطي

 ه طعامُ 
ُ قطي طعاًماُ أوىصُُُُ،ماُاعبُ وقدُ تركه،ُ وإلُ أكلهُ اشتهاهُ إنُ

فقا الزيتُ َشَجَرٍة  »ُُُ:ُلبأكلُ ِمْن  فَإِن ُه  بِِه  ِهُنوا  َواد  يَْت  الز  ُُكُوا 

 

  .3567ُُ(،ُرقمُاحلديث:4/190،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
  (.7/208،ُأبوُداود،ُ)سنن أِب داود  (2ُ)
ُأنهُُُُُ(3ُ) ُيعيدُاللكمةُثالثًاُتلعقلُعنهُكماُيفُابلخاريُ.ُُُملسو هيلع هللا ىلصوعنُأنس  َكن
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الرتمذيُُ(1)«َباَرَكةٍ مُ  ويأكلُُُُُ،رواهُ مطبوخةُ ادلباءُ يأكلُ واكنُ
ُلشهرُُ ُنارُلطعام ُبيته ُبالرطب.ُويأكلُماُتيرسُولُيوقدُيف ابلطيخ

فرغُُ إذاُ ويلعقهنُ الالثُ بأصابعهُ يأكلُ واكنُ كماُولشهرين،ُ
الرتمذيُيفُُ املحمديية»رواهُ متكئًاُُُُ،(2)ُُ«الشمائلُ يأكلُ لُ واكنُ

نُإذاُرشبُواكُُ،يفُآخرهُُطعامهُوَيمدهُُاللُعندُأولُُواكنُيسِم
ْرَوى »اُويقولُتنفسُخارجُاإلناءُثالثًُ

َ
 وَأ

ُ
ْمرَأ

َ
ُ.ُ(3ُ)«ُهَو أ

   ملسو هيلع هللا ىلصتواضُعُه وزهُدهُ 
روىُاإلمامُمسلمُعنُعياضُبنُِحارُيفُحديثُطويلُقالُُ

َيْبِِغَ  »ُُُملسو هيلع هللا ىلصفيهُرسولُاللُُ تََواَضُعوا َحَّت  ََّل  ْن 
َ
أ إَِِل   ْوََح 

َ
أ إِن  اهلل 

َحد  ىلَعَ 
َ
َحٍد، َوََّل  أ

َ
َحدٍ   َيْفَخرَ  أ

َ
َحد  ىلَعَ أ

َ
ءاُُكُ  يقول:ُ»ُُملسو هيلع هللا ىلص.ُواكنُُ(4)«أ

واملرادُهناُبالعبدُاإلنسانُاملتذللُاملتواضعُُُُ.(5)َكَما يَأُكُل الَعبُد«
 

  ُ.1851(،ُرقمُاحلديث:4/285ُ،ُالرتمذي،ُُ)سنن الرتمذي (1ُ)
 (ُ.96لرتمذي،ُ)صُُاُالشمائل املحمدية، ُ(2ُ)
 ُ.1884(،ُرقمُاحلديث:4/302ُالرتمذي،ُ)ُُسنن الرتمذي، ُ(3ُ)
  ُ.2865(،ُرقمُاحلديث:2198ُُُ/4،ُمسلم،ُُ)صحيح مسلم (4ُ)
  .5572(،ُرقمُاحلديث:8/116ُ،ُابليهِق،ُُ)شعب اإليمان (5ُ)
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ُُ،لربيهُأيُيفُالقعودُوهيئةُاتلناولُوالريضاُبماُحرضُتواضًعاُلل
جلُِس َكما ََيلُِس الَعبدُ يقول:ُُ»ُُملسو هيلع هللا ىلصواكنُُ

َ
ُُملسو هيلع هللا ىلصأخالقهُُُُُنموُُ،(1)«أ

مضجعًُ اعبُ ماُ هلُُُُا،أنيهُ يفرشواُ لمُ وإنُ اضطجعُ هلُ فرشواُ إنُ
ُُأثيرُيفُجنبه.ُاضطجعُىلعُاألرض،ُوقدُنامُىلعُحصّيٍُ

 هة طعامِ قلّ 
ُُاعئشةُُق ال ْتُ ِ ُاَّللَّ ول  ر س  اُ ل يْه  ُع  ف ار ق  الَّيِتُ ُ احل ال  ُ ر  ْذك 

 
»أ ُُملسو هيلع هللا ىلص:ُ

ُْ حل  و  ُ زْبٍ خ  ِمْنُ ُ ِبع  ش  اُ م  ُ ِ و اَّللَّ ْني ا،ُ ي ْوٍم«ادلي يِفُ ُ ت نْيِ رَّ م  ُوقالُتُُ،(2)ٍمُ
نَّاُُ:ُُكذلك ُُءا»إِْنُك  و  ُبِن اٍرُإِْنُه  ن ْست ْوقِد  اُ ْهًراُم  ُش  ث  ٍدُن ْمك  ُحم  مَّ ل 

» ُو اتلَّْمر  اء  ُالم  ُ،ُواحلديثانُرواهماُالرتمذيُ.(3)إِلَّ

 بالّسّلم  بدُؤهُ 
ُُ ل ِقه خ  منُ لِقُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُ إذاُ واكنُ بالسالم،ُ لقيهُ منُ يبدأُ أنُ

ُُ.املنصفُُجلُيكلمهُلمُيصفُوجههُحَتُيكونُالريجلُهوُُالرُي
 

  .5572(،ُرقمُاحلديث:8/116ُ،ُابليهِق،ُُ)اإليمان شعب (1ُ)
  ُ.2356(،ُرقمُاحلديث:4/579ُُ،ُالرتمذي،ُُ)سنن الرتمذي (2ُ)
  .2471(،ُرقمُاحلديث:4/645ُاملصدرُنفسه،ُ) (3ُ)
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 دَعُؤهُ لغريه
هُأنُُُ طلبُأبوُهريرةُريضُاللُعنهُمنُالريسولُأنُيدعوُألمي

ِِب  اللُهم  اْهِد  »وقال:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصتسلمُملاَُكنتُىلعُالكفرُفداعُهلاُُ
َ
م  أ

ُ
أ

ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصواستجابُاللُداعءُرسوهلُُ(1ُ)«ُهَريَْرةَ 

 تكنيُتُه ألصحابِِه 
اللُُرُسَُُكن بكناهمُُملسو هيلع هللا ىلصولُ أصحابهُ هلمُُُُيدعوُ إكراًماُ

يا أبا بكٍر  واستمالًةُلقلوبهم؛ُفقدُنادىُأباُبكرُبكنيتهُفقال:ُ»
ثاثلُهما اهلل  باثننِي  ظنَُّك  ُ»(2ُ)«ما  لعمر:ُ ةُ مري وقالُ حفص ،ُ أبا   يا 

َت و بَِْصْ
َ
ُُ.(3)«قم أبا تراٍب يلع:ُُ»ُُ«،ُوقالُلسييدناعِم رسوِل اهلل ْجهَ أ

 ملسو هيلع هللا ىلصكريُم عرشتِِه 
ُُُ»نسُريضُاللُعنهُقال:ُجاءُيفُالصحيحنيُعنُُأُ ْمت  د  ُخ 

 

  .2491(،ُرقمُاحلديث:1938ُُ/4،ُمسلم،ُُ)صحيح مسلم (1ُ)
  .4663(،ُرقمُاحلديث:66ُُ/6،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
  .441،ُرقمُاحلديث:ُاملصدر نفسه (3ُ)
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ُُ ُُُملسو هيلع هللا ىلصانلَّيِبَّ ٍفي
 
ُيِل:ُأ اُق ال  م  ،ُف  ُِسِنني  ْش  ُ،ُوُ ع 

 
ل :ُأ ؟ُو  ن ْعت  ُص  ُُلل :ُلِم 

ُ ن ْعت  ُُويفُُ،«سننيُُعُشيفُالسفرُواحلرضُُ»ويفُروايةُأِحدُُُُ،ُُ(1)«ص 
نعيم:ُقالُأنسألويفُروايةُُ،ُُ«سننيُُتسع»ُُملسلمُُرواية ُُيبُ فماُُ»:
،ُولُِضبينُمنُِضبة،ُولُانتهرن،ُولُعبسُيفُُُُملسو هيلع هللا ىلصسبيينُُ قطي

وجيه،ُولُأمرُبأمٍرُفتوانيتُفيهُفعاتبينُعليهُفإنُاعتبينُعليهُ
ُُ.«ىشء اكندعوه، لو قّدر ُ»قال:ُُأحدُمنُأهله

 ملسو هيلع هللا ىلصأدبُُه الرفيُع مع من ُُيّدثُُه 
ُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُُُ ثهُأوُيسأهل،ُوي قبلُُُُاإلصغاءيصيغُلكَّ إىلُمنَُيدي

روىُأبوُداودُعنُأنسُريضُاللُعنهُقال:ُُفقدُُُُ،ليهُويالطفهع
ُانلييبُُ» ذ ن 

 
ُ  ـيعينُيكلمهُرًساُُُُـُُُملسو هيلع هللا ىلصماُرأيتُرجاًلُاتلقمُأ ُُفينحي

ُُُاذليُُهُوُُالريجلُُيكونُُحَُتُُعنهُ،ُُرأسه ُُرأيُتُُوماُُرأسه،ُُينحي
هوُُُُريجلأخذُبيدهُرجٌلُفرتكُيده،ُحَتُيكونُالُُملسو هيلع هللا ىلصُُاللُُرسول

ُيده ع  ُ.ُ(2)«اذليُي د 

 

  .6038(،ُرقمُاحلديث:8/14ُ،ُُ)املصدر نفسه (1ُ)
  (.7/172،ُأبوُداود،ُ)سنن أِب داود  (2ُ)
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ُالِلُُُُ:يرةُريضُاللُعنهيبُهروعنُأ ول  ُر س  نَّ
 
لمُيكنُُُُملسو هيلع هللا ىلص»أ

ُاذليُُ و  ُه  ل  ُالرَّج  ون  ُي ك  َتَّ ه ُِمْنُي ِدهُِح  أحدُيأخذُبيدهُفيزنعُي د 
ُُهتهُخارجةُعنُركبةُجليسبرىُركبتاهُأوُركيرسلهُولمُيكنُت ُ

ُلمُيصفهُعنهُُ ولمُيكنُأحدُيصافحهُإلَُّأقبلُعليهُبوجهه،ُث مَّ
ُ.(1)مه«حَتُيفرغُمنُالُك

 ُملسو هيلع هللا ىلصطّلقة وجِهِه مع انلاس 
اللُُ رسولُ تبسًماُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُ وأكُثهمُ وجًها،ُ انلاسُ أطلقُ

ُبًشُا ُبإسنادُُُُ،وأحسنهم ار ُالزبي ُاللُعنهُُروى حسنُعنُجابرُريض
ُُ ُُ»قال: الل رسولُ وعظُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُ أوُ الويحُ أتاهُ نذيرُُُُُ،إذاُ قلت:ُ

انلاسُُُُ(2)قوُم أطلقُ رأيتهُ ذلكُ عنهُ ذهبُ فإذاُ العذاب،ُ أتاهمُ
ُِوجهًُ ئلتُاعئشةُريضُاللُعنها:ُكيفُ.ُُ(3)ُُ«ًشُااُوأحسنهمُب وملاُس 

اًمُا»إذاُخالُيفُبيته؟ُقالت:ُُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُرسولُاللُُ َُكنُألنيُانلاسُبسي
ُ

 

  .8548(،ُرقمُاحلديث:15/178ُ،ُالزبار،ُ)مسند الزبار (1ُ)
 ُ.يكونُمنُشدةُاهليبةُكأنهُينذرُقوًماُمنُجيشُيغزوهمُ(2ُ)
 (ُ.319/22الطرباين،ُ)،ُماكرم األخّلق (3ُ)
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اَكًُ ُ(2)ُُ(1)ضحي ُقطي ُُ.ُ«مادًّاُرجليهُبنيُأصحابهُُ،ُلمُي ر 

ه  ة بأحسن منهاالحيّ  ملسو هيلع هللا ىلصُردُّ
ُُعنُسلمانُالفاريسُريضُاللُعنهُقالُجاءُرجلُإىلُانلييُب

رسُوُُملسو هيلع هللا ىلص ياُ عليكُ السالمُ الصالةُُُُلفقال:ُ عليهُ فقالُ الل،ُ
« اهللوالسالم:ُ ورمحُة  السّلُم  فقال:ُُوعليَك  ءاخرُ أىتُ ثمُ ُ،»

 

الضحكُصفةُيفُاإلنسان،ُويهُمبعثُرسور،ُوديللُصحة،ُوسببُ  ُُ(1ُ)
ُانتباهٍُلآلخرين،ُإلُأنهُُألفةُوحمبة،ُووُس ُنظٍرُوشدي يلةُدعوةُوتأثّي،ُولفت 

لُبدُمنُضابطُهلذهُالصفةُالطيبة،ُحَتُلُخترجُعنُطورها،ُفتنقلبُُ
ُُا،ُُإىلُضده ىلعُلكُاملعاينُاجلميلة،ُُمشتماًلُُُُُملسو هيلع هللا ىلصوذللكَُكنُضحكُانليِبي

َكنُُ لقدُ الطيبة،ُ وصفاتهُ احلسنة،ُ شمائلهُ منُ فصارُ انلبيلة،ُ واملقاصدُ
تربيةُوتوجيًها،ُودعوةُومداعبة،ُومواساةُوتأيلًفا،ُواكنُمنُهديهُُضحكهُُ

فيهُُملسو هيلع هللا ىلص يبالغُ ولُ الضحك،ُ منُ اإلنسانُ ي كُثُ ُُألُ أنه فليتنبهُ ليسُُ،ُ
حاًكُومزاًحاُبلَُكنُأحيانًاَُكنتُمرًحاُوُضُُملسو هيلع هللا ىلصاملقصودُأنُلكُحياةُانليبُ
 .يبيكُكثًّياُويضحكُقلياًلُ

ُبنُراه  ُُمسند إسحاق بن راهويه،ُُ(2ُ) ُاحلديث:2/434ُُ،ُ)ويهإسحاق (،ُرقم
1001.ُ 
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الصالةُُ عليهُ فقالُ الل،ُ ورِحةُ اللُ رسولُ ياُ عليكُ السالمُ
« اهلل  والسالم:ُ ورمحُة  السّلُم  يفُُوبراكتهُ وعليَك  أِحدُ رواهُ ُ»

ُالزيهدُوابنُجريرُوابنُاملنذرُ.

 بالقادم عليه ملسو هيلع هللا ىلصبه حيتر
انلييبُُُ ارُىلعُ عمي استأذنُ قال:ُ وجههُ اللُ مُ كري ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصعنُيلعي

« فقال:ُ بالط  فعرفُصوتهُ املطي بمرحًبا  الرتمذيُُُُ،(1)«ّيب  رواهُ
املفرد األدبُ يفُ وابلخاريُ ماجهُ اللُُُُ،وابنُ ريضُ اعئشةُ وعنُ

ُُملسو هيلع هللا ىلصعنهاُقالت:ُأقبلتُفاطمةُتميشُكأنُِمشيتهاُِمشيةُانلييبُُ
ثمُأجلسهاُعنُيمينهُأوُشماهلُرواهُُ  (2)«حًبا بابنِترم»:ُُُملسو هيلع هللا ىلصفقالُُ

ُابلخاري.ُُ
اُقدمُُ ويفُالصحيحنيُعنُابنُعباسُريضُاللُعنهماُقالُلمي

:ُُُُُملسو هيلع هللا ىلصالقيسُىلعُرسولُاللُُوفدُعبدُُ ِيَن  »قال  َمرَْحًبا بِالَوْفِد، اَّل 
نََداَم ؤَجا َوَّلَ  َخَزايَا  َغرْيَ  إِنَُّوا  ُ، ِ اَّللَّ ُ ول  ر س  ي اُ ال وا:ُ ق  ف  ِمْنُُ«ُ ُ ٌّ اُيح 

 

  .146(،ُرقمُاحلديث:1/52ُ،ُابنُماجه،ُ)سنن ابن ماجه (1ُ)
  .3623(،ُرقمُاحلديث:203ُُ/4،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
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ب يْن ن ا و  ُ، ة  بِيع  ْهِرُُُُر  الشَّ يِفُ ُ إِلَّ ُ ْك  إِيل  ُ ن ِصل  ل ُ إِنَّاُ و  ُ، م رض   ُ ب يْن ك  و 
مُ  اِم،ُف  ن ا،ُُاحل ر  ر اء  ْنُو  وُبِِهُم  ن ْدع  ،ُو  ُبِِهُاجل نَّة  ل  ْمٍرُف ْصٍلُن ْدخ 

 
ْرن اُبِأ

«ُُ: ال  ق  ّلَةَ، وَ ف  قِيُموا الص 
َ
: أ ْرَبع 

َ
ْرَبع  وَأ

َ
اَكةَ، َوُصوُموا أ َرَمَضاَن،   آتُوا الز 

ب اءِ  اَلُّ يِف  ُبوا  ترَْشَ َوَّلَ  َغنِْمُتْم.  َما  َُخَُس  ْعُطوا 
َ
ُ(2)َواحَلْنَتمِ   ُ(1ُ)وَأ

ُ.(6ُ)«(5ُ)(4ُ)َوالُمَزف ِت  (3ُ)َوانل ِقريِ 

 

 ُ.«واملرادُايلابسُمنه»ُ:قالُانلووُيُ،القرُعباءُهوُوادلُيُ(1ُ)
(ُ2)ُُُُ فرسها كذاُ اجلرةُ مسلماواحلنتمُ يفُصحيحُ عمرُ نتمُُاحُلُُوقيلُُبنُ

وروىُاحلرّبُيفُالغريبُعنُعطاءُأنهاُجرارَُكنتُتعملُُُ،اجلرارُالرض
 ُ.فيهاُالمرَُيملجرارَُكنُ،ُوهذهُُمنُطنيُوشعرُ

ُُ،ينقرُفيتخذُمنهُواعءوانلقّيُبفتحُانلونُوكرسُالقافُأصلُانلخلةُُ(3ُ)
فإنُأهلُايلمامةَُكنواُينقرونُأصلُانلخلةُثمُينبذونُالرطبُوالبرسُثمُُ

 ُ.يهدرُثمُيموُتيدعونهُحَتُ
 ُ.األوعيةُاليتُفيهاُالزفُتأيُبالزفتُُواملزفتُماُطيلُ(4ُ)
ومعىنُانليهُعنُالنتباذُيفُهذهُاألوعيةُخبصوصهاُأنهُيرسعُفيهاُ  ُُ(5ُ)

منهاُمنُلُيشعرُبذلكُثمُثبتتُالرخصةُيفُالنتباذُُاإلساكرُفربماُرشبُ
 ُ.يفُلكُواعءُمعُانليهُعنُرشبُلكُمسكر

  .6176(،ُرقمُاحلديث:41ُُُ/8خاري،ُ)،ُابُلصحيح ابلخاري  (6ُ)
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انلييبُُ إىلُ ذهبتُ هانئُ أمُ فسليمتُُُملسو هيلع هللا ىلصوقالتُ يغتسلُ وهوُ
مِّ »ل:ُُقلت:ُأمُهانئُفقاُُ«َمْن َهِذهِ »عليهُفقالُُ

ُ
ُُ.(1)«َُُهانِئٍ   َمرَْحًبا بِأ

 عن أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصسؤاهل 
ُانلييبُُ أخرجُاإلمامُأِحدُمنُحديثُأنسُريضُاللُعنهُأني

نَْت »َكنُيلىقُالرجلُفيقول:ُُُُملسو هيلع هللا ىلص
َ
ُُيَا فَُّلُن َكْيَف أ :ُخِب ّْيٍ ول  ي ق  ؟«ُف 

ُُ ُهل  ُانلَّيِبي ول  ي ق  ،ُف  ُاَّللَّ  ِْح د 
 
ُ ِِبَرْيٍ :ُ»ملسو هيلع هللا ىلصأ ُ.ُ(2)«َجَعلََك اَّلل 

ُُهوأخرجُالطرباينُباسنادُحسنُعنُابنُعمرُريضُاللُعن
ُُ الل رسولُ قالُ ُُُُملسو هيلع هللا ىلصقال:ُ فَُّلنُ »لرجل: يَا  ْصَبْحَت 

َ
أ ُ(3ُ)؟«َكْيَف 

َرْدُت  »ُُُ:ملسو هيلع هللا ىلصأِحدُاللُإيلكُياُرسولُاللُفقالُهلُُُُُ:فقال
َ
ِي أ َهَذا اَّل 

ُ.«ِمْنَك 
 كرام القوم  ملسو هيلع هللا ىلصإكراُمُه 

القومُويقولُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُرسولُاللُُ تَاُكمْ ُ»:ُُيكرمُكريمُ
َ
أ  إَِذا 

 

 

  .357(،ُرقمُاحلديث:80ُُ/1،ُ)املصدر نفسه (1ُ)
  .13537(،ُرقمُاحلديث:21/170ُ،ُأِحد،ُ)مسند أمحد (2ُ)
  .37(،ُرقمُاحلديث:13/22ُ،ُالطرباين،ُُ)املعجم الكبري (3ُ)
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ْكِرُموهُ َكِريُم قَْوٍم  
َ
ُ.ُُابنُماجهرواهُُ(1ُ)«فَأ

انلييبُُ ُ أني بإسنادهُ احلاكمُ بُعُُملسو هيلع هللا ىلصوروىُ بيوته،ُُُُضدخلُ
فجاءُُ وامتل،ُ بأهلهُ املجلسُ ُ فدخلُعليهُأصحابهُحَتُغصَّ

ُاللُُ ُابلاب،ُفزنعُرسول ُابلجيلُفلمُجيدُماكنًاُفقعدُىلع ُُُملسو هيلع هللا ىلصجرير
جر فأخذهُ ايله،ُ وألقاهُ يقليُرداءهُ وجعلُ وجههُ ىلعُ فألقاهُ بهُيرُ

وقالُماُكنتُألجلسُىلعُثوبكُُُُملسو هيلع هللا ىلصويبيكُورىمُبهُإىلُانلييبُُ
انلييبُُ يمينًاُوشماًلُوقال:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصأكرمكُاللُكماُأكرمتين،ُفنظرُ

  قومٍ   م كريمُ إذا أتاكُ »
َ
ُُُ«.وهُ مُ رِ كْ فأ

 مع جلسائه  ملسو هيلع هللا ىلصمزاُحُه 
ُالرسورُعليهمُيلباسطهمُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُُُ ُأصحابهُإلدخال يمزحُمع

ا.ُُُُملسو هيلع هللا ىلصكنهُول ُحقًّ ُيبنيُهلمُأنيهُلُيقولُيفُمزاحهُإلي
انلييبُيفُالصحيحنيُعنُأنسُريضُاللُعنهُقال:ُإنَُكنُُف
  يا»:ُُيُلُُألخُُيقوُلُُحَتُُُ-ُُويمازحناُُالطفنايلُُأيُُ-ُُيلخالطناُُملسو هيلع هللا ىلص

 

  .3712(،ُرقمُاحلديث:2/1223ُ،ُابنُماجه،ُ)سنن ابن ماجه (1ُ)
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ّيُُأيـُُُُ(1)«انلَُّغري  َفَعَل   ما  عمري  أبا ّيُُهُلَُُكنُُألنهُُـُُالطي ُُيلعبُُن غ 
ُ.ُُملسو هيلع هللا ىلصُانلييبُفمازحهُعليهُفحزنُفمات،ُبه

ماُجاءُعنُأنسُريضُاللُُُُملسو هيلع هللا ىلصومنُمجلةُماُوردُيفُمزاحهُُ
انلييبُُ أىتُ ر جاًلُ ُ أني ُُيسُُملسو هيلع هللا ىلصعنهُ ُُُُـتحمله دابية يطلبُمنهُ ـُُأيُ

فقالُياُرسولُاللُماُُ«.ُُإّن حاملك ىلع وَل انلّاقة:ُ»ُملسو هيلع هللا ىلصُُهلُُفقال
ُبودلُِ ُ.ُ(2ُ)«وهل يدل اإلبل إَّل انلّوق »ُُملسو هيلع هللا ىلصانلياقةُفقالُُأصنع 

أتيتُُ»األشجيعُقال:ُُعنُعوفُبنُمالكُُُُويفُسننُأيبُداود
اللُُ د مُُُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُ

 
أ منُ بَّةُ ق  تبوكُوهوُيفُ ُُـأيُجدلُُُُـيفُغزوةُ

ُ:ُُفقلتُُُ«ادخل»ُُوقالُُفردُيُُفسلمت «َُك ُُكُ قالُ»ُُُ،اللُُرسولُُياُُأك يلي
ُ ُُ.(3)ُ«فدخلت 

 اإلكراَم باإلكرامِ  ملسو هيلع هللا ىلصماكفأتُُه 
ف دُ »:ُُروىُابليهِقُيفُادللئلُوابنُإسحاقُعنُأيبُقتادةُأنيهُقال ُو 

 

  ُ.6129(،ُرقمُاحلديث:8/30ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
  ُ.1991(،ُرقمُاحلديث:4/357ُ،ُالرتمذي،ُُ)سنن الرتمذي (2ُ)
  .21170مُاحلديث:ُُ(،ُرق10/419،ُابليهِق،ُ)السنن الكِبى  (3ُ)
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ُُ انلييب ىلعُ انليجايشُ ُ فد  ُُُُملسو هيلع هللا ىلصو  انلييب هلُُُُملسو هيلع هللا ىلصفقامُ فقالُ خيدمهم،ُ
ُ نكفيكُ حننُ ُـأصحابه:ُ ُأيُ ُنكفيكُ ُالقياُمُ ُُبضيافتهُمُ

ْصَحابَِنا  »:ُُُملسو هيلع هللا ىلصُُفقالُـُُُُوإكرامهم
َ
ِحبُّ  ُمْكِرِمنَي، َوإِِنّ إِن ُهْم اَكنُوا أِل

ُ
 أ

َكافَِئُهمْ 
ُ
ْن أ

َ
ُ.(1)«أ

 اإلحساَن باإلحسانِ  ملسو هيلع هللا ىلصمقابلته 
رسو اللَكنُ اجلميلُُُملسو هيلع هللا ىلصُُلُ ينكرُ ولُ اإلِحسانُ يضيعُ لُ

مجياًل،ُ معهُ أوُصنعُ معروفًاُ معهُ عملُ منُ إلنسان،ُ واملعروفُ
يذكرهُهلُويقابلهُبماُهوُأحسنُمنهُوأكرمُوأمجل.ُفمنُذلكُماُُ

ُاألنصارُيجاءُعنُُ ُأخطب ُبن ُاستسىقُُُُعمرو ُقال: ُاللُعنه ريض
ُُفيهُُُحبقدُُفأتيتهـُُماًءُليشبُمنهُُأيُطلبُُُُـُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاللُُ

:ُُُملسو هيلع هللا ىلصُُفقالـُُُُالقدحُُمنُُأزاهلاُُأيُُفأخذتهاُُشعرةُُفيهُُفاكنتُُماء،
مَجِّ » ابنُتسعنيُسنةُُ(2)«لهُ امهللَ  اوي:ُفرأيتُعمًراُوهوُ الري قالُ ُ.

ُوليسُيفُحليتهُشعرةُبيضاء.ُُ

 

  (.307ُ/2،ُابليهِق،ُُ)دَّلئل انلّبوة (1ُ)
  .384(،ُرقمُاحلديث:458ُ،ُأبوُنعيمُاألصبهاين،ُ)صُدَّلئل انلّبوة (2ُ)



81 
 

َكنُرسولُاللُُ»:ُُقالوعنُأيبُأيوبُاألنصاريُريضُاللُعنهُُ
ُالصفاُواملروةُفسقطتُىلعُحليتهُريشةُُُُملسو هيلع هللا ىلص ُأبوُُيطوفُبني فابتدر

.ُ(1ُ)«نزَع اهلل عنك ما تَْكرَهُ »ُُملسو هيلع هللا ىلصأيوبُفأخذها،ُفقالُهلُانلييبُُ
ُاين.ُُرواهُالطرُب

ومنُذلكُماُرواهُمسلٌمُعنُربيعةُبنُكعٍبُاألسلِمُريضُُ
وِلُالِلُُاللُعنهُقال:ُُ ُر س  ع  ُم  بِيت 

 
ُأ نْت  :ُك  وئِِهُُُُملسو هيلع هللا ىلصق ال  ُبِو ض  ت يْت ه 

 
ف أ

ُيِل:ُُ ال  ق  ِتِهُف  اج  لُْ«ُفُ »َسْل و ح  :ُُق  ُيِفُاجْل نَِّة.ُق ال  ت ك  ق  اف  ر  ُم  ل ك 
 
ْسأ

 
:ُأ ت 

َذلَِك » َغرْيَ  ْو 
َ
ُُأ »« ُ: ق ال  ُ. ذ اك  ُ و  ه  ُ: ِعِِنّ ق لْت 

َ
ةِ  فَأ بَِكَّْثَ َنْفِسَك  ىلَعَ   

ُجودِ  ُُ.(2)«السُّ

 ُملسو هيلع هللا ىلصعد دُقُه للوَ صِ 
ُذلكُُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُرسولُاللُُُ قَّ الوعدُييفُبوعدهُوإنُش  صادقُ
أُُ،عليه روىُ عبدُُبوفقدُ عنُ أيبُُداودُ بنُ قال:ُُُُاللُ احل مساءُ

ُُ ُانلَّيِبَّ ْنُُُُملسو هيلع هللا ىلصب اي ْعت 
 
ُأ ْدت ه  ب ِقي ْتُهل  ُب ِقيٌَّةُف و ع  ُو  بْع ث  ْنُي 

 
ُأ بْل  بِب يٍْعُق 

 

  ُ.4048(،ُرقمُاحلديث:4/172ُ،ُالطرباين،ُُ)املعجم الكبري (1ُ)
  .489(،ُرقمُاحلديث:1/353ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
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ُف إِذ اُءا ٍث،ُف ِجئْت  ُث ال  ُب ْعد  ْرت  ُذ ك  ،ُث مَّ نِِه،ُف ن ِسيت  اك  اُيِفُم  ُبِه  ِتي ه 
«ُ: ال  ق  نِِه،ُف  اك  ُيِفُم  و  نَا َهاُهَنا ُمْنُذ ثََّل   َقْد َشَقْقَت يَا فًََّت، لَ ه 

َ
، أ ٍث  يلَعَ 

ْنَتِظُركَ 
َ
ُ.(1)«أ

 ألصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصزيارتُُه 
ويلدخلُُُُأصحابهُيلكرمهمُبذلكُُزورُيُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُرسولُاللُُُ

ُرشاداته.ُُإالرسورُعليهمُويلنفعهمُُب
ُاللُعنه:ُُ ُبنُقيسُريض ُالل ُاللُُ»فعنُعبد ُرسول َكنُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأني

ُ نْص 
 
اأْل ة ُ ِزي ار  ُ ف ُي ْكُِث  ًة.ُ مَّ و اع  ًةُ اصَّ خ  ُُاِرُ إِذ ا ُ ن  ُاك  ىت 

 
أ ًةُ اصَّ خ  ُ ز ار 

» ْسِجد  ُالْم  ىت 
 
ًةُأ مَّ ُاع  إِذ اُز ار  هِلِ،ُو  زْنِ ُيِفُم  ل  ُ.ُرواهُاإلمامُأِحدُ.(2)الرَّج 

مذيُوالنيساُ ُُُ:عنُأنسُريضُاللُعنهُقالُُيُئوروىُالرتي ن  »َك 
الِلُُ ُ ول  ِليُُُُملسو هيلع هللا ىلصر س  ف ي س  ُ ار  نْص 

 
اأْل ُ ور  ُُُمُ ي ز  ِصبْي انِِهْم،ُُىلع   ُُُ ح  ي ْمس  و 

ْم«ؤبِرُ  وُل ه  ي ْدع  ُُ.وِسِهْم،ُو 

 

  .4996(،ُرقمُاحلديث:4/299ُُ،ُأبوُداود،ُ)سنن أِب داود  (1ُ)
  .19563(،ُرقمُاحلديث:32/333ُ،ُاإلمامُأِحد،ُ)مسند أمحد (2ُ)



83 
 

ُُ األدب يفُ ُُوجاءُ ِعم  ط  ف  قوًماُ زارُ منُ بابُ للبخاري:ُ املفردُ
ُرسولُُ»عندهم،ُثمُأسندُإىلُأنسُبنُمالكُُ زارُأهلُبيتُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأني

ُعندهمُطعاًما،ُفلماُخرجُُ ِعم  ُُُنأُُأرادُُملاُُأيُُ–منُاألنصارُف ط 
ن ِضحُ ُُابليتُُمنُُبماكنُُأمرُُ–خيرجُُ ُُُبساُطُُىلعُُهلُُف  ُُعليهُُفصىلي

ُُصالتُهُُوبموضعُُبصالتهُُيلتربكوُاُُذلكُُفعلُُوإنماُُ.(1)«هلمُُوداُع
ُُفيهُُصىلُاذليُاملاكنُويلتيخذ ُ.ُُابليتُمصىلي

ُُقاُلُُمطعمُُبنُُجبّيُُوعن بَِنا  »:ُُملسو هيلع هللا ىلصُُاللُُرسولُُقال: اْنَطلُِقوا 
ار.ُ(3ُ)ُ«(2)إىَِل بَِِن َواقٍِف، نَُزوُر ابْلَِصريَ  ُُُرواهُالزبي

 ه فوُ ه وعَ مُ لْ حِ 
ُُفقدُجاءُيفُصحيحُمسلمُوابلخاريُعنُاعئشةُأنهاُقالتُ

:ُياُرسولُالل،ُهلُأىتُعليكُيومَُكنُأشدُمنُيومُُملسو هيلع هللا ىلصلرسولُاللُُ
ُ
 
َشد  َما لَِقيُت ِمْنُهْم يَْوَم  د؟ُفقال:ُ»حُ أ

َ
 لََقْد لَِقيُت ِمْن قَْوِمِك َواَكَن أ

 

 ُ.ُ(180،ُابلخاري،ُ)صُاألدب املفرد  (1ُ)
(ُ2) ُِ ُابْل ص  وف  ْكف  ُم  ن  ٌلَُك   ُ.ر ج 
 (ُ.8/349،ُالزبار،ُ)مسند الزبار (3ُ)
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 ُ.(1)«الَْعَقَبةِ 

 نيباملؤمنِ  ملسو هيلع هللا ىلصرمحته 
نياُواآلخرةُُُُُملسو هيلع هللا ىلصهُُرِحتُُوأماُ ُادلي ُإىلُسعادة للمؤمننيُفبهدايتهم

وحتذيرهُإيياهمُمماُيفسدُعليهمُُُُنياهمبماُيصلحُهلمُأمرُدينهمُود
تعاىل:ُُ اللُ قالُ كماُ بهمُ ورِحًةُ رأفًةُ واآلخرةُ نياُ ادلي أمرُ

اتلوبة]    َّ مح جح مج  حجُّٱ ُُسورةُ منُُ[ بهمُ أوىلُ فاكنُ
ُ.ُُأنفسهمُوأعطفُعليهمُوأنفعُهلمُمنُأنفسهم

ُانلييبُُ ُأنَّ ُاللُعنه ُأيبُهريرةُريض ُابلخاريُعن قال:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصروى
ْنَيا َواآلِخَرةِ، اْقرَ َما ِمْن  » ْوََل بِِه يِف اَلُّ

َ
نَا أ

َ
ُُوا إِْن ِشئُْتْم:ؤ ُمْؤِمٍن إَِّل  وَأ

ُُ [سورةُاألحزاب]ٱَّجخلك مح  جح  مج  حج ُّٱ فأيما مؤمٍن ،
ضياًَع أو عياًَّل  ه ما اكنوا، وإن ترك َديًنا أو  صبتُ ترك ماًَّل فلرتثه عَ 

ُ.ُ(2)«فأنا موَّله
ُالريِحةُاملهداةُكماُروىُالطرباينُوابليهِقُيفُادللئلُُُُملسو هيلع هللا ىلصفهوُُ

 

  .1795(،ُرقمُاحلديث:1420ُُ/3)،ُمسلم،ُصحيح مسلم (1ُ)
  .2399(،ُرقمُاحلديث:3/118ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
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انلييبُُ ُ أني أيبُهريرةُريضُاللُعنهُ أقال:ُ»ُُملسو هيلع هللا ىلصعنُ رمحة    ناإنما 
ُُ.(2)«بُعثُت رمََحًة ُمهَداةً .ُوعندُالطرباينُُ»(1)«مهداة  

 بالصبيان   ملسو هيلع هللا ىلصرمحته 
 إِِنّ »:ُُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاللُُ

َ
رِيُد  قُومُ  أَل

ُ
ّلَةِ أ َطوِّ  يِف الص 

ُ
ْن أ

َ
َل فِيَها، أ

يِبِّ  الص  بَُكاَء  ْسَمُع 
َ
ىلَعَ فَأ ُشق  

َ
أ ْن 

َ
أ َكَراِهَيَة  َصّلَِِت  يِف  ُز  ََتَو 

َ
فَأ  ،

مِّ 
ُ
ُ.ُُ(3)«هِ أ

:ُرأيتُُلروىُالشيخانُوالرتمذيُعنُالرباءُريضُاللُعنهُقا
ُُ الل ُُُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُ يقول اعتقهُ ىلعُ ُُملسو هيلع هللا ىلصواحلسنُ إِِنّ الل ُهم  »: ِحبُُّه   

ُ
أ  

ِحب  
َ
ُ.ُ(4)«هُ فَأ

ُُملسو هيلع هللا ىلصوروىُالرتمذيُعنُأنسُريضُاللُعنهُقالُسئلُانلييبُُ
؟ُقال:ُُ» ُأهلُبيتكُأحبُإيلك  «.ُواكنُيقولُُاحلسُن واحلسنيُ أيي

 

 (.1/157،ُابليهِق،ُ)دَّلئل انلّبوة (1ُ)
  .264مُاحلديث:ُُ(،ُرُق1/168،ُالطرباين،ُُ)املعجم الصغري (2ُ)
  ُ.707(،ُرقمُاحلديث:1/143ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (3ُ)
  .3749،ُرقمُاحلديث:ُاملصدر نفسه (4ُ)
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ُاللُُ(1)«اديع ِل ابَِن  لفاطمةُعليهاُالسالم:ُ» ُإيلهُريض هما ،ُويضمي
ُعنهما.ُُ

ُال ُإدخال  بيانُوحبيه ُبالصي ُأنيهُُومنُرِحته ورُعليهم َكنُُُُملسو هيلع هللا ىلصرسي
لُماُي ُ ُبأوي يِت 

 
دركُمنُالفاكهةُيعطيهُملنُيكونُيفُاملجلسُُإذاُأ

بيان الصي ُُُُ،منُ عينيه دمعُ رِحتهُ إبراهيمُُُملسو هيلع هللا ىلصومنُ ودلهُ ُ،لفراقُ
ُرسولُاللُُ دخلُىلعُابنهُإبراهيمُُُُملسو هيلع هللا ىلصفعنُأنسُريضُاللُعنهُأني

ُُرسولُُعيناُُفجعلتُُـُُالحتضاُرُُحالةُُيُفُُأي  ـُبنفسهُُوهوُجيودُُ
:ُُعوُفُُبنُُالريِحنُُعبُدُُهُلُُفقالُُ–ُُتدمعانُُ–تذرفانُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُالل

ُُفقاُلُُالل؟ُُرسولُُياُُوأنت رمَْحَة  »: إِن َها  َعْوٍف  اْبَن  ُُأتبعهاُُثمُُ«يَا 
َنُقوُل إَِّل  َما إِن  الَعنْيَ تَْدَمُع، َوالَقلَْب َُيَْزُن، َوَّلَ  »:ُُفقاُلُُبأخرُى

ُابلخاريُ.ُُاهروُُ(2)«ِهيُم لََمْحُزونُونَ َنا، َوإِن ا بِِفَراقَِك يَا إِبَْرا َرب    ْرِض يُ 

 باَلتيم  ملسو هيلع هللا ىلصرمحُتُه 
ُهمُويويصُبكفاتلهمُواإلحسانَُُيسنُإىلُايلتاىم،ُويربُيُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُُ

 

  .3772(،ُرقمُاحلديث:5/657ُ،ُالرتمذي،ُُ)سنن الرتمذي (1ُ)
  .1303(،ُرقمُاحلديث:83ُُ/2،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
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قدُروىُابلخاريُوغّيهُعنُسهلُبنُسعدُريضُاللُعنهُُ،ُُفإيلهم
ُاللُُ نَا َواَكفُِل اَلَتِيِم يِف اجَلن ِة َهَكَذا»ُُملسو هيلع هللا ىلصقال:ُقالُرسول

َ
وأشارُُُُ(1)«أ

جُبينهما.ُُُابةُوالوسطُىبالسب ُوفري
ُرجاًلُشاكُُُُوعنُأيبُهريرةُريضُالُل ىلُرسولُاللُُإعنهُأني

ُملسو هيلع هللا ىلص ُقسُ هلُ فقالُ قلبهُ ةُ ُملسو هيلع هللا ىلصو  ْطِعِم  »ُ
َ
وَأ اَْلَتِيِم،  َس 

ْ
َرأ اْمَسْح 

ُرواهُاإلمامُأِحدُ.ُ(2)«الِْمْسِكنيَ 

 باحليوان ملسو هيلع هللا ىلصرمحُتُه 
يويصُبالريِحةُباحليوان،ُوينىهُمالكهُأنُجييعهُأوُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُُُ
روىُُفقدُُ،ُُبهُويتعبه،ُبإدامةُاحلملُعليهُأوُإثقاهلُأوُتعذيبهيدُئ

عنُعبدُاللُبنُجعفرُريضُاللُعنهماُُُُداوداإلمامُأِحدُوأبوُُ
اُلُُخلفهُذاتُيوم،ُفأرسُإيلُحديثًُُُملسو هيلع هللا ىلصأردفينُرسولُاللُُُُقال:

ُأحدًُ ُبه ُاللُُُُمنُُاأحدث ُبهُرسول ُاسترت ُأحبُما ُُملسو هيلع هللا ىلصانلاس،ُواكن
ُُـُأيُبستانًاُـُُاقال:ُفدخلُحائطًُا،ُأوُحائشَُنل،ُُحلاجتهُهدفًُ

 

  ُ.6005يث:ُُ(،ُرقمُاحلد9ُ/8،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
  .9018(،ُرقمُاحلديث:14/558ُ،ُاإلمامُأِحد،ُ)مسند أمحد (2ُ)
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ُُاجلمُلـُأيُُُُحنَُُُّملسو هيلع هللا ىلصاألنصارُفإذاُمجل،ُفلماُرأىُانليبُُُُمنُُلرجل
موضعُاألذننيُمنُُ  ـ  فمسحُذفراهُُملسو هيلع هللا ىلصوذرفتُعيناه،ُفأتاهُانليبُُُُـ

الرأس فقالُ:ُُـُُمؤخرُ َهَذا  َمْن  »ُُفسكت،ُ لَِمْن  ََمِل،  اجلْ َهَذا  َربُّ 
ََمُل  ُُاجلْ فًَتُ؟«، ُُفجاءُ فقال: األنصارُ منُ فُقُ الل.ُ رسولُ ياُ ُُُ:اُليلُ

ُ إِي اَها؟، فَإِن ُه َشاَك » َ يِف َهِذهِ ابْلَِهيَمِة ال ِِت َمل َكَك اَّلل  فََّل َتت ِِق اَّلل 
َ
أ

ن َك َُتِيُعُه َوتُْدئُِبهُ 
َ
ُ.عليهُُالعملُكُثةُمنُت تِعب هُأيُ(1)«إَِِل  أ

ُُقالُُعنهماُُالُلُُريُضُُعمُرُُابُنُُوعن :ُُملسو هيلع هللا ىلصُُاللُُرسولُُقاُل:
تََدْعَها    لَِت َدخَ » َولَْم  ُتْطِعْمَها،  فَلَْم  َرَبَطْتَها،  ٍة  ِهر  يِف  انل اَر  ة  

َ
اْمرَأ

ْرِض 
َ
ُكُل ِمْن َخَشاِش األ

ْ
ُرواهُابلخاريُوغّيه.ُُ(2ُ)«تَأ

ُُ أنه بعضُُُُُملسو هيلع هللا ىلصكماُ ىلعُ بعضهاُ احليواناتُ تسليطُ عنُ نىهُ
ُباألذى،ُفيفُسننُأيبُداودُوالرتمذيُعنُابنُعباسُريضُالل

ُ

ُعنهما:ُ ُُُرُ »ن ىه  ِ ُاَّللَّ ول  ائِِم«ُُملسو هيلع هللا ىلصس  ُابْل ه  ِنُاتلَّْحِريِشُب نْي  ُ.(3)ع 

 

  .2549(،ُرقمُاحلديث:3/23ُ،ُأبوُداود،ُُ)سنن أِب  داود  (1ُ)
  .3318(،ُرقمُاحلديث:4/130ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
  .2562(،ُرقمُاحلديث:3/26ُ،ُأبوُداود،ُُ)سنن أِب  داود  (3ُ)
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 بالِباكت واخلريات ملسو هيلع هللا ىلصإفاضُتُه 
اللُُُ رسولُ واألرسارُُُُملسو هيلع هللا ىلصَكنُ والرباكتُ بالّياتُ فيياًضاُ

ُواألنوار،ُنذكرُهناُالىشءُالقليلُومنُذلك:ُُ
ماُرواهُابلخاريُوغّيهُعنُابنُعباسُريضُاللُعنهماُقال:ُُ

.ُُ(1ُ)«مُه الِكتابالل ُهم  َعلِّ إىلُصدرهُوقال:ُ»ُُملسو هيلع هللا ىلصُُضمينُرسولُالل
يِف   هُ هْ الل ُهم  فَقِّ ُ»ُُ:قالُلبنُعباسُُملسو هيلع هللا ىلصويفُروايةُلإلمامُأِحدُأنهُُ

وِيَل يِن َوَعلِّ اَلِّ 
ْ
ُ.ُ(2)«ْمُه ال أ

يفُُ عظيًماُ فهًماُ عوةُ وادلي مةُ الضي بهذهُ عباسُ ابنُ نالُ وقدُ
ُُ.كتابُاللُتعاىلُوتأويله
يضُاللُعنهُقال:ُقلتُُهُعنُأيبُهريرةُرروىُابلخاريُوغّي

ُألسمعُمنكُحديثًاُكثًّياُأنساهُفقالُُ ُسط  اب»ُُملسو هيلع هللا ىلصياُرسولُاللُإيني
هُ بيدهُثمُقالُ»ُُف«ُفبسطه،ُفغررِداَءك «ُفضممتهُفماُنسيتُُُضم 

ُ.ُُ(3ُ)شيئًاُبعد
 

  .75(،ُرقمُاحلديث:1/26ُخاري،ُ)،ُابُلصحيح ابلخاري  (1ُ)
  .2396(،ُرقمُاحلديث:3/95ُُ)،ُأِحدُبنُحنبل،ُمسند أمحد (2ُ)
  ُ.119(،ُرقمُاحلديث:1/35ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (3ُ)
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ماُُ قال:ُ عنهُ ُ اَّللي ريضُ جريرُ عنُ ومسلمُ ابلخاريُ روىُ
ُُ انلَّيبي أسلمت،ُولُرءُُملسو هيلع هللا ىلصحجبينُ مُيفُُمنذُ تبسَّ إلُ و جيه،ُاينُ

ُلُأثبتُىلعُاليلُفرضبُرسولُاللُُ ُُُملسو هيلع هللا ىلصولقدُشكوتُإيلهُأيني
أثرُأصابعهُيفُصدريُوقالُ»يفُُ ْتُه  ثَبِّ   الل ُهم  صدريُحَتُرأيتُ

ُواستجابُاللُداعءُنبييهُفيه.ُُ(1ُ)«َواْجَعلُْه َهاِديًا َمْهِدياا
نُُالقوةُىلعُصحايبُوسماهُسفينةُفعُُُملسو هيلع هللا ىلصومنُذلكُإفاضتهُُ

هانُأنيهُلِقُسفينة اجُقال:ُُببطِنَُنلةُيفُزمِنُاحلجَُُُّسعيدُبنُمج 
ُُ هُثمانُيلالُأسأهلُعنُأحاديِثُرسولُاَّللي قال:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصفأقمتُعند 

اينُرسولُاللُُُُتقل أناُبمخربك!ُسمي ماُ قال:ُ ماُاسمك؟ُ ُُُملسو هيلع هللا ىلصهل:ُ
اكُسفينة؟ُقال:ُخرجُرسولُاللُُ ومعهُُُُملسو هيلع هللا ىلصسفينة.ُقلت:ُولمُسمي

متاع عليهمُ فثقلُ »أصحابه،ُ يل:ُ فقالُ كَِساَءكَ هم،ُ «.ُُابُْسْط 
،ُفقالُيلُرسولُاللُُ فبسطته،ُفجعلواُفيهُمتاعهمُثمُِح لوهُيلعي

نَت َسفِ امحل فَإِن  :ُ»ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ُبعّيُأو(2)«يَنةَما أ ُُ.ُفلوُِحلتُيومئذُِوقْر 

ُيثالثةُأوُأربعةُأوُمخسةُأوُستَُّبعّيينُأوُُ ُيلع  ل  ُةُأوُسبعٍةُماُث ق 
ُ

 

  .3020(،ُرقمُاحلديث:62ُُ/4،ُُ)املصدر نفسه (1ُ)
  .21928ُ(،ُرقمُاحلديث:36/256ُ،ُأِحد،ُ)مسند أمحد (2ُ)
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ُأنُ وجيإلي ُ.ُ(1ُ)ُاف 
ُُ ُُع مروعن قال: اجلهينُ ثعلبُ بنُ ُ»وُ ُُُل ِقيت  ول  ُُُِر س  ملسو هيلع هللا ىلصُُُُاَّللَّ
يَّال ِة، ُُُبِالسَّ ْسل ْمت 

 
حُ ُُف أ س  م  ُُُف  يِس،ُُىلع  

ْ
الراوُيُُر أ ُ ُُق ال  ت ْتُ:

 
ُُُف أ ُُىلع  

ْمِرو ن ةٍُُُِمائ ةُ ُُث ْعل ب ةُ ُُبِْنُُُع  اُُس  م  ُُُو  اب  وِْضعُ ُُش  ُيُُي دُُُِم  يِبِ
ُِمنُُُْملسو هيلع هللا ىلصُُانلَّ

ِسهُِ
ْ
ُ.ُ(2)«ر أ

ُاُ»للُعنهُقال:ُروىُمسلٌمُعنُأنسُريضُا ُُل مَّ ُُر ىم  ول  ُُاللُُِر س 
ةُ ُُملسو هيلع هللا ىلص حن  رُ ُُاجْل ْمر  هُ ُُو  ك  ل ق ُُُن س  ُُُو ح  ل  هُ ُُاحْل اِلق ُُُن او  نُ ُُِشقَّ ْيم 

 
،ُُاأْل ه  ل ق  ُُف ح 

ب ُاُُد اع ُُُث مَُّ
 
ةُ ُُأ لْح  اِريَُُُّط  نْص 

 
اهُ ُُاأْل ْعط 

 
ُ ُُث مَُُُّإِيَّاه ُ،ُُف أ هل  ُ ُُقَُّالِشُيُُن او  يرْس 

 
ُُ«اأْل

ل ُ  «اْحلِْق »فقالُُ هُ ف ح  اهُ ُُ،ق  ْعط 
 
ب اُُف أ

 
ُُُُأ ة  لْح    بنَْيَ   اْقِسْمهُ ُ»فقالُُط 

احلالقُُ(3)«انل اِس  اسمُ يفُ واختلفواُ حجر:ُ ابنُ احلافظُ قالُ ُ.
ُبنُعبدُاللُُ ر  ْعم  اشُُُُُ،ذكرُابلخارُيُُكمُاوالصحيحُأنهُم  وقيلُخري

أمييةُبنُالفضلُال زايع.ُفاكنُأصحابهُماُيريدونُأنُتقُع ُبنُ
ُ

 

ماُُُُرساعُىفُالسّيُفحينئذُيثقلُيلعَُّعينُوذلكُباإلُُإلُأنُيبعدوُاأيُُُُ(1ُ)
 .أِحله

  .84(،ُرقمُاحلديث:17/40ُ،ُالطرباين،ُُ)املعجم الكبري (2ُ)
  .1305(،ُرقمُاحلديث:948ُُ/2،ُمسلم،ُ)صحيح مسلم (3ُ)
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ُ.ُُتعظيًماُهلاُوترباًكُبهاشعرٌةُإلُيفُيدُرجلُأيُ
ُانلييبُُ ُُملسو هيلع هللا ىلصروىُاإلمامُأِحدُوغّيهُعنُأنسُريضُاللُعنهُأنَّ

لُىلعُأمُي ابليتُقِربٌةُمعلقةُفشبُمنُفيهاُوهوُُُُسليمُويفُُدخ 
ليمُفمُالقربةُفهوُعندناُُقالُأنس:ُفقطعتُأمُيُُ،قائم .ُواملعىنُُ(1)س 

موِضُ هوُ اذليُ القربةُ فمُ قطعتُ سليمُ أميُ ُ ُُُعُ أني ُُ،ملسو هيلع هللا ىلصبهُُرش 
ُ.ُُملسو هيلع هللا ىلصواحتفظتُبهُيفُبيتهاُللتربكُبأثرُانلييبُ

بنتُأيبُ روىُمسلمُعنُعبدُاللُموىلُأسماء،ُعنُأسماءُ
ديقُريضُالُلبكرُُ بيةُطيالسةُُُُالصي عنهماُأنهاُأخرجتُإيلناُج 

ُبادليباجُوقالتُهذهُُ كرسوانيةُهلاُبِلنةُديباجُوفرجاهاُمكفوفان
بيةُرسولُاللُُ ُضتهاُواكنَكنتُعندُاعئشةُفلماُق بضتُقبُُملسو هيلع هللا ىلصج 

ُ

ُ.ُ(2)يلبسهاُفنحنُنغسلهاُللمرَض،ُنستشيفُبهاُملسو هيلع هللا ىلصانلييبُ
ِقُوأبوُنعيمُعنُوائلُُماجهُوابليهأخرجُاإلمامُأِحدُوابنُُ

يِتُ »حجرُقال:ُُُُبنا
 
لْوٍُُُملسو هيلع هللا ىلصُانلَّيِبُيُُأ اءٍُُِمنُُْبِد  ُُُم  ِب  ،ُُف ش  جَُُُّث مَُُُِّمنْه  ُُيِفُُُم 

 

  .12188ُ(،ُرقمُاحلديث:225ُُ/19،ُأِحد،ُ)مسند أمحد (1ُ)
  .2069(،ُرقمُاحلديث:1641ُُ/3،ُمسلم،ُ)صحيح مسلم (2ُ)
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لِْو، ُُُث مَُُُّادلَّ بَّ وُُُْابْلِْئُُُِيِفُُُص 
 
ُُُأ ِب  لِْو،ُُِمنُ ُُرش  جَُُُّث مَُُُّادلَّ ،ُُيِفُُُم  احُ ُُابْلِْئِ ف  ُُف 

ا ُُُِمنْه  ُُ.(1)«الِْمْسِكُُُِريِحُُِمثْل 
ُأنسُبنُمالكَُكنُُ روىُابلخاريُوالرتمذيُيفُالشمائلُأني

ُُ الل رسولُ بنعلُ زويارهُُُُملسو هيلع هللا ىلصَيتفظُ ىلعُ ويعرضهاُ للربكةُ عندهُ
ُيلكرمهمُبربكتها.ُُ

ُهذهُُيفُذلكُلعجزُالقلمُعنُإحصائه،ُُُدولوُتتبعناُماُور وإني
اُعنُعددُمنُالصحابةُليهُأكربُديللُىلعُُالرواياتُاليتُأوردناه

بأنُي اعتقادهمُ اللُُُُقوةُ رسولُ ًداُ حممي فيياٌضُُُُملسو هيلع هللا ىلصسييدناُ هوُ
بالّياتُوالرباكتُواألرسارُواألنوار،ُوذلاَُكنواَُيرصونُىلعُأنُُ

ُُ أوُصدُُملسو هيلع هللا ىلصيمنحهم رؤوسهمُ أوُ وجوههمُ أوُُُُورهم،مسحةُىلعُ
باركُأوُجمًةُُهُالشيفةُأوُماءُوضوئهُامليكرمهمُبتفلٍةُمنُتفالت

ُ.ُُ(2)تهُمهاُيفُفمهمُلترسيُالرباكتُيفُذواتهمُوذرييُايمجُي

 

  .18838(،ُرقمُاحلديث:31/134ُ،ُأِحد،ُ)مسند أمحد (1ُ)
كييةُُ  (2ُ) الزي انليبوييةُ اآلثارُ بعضُ ىلعُ باحلصولُ تعاىلُ اللُ أكرمناُ وقدُ

ٌعُمنُ يف،ُومنُقميصه،ُومنُعمامته،ُوقِط  رةُاملباركةُمنُشعرهُالشي املطهي
ذليُُنعله،ُوقطعٌةُمنُاألديمُاذليَُكنُجيلسُعليه،ُوقطعةُمنُاجِلْذِعُُا
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ِ خَ بعض   صه صائ
 .َُُّ  مفمك خف ُّٱُ:خاتمُانلبينيُقالُتعاىُلهوُ •

 ُ.(1ُ)«اَكف ةً   انل اِس  إىَِل  َوُبِعْثُت »ُ:ملسو هيلع هللا ىلص لقوهلاسَُكفةُساتلهُللنَُّر •

بالرعبُُنليُا • انليبلصةُ ُت »ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُُقولُ  َمِسرَيةَ   بِالرُّْعِب   نُِِصْ
 .ُ(2)ُ«َشْهرٍ 

لقوهل • مسجدُ هلُ لكهاُ األرضُ ْرُض   ِِل   وَُجِعلَْت »ُُ:ُملسو هيلع هللا ىلصُُإنُ
َ
  األ

  .(3)«َوَطُهوًرا  َمْسِجًدا

ِحل ْت ُ»:ُملسو هيلع هللا ىلصُحلُالغنائمُهلُلقوهل •
ُ
َحدٍ  حَتِل    َولَمْ  الَْغَنائُِم، ِِلَ  وَأ

َ
  أِل

   .(4)«َقْبِِل 

 

ثَّقةٌُ و  ُإيله،ُوقطعٌةُمنُجدارُقربه،ُويهُم  رقُالصحيحةُاملعتربةُُحنَّ ُبالطي
منُُ بأختامُ ممهورةُ واتليواقيعُ هودُ الشي ذكرُ معُ بأسانيدها،ُ دليناُ حمفوظةُ

صوناُبها.ُاملؤِليفُ.  خصي
  ُ.438(،ُرقمُاحلديث:1/95ُُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
  .335(،ُرقمُاحلديث:1/74ُ،ُ)املصدر نفسه (2ُ)
  .335(،ُرقمُاحلديث:1/74ُ،ُ)املصدر نفسه (3ُ)
  .521(،ُرقمُاحلديث:370ُُ/1،ُمسلم،ُ)صحيح مسلم (4ُ)
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ْعِطيُت »:ُملسو هيلع هللا ىلصُُأويتُجوامعُاللكمُلقوهل •
ُ
 .ُ(1)ُ«الََْكِمِ  عَ امِ َجوَ  وَأ

• ُ
 
لقوهلُُيطُِعُْأ األرضُ خزائنُ ْعِطيُت   َوإِِنّ ُ»ُُ:ُملسو هيلع هللا ىلصُُمفاتيحُ

ُ
  أ

ْرِض  َخَزائِنِ  َمَفاتِيحَ 
َ
 .(2)«األ

َ »:ُُملسو هيلع هللا ىلصُُإسالمُشيطانهُلقوهل • َحٍد، إَِّل  َوقَْد ُوُِكّ
َ
  َما ِمْنُكْم ِمْن أ

ِنِّ 
ْ
ُاللُِبِِه قَِريُنُه ِمَن اجل ول  ُي اُر س  إِيَّاك  :ُ»ُاق ُُُ؟«ُق ال وا:ُو  إَِّل  َوإِي اَي،  ل 

ُمُرِِن إَِّل  ِِبَرْيٍ 
ْ
ْسلََم، فََّل يَأ

َ
ََعنَِِن َعلَْيِه فَأ

َ
ن  اهلَل أ

َ
 .(4ُ)(3ُ)«أ

  فََسرَيَاِن   الَمَنامِ   يِف   َرآِن   َمنْ »:ُُملسو هيلع هللا ىلصُُالشيطانُلُيتمثلُبهُلقوهل •
ْيَطانُ  َيَتَمث ُل  َوَّلَ  اَلََقَظِة، يِف   .ُُ(5ُ)«ِِب  الش 

لقوهل • ذنوبهُ  من  خن حن جن يم ىم مم خمُّتعاىل:ُُُُمغفرةُ
 ُ.[سورةُالفتح] ٱَّىنحي

 

  (.13/71،ُأِحد،ُ)مسند أمحد (1ُ)
  ُ.1344(،ُرقمُاحلديث:91ُُ/2،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
  .2814(،ُرقمُاحلديث:2167ُُ/4،ُمسلم،ُُ)صحيح مسلم (3ُ)
اُعنُشياطنيُبايق  (4ُ) أسلمواُُاألنبياءُفلمُيردُيفُحديثُثابٍتُأنَّهمُُوأمَّ

ُقرينُاألنبياءُلُيكونُداخلُأجسادهمُ.  إلُأني
  .6993(،ُرقمُاحلديث:9/33ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (5ُ)
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قِيُموا ُ»:ُملسو هيلع هللا ىلصُرؤيتهُملنُخلفهُيفُالصالةُلقوهل •
َ
ُفوَف، أ   فَإِِنّ  الصُّ

َراُكمْ 
َ
 .(2ُ)« (1ُ)َظْهرِي  َخلَْف  أ

اللُيفُلكمةُالشهادةُواألذانُُأنُقرنُبذكرُُبُُملسو هيلع هللا ىلصُُورفعُذكره •
ُُ غّي ويفُ والتشهدُ والطبُ القرواإلقامةُ منُ ويفُُ  ،نءاموضعُ

ُالُلتسميت ُاللُومنهُذكرهُيُفهُرسول ُاألولنيُُُونيب كماُيدلُُُُكتب
ُُ.(3) []سورةُالشحٱَّ مم خم حم جم ُّٱُ:قوهلُتعاىلعليهُ

 ِ  ه ماكن وتاريخ وفات
 ُ يِفي للهجرُةُُُملسو هيلع هللا ىلصُُت و  احلاديةُعشةُ نةُ السي املنويرةُيفُ املدينةُ ُيفُ

ُ

يومُالثننيُالاينُعشُمنُشهرُربيعُاألولُاملوافقُللسادسُمنُُ
س سنةُ ودفنُيفُُحزيرانُ تقريبًاُ ميالديةُ وثالثنيُ واثنتنيُ تمائةُ

ُوصارتُتسَّمُاحلجرةُانليبوية.ُُحجرةُاعئشةُريضُاللُعنهاُ
اهُُعنُأنٍسُريضُاللُعنهُقال:ُملاُثُقو ُلُرسولُاللُجعلُيتغشي

 

 وهذاُيفُبعضُاألحوالُ. (1ُ)
  ُ.718(،ُرقمُاحلديث:1/145ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (2ُ)
 (.351ُُ-346ُ«ُ)ص/ري الِسّ  يف ظّللانظرُابلابُيفُكتابُ» ُ(3ُ)
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ُُملسو هيلع هللا ىلصالكربُفقالتُفاطمةُريضُاللُعنها:ُواُكربُأبتاه.ُفقالُهلاُُ
بِيِك   ىلَعَ   لَيَْس »

َ
ُُُُ.(1ُ)«ْومِ اَلَ   َبْعدَ   َكْرب    أ قالت: ماتُ أبتاهُُُُيافلماُ

ُُ ُربًياُداعه،ُياُأبتاهُجنية  الفردوسُمأواه،ُياُأبتاهُإىلُجربيلُُأجاب 
ُأنعاهُ.

دُلمُيدرواُُ وعنُابنُجريجُقال:ُأخربنُأيبُأنُأصحابُحممي
انلييبُُ يقربُ عنه:ُسمعتُُُُملسو هيلع هللا ىلصأينُ اللُ أبوُبكرُريضُ قالُ حَتُ

.ُفأخرواُُ(2ُ)«َيُموُت   َحْيُث   َّل  إِ   نيَِبي   ُيْقَِبْ   لَمْ »يقول:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاللُُ
ُهلُحتتُفراشه.ُُُُوُافراشهُوحفر

ُلوفاتهُُ ُاملصيبة ُأني يهُأعظمُاملصائب،ُوقدُروىُُُُملسو هيلع هللا ىلصولُشكي
ُانلييبُُ   َمَصائِبِِهُم،   يِف   الُْمْسلِِمنيَ   َِلَُعزِّ ُ»قالُُُُملسو هيلع هللا ىلصمالكُيفُاملوطأُأني

ُ.(3)«ِِب  الُْمِصيَبةُ 
ُا قالُُُملسو هيلع هللا ىلصنلييبُُوروىُابنُماجهُعنُاعئشةُريضُاللُعنهاُأني

يَُّها  يَاُ»يفُمرضهُاذليُتويفُفيه:ُُ
َ
يَُّما  انل اُس   أ

َ
َحدٍ   أ

َ
وْ   انل اِس،  ِمنَ   أ

َ
  أ

 

  .4462(،ُرقمُاحلديث:6/15ُُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
  .6534(،ُرقمُاحلديث:3/516ُُ،ُعبدُالرزاقُالصنعاين،ُ)املصن ف (2ُ)
  ُ.809(،ُرقمُاحلديث:2/331ُُ،ُاإلمامُمالك،ُ)موطأ مالك (3ُ)
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ِصيَب  الُْمْؤِمننِيَ  ِمنَ 
ُ
 الُْمِصيَبةِ  َعنِ   ِِب   بُِمِصيبَتِهِ   فَلَْيَتَعز   بُِمِصيَبٍة، أ

َحًدا  فَإِن    بَِغرْيِي،  تُِصيُبهُ   ال ِِت 
َ
ِِت   ِمنْ   أ م 

ُ
  َبْعِدي  بُِمِصيَبةٍ   يَُصاَب   لَنْ   أ

َشد  
َ
ُ.ُُملسو هيلع هللا ىلصأيُاملصيبةُبوفاتهُُُ(1)«ُمِصيَبِِت  ِمنْ  َعلَْيهِ   أ

قالتُُ قالت:ُ عنهاُ اللُ ريضُ اعئشةُ عنُ الطرباينُ وأخرجُ
اللُُ رسولُ تريثُ عنهاُ اللُ املطلبُريضُ عبدُ بنتُ :ُُُملسو هيلع هللا ىلصصفييةُ

ُ]الطويلُ[
نا ُألُياُرسولُاللُكنتُرجاء 

ُ

جافيُاُ تكُ ولمُ اُ برًّ بناُ ُوكنتُ
ُ

ُوكنت ومعليُرحيُ هاديًاُ ًُماًماُ
ُ

ُِكُعليكُايلومُمنَُكنُباكيابُْيل ُُ
ُ

ُُ ما ُ ملوتُهل ع مِري  انلييبُ ُأبكيُ
ُ

ءاتيُاُ بعدكُ َكنُ هلرٍجُ ُولكْنُ
ُ

حمميد لفقدُ قليبُ ىلعُ ُ ُكأنَّ
ُ

ُومنُحبهُمنُبعدُذاكُاملاكويُاُ
ُ

ص ُىلأفاطمُ دٍُُ حممي ُ ربي ُاللُ
ُ

ثاوياُ بيُثبُ أمىسُ ٍثُ د  ج  ُىلعُ
ُ

أيت مُْ نًاُ س  ح  وتركتهأرىُ ُ ُت ه 
ُ

نائيُاُ ايلومُ جدهُ ويدعوُ ُيبيكُ
ُ

ُُ أيم اللُ لرسولُ ُوخاليتفًِدىُ
ُ

ومايلُاُ نفيسُ ُ ثمي وخايلُ ُ ُوعِمي
ُ

ُالرسالةُصادقًا ُوب لَّغت  ُصربت 
ُ

صافياُ أبلجُ ادلينُ قويُ ُ ُومتي
ُ

 

  ُ.1599(،ُرقمُاحلديث:1/510ُ،ُابنُماجه،ُ)سنن ابن ماجه (1ُ)
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ُربُالعرشُأبقاكُبيننا ُفلوُأني
ُ

ُأمرهَُكنُماضياُُنُْسعدناُولكُ
ُ السالمُ  اللُ منُ ُحتييةًُُُعليكُ

ُ

ُوُ
 
ُالعدنُراضيُاأ ُجناٍتُمن ُدِخلت 

ُ

ُ

ُانلييبُُ ُأنُقرب ُأِخُاملسلم ُباألرسارُُُُُملسو هيلع هللا ىلصواعلم الشيفُيفيض
اريمُبإسنادهُُ واألنوارُوالّياتُوالرباكت،ُومنُذلكُماُرواهُادلي

ُكعبًا ُُعنهُاُُاللُُريُضُُاعئشةُُىلعُُدخلُُـُُاألحبارُُكعبُُأيُُـُُأني
ُُُُملسو هيلع هللا ىلصاللُُُُوُلرُسُُفذكروُا نُ»فقالُكعب: ُ إلي يطلعُ يومُ منُ زلُُماُ

امل منُ ألًفاُ انلييبُُسبعونُ بقربُ واُ يرضبونُُُُملسو هيلع هللا ىلصالئكةُحَتَُيفي
ُبأجنحتهمُترباًكُوتشفًاُُ«بأجنحتهم يف ُالشي ُأيُيمسحونُالقرب .

ُحَتُإذاُأمسواُعرجواُوهبطُمثلُذلكُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُيهبهُويصليونُعل
ِنهُِ سـْ واُيِفُح  هلَّ ُت و  ِقني  شـِ ُي اُاع 

ُ

ِبيُُ ُُف ِبح  ِمْن ُِهُ الِك  م  ذُ ُُن اِرُ ُت نْق 
ُ

 مهمة دة فائ
ُمنُنطفةُأبويهُوليسُمنُنورُُُملسو هيلع هللا ىلصجيبُالعتقادُبأنهُُ ِلق  خ 

تعاىل: قالُ الكهف]ٱَّ  مك ٰه مه جه هن من خن  حن  ُّٱُُكماُ ُُسورةُ فهوُُ[،
اللُُُُملسو هيلع هللا ىلص خلقُ أفضلُ فهوُ اللق،ُ وخّيُ البش،ُ خّيُ لكنهُ بشُ

أولُماُخلقُاللُنورُنبيكُُ»وليسُأولُخلقُالل،ُوأماُحديث:ُُ
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جابر ُ«ياُ ُُ موضوعُ مكذوبُ حديثُ للقرءانُُفهوُ خمالفُ
السيويط:ُُواألحادُي احلافظُ عنهُ قالُ الصحيحة،ُ هلُُ»ثُ ليسُ

ُبه ُُ.«إنهُموضوُع»،ُوقالُاحلافظُأِحدُالغماري:ُ«إسنادُيعتدي
إنُعذابُاللُخيففُعنُأيبُهلٍبُُ»وجيبُاتلحذيرُمنُقول:ُُ

املودل ثويبةُبسببُ اثننيُألنهُأعتقُ ُ للقرءانُُ«لكَّ ،ُفهذاُخمالفُ
واإلمجا الصحيحُ تعاىل:ُُواحلديثُ قالُ   حت  جت  هب  مب ُّٱع،ُ

ُ.[سورةُفاطر]ٱٱَّ ختجح

   ملسو هيلع هللا ىلصاَّلحتفال بموَل رسول اهلل 
انلييبُُ بيومُميالدُ املسلمُ يفرحُ أنُ وأنُُُُ،ملسو هيلع هللا ىلصكمُهوُمجيلُ

ُويبتهجُبذلكُايلومُاذليُتدفقُفيهُانليورُواهلدىُوالعلمُإىلُ يرسي
وانليورُُ اهلدىُ ُ ونيبي الريِحةُ رسولُ فيهُ ودلُ يومُ ألنيهُ ادلنيا،ُ هذهُ

ا بهُُُُياءألنبوإمامُ وأسِعدُ وأكِرمُ ايلومُ بذلكُ فأعِظمُ واملرسلني،ُ
ُوأنِعم.ُُ

الجت ُ ُُوإني مودله قصةُ قراءةُ ىلعُ ىلعُُُُملسو هيلع هللا ىلصماعُ اجتماعُ هوُ
ُقصةُاملودلُُ اٍت،ُوذلكُألني جمموعةُرِحاٍتُوبراكٍتُوخّياٍتُومربَّ
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الشيفُمشتملةُىلعُتالوةُءاياتُمنُالقرءانُالكريم،ُثمُذكرُ
ُوكيفُتولهُاللُوحفظه.ُُُملسو هيلع هللا ىلصُبرسوهُلإكرامُاللُتعاىلُوعنايتهُُ

حممُي سييدناُ حماسنُ ذكرُ ىلعُ تشتملُ أنيهاُ اِللِقيَّةُُكماُ ٍدُ
لواتُوالتيسليماتُوىلعُالقصائدُُ وال ل قيَّة،ُكماُتشتملُىلعُالصَّ

عواتُوالبتهالتُإىلُاللُتعاىل.ُُ ُواملدائحُانليبويةُوىلعُادلي
ُاألمورُهوُمشوٌعُوقُ  ُواحٍدُمنُهذه ُلكَّ وىلعُُُُحمبوبة،رب ٌةُُوإنَّ

ُُا ُالصاحلونُكماُقال ُالعاملونُواألتقياء ُالعلماء حلافظُُهذاُجرى
ولُزالُأهلُاإلسالمُيفُسائرُاألقطارُواملدنُالكبارُُُ»  السخاوي:

بعملُالولئمُابلديعةُاملشتملةُىلعُُُملسو هيلع هللا ىلصَيتفلونُيفُشهرُمودلهُُ
دقاتُُ الصي بأنواعُ قونُيفُيلايلهُ الرفيعة،ُويتصدَّ ابلهجةُ األمورُ

ُُ ورويظهرون مودلهُُالرسي بقراءةُ ويعتنونُ املربيات،ُ يفُ ُويزيدونُ
ُ

ُفضلُعميمالكريمُويظهرُع ُ.ُُ«ليهمُمنُبراكتهُلكي
اءُرِحهُُ القري بنُاجلزريُشيخُ أبوُالّيُ احلافظُ اإلمامُ وقالُ

ُُ تعاىل: ُُمودلهُُبقراءةُُالعنايُةُُخواصُُمنُُأيُُـُُُمنُخواصه»اللُ
ُُعاُماُلُُذلكُُيُفُُنٌُأماُُأنيهُُـُُُملسو هيلع هللا ىلصُُمودلهُُبشهرُُوالحتفاُلُُالكريم

ُ.ُُ«وبشىُاعجلةُبنيلُابلغيةُواملراُم
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ُاملظفرُملكُإربل،ُ ُامللك أولُمنُأحدثُهذهُابلدعةُاحلسنة
واكنُهلُءاثارُحسنةُمنها:ُأنيهَُكنُي طعمُءالًفاُمنُانلاس،ُويقدمُُ

ُُ الل برسولُ حبًياُ األرسىُ ويطلقُ والعطايا،ُ وجرتُُُُ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلداياُ
نةُاحلسنةُيفُأقطارُابلال تزالُإىلُيومناُُُُلدُاإلسالميةُوهذهُالسي

ُهذاُوللُاحلمد.ُُ
ابُبنُدحيةُرِحهُاللُتعاىلُكتابًاُُوقدُصنفُالشيخُأبوُاُل طي

اهُُ فأجازهُامللكُُُُ«اتلنويرُيفُمودلُالبشّيُانلذيرُ»هلُيفُاملودلُسمي
رُبألفُدينار.ُُ ُاملظفي

ثونَُكحلافظُالعسقالينُواحلافظُُ فالعلماءُوالفقهاءُواملحدي
وا وغّيحلافظُُالسخاويُ املصييةُُُُهم،السيويطُ يارُ ادلي ومفيتُ

بّيوتُُ كمفيتُ بلنانُ علماءُ حَتُ املطييعُ خبيتُ حمميدُ الشيخُ
اهلرريُُ اللُ عبدُ الشيخُ واحلافظُ جناُ مصطىفُ الشيخُ األسبقُ
وجهُُ فالُ احلسنة،ُ ابلدعُ منُ واعتربوهُ األمرُ هذاُ استحسنواُ
مُا سنيةُحسنةُألنهُمنُمجلةُ أنُيسَّمُ بلُهوُجديرُ ُُإلنكارهُ

ُُ ُُشمله الرسول ُ»ملسو هيلع هللا ىلصقولُ فَلَُه :ُ َحَسَنًة  ُسن ًة  اإلسّلِم  يف  َسن   َمن 
جورِِهم  

ُ
أ من  يَنُقُص  َّل  بَعِده  ِمن  بها  َعِمَل  َمن  جُر 

َ
وَأ جُرها 

َ
أ

ُلعملُُُُُُ(1)«ىَشء ُالعسقالين ُاحلافظ ُاستخرج رواهُمسلم.ُهذاُوقد
 

  .1017(،ُرقمُاحلديث:704ُُ/2)،ُمسلم،ُصحيح مسلم (1ُ)
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احلافظُ واستخرجُ رةُ املطهي انليبوييةُ السنيةُ منُ أصاًلُ املودلُ
ُثانيًاُ.ُالسيويطُأصاًلُ

   ُملسو هيلع هللا ىلصه انلبوية دي حكمتِ من هَ 
ُاللُُ ُاللُعنهُقالُقالُرسول ُأيبُذريُريض إن اهلل َخَتَم  »ُُملسو هيلع هللا ىلصعن

كزنِهِ   من  أعطانِيِهَما  بآيتني  ابلقرة  العرِش،  سورة  حتت  اَّلي 
نَِساَءُكْم وأبناَءُكْم، فإنها صّلة  وقرءان  َفَتَعل ُموُهن  وَعلِّ  ُموُهن  

ُ.ُأخرجهُاحلاكم.ُ(1)«ودَعء  
وجًعاُيفُُُُملسو هيلع هللا ىلصعنُعثمانُبنُأيبُالعاصُأنهُشاكُإىلُرسولُاللُُ

َضع يََدَك ىلَع اَّلي يَألَُم :ُ»ملسو هيلع هللا ىلصجسدهُمنذُأسلمُفقالُرسولُاللُُ
ُعوذُ :  وقُْل ُـُُثالثًاـُُ : ِمْسِب اهلل ِمن َجَسِدَك وقُْل 

َ
  ِمن وقُْدَرتِهِ   باهلل  أ

ِجدُ  َما َِشِّ 
َ
َحاِذرُ  أ

ُ
اتُُُسبعـُُُوأ ُُ.الشيخانرواهُ ،ُ(2)«ـمري

:ُُملسو هيلع هللا ىلصاللُُُُرسولُُقالُُقالُُعنهُُاللُُريضُُأوُسُُبنُُأوُسُُعنو
ّلإن  ِمْن أْفَضِل أي اِمُكْم يَوَم اجُلُمَعِة،  » وا يلَعَ  ِمَن الص  ةِ فِيِه،  فَأْكَِّثُ

 

  .2066(،ُرقمُاحلديث:1/750ُ،ُاحلاكم،ُ)املستدرك ىلع الصحيحني (1ُ)
 ُ.2202(،ُرقمُاحلديث:1728ُُ/4مسلم،ُُ)صحيح مسلم،  ُ(2ُ)
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يلَعَ   َمْعُروَضة   َصّلَتَُكْم  ُُفَإن   يف  ك  و  الل،ُ ي اُرسولُ قالوا:ُ ُ: ق ال  ُ.»
؟!ُُ ْمت  ر 

 
ق ْدُأ ُو  ل يْك  الت ن اُع  ُص  ُُُُ-ت ْعر ض  :ُُ»ُُ-(1)أيُب ِليت  اهلَل    إن  ق ال 

نْبَِياءِ 
َ
األ ْجَساَد 

َ
أ تَأُكَل  ن 

َ
أ األْرِض  ىلَعَ  داودُُ(2ُ)«َحر َم  ب وُ

 
أ رواهُ ُ.

ُصحيح.ُُُبإسنادٍُ
قالُرسولُاللُُُُ:عنُعبادةُبنُالصامتُريضُاللُعنهُقالو

َن َة، اْصُدقُوا  ِِل ِستاا مِ   اْضَمُنوا »ُُملسو هيلع هللا ىلص
ْ
ْضَمْن لَُكُم اجل

َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
ْن أ

ْوفُ 
َ
وَأ ْثُتْم،  َحد  َواْحَفُظوا    وا إَِذا  اْؤتُِمْنُتْم،  إَِذا  وا  دُّ

َ
وَأ َوَعْدُتْم،  إَِذا 

 
َ
وا أ يِْديَُكمْ فُُروَجُكْم، َوُغضُّ

َ
وا أ ُرواهُأِحد.ُُُ(3ُ)«بَْصاَرُكْم، َوُكفُّ

ُُو يِبُْذ ٍري
 
ْنُر سُ وعنُأ اُع  م  نْه  ُاللُع  ب ٍلُر يِض  اِذُبِِنُج  ع  اللُُُُولُِم 

»ُُملسو هيلع هللا ىلص ُكْنَت،ات  قال:ُ َحْيُثَما  اهلَل  الس    ِق  تْبِِع 
َ
َتْمُحَها، وَأ احَلَسَنَة  يَِّئَة 

ُ.ُُأِحداهُروُ(4ُ)«َسٍن اَس ِِبُلٍُق حَ وََخالِِق انل  

 

ُاألنبياءُلُتبىلُأجسادهمُ. ُ(1ُ)  قالواُذلكُقبلُأنُيعلمواُأنَّ
  (.2/279،ُأبوُداود،ُ)سنن أِب داود  (2ُ)
  .22756(،ُرقمُاحلديث:37/417ُمامُأِحد،ُ)،ُاإلمسند أمحد (3ُ)
  .21404(،ُرقمُاحلديث:35/319ُ،ُ)املصدر نفسه (4ُ)
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ُاللُُعو ول  ُر س  نَّ
 
ُأ ُاللُعنه ب ٍلُريض ُبِْنُج  اِذ ع  ُبِي ِدهُُُُِملسو هيلع هللا ىلصنُم  ذ  خ 

 
أ

ُُ ق ال  ِحبَُّك، َواهلل إِِنّ »يَا ُمَعاُذ َواهلل إِِنّ و 
ُ
ِحبَُّك   أَل

ُ
:ُُأَل ال  ق  وِصيَك  ،ُف 

ُ
أ

ِعِِنّ   يَا ُمَعاُذ: ََّل تََدَعن  يِف ُدبُِر ُُكِّ 
َ
ىلَعَ ِذْكرَِك    َصَّلٍة تَقوُل: الل ُهم  أ

ِعَباَدتَِك  وَُحْسِن  داود(1ُ)«َوُشْكرَِك  أبوُ رواهُ يفُُُُ،.ُ انلوويُ قالُ
األذَكر:ُإسنادهُصحيح.ُوأورده ُاحلافظُابنُحجرُيفُبلوغُاملرامُُ

ُلُإسنادهُقوي.ُُوقا
ُريضُاللُعنهُأنُرسولُاللُُو قال:ُُُُملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُأمامةُابلاهيلي

فَإِن  » الل ْيِل،  بِِقَياِم  قُْرَبة  َعلَْيُكْم  َوُهَو  َقْبلَُكْم،  احِلنَِي  الص  ُب 
ْ
َدأ ُه 

 ِّ يِّ إىَِل َرب ُرواهُالرتمذي.ُُُ(2)«َئاِت، َوَمْنَهاة  لإِِلثْمِ ُكْم، َوَمْكَفَرة  لِلس 
:ُُو اِعديُريضُاللُعنهُق ال  هٍلُالسَّ عِدُبِنُس  يبُالع باسُس 

 
عنُأ

ُانلييبُُ ٌلُإِىل  ُر ج  اء  ولُاللُ:ُُملسو هيلع هللا ىلصج  ي اُر س  ُ: ال  ق  ٍلُإِذ اُُُُف  م  ُع  د لَّينُىلع  
«ُ: ال  ق  ؟ُف  حبَّينُانل اس 

 
،ُو أ بَّينُالل  ح 

 
ُأ ِملت ه  نَيا ُُيِب َك  ع  ازَهد يف اَلُّ
ُحديٌثُحسٌنُرواهُُُ(3)«فيَما ِعنَد انل اِس ُُيِب َك انل اُس   َهدزاهلُل، وا 

 

  (.2/631،ُأبوُداود،ُ)سنن أِب داود  (1ُ)
  (.5/553،ُالرتمذي،ُُ)سنن الرتمذي (2ُ)
  ُ.10044(،ُرقمُاحلديث:13/116ُ،ُابليهِق،ُ)شعب اإليمان (3ُ)
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ُوغّيه.ُابليهِق
ائُِع  َصنَ »ُُملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُأمامةُريضُاللُعنهُقال:ُقالُرسولُاللُُو

 ِّ الِسّ وَصَدقَُة  الُسوءِ،  َمَصارَِع  تَِِق  َغَضَب    الَمعُروِف  تُطَِفُء 
ُالطرباينُيفُالكبّيُُُرواهُُ(2)«الُعمرِ يُد يف ، وِصلَُة الرَِحِم تَزِ (1)الر ِبّ 

ُبإسنادُحسن.ُ
 َحقُّ :ُ»ملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُهريرةُريضُاللُعنهُقال:ُقالُرسولُاللُُو

ُ»ِستي الُْمْسلِِم ىلَعَ الُْمْسلِِم   ُياُرسولُالل.ُقالُ إَِذا  «،ُقيل:ُوماُهني
َوإَِذا   ِجْبُه، 

َ
فَأ َدََعَك  َوإَِذا  َعلَْيِه،  فََسلِّْم  فَانَْصْح لَِقيَتُه  اْستَْنَصَحَك 

َوإَِذا َماَت   َفُعْدهُ،  َوإَِذا َمرَِض  ْتُه،  فََحِمَد اهلل فََشِمّ َوإَِذا َعَطَس  هَلُ، 
ُرواهُمسلم.ُ(3)«بِْعهُ فَات  

ُاللُُ(1ُ) ُآثارُغضب ُتتبدلُوغضبُُوأماُصفاتُُُُأي ُتتغّيُول اللُفأزيلةُل
ولُُ القلبُ يفُ ادلمُ بغليانُ وليسُ أعدائهُ منُ النتقامُ إرادتهُ اللُ

 بانفعالتُولُتأثرُألنُاللُليسُكمثلهُىشءُ.
 ُ.8014(،ُرقمُاحلديث:8/261ُ،ُالطرباين،ُُ)املعجم الكبري (2ُ)
 .2162(،ُرقمُاحلديث:1705ُُ/4،ُمسلم،ُُ)صحيح مسلم (3ُ)

الكتاب إىل هنا قرأه الشيخ أحمد حلمي بحضور الشيخ جميل حليم
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 يف  الرش  وَِل ة المَ ّص يف يف قِ نِ  المُ تَِص املخ
اِتُُُِذيُُللُُاحل ْمدُ  ف  ِليَِّة،ُُالصي ُاُُالع  ْست ِدرًّ ُُُم  يْض  ِتُُُف  اك  ُُُالرب   اُُىلع   ُ ُُم  ن اهل 

 
ُُأ

 و أْوله ُ.ُُال ّْيُُِِمنُ 

مُ ُ الل ظَّ اهُُِ ق ْدرُ ُ ع  دٍُُ ج  ُ          حم  مَّ ن اهل 
 
أ يْهُُِ ف ضالُ و  ِظيمُاُ دل   ُع 

مُيِفُ ْك  يلُُِحم  ليوُا     ِل لِْقهُُِق ال ُُاتلَّزْنِ ل يْهُُِص  وُاُع  ليم  اُُو س  ُت ْسِليْم 

ُ يلي ص 
 
ليمُ ُو أ س 

 
ُُوأ ىُن يِبُيُىلع  د  وْصوِفُُاله  ِليَِّة،ُالم  فْض 

 
ييِدن اُباأل دٍُُس  ُُحم  مَّ

ن م  هُ ُُو  ب ع  انٍُُُاتَّ ىُُبإْحس  اْقت د  ِتهُُُِو  يْع  ِ و اله ،ُُبِش  ْست ْجِديهُُُِو 
 
أ اي ةًُُُو  ُُِهد 

ب لُُُِلوكُِلِس ايةُُُِِمنُ ُُوِحْفًظُاُُاجل ِلييِة،ُُالواضحةُُُِالسي و  ُُِخططُُيُفُُالغ 
أ اهُُال ط  ط  اكُ ُُ،وخ  ةُُُِِمنُُُْمو ه  ْودِلُُُِقِصَّ وًداُُانلَّب ِويُيُُالم  انًُاُُب ر  ُُِحس 

ِريية، بْق  ِبُُُِمنُ ُُن اِظًماُُع  يِفُُُالنَّس  ُُُْقًداعُُُِالشَّ ىلي ساِمعُ ُُت ت ح  هُ ُُالم  ُُ،حِب ال 
ْست ِعنيُ 

 
ُُاللُلُِحِب وُُْو أ تِِه،ُُت ع اىل  ق وَّ وُُْلُهُ نَُّف إُُِو  ُإُُِةُ ق وَُُّو لُل ُح  ُباللُ.ُلَّ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
 
ُيمجُِالرَُُّانُِطُ يُْالشَُُّنُ مُُُِاللُِبُُِوذُ عُ أ

 مق  حقمف  خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض  ُّٱ

 خم  حم جم هل  مل  خل  حل  جل  مك لك خك حك جك

  جي  ٰه  مه  جه هن من خن حن   جن مم

 جميل  ىل  مل خل  مت  هب  مب هئ مئهي  مي خي حي

 ين  ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه  ىه مه جه 

 ىئ  نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ٰى

ُ[ُ.األحزابُسورة] َّ  رت يب ىب نب مبزب  رب  يئ

 نب  مب زب  رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّٱ

ُ[ُ.األحزابُسورة] َّ رت  يب ىب

ُُُمِليُسُ وُ ُُِليُص ُُُامهلل ُوُ ُُدٍُمَُّحم  ُُُان ُدُِِييُسُ ُُىلع   ُُُْدٍُمَُّحم  ُُُان ُدُِِييُسُ ُُءالُُُِىلع   َُّمُ ال ُُلُِزن 
  مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ هيُْل ُعُ 
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ُ[.اتلوبةُسورة] َّ مح جح مج  حج مث هت

َُوتَْسلِيم  َصَّلةٍ  ِمنْ  ِذيّ شَ  بَِعْرٍف   الَكِريم، قَِْبَهُ  الل ُهم   رَعِطّ 

ُف ُ
 
ُق ُأ وُ ُُول  ن ُِييُسُ ُُه  دُ ُُاد  بْدُُُِبِْنُُُاللُُُِدُِبُْعُ ُُْبنُ ُُحم  مَّ طَُُُّع  ُُةُ يْب ُشُ ُُهُ مُ واسُُُِْلِبُالم 

ُُُِْمدُِاحل ُ ُخُُُِْتُدُ ِح  ُ ص  نُُُِاهل  ،يَُّالسَّ اِشمٍُُُابِنُُُة  هُ و اسُُُْه  وُُم  ْمر  ُُدُِبُْعُ ُُْبنُ ُُع 
ُُُْهُ مُ اسُْوُ ُُاٍفُن ُمُ  ُيُُنُ بُُُْةُ ّيُ غُِمُ ال ُُُنُ بُُُْدُ يُْزُ ُُهُ مُ اسُْوُ ُُق يص  ُُِنُبُُُْةُ رَُّمُ ُُِنُبُُُِْبُالِك 

عُْ ِلِبُُُبِْنُُُل ؤِيُيُُِنُبُُُِْبُك  إُُُِفِْهرٍُُُبِنُُُاغ  ُْو  ُت نُُُْهُِيل  ب  ونُ ُُس  ُ،ُُابل ط  ر ِشيَّة  ُُالق 
منُْ اُُاينٌُّن ُكُُُِف ْوقِهُُُِو  م  ن حُ ُُك  ْهُِإُُج  ِثّيُ ُُيل  اهُ ُُالك  اْرت ض  الٍِكُُُابِنُُُُ،و  ُُبِْنُُُم 

ةُ ُُبِْنُُُِكن ان ةُ ُُبِنُُُانلَّرْضُِ يْم  ز  ةُُبِْنُُُخ  ْدِرك  ُيْلُ إُُُِبِْنُُُم  وُ ُُاس  ُُُو ه  ل  وَّ
 
نُُُْأ ُُم 

ى ْهد 
 
ُإُُُِابل ْدنُ ُُأ اِبُالِرُيُُىل  ِميَّة،ُُح  ٍُُُابِنُُُاحل ر  ارُُُِبِْنُُُم رض  ِدُيُُبِْنُُُنِز  ع  ُُبِْنُُُم 

ْدن انُ  ذاُُع  ْتُنُ ُُِسلٌْكُُُو ه  م  هُ ُُظي ائِد  هُ ُُ،ةُِيَُّنُِالسَُُُّةُِنَُّالسُيُُانُ ن ُبُ ُُف ر  ْفع  ر  ُُُو  ُإِىل 
اِهيمُ ُُال ِليلُِ ل يْهُُُِإبْر  مُ ُُع  ال  ُُُالسَّ ك  ْمس 

 
نْهُ ُُأ اِرعُ ُُع  ب اهُ،ُُالشَّ

 
أ ْدن انُ ُُو  ُُو ع 

ُ يٍْبُُُبِال  ل ومُُُِذ وِيُُِعنْدُ ُُر  ِبيَُُُّالع  ُُُةُِالنَّس  بُُُِإِىل  ُُُيِحُاذلَّ اِعيل  ُُنِْسب ت هُ ُُإْسم 
نُْ م  اه.و  ْعِظمُُُْت م 

 
ْتُُُِعْقدٍُُُِمنُُُْبِهُُُِف أ ل قَّ

 
اِكب هُ ُُت أ و  ِرُيُُك  ُُُ،يَّةُ ادل  يْف  ك  ُُُلُُو 

ِييُ مُ ُدُ والسَّ ْكر 
 
ت هُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاأل اِسط  اةُ.ُو  نْت ق  ُالم 
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َُوتَْسلِيم  َصَّلةٍ  ِمنْ  َشِذيّ  بَِعْرٍف   الَكِريم، قَِْبَهُ  الل ُهم   رَعِطّ 

ا ل مي ِتهُُُِوزُ رُ ب ُُُءانُُو  ِقيْق  حُ ُُح  ر وًحاُُِجْسًماُُار هُ هُ ظُْإُِوُ ُُ،ةُِيَُّدُِمَُّالم  ِتهُُُِو  ور  ُُبِص 
عن اه، م  ل هُ ُُو  ف ةُُُِمنُُهُِمقرُيُُإىلُُن ق  د  اُُ،ةُِْهِريَُّالزُيُُءاِمن ةُ ُُص  ه  صَّ ُُُو خ  ِريب  ُُالق 

ُ ِجيب  ُبُُُِالم 
 
ونُ ُنُْأ ُاُُت ك  مًّ

 
فاهُ ُُأ ْصط  ن وِديُ ُ،لِم  رِضُوُ ُُواِتُمُ السَُُُّيفُو 

 
ُُاأل

ا نوارِهُُُِحِب ْمِله 
 
اتُُُِأل ب اُُ،ةُِيَُّاذلَّ ُُُو ص  ي ُُُلك  ٍبي ُُُِص  ُُُب وِبُهُ ل ِسي ِتُوُ ُُاه،ب ُص  ُُك 

ُ
 
ُرُْاأل ْدبُُُِولُِطُ ُُدُ ب عُُُْض  ل اًلُُُاِتُب ُانلَُُُِّمنُ ُُهُاج  ِسيَُُُّح  نْد  ِتُُُة،س  ْين ع 

 
أ ُُو 

ُارُ مُ اِليُ ُوُ ُ
 
ىأ ُْعط  ُرُ جُ الشَُُّ ُايِنُلِلْجُ ُ ن اهُ ُ ُ،ج  ُِتُسُ اْحت ُوُ ُ ُِوُ العُ ُ ُمُ ال ُُنُ مُُِ

ُ ُورُِالرسي ُكُ ُ ُأس  ُُِ ُ،اهُ يَُِّح  ُْتُشُ ب ُوُ ُ ُهُ ُ ُو اِتف  ُاجِلنُيُ لُُِ ُبِإْظال  ِنهُُِ م  ُُز 
ِتُ اْنت ِهك  انةُ ُُو  ه  ر ِهب ِتُُُالك  ،ُُو  ْهب اِنيَّة  ل ُُُالرَّ ِهُُُِجُ هُ و  ُُُخِب رب  ي رْبٍُُُلك  ُُّيٍُبُِخُ ُُح 

ُُُيِفُوُ  ال  ْسِنهُُُِح  ِتي ْتُوُ ُُت اه،ُُح 
 
هُ ُُأ مي

 
ُُُْيِفُُُأ ُُِح  لِْتُُُدُْق ُُُِكُإِنَُُُّاهلُ ُُيل ُقُِف ُُُنامُِمُ ال

ُِ يَُُُّّْيُِخُ وُ ُُنيُ مُِال ُالعُ ُُدُِِييُسُ ب ِ ِمُيُُ،ةُِالرب  ْعِتيهُُُِاذُ إُُُِيهُِف س  ًدُاُُو ض  ُُف إنَّهُ ُُحم  مَّ
دُ  ت ْحم  ْقب اه ُ.ُس  ُع 

نْ  الُعلََماءِ  َبْعُض  اَل قَ  ل َف  ِمم 
َ
ِيِف  الَمْوَِلِ  قِّصةِ  يِف  أ

ُالرش 
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ُُُةُ ن ُامُِءُ ُُِح  ل ْتُ ولُُُِو ْهٍبُُُبِنْت  ةُُُِِشيَّةُ عُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُُالُلُُبِر س  ع  ُُُاجل م  ل  وَّ
 
ْل ةٍُُُأ ُُيل 

إنٍَُُُّب،ر جُ ُُِمنُْ اُُةُ ن ُامُِءُ ُُو  ولُُُِِح  ل ْتُُُل مَّ ُُت ر ىُُْتَُكن ُُُملسو هيلع هللا ىلصُُاللُُبِر س 
يورُ  ةًُُُالطي ِكف  اُُاع  ل يْه  ُُُِإِْجالًلُُُع  ُِل ا،ُُيِفُُُيّلَّ ْتُُُإِذ اُُاكن ْتُوُ ُُب ْطِنه  اء  ُُج 
دُ ُُْئٍُبُُُِِمنُُُْت ْست ِق اءُ ُُي ْصع  اُُالم  ِسُُُىلإُُُِإيلْه 

ْ
إُُُِإِْجالًلُُُابِلْئُُُِر أ اًماو  ُُْعظ 

ُِ لكُُف أْخرب  ْتُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُللُِاُُولُِسُ رُ ل اُُبِذ  ه  بْدُ ُُز وْج  :ُُالُلُُع  ال  ق  ِذهُُُِف  ةٌُُُه  ام  ر  ُُك 
ْولودُِ ُُُلِلم  ُُُق ال ْت:ُُب ْطِنِكُ،ُُيِفُُُياذلَّ نْت  ك  ُُُو 

 
عُ أ ةُُُِت ْسِبيحُ ُُْسم  ُُالم الئِك 

ْوِلُ ِمعُُُْح  ُو س  :ُُق ائاًِلُُُت  ول  ق  ذاُُي  ُُُث مَُُُّالرَّسولُُُِدُِِييُالسَُُُّن ورُ ُُه  يْت 
 
ُُيِفُُُر أ

ن امُِ اُُةًُرُ جُ شُ ُُالم  ل يْه  ةٌُُُجن  ومٌُُُو ع  نَُُُّز اِهر  ةٌُُُب يْن ه  ْم  ةٌُُُجن  اءُ ُُف اِخر  ض 
 
اُُأ ُن ور ه 

ُ ِيُُُىلع  
اُُ،الك  ب يْن م  ن اُُو 

 
اُُإِىلُُةٌُن اِظرُ ُُأ اُُن ورِه  الِه  اْشِتع  ْتُُُذُْإُُُِو  ط  ق  ُُيِفُُُس 

ُُِحْجِرُي ِمْعت  اتًفاُو س  ذاُول ُقُ يُ ُه  ِييُُانلَّيبُيُه  ،ُدُ السَّ ول  ُالرَّس 

:ُُق ال ْتُ يِفُُُءاِمن ة  ُِتلْك ُُُو  ةُُِ اع  ُُُالسَّ يْت 
 
هُ ُُر أ ُالشي اي رُ ُُب  ُُي ِميْنًاُُت ت ط 

اًلُ ُُُ،و ِشم  يْت 
 
ر أ ُُُو  ل  زْنِ رُ ُُق دُُُِالم  َُُُّاْعت ك  ْصو اٍتُُُيلع  

 
اٍتُُُبأ ْشت ِبه  ل ُُُم  اٍتُو  ُُغ 

اٍتُ ْت ِلف  ُُُخم  ْوح 
 
ُُُاللُ ُُف أ :ُُإِىلُُت ع اىل  انُ ُُي اُُرِْضوان  يُِيُُرِْضو  ُ،اجِلن انُ ُُِنُز 

ُ فَّ ُو ص  ُُ ُىلع   اُ فِه  ر  ُغ  ُاحل ورُ ُ انُ،وُ ُ ُالِودْل  ت باد ر ْتُُ ُف  اُ ُبِِزين ِته  ُُاحل ورُ ُ
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انُ  ف ْتُُُ،احِلس  رْش 
 
أ ر ِفُُُِمنُُُْو  ر ِتُُُاجِلن انُُُِغ  زْه 

 
ُُُو أ

 
ُُُْور اق ُاأل

 
ارُ و األ ُُْشج 

ُ
 
انُ و األ ر ْتُُُ،ْغص  ق ط  رُ ُُو  ط  ُق  ُُُالرَِّْح ةُُُِات  ْور اقُُُِىلع  

 
ْفن انُُُِأ

 
َُُُّ،األ اْهزت  ُُو 

ُالعُ  بًا،ُُْرش  ر  ال ُُُط  م  ريِْسُيُُو  بًا،ُُالك  ج  رَِّتُُُع  ةُ ُُو خ  ئِك  ال  ًدُاُُالم  جَّ ُُس 
اجُ  م  ُوُ ُُ،الَّق النُُُِو 

 
ِلك ُُُهُ رِسَُُُّرُ هُ ظُْأ يَّانُ ُُالم  ُْ (1ُ)ادلَّ َُّمُ ال ُُونُِكُ السُيُُنعُ ُُهُ زن 

ةُِ ك  الُِتُِوالنُُُْواحل ر  ُْوُ ُُق  ُُ،اكنُِمُ ال بين اُت ع اىل  لُُِذ وُر  ُُ.اجل ال 

ُُُاللُ ُُنَُّإُُُِث مَُّ ُُُت ع اىل  ْوح 
 
ُإُُُِأ يل ُُُىل  نُُُِْجرْبِ

 
ُُُأ فَّ احُ ُُص  قْد 

 
اِبُُُر اِحُُُأ ُُُ،الشَّ 

اِعِبُ و  ُُُلِلْك 
 
ُْوُ ُُاِب،رُ تُْاأل افِحُ ن ُُُانْش  ِكيَِّة،ُُالِمْسِكُُُو  رُُُِاذلَّ طي ع  ْونُ ُُو  ُُالك 

وائِِحُ ُبالرَّ ييبةُُِ ُالطَّ كيَِّةُ،ُ ُالزَّ افُُْ ُر ْشُو  ةُ ُ اد  جَّ ُس  ْرِبُُ ُالق  الُُِ الوِص  ُُ،و 
ُ ىف  ْصط  ُُُللْم  يلي اِبُُُيِفُُُالم ص  الُُُِحِمْر  م  ُُُ،الك  ِقيل  ُُُمالِك ُُُي ُاُُو 

 
ُُُِلقُْغُْأ بْواب 

 
ُُأ

ِفُيُُ،ّي انُِانِليُ ي اِطنيُ ُدُِو ص  ب وِطُُُالشَّ ُُْلِه  ُمُ ال ةُِئُِال  بِنيُ ُك  رَّ ق  ن وِديُ ُ،الم  ُُيِفُُو 
ارُِ ْقط 

 
اِتُُُأ او  م  ُُُالسَّ ب ط  ه  ُُُف 

 
ُُُإِىلُُِمنيُ األ

 
ةُُُِرِْضُاأل ئِك  ال  بنِيُ ُُبِالم  رَّ ق  ُُالم 

ق ُ مُُُْدُْو  ب تْه  ج  اب ةٌُُُح  ح  ف ورُُُِِمنُ ُُس  ْبي ض،ُُالاك 
 
ْتُُُاأل ع  ُُالرَِّْح ةُُُِبِِري اِحُُُف ر ج 

 

(ُ1ُُ)ُْ ِيُجي  ُاذلَّ يَّان  ُْوُ ُةُِنَُّاجل ُبُُِننيُ مُِؤُْيُالمُ زُِادلَّ ُُ.ذاِبُالعُ بُُِارُ فَُّيُالكُ زُِجي 
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ُُُِمنُْ ةُُُِِبُحُ سُ ُُُيارُِجم  ام  ر  ف ِتُوُ ُُت ْرب ض،ُُالك  فْر  ْطي ارُ ُُر 
 
ِتُُُ،األ اء  ُُو ج 

ُ وش  ارُِالقُُِِمنُ ُُالو ح  ُُُ،ف  ي لك  ْمرُُِذ لِك ُُو 
 
ِلِكُُبِأ ُاجل بَّارُ.ُالم 

ل مُُُْءاِمن ةُ ُُق ال ْتُ ْذيِنُُُو  اُُيأخ  ذُ ُُم  اءُ النِيُُُي أخ  لِْقُُُِمنُ ُُس  ُُُالطَّ ُُُإلَّ
 
ُأ ُيِني

ق ُ ْعر 
 
قًاُُأ ر  ِديًداُُع  لِمْسِكُُُش  ْدهُ ُُل مُُُْاألْذف رَُُُِك  ْعه 

 
بُُُْأ ُُِمنُُُْذ لِك ُُُل ُق 

ُُُن ْفيِس، وْت  ك  ،ُُف ش  ش  ف إُُُِالع ط 
ل ٍكُُُاذُ  ل يِنُُُبِم  ب ةًُُُن او  ْ ةُُُِِمنُ ُُرش  ُُالِفضَّ

اءُِ اُُابل يْض  اٌبُُُِفيه  حُُُْرش  
 
ُأ لُُُِِمنُ ُُىل  بْر دُ ُُالع س 

 
ُُُالَّلِْجُُُِمنُ ُُو أ ْذىك 

 
ُُر اِِئ ةًُُُو أ

ْذف ِرُ،ُُالِمْسِكُُُِمنُ 
 
اُُاأل تْل ه  ت ن او  ُاُُف  بْت ه  ِ اُُف ش  ض 

 
َُُُّءُ ف أ اُُيلع   ظُُُِن ورٌُُُِمنْه  ُُيٌم،ع 

ُ لك ُُُف ِحْرت  ُُُذل  لْت  ع  رُ ُُو ج  نظ 
 
اًلُُُي ِمينًاُُأ ق دُُُِو ِشم  ُ،ُُيِبُ ُُاْشت دَُُُّو  لْق  ُالطَّ

ب يُْ اف  نُاُُن م 
 
لِك ُُُأ ذ  ن اُُف إذ ُاُُك 

 
ائِرٍُُُأ ِظيمٍُُُبِط  ُُُع  ُُُق دُُُْأْبي ض  ل  َُُُّد خ  رَُُُّيلع   م 

 
أ ُُو 

يْهُُُِجب  انِب ةُِ ن اح  ُُج  ُ:وُ ُب ْطيِنُُُىلع   ن يِنُُملسو هيلع هللا ىلصُُالُلُُن يِبَُُُّي اُُانِْزْلُُُق ال  اع 
 
لِمُ ُف أ ُُاع 

يِْبُ ةُُِالغ  اد  ه  الشَّ ُُُو  ةُُِت ْسِهيلُُِىلع   ُُالِولد  ْعت  ُُف وض  ًداُاحل ِبيْب  ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُحم  مَّ
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 يف سريته العلي ة ة يّ رضِ اجلداول المَ 

دُحممَُّأفضلُاللقُأمجعنيُُاملتعلقةُبسّيةُُُُبعضُاجلداولُُفيماُييل
ُفيهُاُُاليتُُاملعلوماتُاملباركُةُُأحلقناهاُيفُنهايةُرساتلناُهذهُتلحفظ  ملسو هيلع هللا ىلص

ظُألبنائناُوبناتناُفيكونُفيهاُانلَّفعُوالربكةُإنُشاءُاللُتعاىلُ. ُوتِل حفَّ

 َ د ن  ُملسو هيلع هللا ىلصَسب انليّب حمم 

ُ

لِبعبد اهللملسو هيلع هللا ىلصحمم د َعْبد َمنافهاِشمعبد املط 

لَُؤي َكْعب ة ُمر  لِِكب قَُصّ 

كِنانةانل ْض مالِكفِْهراغلِب

نِزار ُمَض  إَلاس ُمْدرِكة ُخَزيمة

َددَعدنانَمَعدّ 
ُ
ناُحورُمَقو مأ
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ُ
 ملسو هيلع هللا ىلصُنََسب انليبّ حمم د 

ْدنانُ.الابُِتنبيه:   بُبِالُِخالفُهوُإىلُع   تُِمنُالنَّس 

  

تاَرحَيْعُربيَْشُجبنابِتملسو هيلع هللا ىلصإسماعيل 

ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم  ءاَزر ناُحور ساُروح ْرُغو
َ
أ

ْرفَْخَشذَسام
َ
فالَخَعْيَِب شالَخأ

ملسو هيلع هللا ىلصنُوح  َّلَمك َمتُّوَشلَخ ملسو هيلع هللا ىلصإدريس  يَْرد

ملسو هيلع هللا ىلصءادم ملسو هيلع هللا ىلصِشيث يانَشَقْينَن َمْهلِيل
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 ُملسو هيلع هللا ىلصِمن أسماء انليّب 

ُد حمم  
أشهرُأسمائهُوأرشفهاُدِللتلهُُ

ُدمُْىلعُكمالُاحل ُ

ُأمحد
ُ
 
ُهبُِيرُ ينُلُِدُِاحلامُُِدُ ِْحُ أ

 ِِفّ قَ مُ الْ 
ُهُمرُ اخُِءُ ُأُياتلابعُللنبياءُ

ُاحلاِش 
عنهُاألرضُثمُُُقيُشُ نُْنُت ُلُمُ أوُي

ُبعهُانلاُستُْي ُ

ُالعاقب 
ُُهعدُ ب ُُلُنيبُي

ُاملْاِِح 
وُاللُبهُ فراذليُي ْمح  ُالك 

ُنيّب الر مْحة 
ُُةمُبنيُاألمُيالرتاحُ ُنيبُي

ُنيّب ال وبة 
ُْ بوهلُُُعنُاللُبقُ رِبُخم 

ُوبةُبشوطهُااتلَُّ

ُنيّب الَْملَْحمة 
مةُ لْح  ،ُوالْم  ُاحل ْرب  ِِمي ُبهُُس 

هُُتُِعُ هُىلعُاجلهادُومسارُ ِصُرُْحلُِ
ُإيلُه

ُنيّب الَْمرمَْحة 
ُالرَِّْح ُة ُأيُنيبي

ُطه
ُياُهاديُوياُطاهرُأي

ُيس 
ُياُسييُد

ُالر سول
ُِحةُورسولُاملالحُمرسولُالرَُّ

ُعبد اهلل 
جاءُوصفهُبهُيفُُ

ُالقرءانُ:
 ىت نت مت زت رتُّٱ

َُّ يت

ُالُْمَتَوِكّ 
ُُل ُكُِاذليُي ُهوُ

 
ُهُإىلُالُلمورُ أ
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 ّ ِمّ
ُ
ُانليّب األ

ُا ُاذليُلُيكتبُولُيقرأنليبي

ُالر ُءوف 
شديدُالرَِّحةُىلعُُ

ُاملؤِمننُي

ُالر ِحيم 
ُُ ُالرؤوفُإلُأني هوُبمعىن 

ُالرأفةُأبْل غ
ُالشاِهد 

القيامةُللنبياءُُالشاهدُيومُ 
ُ
 
همُباتلبليغُوالشاهدُمُِمُ ىلعُأ

ُ
 
ُهتُِمَُّىلعُأ

ُالُْمبَرِشّ 
ُأيُ ُألهلُاإليمانُاملبِشي

ُباجل نية

ُالُْمْنِذر 
ذلنُفرُبالُِلُالكُ أله

ُواُروانُيفُدارُابلُ والهُ 

اج  ُالُْمنرِي الِسّ
ُتُظُ ل ُبهُاجْن ُ كُُلماتُالِشي

ُهُابلصائُرتُِوَُّب ُورُنُ ن ُواهتدتُبُِ

ِمّل ُالُْمز 
ث رُ

 
ىُبالوبُِمنُأ طَّ غ  الْم 

ُنزولُالويُح

ثِّر ُالُْمد 
ث رُنزولُالويُح

 
ت ل ِفيفُِمنُأ ُالْم 

ايِع إىل اهلل  ُاَل 
ُالقرءانُ:يفُجاءُوصفهُبهُ

 َّحي جي يه ىهُّ

ر  ُالُْمذكِّ
 َّحل جل مكُّٱ

ُاهللنِعمة  
نُبهُيفُُنُءامُ مةُىلعُمُ عُْهوُنُِ

 ُنيُْارُ ادلَُّ

 

 اهلادي 
اهلاديُإىلُالصاطُُ

جُُجُ املستقيمُبواضحُاحل ُ
ُوساطعُالرباهنُي
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 وزوجاته  ملسو هيلع هللا ىلصأقرباء انليّب 

ُ(3ُ)زوجاته  ُ(2)َعّماته (1ُ)أعمامه أوَّلده

ُُ:ِمنُخدجيةُ 
 زينب

 القاسُمُو

مُيُو
 
 لكثومُأ

 فاطمُةُو

يَُّةُو ق   ر 

 عبدُالُلُو

ُ
ُُ:ماريةُ ِمنُ

ُإبراهيم

ُالعباس
ُوِحزة

ُُّيب ُوالزُي
ُمواملقوَُّ

ُواحلارث
ُيداقوالغُ 

ث ُ ُموق 
ُوعبدُالكعبة

حُْ ُلُ)املغّية(وج 
ُىُ(هلبُ)عبدُالعزَُُّوأبو

وأبوُطالبُ)عبدُمناف(ُُ
ُاُروِِضُ

ُكةاعِتُ
ُ
 
ُيمةمُ وأ
ُ
 
ُىوُ رُْوأ

ُ
 
يمُُكُِحُ ُمُيوأ

ُ)ابليضاءُ(
ُةرَُّوب ُ

ُُةوصفييُ

يدُلُخدجيةُ  و  ُخ  ُبنت 
ةُ ُثم وْد  ُةُس  ْمع  ُبنتُز 

يُقُاعئشةُ ُثمّ  ِدي ُبنتُأيبُبكرُالِصي
ُرُثمّ  م  ْفصةُبنتُع  ُ(4ُ)ح 

ُُُثمّ  زيمةُاحلاِرثيُةُزينب  ُبنتُخ 
يَُّةُُثمّ  م 

 
ُبنتُأيبُأ ل مةُِهند  ُس  مي

 
ُأ

ُُُثمّ  ْحشُزينب  ُبنتُج 
يِري ةُ ُُثمّ  و  ُُبنتُاحلارثُج 

ِلِقييُة ْصط  ُالْم 
ُحُ ُُثمّ  مي

 
فياُنأ ُبنتُأيبُس  ْمل ة  ُر  ُِبيبة 
ِفييةُ ُُثمّ  ُُص  ب  ْخط 

 
ُبنُأ ي ِ

ي  ُبنتُح 
ونةُ ُُثمّ  يم  ُبنتُاحلارُثُم 

 

ُ.أسل مُِمنهمُالعبياسُوِحزة(1ُ)
ْرو ى(2ُ)

 
ُوأ ُواخت ِلفُيفُاعتِكة  ِفيية  ُص  ُُ.أسل مُِمنهني

ُعنهنُي(ُأي3ُ) يتُت ويفي ُُ.الالي
وْدةُ.ُ(4) وَّجهاُقبلُس  ُوقيلُتز 
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 ترتيب أحداث الّسرية
قبل ابلعثة
 

ِهُءامنةُإىلُُ ِمي
 
ُصْدرِهُالشيفُ/ُذهابهُمعُأ هُاعم ُالفيلُ/ُإرضاعُحليمةُهلُ/ُحادثةُشقي مودِل 

هُبني ِمي
 
ِلبُ/ُُاملدينةُلزيارةُأخواهلُ/ُوفاةُأ هُعبدُاملطَّ ِدي ميُأيمنُبهُإىلُج 

 
ةُواملدينةُ/ُرجوعُأ ُمكي
هُأيبُطاِلبُهلُ/ُخُ  ِمي هُ/ُكفالةُع  ِدي هُهلُ/ُوفاةُج  ِدي ُج  وجهُإىلُالشامُمعُأيبُطاِلبُ/ُُكفال ة  ر 

ر هُُ ف  ِّياُيفُشأنهُ/ُس  ُُوالعباسهُالزبّيُيعمَُّمعُُملسو هيلع هللا ىلصإخبارُالراهبُحب  ْ ارةُُُعبدُاملطلبابين  للتجي
ُيُْسفرهُملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالشامُمعُمُ منُ/ُُيفُايل ُ هُُُجيةدُِالمُخُ ةُغُ رس  ل هُباتلجارةُلدجيةُ/ُزواج  /ُعم 

بنيُقريشُيفُوضعُاحل جرُاألسو دُ/ُُُملسو هيلع هللا ىلصُِكيم هخب ِدجيةُ/ُهدم ُقريشُالكعبةُوبناؤهمُهلاُ/ُحت
رُعليهُبلفظُ رُواحل ج  ج  ُ«السالمُعليكُياُرسولُالل»تسليمُالشَّ

بعد ابلعثة وقبل اهلجرة 
ُ

 1لسنة ا
إسالمُخدجيةُوأيبُبدءُالويحُبالرؤياُاملنامييةُ/ُنزولُالقرءانُعليهُبغارُِحراءُ/ُُ

ُوزيدُبنُحارثةُبكرُويلعُي

ويامُوعبدُالرِحنُ 2السنة  ب ّيُبنُالع  انُوالزي ِلبُوعثمانُبنُعفي إسالمُِحزةُبنُعبدُاملطَّ
قياُص ُبنُع وفُوسعدُبنُأيبُو 

ة 3السنة  ب س  ُورقةُبنُنوفُلوخادلُبنُسعيدُ/ُوفاةُُإسالمُعمروُبنُع 

ُيِفُ 4السنة  ُاملسِلمني  ُاملشكني  ُاإلسالم ُىلعُالقبائلُ/ُِحصار  عبعرضُانليبي ُالِشي

 5السنة 

عثمانُبنُعفانُُ:منهمواكنُُِهجرةُبعضُالصحابةُإىلُاحلبشةُبأمرُرسولُالل،
ةأقامواُبوالزبّيُبنُالعوامُوعبدُالرِحنُبنُعوفُوجعفرُبنُأيبُطالب،ُُف ُاحلب ش 

ابُ/ُوفاةُُعشُسنني ُ/ُإسالمُعمرُبنُالطي ر  ل بُم نُهاج  /ُإرسالُق ريشُيفُط 
ُُُةُ يَُّمُ سُ 

 
ُشهيدًةُُبنُيارِسُُارُِعمُيُِمُيأ



120 
 

ُوأصحابهُدارُُُملسو هيلع هللا ىلصإخبارهُ 6السنة  اذُانليبي ُ/ُاختي ة  ر ض 
 
حيفةُالَّيِتُأكل ت هاُاأل عنُالصَّ

ُفيةُعنُقومهمخُ األرقمُبنُأيبُاألرقمُماكنًاُلالجتماعُُ
ُصِحيفةُ الُهمب ُتُْوكُ ُواُإيلهمُانليبُيمُ لُِسُْيعةُبينُهاشمُإلُأنُي ُطُِدُقريشُىلعُق ُتعاهُ  7السنة 

هُىلعُاألنصارُ/ُ 8السنة  ُنفس  ُانلَّيِبي ومُ/ُق دومُِضماِدُبنُث علب ةُُعرض  ن زولُسورةُالري
 عليه

ِتهانشقاقُالقمرُإل 9السنة  ُُملسو هيلع هللا ىلصُشار 

 10السنة 
ِمُي ُُهُأيبُطاِلبُوفاةُع  ُن ِصيبنيُإىلُانليبي ُريضُاللُعنهاُ/ُق دومُوفْدُِجني وخدجية 

ن ةُ/ لُبهاُيفُتلكُالسَّ هُىلعُاعئشةُولمُيدخ  ْمعةُ/ُعْقد  ودةُبنتُز  ُبس  ُزواجُانليبي

ُإىلُالطائفُ 11السنة  ُُايفًُقُِيدعوُث ُانتشارُاإلسالمُبنيُاألنصارُ/ُخروجُانليبي

واكنُُبةُاألوىلقُ بيعةُالعُ ضُالصلواتُالمسُ/ُواملعراجُ/ُفرُمعجزةُاإلرساء 12السنة 
ُفيهاُاثناُعشُرجاًلُِمنُاألنصاُر

ُالانيةُواكنُفيهاُسبعونُرجاًلُِمنُاألنصاُربةُقُ بيعةُالعُ  13السنة 

من اهلجرة فما بعدها 
ُ

 1السنة 

ةُإىلُاملدينةُ/ُ /ُُومساكنهُملسو هيلع هللا ىلصومسجدُق باءُُمسِجدهبناءُالِهجرةُِمنُمكي
/ُبدءُُُُملسو هيلع هللا ىلصُانليبُيُخدمةُ ُُبنُمالِكابتداءُأنسُ/ُُاملهاجرينُواألنصاُرؤاخاةُبنيُامل

المُ/ُهالكُالويلدُبنُاملغّيةُُ صالةُاجلمعةُ/ُبدءُاألذانُ/ُإسالمُعبدُاللُبنُس 
/ُموادعت هُُوُررُ عُُْأسعدُبنُزرارةُوالرباءُبنُمُ نييب ُقُِانلَُُّوالعاصُبنُوائلُ/ُموت

ُعدُبنُأيبُوقياصاحلارثُوُسُايلهود ُ/ُعقدُلواءُعبيدةُبنُملسو هيلع هللا ىلص



121 
 

 2السنة 

/ُُُاملالُوفرضُزاكةُالفطرُحتويلُالقبلةُإىلُالكعبةُ/ُفرضُصومُرمضانُ/ُ
ّيةُ/ُُغزوةُبدرُالكربىمشوعيةُصالةُالعيدُ/ُ /ُغزوةُاألبواءُ/ُغزوةُالع ش 

ُِمنُفاطمةُ/ُ رسيةُعبدُاللُبنُ/ُإرسالُُُالعشّيةُ/ُغزوةُغزوةُبواطِزواجُيلعي
رسيةُسالمُبنُعمّيُإىلُأيبُ/ُإرسالُُُردُْرةُالكُ ق ُرُْغزوةُق ُ/ُُنَُنلةجحشُإىلُبط

ُموتُعثمانُبنُمظعون/ُُيقوُِغزوةُالسَُّ/ُُُُقاعن ُيُْغزوةُبينُقُ ُ/ُُيُيودُِهُ كُايل ُفُ عُ 
ُبعائشةهُُبنتُِاةُيَُّقُ وفاةُرُ /ُُيعقُِابلُ نُبِفُنُدُ لُمُ أوَُّ ُ/ُدخولُانليبي ُانليبي

 3السنة 

عُبينُث علُملسو هيلع هللا ىلصم سّي هُ ليمُ/ُإىلُمج  ُ/ُدخوهلبةُ/ُغزوةُبينُس  نُبنُيلعي ُولدةُاحل س 
ييةُق ر دةُ/ُُبزينبُبنتُخزيمةُ/ُحب ْفصةُ/ُدخوهل ِ قتلُكعبُبنُاألرشفُ/ُرس  ُم 

دُ/ُغزوةُُ ح 
 
ل(ُ/ُغزوةُأ ِميُلكثومُ/ُنزولُحتريمُالمرُ)القولُاألوي

 
زواجُعثمانُبِأ

ِلبُُدُ/ُاستشهادُِحزةُبنُعبدِحراءُاألسُ   نُاجل م وحوعمروُبُاملطَّ

 4السنة 
ُ غرىُ/ُبعث  الرَِّجيعُ/ُغزوةُبينُانلَِّضّيُ/ُوفاةُُغزوةونةُ/ُُعُ بئُمُ ُغزةُبدرُالصي

ل مةُ/ُُ ِميُس 
 
ُبأ ُ/ُزواجُانليبي نيُبنُيلعي زوجِتهُزينبُبنتُخزيمةُ/ُولدةُاحل س 

قاعُ/ُصالةُال ُ  وُفغزوةُذاتُالِري

 5السنة 

ةُاجلندلُ/ُغزوةُالندقُ/ُُ يظةُ/ُوفاةُُغزوةُد وم  غزوةُاألحزابُ/ُغزوةُبينُق ر 
لْتُ/بنُاحلارثُإىلُاملدينةُ/ُسعدُبنُمعاذُ/ُوفودُباللُ مييةُبنُأيبُالصَّ

 
ُُهالكُأ

ُُُحادثةُاإلفكُونزولُالقرءانُبرباءةُاعئشةُ/ مُ/ُزواجُانليبي نزولُءايةُاتلَّي مي
يِريةُبنتُاحلارثُ/ُنزولُءايةُ ُجب و  /ُُاحلجاُببزينبُبنتُجحشُ/ُزواجُانليبي

ُ وادعةُانليبي ُبنُِحصُنُُملسو هيلع هللا ىلصم  يينة  ُع 

 6السنة 

مرة يانُ/ُُر دُ)الغابة(ُ/ُغزوةُبينُحِلُْاحلديبيةُ/ُبيعةُالرضوانُ/ُغزوةُذيُق ُُع 
ُْ ِلق(ُيعيسُِرُ مُ غزوةُال ْصط  رساياُعديدةُ/ُقحطُانلاسُُُإرساهلُُ/ُ)بينُالم 

ُ/ُنزولُُواستسقاءُرسولُالل حكمُُملسو هيلع هللا ىلصُونزولُاملطرُبسببهُ/ُفرضُاحل جي
ُالظهارُ/ُنزولُحتريمُالمرُ)القولُالياينُ(
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 7السنة 
ُيُْرساياُعديدةُ/ُغزوةُخُ ُإرساهل ِفييةُُه/ُزواجُرب  ُيمُ ومُ بِص 

 
/ُق دومُُيبةبُِحُ ُِمُيونةُوأ

ر ىُ/ُُمرةُالقضاءعُ املهاِجرينُِمنُاحلب شةُ/ُإسالمُأيبُهريرةُ/ُ /ُغزوةُواديُالق 
اذ ُ/ُهُاختي تبُإرساهلالات م  رُوُامللوكُبعضُإىلُُالك  ُُه/ُحماولةُايلهودُأنُي ْسح 

 8السنة 

إسالمُعمروُبنُالعاصُوخادلُبنُالويلدُوعثمانُبنُُُرساياُعديدةُ/ُإرساهل
ُُوُطلحة أيبُُوالعباسُبنُعبدُاملطلبُوأيبُسفيانُوعبدُاللُبنُأمييةُاملخزويمي

اذهُُُقحافةُوادِلُ ْؤتةُ/ُاستشهادُُملسو هيلع هللا ىلصأيبُبكرُ/ُاختي ُبنُحارثةزيدُاملنربُ/ُغزوةُم 
مةُ/ُُةواحبنُرُ اعبدُاللُوجعفرُالطييارُُو ةُاملكرَّ كي /ُِحصارُُنين ُغزوةُحُ /ُفتحُم 

ين بُابنةُُغزوةُذاتُالسالسلالطائفُ/ُُ ُملسو هيلع هللا ىلصُ/ُوفاةُز  /ُولدةُإبراهيمُابنُانليبي
ِسيدُبانلياس

 
تيابُبنُأ ُع  جي ُانليبُملسو هيلع هللا ىلصُ/ُح 

 9السنة 

ُأيبُبُغزوةُتبوكُُرساياُعديدةُ/ُإرساهل جي كرُبانلياسُ/ُوفاةُانليجايشُُ/ُح 
ثومُابنةُانليبُملسو هيلع هللا ىلصُ/ُ/ُوفاةُُباحلبشة ِميُلك 

 
قدومُالوفودُ/ُُإسالمُكعبُبنُزهّيأ

ُملسو هيلع هللا ىلص ليفُُالوفوُدُوسِمُذللكُاعمُ ُ،ىلعُانلييبي كعبُبنُُ/ُهدمُمسجدُِِضارُ/ُخت 
تبإرسالُُُ/ُعانالِليُُ/ُإسالمُث ِقيٍفُ/ُحادثةُمالكُوصاحبيه ُامللوكُبعضُإىلُالك 

ْعًدامُ جُْرُ ُ/ ُس  نُاُديةُ الغامُُِوُُانليِبي ُالِزي ُحِب ِدي

 10السنة 

ُفيهاُبانلياسُ/ُوفاةُإبراهيمُابنُانليبُملسو هيلع هللا ىلصُ/ُُةُالوداعجُيحُ  ُانليبي جي بعثُُاليتُح 
بعثُُ/ُُبعثُأيبُعبيدةُبنُاجلراحُإىلُأهلُجنران/ُُيلعُبنُأيبُطالبُإىلُايلمن

ُُْيِسُينُْودُالعُ ظهورُاألُس/ُُأيبُموىسُاألشعريُومعاذُبنُجبلُإىلُايلمن ُيِعُدَُّمُ ال
ةلنيُل ُ/ُن زولُءايةُالستِئذاُنُبوي

 11السنة ُ
رُ/ُُملسو هيلع هللا ىلصابتداءُمرضهُ ف  موتُُ/ملسو هيلع هللا ىلصُُُىلعُانلييبُيِمنُايل م نُُعخُ قدومُوفدُانلَُّيفُص 

ُ/ُإخبارهُ يِلمةُُملسو هيلع هللا ىلصاألسودُالع نيِْسي س  اًقاُبهُ/ُقضييةُم  لُأهلهُحل  فاطمةُبأنيهاُأوي
ابُ/ُ ذي ِلنيم صيبةُالعال ِمنيُالك  ُملسو هيلع هللا ىلصُسييدُاملرس  ُبوفاةُانليبي
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 رحلة اإلسراء والمعرا 
 اخلاتمة

ُالريسولُُ َكنُمعلًماُُُُملسو هيلع هللا ىلصويفُالتامُكمُهوُمجيلُأنُنذكرُأني
الصالُُ وأرشفُ األمورُ ومعايلُ األخالقُ ماكرمُ انلاسُ يعلمُ

ُالسجايا  حم  جم  هل  ملخل  حل  جل مك   لك ُّٱ:ُُقالُتعاىُلُُ،وأنبل
النساء]ٱَّ  جن مم  خم ُُُُ [سورةُ قال طريًقا  من  »ُُملسو هيلع هللا ىلصوقدُ َسلََك 

اجَلن ة إىل  َطريًقا  بِه  هلُ  اهلل  َسّهَل  ِعلًما  فيه  أخرجهُُُُ(1ُ)«يلَتِمُس 
ُمسلمُعنُأيبُهريرةُريضُاللُعنه.ُُ

ُ]البسيط[وقدُقالُبعضُاملادحني:ُُ
ُي ِ
يِمي
 
الِعلِْمُيفُاأل اكُـب عجزةًُُُكـف ُم 

ُ

ديِبُيفُايل ت ُ
ْ
ــدُالربيةُواتليأ ــ ــ ُمُِعن

ُ ُاذليُت مَُّ ْهو  ٍلُوُُف  مٍُيفُف ضـْ ر  ُيفُك 
ُ

مُِ النَّســ  ُاصــطفاه ُرســوًلُباِرئُ  ُثمَّ
ُ

ُ

ُالقلوبُفكأنهُمنذرُُُُملسو هيلع هللا ىلصفالرسولُ عليمُبوعظهُاذليَُكنُيهزي
ُُ صوت ه  عالُ وعظُ إذاُ واكنُ اكم،ُ ومسَّ صبَّحكمُ يقولُ جيٍشُ
ُواِحرَّتُعيناهُفالُتسمعُإلُبكاًءُوحنيبًاُوحنينًاُ ُغضب ه  واشت دَّ

ًعاُوندًماُوتوبًة.ُُُاوأنينًُ ُوتفجي
 

  .2699(،ُرقمُاحلديث:2074ُُ/4سلم،ُُ)ُم،ُصحيح مسلم (1ُ)
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ُاهلدىُونهًراُُُُملسو هيلع هللا ىلصوعليمُُ ُانلافعةُفاكنتُفيًضاُمن ُالقييمة خبطبه
ُانليورُتقويُاإليمانُوترفعُايلقني.ُُُمن

أيًضاُبفتواهُمنُسأهلُفاكنُأفقهُانلاسُوأعظمهمُُُملسو هيلع هللا ىلصوعليمُُ
ائل.ُُ ُإجابةُوأعرفهمُبماُيصلحُللسي

ُُ وتملُُملسو هيلع هللا ىلصوعليم القلوبُ إىلُ تصلُ اليتُ ونصاِئهُ ُُبوصاياهُ
ُانلفوسُتقوىُوصالًحا.ُُ

بالقدوةُاحلسنةُاملتمثلةُيفُسّيتهُالعطرةُوأخالقهُُُُملسو هيلع هللا ىلصليمُُوع
ةُوخصاهلُاجلليلةُاليتُأمجعُىلعُحسنهاُالعقالءُوأحبهاُُالسامي

ُواقتدىُبهاُاألتقياء.ُُ
ُُ ىلعُطلبُالعلمُوأمرُبتعليمهُونشهُفقالُكماُُُُملسو هيلع هللا ىلصوقدُحثَّ

ةُالوداع:ُ» اِهدُ   غِ فَلُْيَبلِّ يفُحجي ْوَع   ُمَبل غٍ   فَُرب    الَغائَِب،  الش 
َ
  ِمنْ   أ

أخرجهُابلخاريُعنُأيبُبكرة ُريضُاللُعنه.ُوقالُُُُ(1ُ)«َساِمعٍ 
َ »:ُُملسو هيلع هللا ىلص ُ   نَض     اَّلل 

ً
  فَُرب    َوَبل َغَها،  وََحِفَظَها  فََوََعَها  َمَقالَِِت   َسِمعَ   اْمرَأ

ْفَقهُ   ُهوَ   َمنْ   إىَِل   فِْقهٍ   َحاِملِ 
َ
ابنُُُ(2)ُُ«ِمْنهُ   أ الرتمذيُعنُ أخرجهُ

ُاللُعنه   َعنْ   ثُوا وََحدِّ   آيًَة،  َولَوْ   َعِِنّ   ُغوا بَلِّ »:ُُملسو هيلع هللا ىلصوقالُُُُ،مسعوٍدُريض
 

  .1741(،ُرقمُاحلديث:2/176ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
  ُ.2658(،ُرقمُاحلديث:5/34ُ،ُالرتمذي،ُُ)سنن الرتمذي (2ُ)
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ائِيَل   بَِِن     ًدا،ُمَتَعمِّ   يلَعَ    َكَذَب   َوَمنْ   َحَرَج،  َوَّلَ   إِْسَ
ْ
  َمْقَعَدهُ   فَلَْيتََبو أ

ُ.ُُبلخارُيأخرجهُاُ(1)«انل ارِ  ِمنَ 
ُ حياتهُ ُُُُملسو هيلع هللا ىلصواكنتُ وصيامه  ُ فصالته  ألمته،ُ تعليًماُ لكيهاُ
ُوُذ ُوحجه  ُُوصدقته  ُورشبه  ُوقعوده ُوأكله  ُوقيامه  كره ُلربِهُوالكمه 

ُذلكُتعليمُوأسوةُملنُءامنُبهُواتيبعه.ُُ ُلكي
وأوصافهُُ انلييبُ شمائلُ بعضُ عنُ املوجزُ ابلحثُ هذاُ وبعدُ

ألهلُبيتهُُُُعاملتهيفُمُُملسو هيلع هللا ىلصواعداتهُوأخالقهُينبيغُأنُنقتديُبهُُ
ُُوإجالهلُوتعظيمهُأكُثُُملسو هيلع هللا ىلصانهُوأنُنرّبُأولدناُىلعُحمبتهُُوجّي

ُُُملسو هيلع هللا ىلصمنُحمبيةُانليفسُواألهلُوأنُحنرصُىلعُالصالةُىلعُانلييبُُ
لكماُذكرهُاذلاكرونُوغفلُعنُذكرهُالغافلونُوأنُنهتمُبقراءةُُ

وأنُنفرحُبظهورُسنيتهُبنيُانلاس.ُُُُملسو هيلع هللا ىلصسّيتهُوالهتداءُبهديهُُ
تعا اللُ ُُىلقالُ  مم  ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ:
ُ.ُُ[سورةُاألعراف]َّ ٰى ين ىن نن من زن رن

ُ رِبي ربيكُ املرسلنيُُالُعُُوسبحانُ يصفونُوسالٌمُىلعُ اُ عمي زةُ
ُ ُالعاملنيُ.ُواحلمدُللُرِبي

 

  .3461(،ُرقمُاحلديث:4/170ُ،ُابلخاري،ُ)صحيح ابلخاري  (1ُ)
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 بيان أهمية علم الوحيد
العاملني،ُوالصالةُوالسالمُُىلعُسيدناُحممدُُ احلمدُللُربُ
اتبعهمُُ ومنُ الطاهرينُ الطيبنيُ وصحبهُ ءاهلُ وىلعُ األمنيُ طهُ
بإحساٍنُإىلُيومُادلين،ُوأشهدُأنُلُهلإُإلُاللُُوحدهُلُرشيكُُ

ُولُزوجةُولُودلُهل،ُولُشبيهُولُمثيلُهل،ُُهل ُولُندَّ ،ُولُضدَّ
ولُُ ولُصورةُ ُ هل،ُ جثةُ ُ ولُ ُ ولُجسدُ ولُحجمُ ولُجسمُ
أعضاءُولُكيفيةُولُكميةُهل،ُولُأينُُولُجهةُُولُحزيُولُُ

 جه ُّٱٱُُولُماكن،ُوهوُاآلنُىلعُماُعليهَُكن،ماكنُهل،َُكنُاللُُ

ُاجللوسُُ، َّ نن ممام  يل ىلُّٱ،  ُُ،َّ ٰر  جييه ىه مه تزنهُرّبُعن
والقعود،ُوعنُاحلركةُوالسكون،ُوعنُالتصالُوالنفصال،ُلُُ
ينحلُمنهُىشء،ُولَُيلُهوُيفُىشءُألنهُُ َيلُفيهُىشء،ُولُ

ومنُُليسُكمثلهُىشء،ُمهماُُتصورتُببالكُفاللُلُيشبهُذلك،ُُ
ُحبيبناُُ وصفُاللُبمعىنُمنُمعاينُالبشُفقدُكفر.ُوأشهدُأنَّ

ًداُعبدهُورسوهل،ُونبيهُوصفيهُُوعظيمناُُ وقائدناُوقرةُأعينناُحممي
لِكيُ وىلعُ ملسو هيلع هللا ىلصُ وخليلهُ والسالمُُُُوحبيبهُ الصالةُ أرسله.ُ رسولُ

عليكُياُسيديُياُحبيبُالل،ُالصالةُوالسالمُعليكُياُسيديُُ
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حيلتن ضاقتُ ُ اجلاه،ُ عظيمُ وأغثناُُياُ أدركناُ ُ وسيلتنا،ُ وأنتُ اُ
بع أماُ الل،ُ رسولُ ياُ اللُ بإذنُ أوصيكمُُوأنقذناُ الل،ُ عبادُ دُ

والعلن،ُألُفاتقوهُوخافوه،ُيقولُاللُُُُونفيسُبتقوىُاللُيفُالرِسُي
الكريم القرءانُ ُيفُ ُوجلَّ  يي  ىي مي خي حي  جي يه ُّٱ  عزَّ

ُ  َّ َّ ٍّ   ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ وجلَّ ُ عزَّ اللُ  مل خل ُّٱ ويقولُ

وقالُ  َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
ستُُوقالُتقُد َّ  حن خم حم جم هل ملخل  حل جل ُّٱٱ:سبحانهُوتعاىل

 مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱ  :أسماؤُه

وقدُبوَّبُابلخاريُرِحهَُُُُّ  هس مس هث مث هت متهب
قبلُُ العلمُ بابُ فقال:ُ اآليةُ ُيفُصحيحهُهلذهُ ن  تعاىلُوعنو  اللُ

ُُ مُالقرءان  ُىلعُالفرع،العلمُوالعمل،ُويفُهذهُاآليةُُقدَّ  ُّٱ  األصل 

فاإليمانُواتلوحيدُأصلُوأساسُوهوُُُُ َّ  هيهس مي خي حي جي ٰه
احلصني العملُُاحلصنُ يقبلُ لُ بدونهُ اذليُ الركنيُ والركنُ ُ

أفضل األعمال إيمان  باهلل  رسولُاللُملسو هيلع هللا ىلص:ُ» الصالح،ُوذللكُقال
وهذهُاألفضليةُاملطلقة،ُفأفضلُاألعمالُىلعُاإلطالقُُورسوهل«، 

والزاكةُُ والصيامُ الصالةُ منُ أفضلُ فهوُ ورسوهل،ُ باللُ اإليمانُ
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ُُواحلج،ُوأفضلُمنُقراءةُالقرءانُوالصدقاتُواذل كر،ُوذلكُألنَّ
منهُلقبولُاألعمالُالصاحلة،ُوقدُقالُُُُاإليمانُرشٌطُأساٌسُلُبدُي
الكريم القرءانُ يفُ   َّ ني مل يك ىك مك لكُّٱٱربناُ

ُأخرىُقال ُأوًل،ُويفُءايٍة  ىي مي خي  حي ُّٱ  فاإليمان

أفضل األعمال إيمان  َّل شك  فيه«، قالُملسو هيلع هللا ىلص:ُ»،ُو  َّ  ٍّ يي
ُأفسدهُوأبطله،ُفالُيع ودُولُيبىقُاإلنسانُُفإذاُدخلُعليهُالشكي

ُيفُوجودُاللُتعاىلُأوُيفُصدقُالرسولُملسو هيلع هللا ىلصُأوُيفُُ مؤمنًاُإنُشكَّ
ِقُي أوُُح  اإلسالم،ُ منُُيَّةُ يكونُ لُ فهذاُ الل،ُ تزنيهُ يفُ ُ شكَّ

ُاملؤمنني ُقالُربناُيفُصفة ُُذللك  خب حب جب ُّٱ  املسلمني،

ُاإليمانُإذاُُُُ  َّ خس مت خت حت جت هب مب أيُلمُيشكواُألنَّ
منُهناَُكنُالواجبُوالفرضُالالزمُُدخلُعليهُُالشكُأفسده؛ُُ

وليسُُ ُ نبويٌّ منهٌجُ وهذاُ ورسوهل،ُ باللُ اإليمانُ األولُ املؤكدُ
منهًجاُمستحدثًاُايلوم،ُوليسُفكرًةُابتدعناهاُمنُعندُأنفسناُُ
إنماُهذاُهوُاملنهجُاذليُجاءُبهُحممد ُُوأخرجناهاُمنُجيوبنا،ُ

ُوعلَّمهُملسو هيلع هللا ىلصُلصحابتهُوأمته.ُ
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ُُأ ُيفُالصحيحُأنَّ هلُايلمنُجاؤواُإىلُرسولُاللُملسو هيلع هللا ىلصُُوقدُثبت 
فقالواُهل:ُ»ياُرسولُالل،ُجئناكُنلتفقهُيفُادلين،ُفأنبئناُعنُبدءُ
املخلوقات،ُأيُعنُُ أولُ هذاُاألمرُماَُكن«،ُفاكنُسؤاهلمُعنُ

الل رسولُ أنُ إلُ مهم،ُ سؤاٌلُ وهوُ وجوًدا،ُ العالمُ هذاُ ملسو هيلع هللا ىلصُُُُأولُ
اهلل ولم    اكنأجابهمُعماُهوُأهم،ُُأجابهمُعنُاألوىلُفقالُملسو هيلع هللا ىلص:ُُ»

أيُيفُاألزلُلمُيكنُإلُالل،ُلُسماءُولُُيكن ىشء غريه«،  
أرضُولُهواءُولُماءُولُعرشُولُفرش،ُلُخالءُولُمالء،ُُ

تعاىل ذلكُُ،َُُّ مقجكحكهلُّٱٱ:قالُ ملسو هيلع هللا ىلصُ الرسولُ فعلمهمُ
ألنهمُُ يعتقدونهُ أنهمُ معُ عليهمُ املسلمنيُوأكدهُ منُ َكنواُ

ناُاملنهج، سألواُعنُمهمُفأجابهمُُُُويعرفونُاتلزنيه،ُمعُهذاُعلَّم 
يعينُأنُاللُُاكن اهلل ولم يكن ىشء غريه«  عنُأهم.ُوقوهلُملسو هيلع هللا ىلص:ُ»

أزل،ُأيُأنُاللُلُماكنُهلُفالُيسكنُالسماءُولُجيلسُىلعُُ
تعاىلُلُُ فهوُ اجلهات،ُ ولُيفُلكُ واحدةٍُ ليسُيفُجهٍةُ العرش،ُ

وهذاَُُيتا انلبوي،ُ املنهجُ هوُ هذاُ وأبًدا،ُ أزًلُ األماكنُ إىلُ جُ
أيُواكن عرشه ىلع املاء«،  يمُالرسولُملسو هيلع هللا ىلصُللمة.ُثمُقالُملسو هيلع هللا ىلص:ُ»تعل

. ُالعرش  ِلق  ُاملاءُهوُأولُالعالمُحدوثًاُووجوًدا،ُثمُبعدُذلكُخ   أنَّ
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وانظرُأِخُالقارئُُإىلُماُقاهلُحذيفةُريضُاللُعنهُوأرضاه:ُُ
ُُ القرءان«،ُرواهُابليهِقُيفُُ»إناُقوٌمُ أوتيناُاإليمانُقبلُأنُنؤىتُ

وسعيدُبنُمنصورُيفُسننه.ُوقالُسيدناُجندبُُالسننُالكربىُُ
بنُعبدُاللُريضُاللُعنه:ُ»كناُغلمانُحزاورةُمعُرسولُاللُُ
بهُُ فازددناُ القرءانُ يعلمناُ ثمُ القرءانُ قبلُ اإليمانُ فيعلمناُ

اُل اتلاريخُ يفُ ابلخاريُ رواهُ سننهُُإيمانًا«،ُ يفُ ماجهُ وابنُ كبّيُ
دُابنُماجهُوقال:ُُوابليهِقُُيفُالسننُالكربىُوابلوصّييُيفُزواُئ

ُ»إسنادهُصحيح«.ُهذاُهوُاملنهجُانلبويُُالصحيحُ.
»كناُُ قال:ُ أنهُ عنهُ اللُ عمرُريضُ بنُ اللُ عبدُ عنُ ور ويُ
تتعلمونُُ اآلنُ وأنتمُ القرءان،ُ نتعلمُ أنُ قبلُ اتلوحيدُ نتعلمُ

وحيد«،ُوقولُعبدُاللُبنُعمرُريضُاللُُالقرءانُثمُتتعلمونُاتل
لّلينَُكن زمانه،ُفكيفُبكثّيُمنُُعنهُهذاَُكنُخطابًاُ واُيفُ

ُاتلوحيدُوالعقيدة،ُُ ُأعرضواُعنُتعلمُعلم ُاذلين ُايلوم أهلُزماننا
يشّيُإىلُنفسهُ«  وهذاُهالكُكبّي.ُويفُقوهلُريضُاللُعنهُ»كنا

الصوابُهوُماَُكنواُُوإىلُغّيهُمنُالصحابة،ُوفيهُإشارٌةُإىلُأنُُ
ُوحيد.عليه،ُفهذاُتأكيدُمنهُريضُاللُعنهُىلعُأهميةُعلمُاتل
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وانظرُرِحكُاللُإىلُماُصنفهُاتلابيعُاجلليلُاإلمامُالعظيمُُ
أبوُحنيفةُانلعمانُريضُعنهُمنُرسائلُيفُهذاُالعلمُالشيف،ُ
الفقهُُ كتابهُ يفُ وقالُ ُ، رسائل  اتلوحيدُمخسُ علمُ ألَّفُيفُ فقدُ

لفقهُيفُادلينُأفضلُمنُالفقهُيفُاألحاكم«،ُيعينُأنُاألبسط:ُ»ا
أف العقيدةُ أصولُ وهذاُُتتعلمُ الفرعية.ُ األحاكمُ تعلمُ منُ ضلُ

اإلمامُأبوُحنيفةُبلغُدرجةُالجتهادُاملطلق،ُثمُإنهَُكنُتلميذُ
ُعنُقريبُاملائةُتابيع،ُفتأملُ. ُالصحابة،ُوأخذُالعلم 

وم احلديثُ وماُجاءُيفُ القرءانُ ماُجاءُيفُ وردُعنُُفهذاُ اُ
الصحابةُواتلابعني.ُوقدُسلكُالعلماءُبعدُاتلابعنيُمسلكُمنُُ

،ُفانظرُإىلُماُجاءُيفُكتابُ»الفتاوىُالزبازية«ُأوُاجلامعُُقبلهم
ُللعالمةُحممدُبنُحممدُشهابُادلينُُ الوجزيُيفُمذهبُأيبُحنيفة
اتلاسعُُ القرنُ علماءُ منُ َكنُ اذليُ الزبازيُ الكرديُ يوسفُ

ا رِحهُ قالُ فقدُ ُُاهلجري،ُ جلَّ مولناُ الالقُ صفةُ »تعليمُ لل:ُ
سنةُواجلماعةُمنُُجالهلُللناسُوبيانُخصائصُمذهبُأهلُال

يفُُ انلاسُ يلقنواُ أنُ للوعظُ تصدرواُ اذلينُ وىلعُ األمور،ُ أهمُ
جمالسهمُوىلعُمنابرهمُذلك،ُهذاُاألصلُيفُاملجالسُوىلعُاملنابر،ُُ
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ُأبوُحام ُالشافيع ُالفقيه ُقاهل ُإىلُما ُاألصل«.ُوانظروا ُالغزايلُُهذا د
الصفاتُُ مبحثُ عنُ تكلمُ أنُ بعدُ العقائدُ قواعدُ كتابهُ يفُ

و ترمجةُُوالعقيدةُ يفُ ذكرناهُ ماُ ُ أنَّ »اعلمُ واتلوحيد:ُ اتلزنيهُ
حفًظا«،ُُ نشأتهُيلحفظهُ أولُ يفُ للصيبُ يقدمُ أنُ ينبيغُ العقيدةُ

ُوالصيبُهوُمنَُكنُدونُابللوغُ.
يفُ عليهمُ ويعرتضونُ احلقُ أهلُ ينتقدونُ اذلينُ فأينُ

ُوانتشُُُُتكرارهم ُاجلهلُوطمَّ ألمورُالعقيدةُمنُهذاُالالكم؟ُعمَّ
أهل وصارُ هل،ُُُُالفساد،ُ َكفلُ لُ اذليُ َكيلتيمُ واجلماعةُ السنةُ

ُهلُكيفُُيكونُحاهلُوأمرهُ. ُفتخيلُأِخُالقارئُيتيًماُلَُكفل 
ومنُمسائلُعلمُالعقيدةُمعرفةُصفاتُاللُتعاىلُالواجبةُهلُُ

رُذكرهاُيفُُإمجااًعُويهُالصفاتُالالثُعشةُا ليتُلطاملاُتكرَّ
القرءُا يفُ ذكرهاُ رُ تكرَّ وملاُ العلماء،ُ واحلديثُُمصنفاتُ نُ

ونصوصُالعلماءُقالُالعلماء:ُ»جيبُمعرفتهاُوجوبًاُعينيًّا«ُىلعُُ
أنُُ لُ معناهاُ معرفةُ هوُ املسألةُ هذهُ يفُ والوجوبُ ملكف،ُ لكُ

فظُعنيُاأللفاظ،ُوهذاُسهلُُ ُاملعىنُُُُُ-حت  فهذاُفرٌضُُُُ-أيُاعتقاد
أئمةُُُُىلع منُ هوُ اذليُ حنيفةُ أبوُ ذلكُ ذكرُ وممنُ ملكٍف،ُ لكُ
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السن بعدهُ وممنُ الشافيعُُالسلفُ الفضايلُ حممدُ وكذلكُ ويس،ُ
الوارزيم،ُُ ادلينُ وكذلكُمجالُ املاليك،ُ الشنوّبُ املجيدُ ُ وعبدُ
األسبقُُ بلنانُ ومفيتُ املقاصد،ُ كتابهُ يفُ انلوويُ ادلينُ وحميُ

الفاخوريُيفُكتا ابلاسطُبنُيلعُ الكفايةُذلويُُالشيخُعبدُ بهُ
ُالعنايةُوغّيهمُمنُالعلماء.

ُجبةُهلُإمجااًعُيه:ُُوصفاتُاللُالالثُعشةُالوُا
فاللُتعاىلُيستحيلُعليهُتعاىلُالعدم،ُموجوٌدُأزًلُُُُ:الوجود

ُيفُوجودهُُ، َّ  مق مت خت حت ُّٱ  وأبًداُبالُجهةُولُماكن، أيُلُشكَّ
ُ ليسُ أبديُ أزلُ تعاىلُ ووجودهُ احلادث،ُُسبحانه،ُ كوجودناُ

ُفوجودناُبإجيادُاللُنلاُ.
واحٌدُلُرشي تعاىلُ اللُ ُ أنَّ أيُ تعاىلالوحدانية،ُ فهوُ هل،ُ ُُكُ

ُمنُقائل  يلجم ىل مل خل ُّٱٱواحٌدُيفُذاتهُوصفاتهُوفعله؛ُقالُعزَّ

َّ. 

ُُُ:القيام بانلفس  ُماُُُُأيُأنهُتعاىلُمستغٍنُعنُلِكي ماسواه،ُولكي
عنُاللُطرفةُعني،ُُ سواهُحمتاجُإيله،ُفالعالمُبماُفيهُلُيستغين

ُوجلَُّ  . َّ مم خم حم ُّٱ قالُعزَّ
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ُُُُ:الِقَدم  ادلال، القافُوفتحُ ُاللُُبكرسُ أنَّ أيُاألزيلة،ُأيُ
  تعاىلُلُابتداءُلوجوده،ُفيستحيلُعليهُتعاىلُاحلدوث؛ُقالُتعاىل

 .َّ  هل جك مق ُّٱ

ُاللُتعاىلُلُنهايةُلوجوده،ُلُيفىنُولُيبيدُولُُُُ:ابلقاء  أيُأنَّ
يزوُل ولُ ُيهلكُ جالهلُ ُ جلَّ قالُ الفناء،ُ عليهُ  فيستحيلُ

 ُ.َّ  حكهلُّ
ُُُُ:القدرة يؤثر أبديةُ أزيلٌةُ املمكنات،ُُويهُصفةُ يفُ بهاُ اللُ

تعاىل قالُ العجز،ُ تعاىلُ عليهُ  هت مت هب مب هئ ُّٱ فيستحيلُ

 .َّ  مثهث

أيُاملشيئة،ُويهُختصيصُاملمكنُالعقيلُببعضُماُُُُُ:اإلرادة
فيستحيلُحصولُُ أخرى،ُ دونُ وبصفٍةُ بعضُ دونُ عليهُ جيوزُ

ُوجلَُّ  لك خك حك ُّٱٱىشءُخالفُمشيئتهُتعاىل،ُقالُاللُعزَّ

 . هل مل خل حل جل مك

ُاملسمواعتُبدونُأذنُولُءالٍةُُفاللُُ:السمع ُتعاىلُيسمعُلكَّ
تعاىل قالُ الصمم،ُ تعاىلُ عليهُ فيستحيلُ   يه ُّٱ أخرى،ُ
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   َّجيخي

فاللُتعاىلُيرىُمجيعُاملرئياتُبدونُحدقٍةُولُءالٍةُُ:  ابلِص
 ُ.َّ خي حيُّ .أخرى،ُفيستحيلُعليهُتعاىلُالعَّم،ُقالُتعاىل

ُاللُمتلكمُبكالمُليسُحرفًاُولُصُُ:الالكم وتًاُولُُأيُأنَّ
إنماُهوُعبارٌةُعنُُ ألفاٍظُعربيٍةُ لغًة،ُوماُجندهُيفُالقرءانُمنُ
الكمُاللُاذلايتُاألزلُوليسُعنيُالصفةُالقائمةُبذاتهُالكريم،ُُ

 .َّ نب مب  زب رب يئ ُّٱ  قالُتعاىل

ُُ:  احلياة املوت، تعاىلُ عليهُ يستحيلُ ُ يحٌّ تعاىلُ وحياتهُُفاللُ
تعاىل قالُ وعصب،ُ ودمُ بروحُ  حئ   جئ يي ىي ني مي ُّٱ   ليستُ

 . َّ هل ٱٱخئ

يعلمُُُُم:العل  تعاىلُ فهوُ بكلُىشء،ُ اعلٌمُ تعاىلُ اللُ ُ أنَّ أيُ
املمكنُممكنًاُواملستحيلُمستحياًلُوالواجبُواجبًا،ُفيستحيلُ

قائل منُ ُ عزَّ قالُ اجلهل،ُ تعاىلُ  مل  خل حل  ُّٱ  عليهُ

ُأبديُلُيزيدُولُينقصُولُيتجدد..َُُّهلجم ُوعلمهُتعاىلُأزلٌّ
للحوادث  ُُُُ:املخالفة  أنَّ لِكيُأيُ منُ شيئًاُ يشبهُ لُ تعاىلُ ُُاللُ
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بأِيُي ولُ الوجوه،ُ منُ وجٍهُ بأيُ ولُ باملرةُ منُُُُخملوقاتهُ صفٍةُ
تعاىل اللُ يقولُ أبوُُُُ  َّ خي ىهمه  جه  ين  ُّٱٱالصفات،ُ اإلمامُ وقالُ

جعفرُالطحاوي:ُ»ومنُوصفُاللُبمعىنُمنُمعاينُالبشُفقدُُ
ُكفر«.

مجيعُُ عقيدةُ املسلمني،ُ لكُ عقيدةُ والرسل،ُُهذهُ األنبياءُ
ُأوُتوقَّفُُ عقيدةُالصحابة،ُوعقيدةُالسلفُواللف،ُفمنُشكَّ
أوُأنكرُصفًةُمنُصفاتُاللُفهوَُكفٌرُباللُتعاىلُكماُذكرُذلكُُ
ُريضُاللُعنه:ُ»منُُ أبوُحنيفةُريضُاللُعنه،ُوقالُسيدناُيلعٌّ
ُإهلناُحمدودُفقدُجهلُالالقُاملعبود«،ُومنُجهلُاللَُكنُُ زعمُأنَّ

سيدناُيلعُبنُإسماعيلُأبوُاحلسنُاألشعري:ُُفًراُبه.ُوقدُقالَُُك
أمُُ َكنُ صغًّياُ ُ احلدَّ ينسبُللُ فاذليُ به«،ُ باللُكفرُ »اجلهلُ
أوُُ الصورةُ أوُ الشكُ أوُ اجلسمُ أوُ الكميةُ ينسبُللُ أوُ كبًّياُ
ُاتلميِمُُ ُبنُطاهر ُالقاهر ُاإلمامُعبد ُنقل ُليسُمسلًما.ُوقد اهليئة

ءُوالصفاتُاإلمجاعُُتابهُتفسّيُاألسمُاابلغداديُأبوُمنصورُيفُك
ُىلعُكفرُاملجسمةُوىلعُكفرُالقدريةُاذلينُيكذبونُبالقدر.

ماُنقلناهُمنُءاياٍتُقرءانيةُوأحاديثُنبويٍةُوأقواٍلُُُوبعدُلِكيُ
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للعلماءُكيفُيسعناُالسكوتُعنُتعليمُانلاسُأمورُدينهمُأوُُ
ُ نقِصي ُأنُ هوُ اذليُ واتلزنيهُ اتلوحيدُ علمُ نشُ يفُ األصلُُ
ُواألساسُ.

بم قالُرِحهُُوأختمُ الشافيع،ُ مناقبُ كتابهُ الرازيُيفُ قاهلُ اُ
يعينُأصولُالعقيدةُُُُ-الل:ُ»منُأنكرُوذمَُّوأبغضُعلمُالالكمُُ

ُرصيٌحُمنُاإلمامُالرازيُيفُتكفّيه،ُبلُُُُ- فهوَُكفر«،ُوهذاُنصٌّ
ايلومُُ ولُ ُ الرسول  يعرفُ ولُ الل ُ ُ يعرف  لُ »َكفرُ قائاًل:ُ وزادُ

كُبالل،ُفهاكُماُقاهلُالرازيُُوهوُىلعُدينُءازر«ُأيُمشاآلخر،ُُ
فيمنُيذمُعلمُاتلوحيدُعلمُُالعقيدةُواتلزنيه،ُفالُتلتفتواُإىلُُ
الغواغءُاألراجيفُاذلينُيهولونُاألمرُويقولون:ُ»لُتتلكمواُيفُُ
اتلوحيد،ُلُتتلكمواُيفُالعقيدة،ُالعلماءُذمواُعلمُالالكم«،ُقولواُُ

والقدريةُواملرجئةُُُُذمواُاملعزتلةُواملجسمُةُُهلم:ُكذبتم،ُالعلماء
وأهلُاألهواء،ُأماُعلمُاتلوحيدُُفقدُقالُفيهُالشافيع:ُ»أحكمناُُ
ذلكُقبلُهذا«،ُأيُأتقنُعلمُاتلوحيدُقبلُعلمُالفقهُوالفروع.ُُ
أبوُحنيفةُوهذاُحذيفةُوهذاُجندبُوهذاُُ الشافيعُوهذاُ هذاُ

ُُ الل ُُاعبدُ اإلمجاع وهذاُ األحاديثُ وهذهُ عمرُ نقلهُُبنُ اذليُ
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هميةُتعلمُعلِمُالعقيدةُِعلِمُالالكمُاذليُاشتغلُبهُُالعلماءُىلعُأ
ُعلماءُأهلُالسنةُواجلماعة،ُفماذاُيريدُاملعارضونُبعدُذلكُ؟

ُمنُلمُ تمكنواُيفُعلمُاتلوحيد،ُتمكنواُيفُعلمُالعقيدة،ُفإنَّ
يعرفُاتلزنيهُواتلوحيدُلمُيعرفُالل،ُومنُلمُيعرفُاللُليسُُ

ُاملسلمني، ُلمُيكنُمسلًماُلُتُُمن ُمنهُصالةُولُصيامُُومن صحي
ولُحج،ُومنُماتُىلعُغّيُاإلسالمُفإنهُخيدلُيفُانلار،ُامهللُإنياُُ

نياُواآلخرةُ. ينُوادلي ُنسألكُالعفوُوالعافيةُيفُادلي
العاملنيُوصىلُاللُوسلمُوباركُىلعُأرشفُُ واحلمدُللُربُ

ين.بعهُبإحسانُإىلُيواملرسلنيُسيدناُحممٍدُومنُاتيُ ُمُادلي
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 در واملراجع فهرست املصا

بالعليقات - املفرد  ُُ،  األدب  إبراهيم بنُ إسماعيلُ بنُ بنُُاحممدُ
الطبعةُُُُ،مكتبةُاملعارف،ُالرياضُُ،املغّيةُابلخاريُأبوُعبدُالل

 ُ.ه1419األوىل،ُ
أبوُبكرُأِحدُبنُعمروُبنُعبدُالالقُبنُخالدُُ،  مسند الزبار -

ُُ،مكتبةُالعلومُواحلكمُُ،املعروفُبالزباربنُعبيدُاللُالعتيكُُ
ُُ.م2009م،ُوانتهت1988ُُالطبعةُاألوىل،ُبدأتُُُ،املدينةُاملنورة

عبدُالرِحنُبنُأيبُبكرُجاللُ، يف الفسري باملأثور ُاَلر املنثور  -
ُُ.بّيوُتُ،دارُالفكرُ،ادلينُالسيويط

وِْجرديُأِحدُبنُاحلسنيُبنُيلعُبنُموىسُُ،  دَّلئل انلبوة - ال رْس 
ابليهِق بكرُ أبوُ ُُالراساينُ العلم، الكتبُ الريانُدارُ دارُ ية،ُ

ُُ.ه1408ُُ،الطبعةُاألوىلُ،للرتاث
بنُإسحاقُبنُُاأبوُنعيمُأِحدُبنُعبدُاللُبنُأِحدُُُُ،دَّلئل انلبوة -

األصبهاين مهرانُ بنُ بّيوتُُ،موىسُ انلفائس،ُ الطبعةُُُ،دارُ
 ُ.ه1406الانية،ُ
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ُُ،أبوُعبدُاللُحممدُبنُيزيدُالقزويينُُهماجابنُُ،  سنن ابن ماجه -
ُ.فيصلُعيىسُابلايبُاحلليُبُُ،يةدارُإحياءُالكتبُالعرب

بنُبشّيُُاأبوُداودُسليمانُبنُاألشعثُبنُإسحاقُُ،  سنن أِب داود  -
الِسُي األزديُ عمروُ بنُ شدادُ العامليةُُُ،ِجْستاينبنُ الرسالةُ ،ُدارُ

ُُ.ه1430الطبعةُاألوىل،ُ
ْورةُبنُموىسُبنُالضحاكُُحممدُبنُعيىس،  سنن الرتمذي - ُبنُس 

عيىس أبوُ ومط،ُُالرتمذيُ مكتبةُ ابلايبُُرشكةُ مصطىفُ بعةُ
ُ.ه1395الطبعةُالانية،ُ،ُمصُ،احلليب

وِْجرديُ،  السنن الكِبى - أِحدُبنُاحلسنيُبنُيلعُبنُموىسُال رْس 
ابليهِق بكرُ أبوُ بّيوُت،ُُالراساينُ العلمية،ُ الكتبُ ُُُ،دارُ

ُُ.ه1424الالة،ُُالطبعة
ُبنُشعيبُُ،  السنن الصغرى للنسايئ - ُأِحد ُالرِحن بنُيلعُُاأبوُعبد

النسايئالراسا ُينُ اإلسالمية،ُ املطبواعتُ ،ُُحلب،  مكتبُ
ُهُ.1406الطبعةُالانية،ُ

الشفا - حممدُُ،ِشح  سلطانُ بنُ املالُُُُيلعُ ادلينُ نورُ احلسنُ أبوُ
القاري الكتبُُ،اهلرويُ ُُالعلميةُُدارُ األوىل،ُُُُ،بّيوُت، الطبعةُ

ُُ.ه1421
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وِْجرديُُ،شعب اإليمان - أِحدُبنُاحلسنيُبنُيلعُبنُموىسُال رْس 
أ ابليهِقالراساينُ بكرُ ُُبوُ الرشد، الطبعةُُُ،الرياضُُ،مكتبةُ

ُُ.ه1423األوىل،ُ
املحمدية - ُُ،  الشمائل  موىس بنُ ْورةُ س  بنُ عيىسُ بنُ بنُُاحممدُ

 ُ.بّيوُت  ،دارُإحياءُالرتاثُالعرّبُُ،الضحاكُالرتمذيُأبوُعيىس
ابلخاري، - ابلخاريُ  صحيح  عبداَّللُ أبوُ إسماعيلُ بنُ حممدُ

   .ُه1422،ُاألوىلُالطبعةُُ،دارُطوقُانلجاة،ُاجلعيف
بنُأِحدُُاحممدُبنُحبانُُ،  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -

ُاتلميِمُأبوُحاتمُادلاريمبنُحبانُبنُمعاذُُ ْعبد  ُُ،الب سيتُُبنُم 
ُ  ه.1414الانية،ُالطبعةُ،ُبّيوُتُ،مؤسسةُالرسالة

مسلم، - القشّييُُ  صحيح  احلسنُ أبوُ احلجاجُ بنُ مسلمُ
ُُ.ّيوُتبُ،دارُإحياءُالرتاثُالعرّب،ُانليسابوري

الصفوة - ُُُُ،صفة  بنُيلع الرِحنُ عبدُ الفرجُ أبوُ ادلينُ بنُُامجالُ
ُُ.ه1421الطبعةُ،ُدارُاحلديث،ُالقاهرة،ُمصُ،حممدُاجلوزي

ُُايلماينُُاحلمّييُُنافعُُبُنُُهماُمُُبنُُالرزاقُُعبدُُبكُرُُأبواملصنف،   -
 .ه1403ُالانية،ُالطبعة، اهلندُُ،العلِمُُاملجلسُالصنعاينُ،
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،ُُابنُحجرُُ،يابلخار  صحيح  ِشح  ابلاري  فتح - ُداُرُُالعسقاليني
   .ه1379 ،بّيوُتُاملعرفة،

زينُادلينُحممدُاملدعوُبعبدُُُُ،فيض القدير ِشح اجلامع الصغري -
الرؤوفُبنُتاجُالعارفنيُبنُيلعُبنُزينُالعابدينُاحلداديُثمُُ

القاهري الكربىُُ،املناويُ اتلجاريةُ الطبعةُُُ،مُص،ُُاملكتبةُ
ُُ.ه1356األوىل،ُ

بنُعبدُُاأبوُعبدُاللُاحلاكمُحممدُُ،  املستدرك ىلع الصحيحني -
الضيبُالطهماينُاللُبنُحممدُبنُِحدويهُبنُن عيمُبنُاحلكمُُ

بابنُابليع املعروفُ ُُانليسابوريُ العلمية، الكتبُ ُُدارُ ،ُُبّيوُت،
ُهُ.1411الطبعةُاألوىل،ُ

بن حنبل - أمحد  اإلمام  بنُحممدُُُُ،مسند  بنُُاأبوُعبدُاللُأِحدُ
الشيباين أسدُ بنُ هاللُ بنُ الرسالةُُ،حنبلُ الطبعةُُُ،مؤسسةُ

ُُ.ه1421األوىل،ُ
الشاميني - بنُُ،  مسند  أِحدُ بنُ اللخِمُُسليمانُ بنُمطّيُ أيوبُ

الطرباين القاسمُ أبوُ ُُالشايم،ُ الرسالة، ُُبّيوُتُُ،مؤسسةُ الطبعةُ،
 .  ـه1405األوىل،ُ
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الصغري - اللخِمُُ،  املعجم  مطّيُ بنُ أيوبُ بنُ أِحدُ بنُ سليمانُ
الطرباين القاسمُ أبوُ اإلساليماملسَّمُُُُ،الشايمُ دارُُُ،املكتبُ

 هُ.1405الطبعةُاألوىل،ُُ،عمان،ُبّيوُتُ،عمار
الكبري - اللُُ، املعجم  مطّيُ بنُ أيوبُ بنُ أِحدُ بنُ خِمُُسليمانُ

ُ.الطبعةُالانيةُ،القاهرة،ُأبوُالقاسمُالطربايُنُالشايُم
األخّلق - ُُماكرم  أُِح، بنُ اللخِمُُسليمانُ مطّيُ بنُ أيوبُ بنُ دُ

ُالُُالشايُم ُالُُُ،طرباينأبوُالقاسم ُبّيوُتدار ُالعلمية، الطبعةُ،ُُكتب
ُُ. ـه1409ُاألوىل،ُ

ُُمؤسسةُُاملدين،ُُاألصبحُُاعمرُُبُنُُمالكُُبُنُُأنسُُبُنُُمالكُُاملوطأ، -
،ُُظيبُُأبوُُ،واإلنسانيُةُُالّييةُُللعمالُُنهيانُُآُلُُسلطانُُبنُُزايد

ُُ. ـه1425ُُاألوىل،ُاإلمارات،ُالطبعة
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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